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PROGRAM  WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 im. J. LIGONIA W 

KATOWICACH 
 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; 
kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym 
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 
Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę 
przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u 
młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 
Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego 
rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w 
oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.  
 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 

r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 

2017 poz.59)  
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I. SYSTEM OŚWIATY W DZIEDZINIE WYCHOWANIA ZAPEWNIA:  

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i 
opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;  
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;  
3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 
duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;  
4) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 
sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;  
5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce 
narodowej i światowej;  
6) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;  
7) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw 
sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;  
8) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 
gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub 
metodycznych;  
9) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;  
10) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz 
kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;  
11) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w 
tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;  
12) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;  
 

II. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, 

wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;  

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

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;  
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6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i 

uporządkowany zrozumieć świat;  

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

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;  

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

III. MISJA SZKOŁY 

                                                              Nauka jest jak niezmierne morze(...). Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. 
 Stefan Żeromski 

                                                                                                                                                                                                                              
 Jesteśmy szkołą kształcącą i wychowującą uczniów zgodnie z ich aspiracjami i uzdolnieniami. Dążymy do tego, by uczniowie 
rozwijali się harmonijnie i wszechstronnie. Kształtujemy ich więź z krajem ojczystym i własnym regionem, rozwijamy u młodzieży 
poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz uczymy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, ale 
jednocześnie  jesteśmy otwarci na wartości kulturowe innych krajów Europy i świata.  
 Nasz uczeń jest tolerancyjny i  wrażliwy na potrzeby innych. Bierze odpowiedzialność za zdrowie,  nie ulega nałogom. 
Cechuje go kreatywność, uczciwość i odpowiedzialność.  Potrafi dostrzec swoje mocne i słabe strony, wierzy w siebie.  
 Zależy nam, aby nasi uczniowie czuli się bezpiecznie w szkole, w której przestrzega się praw dziecka, człowieka i obywatela 
oraz  szanuje szkolne i lokalne tradycje.  
 Pragniemy, by każdy z naszych wychowanków osiągnął w szkole sukces na miarę swoich możliwości. Przygotowujemy 
naszych uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 
sprawiedliwości i wolności. Nauczamy i wychowujemy, respektując chrześcijański system wartości. 
  Uważamy, że główną rolę w wychowaniu dziecka pełnią jego rodzice, którzy kształtują charakter dziecka i przekazują mu 
system wartości. Szkoła współpracuje z rodzicami i wspiera ich wychowawcze działania.   
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W realizacji swojej misji szkoła uwzględnia przepisy prawa oświatowego określone w: 
-   ustawie  z dn. 14 grudnia 2016r.   Prawo Oswiatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz.59)  ,   
- rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej oraz 

-   rozporządzeniu MEN  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii  

 
IV.  DZIAŁALNOŚĆ    WYCHOWAWCZA    W    SZKOLE  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 stylu 

życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;  

2) emocjonalnej – 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;  

3) intelektualnej - ukierunkowanej na kształtowanie świadomości potęgi wiedzy, umiejętności i wykształcenia   oraz potrzeby ustawicznego 

samokształcenia i doskonalenia; 

4) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;  

5) duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia. 
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V.  DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i proekologicznej;  

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;  

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą, społecznością lokalną i krajem; 

 4) 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; 

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich 

rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;  

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;  

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej , 

8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych , 

proobywatelskich i patriotycznych. 

 

VI. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA 

1) Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: znajdowali w szkole środowisko 

wszechstronnego rozwoju osobowego. 

2)Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą. 

3)Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji w danym etapie. 

4)Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym. 

5)Potrafili godzić umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność 

własną z wolnością innych. 

6)Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do określenia własnego miejsca w świecie. 

7)Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego. 

8)Przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie. 

9)Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów. 

10)Uczyli się empatii i zasad szeroko pojętej tolerancji. 

11)Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych. 

12)Umieli dokonywać właściwych i świadomych wyborów. 
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13)Chcieli i potrafili współdziałać w grupie i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

14)Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską 

o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

15).Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania i dlatego kierunek działalności wychowawczej szkoły nie może być    

     sprzeczny  z wolą rodziców. 

16).Nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania, ponieważ pierwotne i największe  

     prawa wychowawcze w stosunku do dzieci posiadają ich rodzice. 

 

 VI.ZADANIA NAUCZYCIELA  -  WYCHOWAWCY 

Wychowawca klasy sprawuje opiekę nad powierzonym mu zespołem klasowym. Wśród realizowanych przez niego zadań wymienić należy: 

1)Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka. 

2)Kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów. 

3)Planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego ( w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami). 

4)Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnianie i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a w 

szczególności wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka. 

5)Inicjowanie i organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

6)Otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizowanie im stosownej pomocy w tym zakresie. 

7)Współdziałanie z pedagogiem szkolnym w celu: 

-rozwiązywania konfliktów w zespole i konfliktów między wychowankami a społecznością szkoły, 

-eliminacji zaburzeń motywacji szkolnej wychowanków, 

-udzielania wychowankom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

-rozwiązywania problemów wychowawczych jednostki i grupy, 

-realizacji procesu integracyjnego w zespole, 

-organizowania doradztwa dla uczniów i ich rodziców. 

8)Sprawowanie opieki nad samorządem klasowym w kierunku pobudzania i rozwoju samorządowych działań uczniów. 

9)Wyrabianie nawyków trwałego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły. 

10)Kształtowanie potrzeby dbałości o własne zdrowie oraz uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. 

11)Wyrabianie nawyków proekologicznych u wychowanków. 

11)Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego. 



7 
 

12)Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu ich dzieci w szkole. 

13)Organizowanie wzajemnych kontaktów między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły. 

14)Upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców. 

15)Prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia. 

 

Niezależnie od powyższego nauczyciel - wychowawca: 

-zna i wspomaga ucznia, 

-dostrzega każdy jego sukces, 

-uważnie słucha ucznia i potrafi z nim rozmawiać, 

-ma czas dla ucznia, 

-akceptuje jego indywidualizm, 

-kształci postawę twórczą, 

-motywuje do działania, 

-umiejętnie nagradza, 

-zauważa indywidualne umiejętności i zdolności wychowanka, 

-uczy odczuwać satysfakcję z tego co osiągnął, 

-myśli pozytywnie, 

-jest otwarty, szczery, pogodny z usposobienia,  

-stale się rozwija i doskonali. 

 

VII. PRIORYTETOWE  CELE  WYCHOWAWCZE  SZKOŁY:   

1.Integrowanie uczniów w zespołach klasowych. 

2.Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. 

3.Wspieranie indywidualnej drogi rozwoju uczniów   

4.Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego. 

5.Kształtowanie nawyków prozdrowotnych 

6.Kształtowanie postaw proekologicznych 
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VIII. METODY PRACY Z UCZNIAMI: 

Realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego opiera się o następujące metody pracy z uczniami: 
-gry i zabawy, 
-zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, 
-pogadanki i dyskusje na forum klasy, 
-scenki rodzajowe, 
-gry dramatyczne, psychodramy, 
-twórczość plastyczną, techniczną i artystyczną uczniów, 
-warsztaty poznawcze, 
-wycieczki tematyczne, turystyczno - krajoznawcze, 
-imprezy i uroczystości szkolne. 
-metoda projektu 
-prelekcje,   
 

IX. FORMY PRACY: 

-praca w zespołach zadaniowych, 

-praca w grupach, 

-praca indywidualna 

-praca w parach 

 

X.REALIZACJA ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ: 

1.Czasem przeznaczonym na realizację zadań wychowawczo - profilaktycznych przez nauczyciela - wychowawcę są m.in. zajęcia z 

wychowawcą 

2.Struktura zajęć z wychowawcą klasy obejmuje: 

-czas poświęcony organizacji życia wewnątrzszkolnego uczniów (kwadrans organizacyjny), 

-czas przeznaczony na realizację celów i zadań wychowawczych. 

3.W trakcie kwadransa organizacyjnego wychowawca klasy winien: 

-sprawdzić listę obecności, 

-przyjąć usprawiedliwienia absencji uczniowskiej, 
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-zapoznać się z problemami klasy i jej poszczególnych uczniów wynikłych w toku poprzedniego tygodnia, 

-załatwić sprawy organizacyjne dotyczące życia klasy i szkoły, 

-przekazać informacje dla rodziców. 

4.Pozostały czas zajęć z  wychowawcą klasy przeznaczony jest wyłącznie na prowadzenie przez wychowawcę cyklów wychowawczych.  

5.Wskazanym jest, aby w toku planowania pracy wychowawczej, nauczyciel - wychowawca uwzględnił czas na spotkanie i wzajemne poznanie 

wychowawcy, nauczycieli, rodziców i uczniów. Celowi temu mogą służyć: 

-imprezy klasowe, 

-wycieczki, 

-opracowanie wewnątrzklasowego ceremoniału, 

-lekcje otwarte. 

6.Wychowawca klasy na każdy rok szkolny opracowuje   rozkład tematyki zajęć z wychowawcą uwzględniając w procesie planowania:            

-cele i zadania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym, 

 -propozycje uczniów  

-propozycje rodziców 

i przedkłada go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 

 

XI.FORMY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI 

 

1.Realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły wymaga współpracy z rodzicami uczniów opartej o następujące formy: 

-spotkania konsultacyjne,  

-zebrania wywiadowcze,  

-pogadanki i prelekcje, 

-lekcje otwarte. 

2.Szkoła będzie zabiegać o poparcie programu przez rodziców drogą: 

-zapoznania ich z opracowanym projektem programu  , 

-dokładnego określenia stawianych uczniom wymagań dotyczących pożądanych przez szkołę zachowań, 

-rzetelnego egzekwowania tychże wymagań, 

-rzetelnego informowania rodziców o postępach szkolnych i zachowaniu ich dzieci, 

-współpracy w zakresie oceny zachowania uczniów w szkole, 

-włączenia tematów z zakresu wychowania do spotkań okresowych z rodzicami, 

-organizacji imprez i lekcji otwartych dla rodziców, 
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-włączenie rodziców do planowania, organizacji i realizacji niektórych zamierzeń wychowawczych. 

 

XII.FORMY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

1.Szkoła realizując szeroko pojęty proces wychowawczy będzie współpracować z: 

-parafią NSPJ w Murckach 

-Radą Jednostki Pomocniczej nr 18 w Murckach 

-K.S.M., 

-placówkami edukacyjnymi naszego regionu: szkołami, przedszkolem, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, 

-M.O.P.S., 

-MDK ,,Południe” 

-Świetlicą Środowiskową św. Agaty 

 organizując dla swoich uczniów i wspólnie z nimi: 
-zajęcia pozalekcyjne, 
-imprezy kulturalne, 

-pomoc i doradztwo. 

2.Integracja szkoły ze środowiskiem realizowana będzie poprzez: 

-organizowanie przez uczniów imprez środowiskowych oraz wystaw adresowanych do mieszkańców dzielnicy, 

-udział uczniów w uroczystościach i obchodach rocznicowych realizowanych przez instytucje lokalne w dzielnicy, 

-włączenie uczniów do prac społecznie użytecznych na rzecz środowiska lokalnego. 

 

    XIII.EFEKTY DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ   SZKOŁY 

 
 Skutkiem długofalowych  oddziaływań wychowawczych nauczycieli jest MODEL ABSOLWENTA, wyposażonego w określoną 

wiedzę oraz umiejętności praktyczne pomagające mu w podjęciu decyzji o kierunkach dalszego kształcenia i odnalezienia swego 
miejsca w świecie. 
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CECHY ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  48  im. JULIUSZA LIGONIA W KATOWICACH 

1. Zna i szanuje historię oraz tradycje swojego kraju, regionu, miejscowości, szkoły. 

2. Ma pełną świadomość swojej przynależności narodowej, etnicznej i kulturowej,  

3. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w procesie kształcenia w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie nauki w 

dalszym etapie kształcenia, 

4. Umie porozumieć się w co najmniej jednym  języku obcym nowożytnym 

5. Dostrzega swoje mocne i słabe strony i określa plany dotyczące dalszej edukacji i samokształcenia  

6. Podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność. 

7. W rozsądny sposób korzysta z różnych źródeł informacji i dóbr techniki XXI wieku,  

8. Jest wrażliwym odbiorcą kultury. 

9. Potrafi współdziałać w grupie, jest kreatywny, asertywny i tolerancyjny,  

10. Uznaje rodzinę za najwyższą wartość,  

11. Rozumie istotę odpowiedzialności prawnej i moralnej. 

12. Dba o swoje zdrowie, wygląd zewnętrzny i kulturę osobistą,  

13. Jest odporny na stres. 

14. Ma świadomość zagrożeń społecznych XXI wieku, 

15. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. 

16. Utrzymuje kondycję fizyczną i psychiczną poprzez świadomą aktywność  ruchową 

17. .Stosuje zasady ekologii w życiu codziennym 

18. Jest dumny ze swojej szkoły i właściwą postawą dba o jej dobre imię. 
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XIV.REALIZACJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

CEL  1  : Integracja społeczności uczniowskiej. 

ZADANIA KLASA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI  
O REALIZACJI 

1.Budowanie klimatu 
zaufania     i 
bezpieczeństwa w klasie i 
szkole. 
2.Rozwijanie zdolności 
umożliwiających poprawę 
komunikacji 
interpersonalnej. 
3.Kształtowanie 
umiejętności  
współdziałania 

świetlica Gry i zabawy integracyjne: 
Włączenie wychowanków do organizacji pracy świetlicy 
Poznanie regulaminu świetlicy, oraz obowiązków i praw 
wychowanków  
Stworzenie kontraktu świetlicowego 
Współdziałanie w przygotowywaniu dekoracji i kręgów 
tematycznych. 
Współdziałanie w ramach samopomocy koleżeńskiej 
Zajęcia uspołeczniające, zajęcia umuzykalniające, gry 
dramowe, przedstawienia teatralne. 
Opracowanie zestawów zagadnień dotyczących 
bezpieczeństwa i norm postępowania. 
Wprowadzenie do harmonogramu imprez szkolnych 
działań mających na celu integrację dzieci młodszych ze 
starszymi. 

 
 
 
 
 
Wychowawcy świetlicy 

 

0 – VIII Organizowanie imprez klasowych i szkolnych zgodnie z 
planem pracy wychowawcy klasy. 

Wychowawcy   

  I 
 

Pasowanie na ucznia. 
Pasowanie na czytelnika. 
Gry i zabawy integracyjne. 

Wychowawcy  
Bibliotekarz 
Wychowawcy  

Scenariusze gier i 
zabaw zawarte w 
książce „Grupa bawi 
się i pracuje” 

I Przeprowadzenie zajęć zintegrowanych: 
- kształtujących pozytywne relacje między uczniami , 
- utrwalających zwroty grzecznościowe     

Wychowawcy  Realizacja zajęć w 
oparciu o bajkę 
terapeutyczną: 
„Olbrzym bez słów” 
lub innych 

I Współpraca z MP-72 w Katowicach 
Zapoznanie uczniów klas I z warunkami funkcjonowania 
szkoły 

Wychowawcy klas I Realizacja na 
podstawie 
harmonogramu 
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Realizacja procesu diagnozy wstępnej służącej 
organizacji pracy dydaktyczno wychowawczej. 
Współpraca z rodzicami   

działań 
optymalizujących 
proces adaptacji 
uczniów klas I w SP -
48 w Katowicach 

II-III Przeprowadzenie zajęć zintegrowanych na temat: Różne 
sposoby rozwiązywania problemów”. 
 

Wychowawcy  Realizacja zajęć w 
oparciu o program 
„Spójrz inaczej” - kl. I-
III lub tekstów z 
podręcznika, 
programów 
profilaktycznych 
realizowanych w 
szkole 

III-IV Pogadanki, zajęcia z wychowawcą  nt. Sztuka 
odmawiania  czyli jak powiedzieć nie, by nie sprawić 
przykrości? 
 

Wychowawcy  Realizacja zajęć w 
oparciu o bajki 
terapeutyczne, 
program Sznupek, 
treści z podręcznika 
lub słuchowiska 

III - VIII Tworzenie klasowych grup zadaniowych. 
Opracowanie kontraktu klasowego. 
Wybór samorządu klasowego 

Wychowawcy  
 i uczniowie 

 

IV-VIII Przeprowadzenie zajęć integracyjnych    Wychowawcy  
we współpracy z 
pedagogiem i 
psychologiem 
szkolnym  

Realizacja zajęć w 
ramach zajęć z 
wychowawcą na 
podstawie materiałów 
”Wychowanie w 
szkole podstawowej”. 

IV Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą nt. „Jestem 
doceniany i doceniam innych”  

Wychowawcy  Realizacja zajęć wg 
własnych scenariuszy  

IV-VIII  Przeprowadzenie  zajęć z wychowawcą nt.: „Uczymy się 
współdziałania”. 

Pedagog, psycholog,  
wychowawcy  

 Realizacja zajęć wg 
własnych scenariuszy  

IV-VIII 
 

Przeprowadzenie zajęć doskonalących stosunki 
interpersonalne i uczących poznawania siebie. 

Pedagog, psycholog 
szkolny, wychowawcy 

Realizacja zajęć wg 
własnych scenariuszy 
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Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą 
uświadamiających uczniom znaczenie norm i reguł 
współżycia społecznego oraz relacji pomiędzy jednostką 
a grupą. 

 
Wychowawcy klas  

 I -VIII Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w wybranych 
klasach „Razem możemy więcej” 

Psycholog, pedagog 
wychowawcy 

Realizacja zajęć wg 
własnych scenariuszy 

 VI  Przeprowadzenie zajęć w klasach „Co to znaczy być 
optymistą?’ 

Psycholog  
 

Realizacja zajęć wg 
własnych scenariuszy 

 

 

CEL: 2  Kształtowanie pozytywnych postaw  społecznych. 

ZADANIA KLASA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI O 

REALIZACJI 

Rozwijanie samorządności 

wśród uczniów 

II - VIII Rozwijanie zdolności organizacyjnych, kierowniczych, 

pomysłowości oraz uczenie odpowiedzialności poprzez 

pracę w Samorządzie Uczniowskim 

Opiekunowie 

Samorządu 

Szkolnego  

 

V- VII Rozwijanie działalności Spółdzielni Uczniowskiej 

N.O.R.K.A 

Spółdzielni 

Uczniowskiej 

 

II - VIII Uczestniczenie w konkursie „Aktywna klasa” Wychowawcy  

Angażowanie uczniów do 

udziału w życiu 

społecznym szkoły 

 

Świetlica 

 

-Udział w uroczystościach i imprezach ogólnoszkolnych 

wg harmonogramu imprez. 

- Udział w całorocznych konkursach świetlicowych 

Wychowawcy 

świetlicy 

 

I -VIII Udział uczniów w rozgrywkach sportowych        w 

ramach obchodów Szkolnego Dnia Sportu. 

P. Szczotok 
A. Szymańska 
J. Kryger 
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I-VIII Udział uczniów w konkursach szkolnych i 

międzyszkolnych wg harmonogramu. 

Nauczyciele 

odpowiedzialni 

 

Kształtowanie umiejętności 

współdziałania      i 

przestrzegania norm 

współżycia  z 

wykorzystaniem technik 

mediacyjnych. 

 

 

Świetlica - Rozmowy związane z poszanowaniem sprzętu, gier 

świetlicowych 

Wychowawcy 

świetlicy 

 

0 - Przeprowadzenie zajęć dotyczących właściwych zasad 

zachowania się 

- Słuchanie bajek terapeutycznych na temat norm i 

zasad współdziałania w grupie 

G. Krok 

U. Śliwińska 

 

I -III Przeprowadzenie zajęć dotyczących stosowania 

zwrotów grzecznościowych, koleżeństwa i relacji 

rodzinnych 

Wychowawcy I - III Realizacja w ramach 

zajęć zintegrowanych 

III Przeprowadzenie zajęć dotyczących tolerancji, przyjaźni 

i koleżeństwa, grzeczności 

Wychowawcy Realizacja zajęć w 

oparciu o bajki 

terapeutyczne:  

IV Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat:    

 „Nie żyję sam na świecie – liczą się inni”, 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

V Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat:  

- „Dobry przyjaciel”, 

- Jak rozwiązać konflikt”,   

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

 

VI 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat:  

- „Jak wyrażać swoje uczucia”, 

- Agresja w klasie i w szkole – czy ten problem nas 

dotyczy? 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

 Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat:  

- Aby zrozumieć innych – trzeba zrozumieć siebie 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 
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VII -„Nie daj się wypalić”, 

-  Asertywność jako zasada komunikacji 

interpersonalnej, 

- Kształtowanie postaw – tolerancja  - autorytety. 

scenariuszy 

VIII  Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat:  

- Jak rozwiązać konflikt? Mowa ciała – jak lepiej 

zrozumieć siebie i innych.  

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

IV - VIII Realizacja programu UM Katowice „Miejska dżungla” Psycholog Program UM 

Katowice 

II - V Bajkoterapia:„Tydzień z książkami” – „Jak radzić sobie z 

negatywnymi emocjami?” 

Psycholog 

Bibliotekarz 

Akcja własna 

I-III Bajki empatyczne bajki terapeutyczne – wykorzystanie 

w codziennej pracy wychowawczej 

Jak rozwiązać konflikt?-zajęcia w oparciu o dramę 

Program – Emocje tęczą malowane 

wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

IV-VIII Wspólnie rozwiązujemy konflikty- rozmowy w kręgu z 

wychowawcą 

wychowawcy Wykorzystanie technik 

mediacyjnych 

 Ukazywanie znaczenia 

wartości i więzi rodzinnych. 

 

Świetlica 

 

Przeprowadzenie zajęć na temat tradycji                           

i zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami   i 

innymi uroczystościami 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat:  

- Aby zrozumieć innych – trzeba zrozumieć siebie 

-„Nie daj się wypalić”, 

-  Asertywność jako zasada komunikacji 

interpersonalnej, 

- Kształtowanie postaw – tolerancja  - autorytety. 

Wychowawcy  

II Przeprowadzenie zajęć dotyczących spędzania czasu 

wolnego z rodziną, tolerancji, grzeczności 

Wychowawcy Realizacja na 

podstawie bajek 
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terapeutycznych; 

IV Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat: 

„Człowiek i wartości, czyli co jest dla mnie 

najważniejsze”,  

„Moje miejsce w rodzinie”, 

„Zwyczaje świąteczne w mojej rodzinie”, 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

 

V Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat:  

-„Porozmawiajmy o wartościach”, 

- „Rodzina – najważniejsza mała           społeczność ” 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

 

VI Przeprowadzenie  zajęć z wychowawcą na temat:  

„Co warto wiedzieć o miłości?” 

- Tradycje mojej rodziny”. 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

 

VII Przeprowadzenie zajęć  z wychowawcą na temat:  

- Autorytety rodzinne a kształtowanie mojej osobowości, 

- Rodzina i ja – konflikty pokoleń. 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

 

VIII  Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – moja rola w 

rodzinie. 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

 

Budowanie pozytywnej 

samooceny  

I-III- Emocje malowane tęczą – program autorski Wychowawcy  

 

 IV-VIII Rozpoznaję emocję i potrafię sobie z nimi radzić Psycholog, pedagog  

 IV-VIII Jestem warościowym człowiem Psycholog, pedagog  

 VII-VIII Jestem optymistą – wzmacnianie pozytywnego 

myślenia 

Psycholog, pedagog  



18 
 

 

Podnoszenie poziomu 

kultury osobistej. 

Świetlica - Przeprowadzenie zajęć dotyczących zasad savoir – 

vivre 

Wychowawcy 

świetlicy 

Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

 

IV Przeprowadzenie  zajęć z wychowawcą na temat:  

- Co z tą agresją, czyli jak radzić sobie z negatywnymi 

emocjami?, 

- Jestem kulturalnym i  odpowiedzialnym  uczestnikiem 

kultury 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

 

V Przeprowadzenie  zajęć  z wychowawcą na temat:  

- „Jak wyrażać swoje uczucia”, 

- „Grzeczności nigdy za wiele”, 

- Jak przezwyciężać złość i agresję? 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

 

VII Przeprowadzenie  zajęć  z wychowawcą na temat:  

- „To bardzo ważne – kultura na co dzień” 

 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

VIII  Kultura słowa – mój nawyk. Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

Kształtowanie potrzeby 

udzielania pomocy innym. 

. 

 

Świetlica 

IV - VII 

Praca w  Szkolnym  Klubie Wolontariatu 

 

 

Opiekun Szkolnego 

Klubu Wolontariatu 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

0 - VIII Włączenie szkoły do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna 

Paczka” 

Pedagog  

Wychowawcy 

 

0- VIII Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt                 

w Mysłowicach 

 

Opiekunowie 

Samorządu 

Szkolnego 
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0- VIII Udział uczniów w ogólnoszkolnych akcjach 

charytatywnych: 

-„Pomoc w edukacji afrykańskich dzieci” (Palmy 

Wielkanocne) 

- „Góra Grosza” Fundacji Nasz Rodzinny Dom 

- „Świąteczna paczka dla dzieciaczka” 

- Kiermasz świąteczny, 

- Zbiórka żołędzi dla zwierząt z Leśnego Pogotowia, 

- Zbiórka słodyczy i przyborów dla dzieci 

potrzebujących. 

- Nakrętka dla zwierzaka 

„ Zbiórka dla Burka” 

„Zbiórka dla Miejskiego Schroniska w Katowicach 

- Wyprawka dla żaka (PCK) 

- Radosne święta (PCK) 

-  Wielkanoc  z PCK 

-„Opatrunek na ratunek” 

-„Okulary dla Afryki” – III Ogólnopolska Akcja Zbiórki 

Używanych Okularów 

 

Opiekun Szkolnego 

Klubu Wolontariatu 

Pedagog 

Wychowawcy 

Opiekunowie 

Samorządu 

Szkolnego  

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

 

 

0 - VIII Kampania „Niosę pomoc” – zorganizowanie akcji PAH  

w formie gry miejskiej 

Pedagog 

A. Szkarłat 

 

Świetlica 

IV - VII 

Praca w  Szkolnym  Klubie Wolontariatu 

 

 

Opiekun Szkolnego 

Klubu Wolontariatu 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

Przestrzeganie praw 

człowieka 

Świetlica Przeprowadzenie zajęć i pogadanek dotyczących praw 

dziecka 

Wychowawcy 

świetlicy 

 

I - VII Zapoznanie uczniów z zapisami Statutu Szkoły ich 

dotyczącymi 

Wychowawcy  
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0 - VII Wyjaśnienie uczniom funkcji szkolnego monitoringu 

wizyjnego oraz zasad jego wykorzystania dla realizacji 

celów wychowawczych szkoły. 

Wychowawcy Realizacja w ramach 

godziny z 

wychowawcą oraz 

zajęć zintegrowanych 

w kl. I – III i zajęć 

wych. W grupie „0” 

I - VII Przeprowadzenie zajęć  nt.  „Dziecko świadome swoich 

praw rozumie, że inni też je mają” 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

I- VII Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat:  

 „Nasz klasowy kontrakt” 

 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

VII - VIII Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat:  

„Jestem Europejczykiem” 

Wychowawcy Realizacja lekcji na 

podstawie własnych 

scenariuszy 

Propagowanie wartości 

edukacji i pracy 

 

 

 

 

 

V - VIII Rozwijanie działalności Spółdzielni Uczniowskiej 

NORKA 

 

Opiekunowie 

Spółdzielni 

Uczniowskiej 

 

IV-VIII Przyznawanie   nagród książkowych uczniom 

uzyskującym promocję z wyróżnieniem   

Rada Pedagogiczna  

IV-VIII Wykonanie ekspozycji „Najlepsi Uczniowie Szkoły” A. Szkarłat i SU  

Przygotowanie do wyboru 

drogi dalszego kształcenia 

VIII Zapoznanie z siecią szkół ponadpodstawowych i droga 

dalszego kształcenia. 

Poznaję swoje mocne strony – jaki zawód będzie dobry 

dla mnie? 

Wychowawcy 

Doradca 

zawodowy 
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Egzamin 8-klasisty: stres przed egzaminem. 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – krok po 

kroku. 

Psycholog 

PPP nr 3 

 

CEL 3 : Wspieranie indywidualnej drogi rozwoju uczniów   

ZADANIA KLASA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI O 

REALIZACJI 

Rozwijanie zainteresowań                                        
i umiejętności. 

 

I –VIII 
 

Udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych i kołach 
zainteresowań oraz konkursach wg harmonogramu. 

 

Nauczyciele 
odpowiedzialni 

 

 

I - VIII Zapoznanie z treściami WZO oraz statutu szkoły 
związanymi z kryteriami oceniania. 

 

Wychowawcy  

II - VIII Prowadzenie zajęć Szkolnej Ligi Szachowej. 
 
 

A. Urzyński 
Z. Ochorok 

 

IV - VIII 
 

Prowadzenie szkolnego koła dziennikarskiego – 
wydawanie gazetki ,,Chochlik Szkolny” 

 

U. Śliwińska  

III-VIII Popularyzowanie zajęć pozalekcyjnych realizowanych 
na terenie szkoły przez podmioty zewnętrzne jako 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

Wychowawcy  

Rozwijanie kreatywności 
uczniów 

I-III Za co siebie lubię? - zajęcia z wychowawcą Wychowawcy, 
pedagog, psycholog 

 
 

 IV-VIII Bądź przyjacielem samego siebie- zajęcia – zajęcia 
warsztatowe 

Wychowawcy, 
pedagog, psycholog 

 

  Połam głowę Konkurs cykliczny psycholog  

Wdrażanie do 
racjonalnego planowania 
czasu pracy. 

I - VIII Przeprowadzenie zajęć  z wychowawcą: 
„Dlaczego i jak warto się uczyć?”, 
„Recepta na nudę” – sposoby spędzania czasu 

Wychowawcy Realizacja w ramach 
zajęć zintegrowanych 
oraz lekcji z 
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 wolnego. wychowawcą w kl. IV - 
VIII 

Wdrażanie do samooceny. 
 
 
 

 
IV - VIII 

 
 

Przeprowadzenie zajęć   z wychowawcą: 
„Nasze sukcesy i porażki” – podsumowanie osiągnięć 
poszczególnych uczniów, ustalenie oceny      z 
zachowania, samoocena 
 

Wychowawcy 
 
 
 
 

 

Kształcenie umiejętności 
poszukiwania informacji                               
w różnych źródłach. 
 

 
IV - VIII 

 

Zachęcanie uczniów do samodzielnego poszukiwania 
wiedzy na zadany temat: 
- prace domowe, 
- referaty,  
- prezentacje 
- dekoracja klas. 

U. Śliwińska 
Wychowawcy 
Nauczyciele 

 

IV - VIII 
 

Przeprowadzenie zajęć dotyczących zasad korzystania               
z Internetu. 

Nauczyciele  

IV - VIII 
 

Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych dotyczących 
wyszukiwania informacji     w rozmaitych źródłach. 

U. Śliwińska 
 

 

Wspieranie uczniów                    
w przezwyciężaniu 
trudności     w nauce                                         

I - VIII 
 

Pomoc doraźna w nauce w ramach zajęć edukacyjnych 
i pozalekcyjnych konsultacji. 
Udział uczniów z trudnościami edukacyjnymi w ZDW. 

Nauczyciele  

I - VIII 
 

Terapia pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się. 
 

Pedagog 
Psycholog 

 

I - VIII 
 

Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej 
 

Wychowawcy, 
pedagog, psycholog 

 

I - VIII 
 

Zachęcanie uczniów   do  wzajemnej pomocy  w nauce   
w ramach samopomocy koleżeńskiej 

Wychowawcy  

 
Rozwijanie zainteresowań 
różnymi zawodami. 

I - VIII 
 

Stała wystawa na korytarzu „Poznajemy zawody”. 
 

U. Śliwińska 
H. Żebrowska 

M. Glenc 

 

I - VIII 
 

Cykl spotkań uczniów z przedstawicielami rozmaitych 
zawodów ”W poszukiwaniu wizji przyszłości”. 
 

U. Śliwińska 
H. Żebrowska, 

M.Glenc 
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 VII – VIII  Lekcje w ramach preorientacji zawodowej  M. Glenc  

 VIII Gazetka lub informacje online „Szukam szkoły dla 
siebie- informator dla kl.8 o szkołach 
ponadpodstawowych” 

M. Glenc  

 VII - VIII Realizacja zadań zgodnie ze Szkolnym Systemem 
Doradztwa Zawodowego 

M. Glenc  

 

CEL 4 : Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego. 

ZADANIA KLASA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI O 

REALIZACJI 

Pielęgnowanie i tworzenie 
tradycji szkoły. 

 

0– VIII 
 

Udział w akademiach szkolnych poświęconych: 
- inauguracji roku szkolnego 2018/2019, 
-Świętu Niepodleglości, 
- Dniu Górnika, 
- Dniu Patrona, 
- Świętu Szkoły  
- zakończeniu roku szkolnego, 
i innym okazjom wg szkolnego harmonogramu 

Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem 
 

 

III-VIII    Wykonanie gazetek okolicznościowych   związanych z 
patronem szkoły. 

Wychowawcy 
Wychowawcy 
świetlicy 

 

I-VIII Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą dotyczących 
miejscowości, w której mieszka uczeń, dot. historii 
szkoły, patrona "Juliusz Ligoń- patron naszej szkoły" 
oraz godła i sztandaru szkoły. 

Wychowawcy 
 

 

I-VIII W ramach godzin z wychowawcą omówienie z uczniami 
treści ze statutu szkoły dotyczących właściwej postawy  
podczas uroczystości szkolnych oraz znaczenia  stroju 
galowego. 

Wychowawcy 
 

 

Rozbudzanie 
zainteresowań tradycjami, 

 
III-VI 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą związanych z 
regionem: 

Wychowawcy  
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obrzędami i historią 
regionu. 

 
 

- „Znam gwarę śląską oraz zwyczaje śląskie”, 
- „Poznajemy zwyczaje, tradycje oraz obrzędy 
świąteczne na Śląsku”, 

0-IV  Zajęcia regionalne w Szkolnej Izbie Regionalnej Wychowawcy 0- III 

D. Matlak 
A. Urzyński 

 

I - VIII Zorganizowanie ogólnoszkolnej wystawy przy 
współpracy z Muzeum Powstań Śląskich w 
Świętochłowicach w setną rocznicę Pierwszego 
Powstania Śląskiego „Śląsk – droga do Niepodległej” 

D. Matlak 
A. Urzyński 

październik 2019 

V-VIII  
Wyjazd uczniów klas V, VI na spotkanie ze świadkami 
historii do śląskiego Centrum Wolności  i Solidarności w 
Katowicach, Muzeum Powstań Śląskich w 
Świętochłowicach oraz Auschwitz – Birkenau w 
Oświęcimiu (kl. 8) 

D .Matlak 
A. Urzyński 
wychowawcy 

 

VI Udział w "Małej Olimpiadzie Wiedzy o Katowicach" D.Matlak  

VI-VII Wycieczki do: 
-Muzeum Śląskiego,  
-Muzeum Historii Katowic., 
- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach,  
- Muzeum Górnośląskiego w Bytomi, 
- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach 
- Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz Auschwitz 
– Birkenau w Oświęcimiu 
- Poznanie i opieka nad lokalnymi  miejscami pamięci 
narodowej 

 

Wychowawcy 
D.Matlak 
A.Urzyński 

 

Pogłębianie uczuć 
patriotycznych. Dbanie  
o Pamięć Narodową. 

 
 

 
0-VII 

Udział w akademiach i apelach szkolnych 
poświęconych: 
-Świętu Niepodległości, 
- Konstytucji 3 - go Maja, 
- rocznicy wybuchu II wojny światowej ( w dzień 
rozpoczęcia roku szkolnego) 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
zgodnie z 
harmonogramem 
imprez i 
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- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
- Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
- Dzień Flagi 

uroczystosci 

IV Przeprowadzenie zajęć z historii : "Polska-moja 
ojczyzna". 

D.Matlak 
A.Urzyński 

 

 

IV-VII 

W ramach zajęć z historii poznanie ważnych  postaci 
historycznych, m.in. Jan a III Sobieskiego, Tadeusza 
Kościuszki, Jana Henryka Dąbrowskiego, Marii 
Skłodowskiej- Curie, Józefa Piłsudskiego, "Inki" . 

 
D. Matlak 
A. Urzyński 

 

Kształtowanie poczucia 
przynależności do kultury 
europejskiej 

 

 
0 - VIII 

Poszerzanie wiadomości dotyczących Unii Europejskiej, 
Europy – konkursy, wykonanie gazetek ściennych, 
organizacja Dnia Języków Europejskich oraz Dnia 
Zjednoczonej Europy. 

Z. Ochorok 
A. Urzyński 
 

 

 
VI-VIII 

Prowadzenie zajęć Szkolnego Klubu Europejskiego. Z. Ochorok 
A. Urzyński 
 

 

 
VII - VIII 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą nt.: 
Jestem Europejczykiem 
Kształtowanie postaw – tolerancja  - autorytety 

wychowawcy  

  
Wychowanie uczniów do 
życia w społeczeństwie 
demokratycznym: 
"Człowiek- obywatel-
patriota". 

 

 
0-III 

 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą : 
"Jestem dzieckiem i mam swoje prawa". 
 

Wychowawcy  

IV-VI 
 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą nt.: 
Prawa dziecka, ucznia i obywatela” 

Wychowawcy  

VII Przeprowadzenie  : zajęć z wychowawcą nt.: 
"Jestem obywatelem i mam swoje konstytucyjne 
prawa". 

Wychowawcy  

I-VII Przeprowadzenie wyborów do  klasowych i szkolnych 
struktur SU w oparciu o zasady demokratyczne 
 

A. Szkarłat  

I-VIII Obchody Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej 
pod hasłem: " Udział obywateli, konsultacje i 
zaangażowanie; na kwitnącą lokalna demokrację". 

D. Matlak 
A. Urzyński 

 

V-VIII Spotkanie z Radnym  Miasta Katowice A. Urzyński  
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IV - VIII Współpraca z instytucjami: 
- Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 
-Rada Jednostki Pomocniczej Katowicach-Murckach 
-Instytut Pamięci Narodowej oddz. Katowice 
- Śląski Urząd Wojewódzki 
- Urząd Miasta Katowice 
-Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 
- Sąd Rejonowy w Katowicach 
Studium Praw europejskiego w Warszawie 

D. Matlak 
A. Urzyński 
I. Limańska 
P. Szczotok 
A. Szkarłat 

 

 VII - VIII Ekonomia na co dzień  - konkursy, projekt NBP M. Glenc W ramach doradztwa 

zawodowego 

 

CEL 5 : Kształtowanie nawyków prozdrowotnych 

ZADANIA KLASA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI O 

REALIZACJI 

Uświadamianie uczniom 

konieczności  dbałości o 

własne zdrowie. 

 

0 - VIII Uświadomienie potrzeby szczególnej dbałości   o 
zdrowie i higienę osobistą- pogadanka z pielęgniarką 
szkolną.  

Wychowawcy 
Higienistka 

 

I - V Udział w     „Programie dla szkół”    ( mleko, owoce  
i warzywa w szkole) 

 

Wychowawcy  

0– VIII 
 
 

Udział uczniów w turniejach, rozgrywkach  i zawodach 
sportowych, zajęciach SKS, SKKT, Szkolnym Dniu 
Sportu 

 

A. Szkarłat 
P. Szczotok 
A.Szymańska 

 

V Przeprowadzenie  zajęć z wychowawcą: 

 „Podejmujemy odpowiedzialne decyzje dotyczące 

zdrowia”. 

wychowawcy  

Kształtowanie postaw V 

 

Przeprowadzenie  zajęć z wychowawcą  nt.„Od czego 

możemy uzależnić się?” 

wychowawcy  
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wolnych od nałogów. 

 

VI 

 

Przeprowadzenie  zajęć z wychowawcą nt. „Nie palę – 

jestem wolny od nałogów” 

wychowawcy  

VII - VIII 

 

Przeprowadzenie  zajęć z wychowawcą  nt.„ Wpływ 

substancji szkodliwych na młody organizm” 

wychowawcy  

IV - VIII Udział w szkolnej kampanii „Uzależnieniom mówimy 

nie!” 

Pedagog szkolny 

Psycholog 

 

VI 

 

 

VII - VIII 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą „Wiedza 

pomaga skuteczniej walczyć z uzależnieniami "-

opracowujemy informator:       „Stop dopalaczom”   

Stop! Dopalaczom, umiem mówić – nie!  

wychowawcy  

I - VIII Profilaktyka rówieśnicza: udział w konkursach 

profilaktycznych i organizacja akcji na terenie szkoły 

 

Psycholog 

Pedagog  

Wychowawcy 

 

Rozwijanie umiejętności 

organizowania czasu 

wolnego. 

I - III Zajęcia z pedagogiem  szkolnym „Mój czas wolny” Pedagog szkolny  

IV – VII  
Zaplanowanie samodzielnej nauki (problemy  nauczania 
zdalnego)  
 

Wychowawcy 
Psycholog 
Pedagog 

 

I - VII Udział uczniów w kołach zainteresowań, zajęciach 

pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami. 

Wychowawcy  

I-III Przeprowadzenie zajęć ”Bezpieczna droga do szkoły”. Wychowawcy 

  

We współpracy z 

Policją 

I-II Przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym w ramach programu  „Z bajką 

bezpieczniej”  

Wychowawcy  

Pedagog 

We współpracy ze 

Strażą Miejską 

IV-VIII Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą dotyczących 

bezpieczeństwa na feriach i wakacjach. 

Wychowawcy  
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IV-VIII Przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na cyberprzemoc i korzystanie z portali, z 

różnych for internetowych, komunikatorów  oraz na 

bezpieczne korzystanie z telefonów komórkowych 

Wychowawcy 

J.Adamiec-Głąbek 

A.Czerwiński 

J.Kurzeja- Jopek 

 

IV-VIII Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą: 

„W jaki sposób możemy dbać o własne i innych 

bezpieczeństwo?” 

Wychowawcy  

VI Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą: 

-Czy każdy odważny jest rozważny? – wakacyjne 

zagrożenia. 

Wychowawcy  

 0-VIII Pandemia- jak możesz chronić siebie i innych Wychowawcy  

 0-VIII Pandemia – w izolacji nie jestem samotny Wychowawcy 
Psycholog 
Pedagog 

 

 I-VIII Pandemia – w czasie pandemii aktywnie uczestniczę w 

życiu szkoły 

Wszyscy nauczyciele  

 0-VIII Jak sobie radzić w czasie pandemiii? - Pedagog 
Psycholog 
Wychowawcy 
wsparcie online 
konsultacje 
indywidualne i dla 
klasy 

 

 

CEL 6 : Kształtowanie postaw proekologicznych  

ZADANIA KLASA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI O 
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REALIZACJI 

Uwrażliwienie uczniów na 
estetykę otoczenia oraz 
zwiększanie troski o 
wygląd klasy. 

0 - VIII Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 
 

A. Szkarłat 
G. Liszka 

 

0 - VIII Zorganizowanie akcji: „Kwiat dla szkoły” 
 

Wychowawcy  

II - VIII Dbanie o estetyczny wygląd klas m.in. w ramach 
całorocznego konkursu „Aktywna klasa” 

Wychowawcy  

Kształtowanie szacunku do 
przyrody i otaczającego 
środowiska. 

 

0 - VII Udział w obchodach Dnia Ziemi. 
 

G. Liszka  

0 - VIII Zbiórka karmy i żołędzi dla zwierząt z Leśnego 
Pogotowia Zwierząt., „Zbiórka dla Burka” (dla 
Miejskiego Schroniska dla Zwierząt”) 

G. Liszka 
 

 

I - VIII Wycieczki do rezerwatu murckowskiego połączone z 
prelekcją „U źródeł” 

Wychowawcy  

IV Wycieczka do Leśnej Sali Edukacyjnej                          w 
Katowicach 

Wychowawcy  

IV- V Wycieczka do ZOO 
 

Wychowawcy  

III - VIII Wycieczki krajoznawcze połączone z prelekcją              
o tematyce ekologicznej  

Wychowawcy  

V Wyjazd do ogrodu botanicznego w Mikołowie Wychowawcy  

VI Wycieczka do planetarium, G. Liszka  

I - VIII Udział w ekologicznych konkursach szkolnych              i 
międzyszkolnych wg harmonogramu. 
 

Wychowawcy  

I - VIII Realizowanie zadań Szkolnego Programu 
Ekologicznego 

G. Liszka 
 

 

Wprowadzanie i utrwalanie 
nawyków 
proekologicznych 

0 - VIII Wykonywanie gazetek ściennych o tematyce 
ekologicznej. 

 

Wychowawcy  

IV - VI Udział w zajęciach Koła Przyrodniczego 
 

Wychowawcy  
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I - III Realizowanie zajęć zintegrowanych   o tematyce 
ekologicznej zgodnie   z rozkładami materiału.    

G. Liszka  

Świetlica Udział w całorocznych konkursach ekologicznych 
prowadzonych przez świetlicę szkolną 

Wychowawcy 
świetlicy szkolnej 

 

I-VII Udział uczniów w zbiórkach surowców wtórnych Wychowawcy 
świetlicy szkolnej 

 

 

XV. CELE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ: 

1. Wspomaganie wychowania i kompensowanie jego niedostatków. 
2. Ochrona dzieci i  młodzieży przed zagrożeniami różnego typu, 
3. Wzmocnienie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i osłabienie czynników ryzyka    
4. Reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań. 
5. Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę   na temat zdrowego rozwoju 
6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykrywania i rozpoznawania zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania im. 
7. Doskonalenie kompetencji rodziców w zakresie   diagnozy podejmowania przez ich dzieci ryzykownych zachowań, czynników 

sprzyjającym im, metod przeciwdziałania ,  skutków oraz instytucji wspierających  rodzinę i szkołę w tym zakresie. 
8. Tworzenie warunków do sprawnej realizacji procesu wychowawczego poprzez działanie zapobiegawcze i korekcyjne 
  

XVI.DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA W SZKOLE   POLEGA NA realizowaniu działań z zakresu  profilaktyki uniwersalnej, 

selektywnej i wskazującej.  

XVI.  DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA OBEJMUJE:  

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – 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   

2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;  

3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano  występowanie  zachowań ryzykownych, 

które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.  
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XVII. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE   OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:  

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów wychowawczo-profilaktycznych,   

 2) 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; 

 3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji uzależniających   przez uczniów   a także norm 

przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;  

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów   zachowań ryzykownych; 

5) eliminowanie lub minimalizowanie czynników ryzyka wiążących się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań 

ryzykownych stanowiących zagrożenie dla   prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego 

uczniów. 

 

 XVIII.W PROFILAKTYCE  SZKOLNEJ STOSUJE SIĘ  NASTĘPUJĄCE FORMY ODDZIAŁYWANIA: 

-DZIAŁANIE INFORMACYJNE , czyli dostarczanie adekwatnych informacji na temat  skutków zachowań ryzykownych i innych działań 

niepożądanych , dających podstawy do podjęcia racjonalnego wyboru przez uczniów, a co za tym idzie, zmianę postawy i zachowań. 

- DZIAŁANIE EDUKACYJNE , a więc kształtowanie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, np. radzenia sobie ze stresem, 

nawiązywanie kontaktów z ludźmi, opieranie się naciskom otoczenia, rozwiązywanie konfliktów będacych podstawą radzenia sobie w życiu z 

sytuacjami trudnymi. 

- DZIAŁANIA ALTERNATYWNE , tj. pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych, polegające one na proponowaniu różnorodnych 

działań o pozytywnym charakterze (jak koła zainteresowań itp.) i angażowaniu w nie wychowanków.   

 

XIX. CZYNNIKI CHRONIĄCE: 
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- silne więzi emocjonalne z rodzicami, 

- promowanie uczniów z  najlepszymi wynikami w nauce oraz zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, 

- szacunek dla norm, wartości i autorytetów, 

- pielęgnowanie tradycji rodzinnych, świątecznych, religijnych, 

- rozwijanie zainteresowań poprzez udział w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych. 

 

XX. CZYNNIKI RYZYKA: 

- negatywne wpływy środowiskowe (rodziny dysfunkcyjne, rozbite), 

- brak zainteresowania ze strony rodziców funkcjonowaniem dziecka w środowisku szkolnym, 

- niskie umiejętności wychowawcze rodziców, 

- bezrobocie, emigracja rodziców za pracą, 

- niskie wyniki w nauce,   

- negatywne wpływy grupy rówieśniczej, 

- negatywny wpływ młodzieży przebywającej w otoczeniu szkolnym, 

- łatwość zdobywania substancji psychoaktywnych,   

- wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych. 

 

XXI. ZAGROŻENIA  W   REALIZACJI PROCESU WYCHOWAWCZEGO 

CELE WYCHOWAWCZE 

ZAWARTE W PROGRAMIE 

RODZAJE ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH U,N,R PRZEWIDYWANYCH U,N,R 

1.Integrowanie uczniów w 

zespołach klasowych 

- niepełna wiedza nt przyczyn agresji 

- niska świadomość zagrożeń 

wynikających z agresji oraz 

odpowiedzialności prawnej z tytułu 

zachowań agresywnych, 

-  słaba znajomość  skali i rodzajów 

U,N,R 

U, R 

 

 

 

 

- ostracyzm społeczny, 

- dyskryminacja 

- alienacja, odrzucenie 

U 

U 

U 
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przestępczości wśród dzieci i młodzieży 

- niewystarczające kompetencje uczniów  

umożliwiające  poprawę relacji 

interpersonalnych 

- bierność i słaba motywacja    

U,N.R  

U 

 

 

U 

2.Kształtowanie 

pozytywnych postaw 

społecznych. 

 

- bierność i słaba motywacja  

- brak pozytywnych wzorców zachowań w 

środowisku rodzinnym   

- słaba odporność psychiczna   

- brak umiejętności przyjęcia postawy 

asertywnej w sytuacji nacisku ze strony 

rówieśników 

- gry komputerowe i filmy pełne przemocy 

- braki w  kulturze osobistej pewnej części 

uczniów 

U 

R 

 

U 

U 

 

 

U 

U 

- ostracyzm społeczny, 

- wycofanie 

- dominację grupy nad jednostką  

- podporządkowanie jednostki grupie,  

- naśladowanie negatywnych wzorców, 

- fascynacja subkulturami 

-używanie wulgaryzmów 

- wulgarny sposób bycia, lekceważenie starszych. 

-brak dyscypliny 

-niszczenie mienia szkolnego; 

- moda i lansowany przez media styl bycia 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

3.Wspieranie indywidualnej 

drogi rozwoju uczniów   

 

- słaba motywacja do nauki lub jej brak 

- niskie poczucie własnej wartości 

- brak umiejętności  kierowania rozwojem 

zgodnie z predyspozycjami dziecka 

- nieumiejętność diagnozowania uzdolnień 

U 

U 

R 

 

N,R 

 

- brak umiejętności  kierowania  własnym rozwojem U 

4.Kształtowanie więzi z 

krajem ojczystym oraz 

poszanowania dla 

dziedzictwa narodowego. 

- niska świadomość   odpowiedzialności 

prawnokarnej  za znieważanie symboli 

narodowych 

- kryzys tożsamości i patriotyzmu 

N,,U,R 

 

 

U,R 

 - luźny styl życia,  

- kryzys wartości moralnych  

 

U 

U,R 

5.Kształtowanie nawyków 

prozdrowotnych 

- brak umiejętności radzenia sobie z 

frustracją i stresem 

- złe wzorce wychowawcze  

- złe nawyki żywieniowe, 

U 

 

R 

R,U 

-  wzrost liczby uczniów z nadwagą i otyłością 

- wzrost liczby młodzieży uzależnionej od nikotyny, 

alkoholu i narkotyków 

U,R 

U,R 
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 - brak umiejętności bycia asertywnym 

 

R,U 

6.Kształtowanie postaw 

proekologicznych 

 

- złe wzorce wychowawcze  

- niski poziom wiedzy nt. skutków 

degradacji środowiska naturalnego, 

- nieznajomość zagadnień dot. 

zrównoważonego rozwoju 

R 

U,R 

 

 

U,R,N 

- utrwalanie antyekologicznych postaw U 

 

XXII.DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ W:  

-oddziale,  

-grupie oddziałowej,  

- grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej, 

z udziałem całej społeczności szkolnej lub w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 

  

XXIII. METODY PRACY PROFILAKTYCZNEJ: 

- interaktywne wykłady,  

-warsztaty,  

-treningi umiejętności,  

-projekty,  

-debaty,  

-szkolenia,  

-spektakle teatralne,  

 -kampanie szkolne i społeczne,  

-happeningi, pikniki edukacyjne  

lub w inne formy uwzględniające wykorzystanie aktywnych metod pracy. 

 

XXIV. PODMIOTY  WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W PRACY PROFILAKTYCZNEJ: 
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- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach, 

- Komisariat IV Policji 

- Komenda Miejska Policji 

- Straż Miejska 

- Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 

 

XXI.REALIZACJA   SZKOLNEJ PROFILAKTYKI 

 I Cel   
wychowawczy 
wspomagany 
profilaktyką 

Zadania 
realizowane w 
ramach 
profilaktyki 

Formy realizacji według adresatów Osoby 
odpowiedzialne 
 Klasa Uczniowie Nauczyciele Rodzice 

1.Integrowanie 

uczniów w 
zespołach 
klasowych. 
  
 

-analiza przyczyn  
agresji  dzieci i  
młodzieży, 
 

I-III Pogadanki na temat „Co 
wzbudza w nas złość? 
oraz „Złość piękności 
szkodzi” 

 Wypełnienie 
kwestionariusza wywiadu 
przeprowadzonego z 
uczniami 

Zapoznanie rodziców z 
kwestionariuszem 
wywiadu   

 
 
Pedagog 
Psycholog 

IV-VIII Ankieta „Dlaczego 
bywamy agresywni?”   

Przedstawienie 
nauczycielom raportu z 
badania ankietowego 

Przedstawienie 
rodzicom raportu z 
badania ankietowego 

uświadomienie  
zagrożeń jakie  
niesie agresja 
oraz 
odpowiedzialności 
prawnej nieletnich 

IV-V Spotkanie z 
psychologiem z PPP nr 3 

 Udział w prelekcji 
przygotowanej przez 
wychowawcę klasy 

Pedagog 
szkolny 

VI-VIII Spotkanie z 
przedstawicielami 
Wydziału ds. Nieletnich 
Komisariatu IV Policji 

Spotkanie z 
przedstawicielami 
Wydziału ds. Nieletnich 
Komisariatu IV Policji 

Udział w prelekcji 
przygotowanej przez 
wychowawcę klasy 

Dyrektor szkoły 
pedagog 
szkolny i 
wychowawcy 
klas 

-analiza skali  
i rodzajów 
przestępczości  
wśród dzieci i  
młodzieży, 

VI Spotkanie z 
przedstawicielami Straży 
Miejskiej na temat 
odpowiedzialności karnej 
nieletnich 

Spotkanie z 
przedstawicielami 
Wydziału ds. Nieletnich 
Komisariatu IV Policji 

Udział w prelekcji 
przygotowanej przez 
wychowawcę klasy 

Dyrektor szkoły 
pedagog 
szkolny i 
wychowawcy 
klas 

-rozwijanie II-III Przeprowadzenie zajęć   Zajęcia warsztatowe Udział w spotkaniu z  Pedagog 
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kompetencji 
umożliwiających 
poprawę relacji 
interpersonalnych 
pomiędzy 
uczniami, 
elementy mediacji 
rówieśniczej 
 

na temat: Różne sposoby 
rozwiązywania naszych 
problemów”. 

psychologiem nt. Rola 
rodziców w 
rozwiązywaniu 
konfliktów pomiędzy 
ich dziećmi. 

szkolny, 
psycholog 

IV-V Trening umiejętności 
rozwiązywania konfliktów 

 Pedagog 
szkolny we 
współpracy z 
PPP-3 

I-VIII Realizacja Miejskiego 
Programu 
Profilaktycznego 
„Bezpieczne dziecko – 
przyjaciel Sznupka” 
„Bezpieczny nastolatek” 

Realizacja Miejskiego 
Programu 
Profilaktycznego 
„Bezpieczne dziecko – 
przyjaciel Sznupka” 

Scenariusze na 
lekcjach 
wychowawczych 

Pedagog 
szkolny, 
psycholog  i 
wychowawcy 
klas 

- integracja   
poprzez wspólną 
zabawę 

0-III Udział w imprezach 
rozrywkowych: - bal 
karnawałowy, Mikołajki, 
Dzień Sportu 

Organizacja imprez i 
nadzór nad ich 
przebiegiem 

Współorganizacja 
imprez i nadzór nad ich 
przebiegiem 

wychowawcy 
klas 

IV-VIII Udział w imprezach 
rozrywkowych: - bal 
karnawałowy,   Dzień 
Sportu, Mikołajki, 
dyskoteki organizowane 
przez SU 

Organizacja imprez i 
nadzór nad ich 
przebiegiem 

Współorganizacja 
imprez i nadzór nad ich 
przebiegiem 

wychowawcy 
klas 

I-VIII Udział w imprezach 
rozrywkowych: - bal 
karnawałowy,   Dzień 
Sportu, Mikołajki, 
dyskoteki organizowane 
przez SU 

Organizacja imprez i 
nadzór nad ich 
przebiegiem 

Współorganizacja 
imprez i nadzór nad ich 
przebiegiem 

wychowawcy 
klas 

- integracja 
poprzez wspólną 
pracę 

III-VIII Udział w pracach 
porządkowych w szkole i 
w obejściu szkolnym 

Dokonanie przydziału 
zadań uczniom oraz 
sprawowanie nadzoru 

 wychowawcy 
klas 

VI-VIII Udział w pracach 
związanych z 
przygotowaniem: 

Opracowanie planu 
działań. Dokonanie 
przydziału zadań 

wg harmonogramu wychowawcy 
klas 
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- kampanii szkolnych i 
społecznych, 
 

uczniom oraz 
sprawowanie nadzoru 

       

 
 

II Cel   
wychowawczy 
wspomagany 
profilaktyką 

Zadania 
realizowane w 
ramach 
profilaktyki 

Formy realizacji według adresatów Osoby 
odpowiedzialne 

 Klasa Uczniowie Nauczyciele Rodzice 

Kształtowanie 
pozytywnych 
postaw 
społecznych. 
  
 

 - kształtowanie, 
popularyzowanie i 
promocja zasad 
dobrego 
wychowania i 
wysokiej kultury 
osobistej wśród 
uczniów 

I-III 
 

 
Udział w szkolnym 
konkursie „Mistrz savoir -
vivre’u” 

 
Opracowanie 
regulaminu konkursu. 
Organizacja konkursu. 
Promocja laureatów. 

 
Współorganizacja finału 
konkursu. 

zespół 
wychowawczy 

IV-VIII 

- ochrona przed 
negatywnym 
wpływem  sekt i 
subkultur 
młodzieżowych 

VI-VIII Udział w prelekcji nt sekt 
i subkultur 
młodzieżowych 

Udział w prelekcji nt  
Jak rozpoznać , że ktoś 
z bliskich znajduje się 
pod wpływem sekty? 

Udział w prelekcji nt  
Jak rozpoznać , że ktoś 
z bliskich znajduje się 
pod wpływem sekty? 

Dyrektor szkoły 

- rozwijanie idei 
harcerskich wśród 
uczniów 

III-VIII udział w  otwartych 
zbiórkach harcerskich 

udział w szkoleniu nt. 
Wspierająca rola 
harcerstwa w realizacji 
procesu 
wychowawczego 

Udział w prelekcji nt. 
Wspierająca rola 
harcerstwa w realizacji 
procesu 
wychowawczego 

Dyrektor szkoły i 
wychowawcy klas 
we współpracy z 
Okręgiem 
Górnośląskim 
ZHR 

- rozwijanie idei 
wolontariatu 
wśród uczniów 

----------  udział w szkoleniu: „Jak 
rozwijać ideę 
wolontariatu wśród 
dzieci i młodzieży 

 Dyrektor szkoły 
we współpracy ze 
Stowarzyszeniem 
MOCNI RAZEM 
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szkolnej?”   

----------  Nawiązanie współpracy 
z Regionalnym Centrum 
Wolontariatu w 
Katowicach oraz PCK 

 M.Fąfara opiekun 
klubu 
M. Jokiel – 
opiekun 
szkolnego koła 
PCK 

-rozwijanie 
kompetencji 
umożliwiających 
aktywizację 
społeczną 
uczniów 
 

I-VIII Realizacja Miejskiego 
Programu 
Profilaktycznego 
„Bezpieczne dziecko – 
przyjaciel 
Sznupka”,„Bepieczny 
nastolatek’ 

Realizacja Miejskiego 
Programu 
Profilaktycznego 
„Bezpieczne dziecko – 
przyjaciel Sznupka”, 
„Bezpieczny nastolatek” 

 wychowawcy klas 
we współpracy z 
pedagogiem 
szkolnym 

III  Cel   
wychowawczy 
wspomagany 
profilaktyką 

Zadania 
realizowane w 
ramach 
profilaktyki 

Formy realizacji według adresatów Osoby 
odpowiedzialne 

 Klasa Uczniowie Nauczyciele Rodzice 

Wspieranie 
indywidualnej 
drogi rozwoju 
uczniów   
  
 

 Rozwijanie 
zainteresowań i 
uzdolnień 
 

II-VII Udział w zajęciach kół 
zainteresowań 

Organizacja pracy 
szkolnych kół 
zainteresowań 

Zapoznanie z ofertą 
zajęć pozalekcyjnych 

 
 
 
pedagog i 
wychowawcy klas 

I-VIII Zapoznanie z ofertą zajęć Współpraca z MDK 
Południe oraz Pałacem 
Młodzieży w Katowicach  

Zapoznanie z ofertą 
zajęć 

I-VIII  Szkolenie nt. Diagnoza 
uzdolnień uczniów i 
metody ich rozwijania 

Zapoznanie z ofertą 
PPP-3 w zakresie 
diagnozy uzdolnień   

I-VIII 
 
 

I - IIII 

 Opracowanie 
„Szkolnego programu 
wspierania zdolności i 
talentów”  
Udział w obchodach 

 zespół 
wychowawczy we 
współpracy z 
PPP-3 
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Międzynarodowego 
Dnia Kropki 

Wychowawcy  I -
III 

    III-VII Udział pasjonatów, 
hobbystów i 
kolekcjonerów w 
Szkolnym Festiwalu 
Pozytywnie Zakręconych 

Organizacja Festiwalu Udział pasjonatów, 
hobbystów i 
kolekcjonerów w 
szkolnym Festiwalu 
Pozytywnie 
Zakręconych 

wicedyrektor 
szkoły, I. Saternus 

Rozwijanie 
zainteresowań 
różnymi 
zawodami 

 0-VIII Zgodnie ze Programen 
Realizacji 
Wewnątrzszkolnego 
Systemu Doradztwa 
Zawodowego  

Organizacja Szkolnej 
Giełdy Zawodów 

Udział   w Szkolnej 
Giełdzie Zawodów 
 

Wicedyrektor , 
pedagog szkolny i 
wychowawcy klas  
VI-VIII 

Zapoznanie z ofertą 
PPP-3 w zakresie 
diagnozy predyspozycji 
zawodowych 

pedagog we 
współpracy z 
PPP-3 

 
 

IV Cel   
wychowawczy 
wspomagany 
profilaktyką 

Zadania 
realizowane w 
ramach profilaktyki 

Formy realizacji według adresatów Osoby  
odpowiedzialne 
 Klasa Uczniowie Nauczyciele  Rodzice 

Kształtowanie 
więzi z krajem 
ojczystym oraz 
poszanowania 
dla dziedzictwa 
narodowego. 
  
 

 -dostarczenie 
informacji nt. 
odpowiedzialności 
karnej za 
znieważanie symboli 
narodowych 
 

III-V Udział w zajęciach nt. 
Dlaczego symbole 
narodowe otaczamy 
czcią i szacunkiem? 

   Wychowawcy klas 

VI-VIII Udział w 
interaktywnym 
wykładzie nt  
Prawnokarnej 
ochrony symboli 

Udział w 
interaktywnym 
wykładzie nt  
Prawnokarnej ochrony 
symboli narodowych 

Udział w prelekcji na 
temat Prawnokarnej 
ochrony symboli 
narodowych 

Dyrektor szkoły we 
współpracy z 
nauczycielami historii i j 
.polskiego 



40 
 

narodowych 

 
 

V. Cel   
wychowawczy 
wspomagany 
profilaktyką 

Zadania 
realizowane w 
ramach 
profilaktyki 

Formy realizacji według adresatów Osoby  
odpowiedzialne 
 Klasa Uczniowie Nauczyciele  Rodzice 

Kształtowanie 
nawyków 
prozdrowotnych 
  
  
 

-pogłębienie 
wiedzy i  
świadomości na  
temat istoty i 
rodzajów 
uzależnień,  

III-IV Udział w prelekcji  
„W niewoli 
uzależnień”, 
„Świadomie 
wybieram” 
 
 

Udział w prelekcji  
„W niewoli uzależnień”, 
„Świadomie wybieram” 
 
 

  
 
 
Pedagog szkolny 
 

V-VIII Udział w prelekcji 
„Uzależnienie – 
zniewolenie”, 
„Świadomie 
wybieram” 

Udział w prelekcji 
„Uzależnienie – 
zniewolenie”, 
„Świadomie wybieram” 

 

-ukazanie 

zagrożeń  
i konsekwencji  
zażywania  
narkotyków,  

VI Spotkanie z Policją   Pedagog szkolny 
 

VII - VIII Spotkanie z 
przedstawicielem   
Śląskiego Centrum  
Profilaktyki i 
Psychoterapii 

Spotkanie z 
przedstawicielem   
Śląskiego Centrum  
Profilaktyki i 
Psychoterapii 

Spotkanie z 
przedstawicielem   
Śląskiego Centrum  
Profilaktyki i 
Psychoterapii 

P. Szczotok we 
współpracy ze Śląskim 
Centrum  Profilaktyki i 
Psychoterapii  

IV-VIII Udział w szkolnej 
kampanii 
Uzależnieniom 
mówimy nie! 

  P. Szczotok we 
współpracy ze Śląskim 
Centrum  Profilaktyki i 
Psychoterapii oraz 
Policją 

- ukazanie 

zagrożeń  
i konsekwencji  

IV-VIII Udział w szkolnej 
kampanii 
Uzależnieniom 

  P .Szczotok we 
współpracy ze Śląskim 
Centrum  Profilaktyki i 
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alkoholizmu mówimy nie! Psychoterapii 

- ukazanie 
zagrożeń  
i konsekwencji  
 palenia 
papierosów 

IV-VII Udział w szkolnej 
kampanii 
Uzależnieniom 
mówimy nie! 

  wychowawcy klas 
i pedagog szkolny 

-dostarczenie 
informacji nt. 
psychofizycznych  
zmian typowych 
dla okresu 
dojrzewania,  

V-VIII Spotkanie z 
psychologiem 

Spotkanie z 
psychologiem 

Spotkanie z 
psychologiem 

Pedagog we 
współpracy z PPP-3 

-dostarczenie 
informacji nt. 
skutków wczesnej 
inicjacji zachowań 
ryzykownych 

VII- VIII Spotkanie z 
psychologiem 

Spotkanie z 
psychologiem 

Spotkanie z 
psychologiem 

Pedagog we 
współpracy z PPP-3 

- ukazanie 
zagrożeń i 
konsekwencji 
niewłaściwego 
korzystania z 
telefonów 
komórkowych 

IV - VIII Spotkanie z Policją 
(wydz. prewencji) 

Spotkanie z Policją 
(wydz. prewencji) 

Spotkanie z Policją 
(wydz. prewencji) 

Pedagog we 
współpracy z Policją 

- „Co mogę 
zyskać, a co 
stracić?”  

IV - VIII Zajęcia z 
psychoterapeutą  

Zajęcia z 
psychoterapeutą 

Zajęcia z 
psychoterapeutą 

Psycholog 

-dostarczenie 
informacji nt. 
skutków otyłości u 
dzieci i dorosłych 

I-VIII Spotkanie z 
dietetykiem  

Spotkanie z 
dietetykiem 

Spotkanie z 
dietetykiem  

Dyrektor szkoły 

V-VIII  Spotkanie z 
lekarzem nt. 
Cukrzyca, choroby 
układu krążenia i inne 
skutki otyłości 

Spotkanie z lekarzem 
nt. Cukrzyca, choroby 
układu krążenia i inne 
skutki otyłości 

Spotkanie z lekarzem 
nt. Cukrzyca, choroby 
układu krążenia i inne 
skutki otyłości 

 Dyrektor szkoły 
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-kształtowanie 
ważnych 
umiejętności 
psychologicznych 
i społecznych 

 Trening radzenia 
sobie ze stresem, 
….MEDIACJE 

Szkolenie z zakresu 
prowadzenia treningów 

 -kształtowanie ważnych 
umiejętności 
psychologicznych i 
społecznych 

 Trening asertywności 
czyli sztuki 
odmawiania 

Szkolenie z zakresu 
prowadzenia treningów 

  

 Trening 
rozwiązywania 
konfliktów 
MEDIACJE 

Szkolenie z zakresu 
prowadzenia treningów 

  

 VII – VIII 
 
I-VI 

„Jak zachować się w 
trudnej sytuacji?”- 
zajęcia 

Gdzie szukać 
pomocy w trudnej 
sytuacji  

Zajęcia warsztatowe 
oraz informacje na 
gazetce szkolnej i 
online 

Informator onlinei 
gazetka szkolna 

 

-podejmowanie 
inicjatyw 
rozwijających 
aktywne formy 
spędzania czasu 
wolnego 

I-VIII Udział w sobotnich 
rajdach górskich oraz 
rowerowych 

 Udział w sobotnich 
rajdach górskich oraz 
rowerowych 

R. Mikołaj, M. Fąfara, 
A. Szkarłat, I .Saternus 
P. Szczotok 

Udział w III 
Murckowskiej Grze 
Miejskiej 

 Udział w III 
Murckowskiej Grze 
Miejskiej 

R. Mikołaj, M. Fąfara, 
A. Szkarłat,                         
M. Fornalczyk 
P. Szczotok 

 
 

VI Cel   
wychowawczy 
wspomagany 
profilaktyką 

Zadania realizowane 
w ramach profilaktyki 

Formy realizacji według adresatów Osoby  
odpowiedzialne 
 Klasa Uczniowie Nauczyciele  Rodzice 

Kształtowanie 
postaw 
proekologicznyc
h 

 Pogłębienie wiedzy 
na temat  
 

IV-V Katastrofy 
ekologiczne 
Zmiany ekologiczne 
na świecie 

 Udział w III 
Murckowskiej Grze 
Miejskiej 

G. Liszka 
Wychowawcy 
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IV-VI Dziura ozonowa i 
efekt cieplarniany 
SMOG 

  G. Liszka 
Wychowawcy 
 

V-VII recykling   G. Liszka 
 
Wychowawcy 
 

IV - 
VIII 

Przygotowanie 
akcji: Dzień 
Czystego Powietrza 

Przygotowanie materiałów 
do interaktywnego wykładu 

 G. Liszka 
wychowawcy 

 VII Zrównoważonego 
rozwoju 

 Udział w III 
Murckowskiej Grze 
Miejskiej 

G. Liszka 
 

Kształtowanie 
zachowań 
prośrodowiskowych  

VI-VIII Spotkanie z 
przedstawicielami 
Straży Miejskiej nt.             
ograniczania 
negatywnego 
wpływu człowieka 
na środowisko 
- zajęcia z 
przedstawicielem 
Centrum 
dziedzictwa 
Przyrody Górnego 
Śląska 

  G. Liszka 
 

Aktywizacja 
społeczna w 
zakresie ochrony 
środowiska 
lokalnego 

IV-VIII Piknik edukacyjny 
połączony ze 
sprzątaniem  lasu 
murckowskiego 

  Nauczyciele biologii i 
przyrody we 
współpracy z Radą 
Jednostki 
Pomocniczej nr 18 

VII Cel   
wychowawczy 
wspomagany 

Zadania realizowane 
w ramach profilaktyki 

Formy realizacji według adresatów Osoby 
odpowiedzialne 
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profilaktyką Klasa Uczniowie Nauczyciele Rodzice  

 
 „Żyjmy 
bezpieczniej w 
czasie pandemii 
COVID 19- 
uświadamianie 
uczniom 
bezpiecznych 
zachowań w 
szkole i poza 
nią 
 

Przestrzeganie 
podstawowych 
wytycznych 
dotyczących 
funkcjonowania 
uczniów 

0-VIII Do szkoły może uczęszczać 
wyłącznie uczeń bez 
objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy 
domownicy nie są zakażeni, 
nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji. 
 
Uczeń wchodzi na teren 
szkoły w maseczce 
ochronnej, którą zdejmuje 
dopiero po zajęciu miejsca w 
ławce szkolnej. 
 
Każdy uczeń zobowiązany 
jest posiadać w plecaku kilka 
masek ochronnych, których 
używał będzie w sytuacji: 
a) przemieszczania się po 
korytarzu szkolnym w czasie 
przerw, w drodze do i z sali 
lekcyjnej sanitariatów, 
biblioteki i stołówki szkolnej, 
b) odbywania zajęć 
lekcyjnych z nauczycielem 
chorującym przewlekle i z 
obniżoną odpornością, 
c) bliskiego kontaktu z 
nauczycielem np. w czasie 
indywidualnej pracy 
nauczyciela z nim 

Jeżeli uczeń zgłosi 
lub pracownik szkoły 
zaobserwuje u 
ucznia objawy 
mogące wskazywać 
na infekcję dróg 
oddechowych, w tym 
w szczególności 
gorączkę, kaszel, 
wówczas zostanie 
on odizolowany od 
innych w odrębnym 
pomieszczeniu 
(izolatorium), w 
którym oczekiwał 
będzie na odbiór 
przez 
rodziców/opiekunów. 
1.  
 

Dzieci przedszkolne 
oraz najmłodsi 
uczniowie mogą być 
przyprowadzani do 
szkoły i z niej 
odbierani przez 
opiekunów bez 
objawów 
chorobowych 
sugerujących 
infekcję dróg 
oddechowych, w tym 
gorączki powyżej 
37,4°. 
 

 
Nieprzestrzeganie 
przez uczniów 
powyższych zasad 
skutkować będzie 
stosowaniem kar 
zawartych w statucie 
szkoły, znajdzie 
również 
odzwierciedlenie w 
ustalanej przez 
wychowawcę klasy 
ocenie zachowania 
ucznia. 
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wymagającej bliskiego 
kontaktu. 
 
 

0-VIII W drodze do i ze szkoły 
opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają 
aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w 
przestrzeni publicznej. 
 
 
Od dnia rozpoczęcia zajęć 
edukacyjnych tj. od 
02.09.2020 obowiązują 3 
wejścia do szkoły 
adresowane do ściśle 
określonych grup dzieci i 
uczniów 
a)przewiązka – dla dzieci 
oddziału przedszkolnego 
oraz uczniów klas 1a, 1b i 
3a, 
b) wejście główne od 
ul.Bielskiej dla uczniów klas 
2a, 2b,3b,5,7b,8a, 
c) wejście tylne od 
dziedzińca szkolnego dla 
uczniów klas 4a, 4b, 6a, 
6b,7a, 8b 

 W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z 
dziećmi oraz 
uczniowie 
przestrzegają 
aktualnych 
przepisów prawa 
dotyczących 
zachowania w 
przestrzeni 
publicznej. 
 

 
 

0-VIII Wszyscy wchodzący do 
budynku szkoły są 
zobowiązani do dezynfekcji 
rąk. 
 

Wszyscy wchodzący 
do budynku szkoły 
są zobowiązani do 
dezynfekcji rąk. 
 

Wszyscy wchodzący 
do budynku szkoły 
są zobowiązani do 
dezynfekcji rąk . 
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Wszyscy zobowiązani są do 
zachowania dystansu między 
osobami przebywającymi na 
terenie szkoły w salach 
lekcyjnych i innych 
pomieszczeniach. 
 
Osoby, które wchodzą na 
teren placówki są 
zobowiązane do poddania 
się pomiarowi temperatury z 
użyciem termometru 
bezdotykowego. 
 

Osoby, które 
wchodzą na teren 
placówki są 
zobowiązane do 
poddania się 
pomiarowi 
temperatury z 
użyciem termometru 
bezdotykowego. 
 
 
Wszyscy 
zobowiązani są do 
zachowania 
dystansu między 
osobami 
przebywającymi na 
terenie szkoły w 
salach lekcyjnych i 
innych 
pomieszczeniach. 
  

Osoby, które 
wchodzą na teren 
placówki są 
zobowiązane do 
poddania się 
pomiarowi 
temperatury z 
użyciem termometru 
bezdotykowego. 
 
 
Wszyscy 
zobowiązani są do 
zachowania 
dystansu między 
osobami 
przebywającymi na 
terenie szkoły w 
salach lekcyjnych i 
innych 
pomieszczeniach. 
 

0-VIII Uczeń nie może zabierać ze 
sobą do szkoły 
niepotrzebnych przedmiotów 
np. zabawek lub innych 
gadżetów. 
 
Uczeń musi posiadać własne 
przybory i podręczniki, które 
w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku 
szkolnym ucznia lub w 
tornistrze. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się 

 Opiekunowie 
odprowadzający 
dzieci ( dotyczy 
wyłącznie uczniów 
klasy I) lub 
odbierający dzieci 
(dotyczy wyłącznie 
uczniów klasy I oraz 
wychowanków 
świetlicy) mogą 
wchodzić do 
przestrzeni wspólnej 
szkoły, zachowując 
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przyborami szkolnymi między 
sobą. 
Każdy uczeń w sali 
komputerowej podczas zajęć 
przy klawiaturze jest 
zobowiązany do założenia 
jednorazowych rękawiczek. 
Osoby, które nie będą 
posiadać rękawiczek nie 
pracują z komputerem. Po 
zajęciach, na koniec dnia lub 
częściej ( w miarę 
możliwości) klawiatury są 
dezynfekowane. 

zasady: 
a) 1 opiekun z 
dzieckiem/dziećmi, 
b) dystansu od 
kolejnego opiekuna z 
dzieckiem/dziećmi 
min. 1,5 m, 
c) dystansu od 
pracowników szkoły 
min. 1,5 m, 
d) opiekunowie 
zobowiązani są 
przestrzegać 
obowiązujących 
przepisów prawa 
związanych z 
bezpieczeństwem 
zdrowotnym 
obywateli (m.in. 
stosować środki 
ochronne: osłona ust 
i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 
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0-VIII Ograniczony zostaje sposób 
korzystania uczniów z szatni 
głównej do jednego oddziału 
w każdym boksie. W 
pierwszym półroczu roku 
szkolnego 2020/21 z szatni 
korzystać będą następujące 
oddziały: oddział 
przedszkolny i klasy: 1a, 1b 
(szatnie w przewiązce), klasy 
3a, 4a, 6a, 7a, 8b. W II 
półroczu roku szkolnego 
przewidywana jest zmiana. 
Pozostałe klasy, nie 
wymienione w pkt.10 
korzystać będą z wieszaków 
szatnianych wstawionych do 
sal lekcyjnych lub 
zlokalizowanych na korytarzu 
w bezpośredniej bliskości 
pomieszczenia lekcyjnego. 
Wymagane są od uczniów 
worki na obuwie zmienne. 
 

 Ogranicza się 
przebywanie w 
szkole osób z 
zewnątrz do 
niezbędnego 
minimum. Rodzice i 
inni interesanci 
proszeni są o 
kierowanie spraw do 
administracji szkoły 
drogą telefoniczną 
(32) 2556207 / 
513485470 bądź z 
wykorzystaniem 
poczty elektronicznej 
na adres: 
sp48katowice@op.pl 
. Dyrektor szkoły 
podejmuje decyzję 
co do zasadności 
osobistego kontaktu 
pracowników szkoły 
z interesantami. O 
sposobie załatwienia 
sprawy interesanci 
informowani są przez 
pracowników 
sekretariatu szkoły 
lub inne osoby 
zgodnie z 
kompetencjami. 
 

 

 0-VIII Każdy oddział szkolny 
odbywa zajęcia edukacyjne 
stacjonarnie w 1 
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wyznaczonej dla niego sali: 
 
Zmiana miejsca pobytu 
uczniów dotyczy wyłącznie 
zajęć komputerowych i 
wychowania fizycznego. 
 
Ustala się nowy sposób 
spędzania przerw przez 
uczniów oraz wprowadza się 
trzecią przerwę 15-minutową 
w godzinach od 13:30 do 
13:45. 
 
Uczniowie spędzają przerwy 
na korytarzach co drugą 
przerwę. Pozostałe przerwy 
spędzają w sali lekcyjnej. 
21.Spędzanie przerw na 
korytarzach jest rotacyjne i 
ograniczone co do ilości 
oddziałów znajdujących się 
na danej kondygnacji 
Układ przerw 
międzylekcyjnych w budynku 
B dla uczniów klas I-ych 
projektują nauczyciele 
wychowawcy uzależniając go 
od potrzeb dzieci i 
uwzględniając zasadę, że w 
czasie przerwy tylko 1 
oddział przebywa w 
przewiązce. 

 0-VIII Uczniowie obowiązani są do 
stosowania w szkole 
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podstawowych zasad higieny 
m.in. do częstego mycia rąk. 
W każdej sali lekcyjnej do 
dyspozycji uczniów 
znajdować się będzie 
dozownik ze środkiem 
dezynfekującym. 
 

 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE WZMACNIAJĄCE CZYNNIKI  CHRONIĄCE   I OSŁABIAJĄCE CZYNNIKI  RYZYKA 

OBEJMUJĄ: 

Motywowanie uczniów do udziału w konkursach , olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych, promowanie osiągnięć edukacyjnych,  pomoc w 

nauce w formie zajęć dodatkowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze, samopomoc koleżeńską,  wolontariat), 

diagnozowanie trudności szkolnych, kierowanie na badania do PPP, realizację zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach, organizowanie 

pomocy materialnej dla uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym.  

Rozwijanie współpracy z rodzicami - motywowanie rodziców do udziału w życiu szkoły, wprowadzanie partnerstwa w kontaktach z rodzicami i 

stałe doskonalenie kontaktów pomiędzy rodzicami i szkołą. Podejmowanie działań podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO: 

Procedura ewaluacyjna obejmuje: 

- obserwację działań wychowawczych nauczycieli i dyrekcji, 

- rozmowy indywidualne z rodzicami i nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi szkoły, 

- analizę problemów zgłaszanych pedagogowi i psychologowi, 

- badania ankietowe kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, 

- analizę sprawozdań półrocznych i rocznych wychowawców, pedagoga i psychologa, 

- formułowania wniosków i rekomendacji, 

- modyfikowanie programu profilaktyczno-wychowawczego 

 


