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Wstęp 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku opiera się na 

kierunkach wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2022/23 koncentrujących się głównie na:  

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i 

wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez 

umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

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. 

5. 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. 

6. 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”. 

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i 

integracyjnych. 

 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 złożeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i w szkole, 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, 
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duchowej i społecznej.  Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów 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 to kompleksowy zbiór działań o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym. Tworzony jest  

w oparciu o diagnozę potrzeb oraz problemów występujących w danej społeczności szkolnej i odpowiada na nie. Wszystkie działania w zakresie 

profilaktyki są dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i skierowane do nich, ich rodziców, a także nauczycieli. Podstawową funkcją 

programu wychowawczo-profilaktycznego jest dbałość o strukturalizowany proces wychowania i zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz 

wspomagania uczniów i wychowanków w ich rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 

 fizycznej – zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwalają na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie 

zachowań prozdrowotnych, 

 psychicznej – zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw, sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego oraz 

innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, 

 społecznej – kształtowanie postawy otwartej w życiu społecznym. 

 

 

Uwzględnienie wyżej wymienionych sfer będzie wynikało z partycypacji poszczególnych środowisk wychowawczych w zaplanowanym przez 

szkołę procesie wychowawczym. 
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Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany przez zespół nauczycieli zgodnie z modelem zaproponowanym przez Z. B. Gasia.  

W programie uwzględniono proponowane przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską kompetencje kluczowe, które winny ukierunkować 

proces wychowawczy dzieci i młodzieży. 

 

I  Misja szkoły 

Zawarta w Koncepcji pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Rybniku. 

Misją szkoły jest organizacja pracy oraz procesu dydaktyczno-wychowawczego w taki sposób, aby: 

 uczniowie mieli poczucie bezpieczeństwa i prowadzili zdrowy tryb życia, 

 uczniowie mogli w przyjaznej atmosferze rozwijać się w sferze intelektualnej, społecznej, psychicznej, aksjologicznej oraz fizycznej, tak aby 

dobrze radzili sobie na kolejnych etapach edukacji i jako obywatele Polski, Europy i świata, 

 nauczyciele odczuwali pełną satysfakcję z efektów pracy z uczniem oraz współpracy z rodzicami, 

 rodzice mieli poczucie wsparcia w procesie wychowawczym dziecka życzliwego, kulturalnego i tolerancyjnego,  

 rodzice darzyli szkołę zaufaniem i z nią współpracowali, 

 szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku lokalnym. 

 

Wobec powyższego zadaniem szkoły jest stwarzanie wszystkim uczniom bezpiecznych i optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju, 

zdobywania wiedzy i umiejętności. Odkrywanie możliwości intelektualnych i twórczych dzieci, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań oraz 

przygotowanie do radzenia sobie na kolejnych etapach edukacji. Zadaniem szkoły jest również dbanie o wysoki poziom wiedzy i umiejętności dzieci 

dostosowany do ich różnych możliwości. Uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości, kształtowania postaw, a także budowanie pozytywnego 

obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu 

odpowiedzialności, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

Ponadto kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Zadaniem 

szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz 
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promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia.  

 

II. Sylwetka absolwenta 

 

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych 

decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, będzie wyposażony w następujące umiejętności: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 nabywa kompetencje wielokulturowe, 

 cechuje go postawa otwartości i akceptacji, jest tolerancyjny, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji,  

 racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, 

 jest kreatywny, 

 jest odważny, 

 jest samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce  

o bezpieczeństwo własne i innych, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, posiada kompetencje społeczne i obywatelskie, 
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 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 jest aktywny – lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych odmianach 

 utrzymuje kontakt z ukończoną szkołą 

 jest otwarty na nowości 

 

Spodziewane efekty Nabywa umiejętności 

Absolwent szkoły zna i rozumie:  

- Cel nauki szkolnej, sens pracy i wysiłku. Potrzebę nauki. 

- Istotę i metody samokształcenia. 

- Istotę odpowiedzialności i zasady moralne. 

- Zasady demokracji i prawa. 

- Istotę tolerancji. 

- Zasady kultury bycia i dobrych obyczajów. 

- Zagrożenia cywilizacyjne.  

- Zagrożenia uzależnieniami. 

- Problemy ekologiczne.  

- Historię i kulturę narodu, regionu, państwa.  

- Cele i istotę oddziaływań profilaktycznych. 

- Istotę przygotowania do życia rodzinnego i społecznego 

Poznawcze: 

Przygotowanie i motywację do dalszego kształcenia.  

Komunikacyjne: 

Posługiwania się językiem obcym.  

Posługiwania się komputerem. 

Efektywnego komunikowania się w zespole. 

Uważnego słuchania i dyskutowania, sprawnego wyrażania się na piśmie.  

Uczenia się: 

Korzystania z różnych źródeł wiedzy i informacji.  

Przygotowania się do sprawdzianów i egzaminów. 

Samokształcenia w zakresie różnych dyscyplin wiedzy. 

Praktyczne: 

Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Społeczne: 

 Organizowania pracy własnej.  

Pracy w grupie, w zespole.  

Budowanie postaw życzliwości i przyjaźni. 
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Korzystania z ofert kulturalnych.  

Włączania się do akcji społecznych na rzecz niesienia pomocy innym.  

Zna ogólne zasady prawa, konstytucję RP i zasady demokracji.  

 

III. Cele programu wychowawczo - profilaktycznego. 

Głównym celem programu wychowawczo - profilaktycznego naszej Szkoły jest kształtowanie w uczniach najistotniejszych wartości ludzkiego 

życia.  

Naszym celem jest wychowanie ludzi:  

 mających poczucie własnej wartości,  

 znających swoje prawa (prawo do godności człowieka, do wolności myśli, sumienia, wyznania i wyrażania opinii, do wolności  

i bezpieczeństwa osobistego, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, do nauki, do informacji - zgodnych z Powszechną Deklaracją 

Praw Człowieka i Konwencją o Prawach Dziecka) i umiejących z nich korzystać,  

 tolerancyjnych,  

 kulturalnych,    

 kierujących się w życiu wartościami moralnymi,  

 wrażliwych na potrzeby innych,  

 przygotowanych do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich  

 umiejących konstruktywnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, stresujących,  

 przygotowanych do pracy samokształceniowej 

 posiadających umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami jakie niesie współczesność (zagrożenia cywilizacyjne w tym uzależnienia  

i problemy ekologiczne) 
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 szanujących historię i dorobek kulturalny naszego kraju, narodu, regionu 

 wykazujących się:  

o twórczą postawą, gotowością do współpracy i współdziałania,  

o umiejętnościami asertywnymi w komunikowaniu się, w dokonywaniu wyborów i dążeniu  do osiągania sukcesów,  

 

IV. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

 

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, 

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, 
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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 oraz umiejętności u uczniów, ich rodziców lub 

opiekunów, nauczycieli, 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 młodzieży, zwracanie uwagi na sytuację psychiczną, rozwój osobisty oraz związane z nim problemy w czasie trwania 

pandemii,  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. 
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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 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 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, 
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2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są  

w wyższym stopniu narażeni na zachowania ryzykowne, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane, jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów założeń programu wychowawczo-profilaktycznych  

i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

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 odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

 

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej (ze szczególnym naciskiem na analizę sytuacji 

pandemicznej i jej skutków mających wpływ na rozwój holistyczny dzieci), 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 
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 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

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, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, 

papierosów, alkoholu i narkotyków, dopalaczy), 

 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. 

 

V. Diagnoza środowiska szkolnego i sytuacji wychowawczej 

 

Każdego roku w placówce oświatowej przeprowadzana jest diagnoza środowiska – jego bieżących potrzeb w zakresie podejmowanych 

działań wychowawczych i profilaktycznych. Podstawą prowadzonego rozpoznania są: 

 spostrzeżenia wychowawcy na temat uczniów, z którymi prowadzi zajęcia lekcyjne i wychowawcze, 
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 wywiady, analiza dokumentów, obserwacje uczniów, badania socjometryczne, które służą wskazaniu obszarów 

wymagających szczególnego wsparcia, 

 badania ankietowe, skierowane do rodziców oraz uczniów, dotyczące ich oczekiwań w zakresie realizacji treści wychowawczych  

i profilaktycznych. 

 

Przy opracowaniu zakresu wychowawczego programu należy uwzględnić potrzeby uczniów wynikające z: 

 

 pracy nad systemem wartości w oparciu o wybrane przez społeczność szkolną priorytetowe wartości, takie jak:  

uczciwość, tolerancja, empatia, patriotyzm, szacunek dla siebie i innych, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej 

wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 

 propozycji działań o charakterze wychowawczym, których autorami są rodzice, uczniowie oraz nauczyciele, 

 tradycji i świąt związanych z kalendarzem oraz z czczeniem pamięci o bohaterze szkoły. 

 

W przypadku części profilaktycznej programu jego zakres powinien skupiać się na konkretnych potrzebach społeczności szkolnej. Wśród 

problemów, które należy wziąć pod uwagę, są: bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów oraz przeciwdziałanie zachowaniom 

ryzykownym. 

 

 

Współpraca 

Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli, a także wsparcie 

specjalistów zatrudnionych w lokalnych instytucjach pomocowych. Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez: 

 zapoznanie rodziców z: zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, przepisami 

dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacją opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz 

harmonogramem zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, 
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 udział rodziców w podejmowaniu decyzji istotnych dla pracy szkoły, 

 organizację warsztatów oraz pogadanek na temat problemów wychowawczych, 

 indywidualne spotkania z rodzicami, których celem jest podjęcie z nimi współpracy. 

 

Rodzice: 

 uchwalają w porozumieniu z radą  pedagogiczną program wychowawczo- profilaktyczny, 

 wspierają dziecko we wszystkich sferach jego życia, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa fizycznego oraz 

psychicznego, 

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą, 

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, włączając się w organizację uroczystości, wycieczek, imprez, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego, organizując dziecku czas wolny poza szkołą. 

Wychowawcy i nauczyciele: 

 opracowują i realizują przy współpracy rodziców szkolny program wychowawczo- profilaktyczny, kształcą i wychowują 

dzieci w duchu tolerancji i patriotyzmu, 

 prowadzą dokumentację związaną z procesem wychowania, 

 starają się poznać sytuację rodzinną i osobistą ucznia, dążą do rozpoznania potencjału psychospołecznego oraz 

intelektualnego swoich podopiecznych, dostosowują w praktyce metody, formy pracy oraz wymagania edukacyjne do 

specyficznych potrzeb ucznia, 

 dbają o prawidłową integrację społeczności klasy oraz szkoły, 

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków w rozwoju psychospołecznym, promują osiągnięcia klasy 

 i pojedynczych uczniów, 

 wspólnie z pedagogiem oraz psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

inspirują do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności, 
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 dbają o poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego ucznia w szkole, a w szczególności w zespole klasowym, 

reagują na wszelkie przejawy nietolerancji, dyskryminacji, 

 wspierają rozwój uczniów i proces ich usamodzielniania się,  

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udzielają 

pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, integrują działania szkoły  

i rodziców w tym zakresie, 

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, lokalnym zapleczem pomocowym, organami ścigania oraz 

wymiarem sprawiedliwości. 

 

Uczniowie: 

 

 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych: statutu, programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 współtworzą społeczność szkolną i aktywnie wykorzystują swoje prawo do samorządności, 

 są autorami i współorganizatorami uroczystości szkolnych, biorą czynny udział w wycieczkach oraz imprezach szkolnych, 

 dążą do uwewnętrznienia sobie obowiązujących norm, przestrzegają zasad w codziennym życiu, szanują prawa innych 

członków społeczności szkolnej, 

 kierują swoim rozwojem psychospołecznym i intelektualnym, stają się coraz bardziej samodzielni. 

 

Praca zespołowa 

Program profilaktyczno-wychowawczy zawsze powinien być tworzony poprzez zespół utworzony z nauczycieli, wychowawców 

oraz specjalistów zatrudnionych w szkole. Pozwala to na uzyskanie wartości dodanej, która wynika z różnych systemów 

poznawczych członków zespołu. Indywidualny zasób wiedzy i doświadczeń wyzwala prawo synergii, a przez to wzbogaca zakres 

tworzonego materiału o unikalne treści. Praca zespołowa powinna mieć charakter warsztatowy i aktywizować wszystkie osoby 
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biorące udział w tworzeniu projektu. 

 

Wyznaczanie celów 

Kluczowym działaniem w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego jest wyznaczenie jego celów. Powinny one 

bezpośrednio wynikać z diagnozy i odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności szkolnej. Ich realizacja musi uwzględniać 

możliwości lokalowe i personalne placówki oraz jej lokalne zaplecze pomocowe. Cele ogólne powinny uzupełniać 

zoperacjonalizowane cele szczegółowe. Pozwala to w dużym stopniu na późniejszą ich weryfikację w procesie ewaluacji. 

 

Sposoby realizacji 

Podejmowane działania w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego powinny mieć usystematyzowany charakter planu, 

którego podstawą jest realizacja celów na najbliższy rok szkolny. Zasadne jest, aby do wykonania każdego działania była 

wyznaczona konkretna osoba (lub zespół). Dobór działań i programów do realizacji musi uwzględniać ramy czasowe, jakimi 

dysponuje szkoła, i uwzględniać wszystkie funkcje placówki. 

 

Profilaktyka 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono następujące obszary wymagające szczególnej uwagi w zakresie profilaktyki: 

 profilaktyka uzależnień w obszarze alternatywnych środków psychoaktywnych (dopalacze), środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych 

 profilaktyka zachowań przemocowych w obszarze przestrzegania norm społecznych oraz prawnych,  

 profilaktyka zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja). 
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Cele ogólne 

1. Kształtowanie u uczniów: poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej; 

zachowań prozdrowotnych; postawy asertywności – zapobieganie wchodzeniu w zachowania ryzykowne, związane  

z przyjmowaniem środków psychoaktywnych; postawy zdrowego stylu życia – zapobieganie zaburzeniom odżywiania; 

umiejętności komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi w sytuacjach trudnych i konfliktowych; umiejętności 

koniecznych do przedstawiania swoich oczekiwań w sposób pozbawiony agresji. 

2. Organizacja czasu wolnego w oparciu o programy alternatyw, harcerstwo, koła: turystyczne, sportowe, wolontariatu, 

teatralne, kulinarne. 

3. Rozwijanie postaw proekologicznych – szacunku do przyrody. 

 

 

VI. Operacjonalizacja celów w formie zadań. 

 

1. Kształtowanie dojrzałej osobowości ucznia  

 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin  

realizacji 

Poznawcze: 
 lekcje wychowawcze, 

 lekcje przedmiotowe, 

 warsztaty, 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele przedmiotu 

Na bieżąco 
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 pogadanki, 

 rozmowy, 

 dyskusje 

Przygotowanie i motywację do 

dalszego kształcenia.  

 lekcje wychowawcze, 

 lekcje przedmiotowe, 

 warsztaty, 

 pogadanki 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotu, 

pedagog, psycholog 

Na bieżąco 

Komunikacyjne: 

 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród 

uczniów, 

 organizowanie pomocy materialnej dla uczniów w 

trudnej sytuacji finansowej (paczki świąteczne, 

pomoc finansowa w sytuacjach losowych), 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotu, 

pedagog 

Na bieżąco 

Posługiwania się komputerem. 

Efektywnego komunikowania 

się w zespole. 

 organizowanie akcji charytatywnych dla osób 

potrzebujących (m.in. Szlachetna Paczka, List do 

Św. Mikołaja – Marzycielska Poczta, Góra grosza 

itp.), 

 udział uczniów w wolontariacie szkolnym 

 zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt 

 zbiórka żywności stałej i środków czystości dla 

hospicjum w Rybniku 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, 

pedagog, nauczyciele,  

Na bieżąco 
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Wyrabianie umiejętności  pracy 

w grupie. 

 aranżowanie podczas zajęć lekcyjnych zadań, 

ćwiczeń z podziałem na grupy, 

 udział uczniów w przygotowywaniu uroczystości 

szkolnych 

Nauczyciele przedmiotu, 

wyznaczeni nauczyciele 

Na bieżąco 

Uczenie kultury osobistej oraz 

zasad savoir-vivre. 

  lekcje wychowawcze poruszające temat zasad 

dobrego wychowania i "dresskodu",  

 Pogadanki, porady itp., 

 Metoda przykładu własnego, 

 Metoda perswazji i zadaniowa 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog 

Na bieżąco 

Uczenie: tolerancji dla innych 

kultur, mniejszości etnicznych, 

wyznaniowych; poszanowanie 

praw mniejszości seksualnych. 

 lekcje wychowawcze, 

 warsztaty, 

 pogadanki, 

 rozmowy, 

 dyskusje 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Na bieżąco 

Zapoznanie z prawami  

i obowiązkami ucznia. 

 lekcje wychowawcze, 

 gazetki ścienne, 

 rozmowy z pedagogiem i psychologiem 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Wrzesień  

 Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

 lekcje przedmiotowe (biologia, chemia, geografia), Nauczyciele danych 

przedmiotów 

Na bieżąco,  

wrzesień, 
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środowisko, w którym żyjemy - 

edukacja ekologiczna 

 Akcja „Sprzątanie Świata”, 

 organizacja wycieczek, 

 zbieranie nakrętek 

październik  

 

2. Kształtowanie postaw obywatelskich i samorządowych. 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin  

realizacji 

1. Wpajanie szacunku dla 

symboli narodowych, 

religijnych i miejsc pamięci. 

Kształtowanie postaw i wartości 

obywatelskich i patriotycznych. 

Kultywowanie tradycji 

państwowych. 

 organizacja wycieczek do miejsc pamięci  

i kultu religijnego, 

 organizacja wycieczek na lekcje historyczne 

uczestnictwo pocztu sztandarowego  

w uroczystościach państwowych: Święto 

Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, 

 organizacja akademii okolicznościowych, 

 lekcje wychowawcze, 

 lekcje przedmiotowe 

 rozmowy, pogadanki 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele historii,  

WOS-u, religii, 

wyznaczeni nauczyciele 

Na bieżąco 

2. Przygotowanie uczniów do 

życia społecznego  

i gospodarczego. 

 Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego, Nauczyciele przedmiotu, 

wychowawcy klas 

Na bieżąco 
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3. Rozwijanie samorządności 

wśród uczniów. 

 wybór samorządu klasowego i szkolnego Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, 

wychowawcy klas. 

Wrzesień  

Realizacja ciągła 

4. Kształtowanie postaw 

etyczno-moralnych w życiu 

codziennym. 

 Lekcje wychowawcze 

 Opieka Samorządu Uczniowskiego opuszczonymi 

grobami podczas Wszystkich Świętych 

 Odwiedziny osób starszych i samotnych przed 

Świętami (realizacja uzależniona od sytuacji 

pandemicznej) 

Wychowawcy klas, 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Na bieżąco 

5. Rozbudzanie i rozwijanie 

potrzeb kulturowych uczniów. 

 Wycieczki do kina, teatru itp., 

 Udział uczniów w uroczystościach szkolnych, 

 Lekcje przedmiotowe  

Nauczyciele języka 

polskiego, wychowawcy 

klas, nauczyciele 

przedmiotów 

Na bieżąco 

6. Tworzenie tradycji szkolnych  Organizowanie imprez szkolnych zgodnie  

z harmonogramem, 

 Dokumentowanie życia szkoły,  

Wyznaczeni nauczyciele, 

Rada Rodziców, 

nauczyciel technologii 

informacyjnej 

Na bieżąco 

 

3. Respektowanie praw człowieka w szkole 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin  

realizacji 
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1. Upowszechnianie wiedzy 

o prawach przysługujących 

każdemu człowiekowi, nabywanie 

umiejętności korzystania z nich  

a także ich obrony. 

 Lekcje wychowawcze, 

 warsztaty, 

 ścienne gazetki edukacyjne. 

 Powołanie Szkolnego Rzecznika d.s. Ucznia 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

rodzice, stowarzyszenia. 

Na bieżąco 

 

4. Współpraca z rodzicami   

 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin  

realizacji 

1.Integrowanie wychowawczych 

działań szkoły i rodziny. 

 Wybór Rady Rodziców, 

 Wybór „trójek klasowych” 

Wychowawcy klas Wrzesień  

2. Poznanie oczekiwań rodziców  

w stosunku do szkoły oraz 

zaangażowanie ich do współpracy 

w tworzeniu WSO 

 rozmowy z rodzicami podczas spotkań, 

 przyjmowanie ewentualnych propozycji  

i sugestii dot. WSO  

Wychowawcy klas Na bieżąco 

3. Zapoznanie rodziców  

z obowiązującymi programami, 

statutem szkoły. 

 podczas spotkań z rodzicami  Wychowawcy klas Wrzesień, na bieżąco 

4. Włączenie rodziców do 

rozwiązywania problemów 

 Organizowanie spotkań z rodzicami Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

Na bieżąco 
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wychowawczych. (wywiadówki, konsultacje), 

 Spotkania indywidualne, 

 Rozmowy telefoniczne 

nauczyciele 

5. Zindywidualizowanie 

współpracy i kontaktów miedzy 

rodzicami a wychowawcami. 

6. Zrozumienie sytuacji rodzinnej 

ucznia, pomoc w sytuacjach 

losowych 

 Zindywidualizowane podejście do sytuacji 

rodzinnej ucznia, 

 Pomoc materialna w przypadkach losowych: 

współpraca z MOPS (stypendium szkolne, 

jednorazowy zasiłek szkolny) 

 Pomoc emocjonalna dla uczniów w sytuacji 

nagłej zmiany sytuacji rodzinnej 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, Rada 

Rodziców, Nauczyciel 

przyrody 

Na bieżąco 

7. Pedagogizacja rodziców.  Spotkania z rodzicami, 

 Rozmowy indywidualne, 

 Szkolenia dla rodziców  

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Na bieżąco, według 

potrzeb 

 

5. Doradztwo zawodowe 

 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin  

realizacji 

1. Uświadomienie uczniom 

znaczenia pracy w życiu człowieka 

 Lekcje przedmiotowe, Wszyscy nauczyciele, Na bieżąco 
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i ukształtowanie w nim właściwego 

stosunku do pracy własnej  

i innych. 

 Lekcje wychowawcze, doradca zawodowy 

2. Wskazywanie sposobów 

poszukiwania pracy.  

 Zajęcia z szkolnym doradcą zawodowym Doradca zawodowy,  Na bieżąco 

3. Zachęcanie uczniów do ciągłego 

poszerzania swej wiedzy  

i uczestniczenia w różnorodnych 

formach doskonalenia 

zawodowego – aktywna postawa 

na rynku pracy. 

 informowanie o przydatnych adresach 

internetowych, 

 udział uczniów klas ósmych w Festiwalu 

Perspektyw 2022-23, Targach Edukacyjnych  

w Rybniku 

Nauczyciele, Pedagog, 

Doradca zawodowy 

Na bieżąco 

4. Zapewnianie pomocy uczniom 

 w podejmowaniu decyzji  

w zakresie  kierunku dalszego 

kształcenia - wyboru zawodu. 

 Warsztaty doradcy zawodowego  

 Kontynuacja współpracy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Wychowawcy, Doradca 

zawodowy, 

Realizacja ciągła 

5. Wyposażenie w umiejętność 

tworzenia dokumentacji 

aplikacyjnej, prowadzenia 

rozmowy z pracodawcą, własnej 

autoprezentacji. 

 Warsztaty z doradcą zawodowym, 

 Lekcje przedmiotowe 

Wychowawcy, Doradca 

zawodowy, nauczyciel 

przedmiotu 

Realizacja ciągła 

6. Zapoznanie ze strukturą 

szkolnictwa wyższego 

 udostępnianie informacji o szkołach 

ponadpodstawowych zarówno uczniom  

Wychowawcy, Pedagog 

szkolny, Psycholog 

Klasy ósme, na bieżąco 
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i rodzicom, 

 przekazywanie uczniom informacji 

dotyczących procesu rekrutacji uczniów 

szkolny, Doradca 

zawodowy 

 

6. Integracja środowiska szkolnego 

 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin  

realizacji 

1. Integracja zespołu klasowego.  organizacja zajęć integracyjnych dla klas 

pierwszych 

 lekcje wychowawcze, 

 objęcie uczniów klas pierwszych ,,patronatem 

uczniowskim klas starszych 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

Początek roku 

szkolnego (wrzesień, 

październik) 

2. Organizacja imprez szkolnych 

integrujących środowisko szkolne. 

 organizacja wycieczek, wyjazdów oraz imprez 

klasowych i szkolnych (np. „Mikołajki”, 

spotkania wigilijne, śniadanie wielkanocne itp.) 

 działalność Samorządu Uczniowskiego 

 organizacja szkolnego Dnia Sportu oraz 

rozgrywek międzyklasowych 

 organizacja konkursów klasowych i szkolnych 

Nauczyciele, Samorząd 

Uczniowski 

Na bieżąco 

3. Zwiększenie zaangażowania 

nauczycieli w organizację i udział 

 Zaangażowanie w organizację imprez 

szkolnych, powierzenie obowiązku 

Nauczyciele, dyrekcja 

szkoły 

Na bieżąco 
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w imprezach i uroczystościach 

szkolnych. 

przygotowania uroczystości szkolnej wybranym 

nauczycielom 

4. Integracja środowiska 

nauczycielskiego 

 organizacja i uczestnictwo w uroczystościach  

i spotkaniach Grona Nauczycielskiego 

(spotkania wigilijne, spotkanie z okazji dnia 

KEN) 

 możliwość organizacji i uczestnictwa  

w wycieczkach 

 wymiana spostrzeżeń, doświadczeń w zespołach 

wychowawców i nauczycieli 

Nauczyciele Na bieżąco 

 

7.Szkoła a środowisko lokalne 

 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin  

realizacji 

1. Współpraca z lokalnymi 

instytucjami i placówkami 

 Współpraca z PPP, 

 Współpraca ze Schroniskiem Dla Zwierząt  

w Rybniku 

 Współpraca z Przedszkolem Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr.5 w Rybniku 

 Współpraca z Biblioteką Miejską 

 Nawiązanie współpracy z Zakładem Karnym 

 w Raciborzu, 

 Współpraca z Parafią Św. Antoniego z Padwy  

Pedagog,psycholog, 

nauczyciele, dyrekcja, 

wychowawcy klas 

Na bieżąco 
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w Rybniku 

2. Dbałość o prestiż szkoły.  Udział uczniów w wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych na terenie miasta oraz  

w pobliskich miastach,  

 Udział młodzieży w konkursach międzyszkolnych, 

powiatowych, wojewódzkich itp. 

Nauczyciele, 

wychowawcy klas. 

Na bieżąco 

4. Promocja szkoły  Internetowa strona Szkoły, 

 Współpraca z lokalnymi mediami, 

 Dni Otwarte  

 Organizowanie Międzyszkolnych konkursów 

przedmiotowych, recytatorskich 

Nauczyciel technologii 

informacyjnej, nauczyciele 

języka polskiego, 

nauczyciele 

odpowiedzialni 

Na bieżąco 

 

8. Profilaktyka zagrożeń 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin 

 realizacji 

1. Minimalizowanie skali 

ryzykownych zachowań wśród 

młodzieży oraz zapobieganie 

przejawom niedostosowania 

społecznego. Promowanie 

wiedzy n. t. zdrowia 

psychicznego.  

 Diagnozowanie występowania negatywnych 

zjawisk, 

 Konsekwentne reagowanie na negatywne 

zachowanie i postępowanie zgodne  

z opracowanymi procedurami w przypadku sytuacji 

problemowych, 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

Na bieżąco 
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2. Dostarczanie wiedzy  

o szkodliwości substancji 

psychoaktywnych, w tym 

dopalaczy, środków zastępczych 

 Prowadzenie lekcji wychowawczych nt. 

kształtowania prawidłowych postaw oraz ćwiczenia 

umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, 

frustracji czy zagrożenia, 

 Prowadzenie lekcji wychowawczych dot. sposobów 

zarządzania czasem 

 Opracowywanie i realizacja autorskich programów  

z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej 

we współpracy z Urzędem Miasta 

 Organizowanie konkursów wiedzy oraz 

artystycznych na temat zagrożeń i uzależnień,  

 Warsztaty na temat uzależnień prowadzone przez 

terapeutów uzależnień pozyskanych do współpracy 

w ramach w/w programów, pogadanek, 

 Warsztaty na temat uzależnień prowadzone przez 

pedagoga oraz psychologa szkolnego 

 Korzystanie z gotowych propozycji lekcji 

wychowawczych na płytach CD o tematyce 

profilaktycznej. 

3. Dostarczenie wiedzy na temat 

planowania i życia w rodzinie  

 Pogadanki, spotkania z pielęgniarką szkolną, zajęcia 

z wychowania do życia w rodzinie. 

Nauczyciele, pedagodzy, 

nauczyciel wychowania 

do życia w rodzinie 

W razie potrzeb 
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4. Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za 

popełnianie czynów karalnych. 

Uświadomienie konsekwencji 

prawnych za naruszanie zasad 

społecznych i prawnych  

w świetle obowiązujących 

przepisów. 

 Spotkania klas pierwszych z funkcjonariuszami 

Policji, 

 Spotkania uczniów klas starszych  

z pracownikami Zakładu Karnego w Raciborzu 

Pedagog, psycholog Według potrzeb 

5. Zwiększanie kompetencji 

rodziców w zakresie 

oddziaływań profilaktycznych. 

 Pozyskanie specjalistów do pedagogizacji rodziców 

(ośrodki terapii uzależnień), 

 Propagowanie i rozprowadzanie ulotek 

informacyjnych, 

 Kierowanie rodziców do punktów konsultacyjnych. 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

Na bieżąco 

6. Przygotowanie ucznia do 

skutecznego radzenia sobie ze 

stresem. 

 Przekazanie wiedzy o anoreksji, bulimii, zdrowym 

stylu życia, 

 Podczas lekcji wychowawczych dostarczanie 

wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem 

 Lekcje wychowawcze o sposobach rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych, spornych 

 Pogadanki. 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Na bieżąco 

7. Wyrabianie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

konfliktowych. 

8. Kształtowanie poczucia 

własnej wartości. 

 Lekcje wychowawcze, 

 Prowadzenie warsztatów z zakresu prawidłowej 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Na bieżąco 
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samooceny oraz poczucia własnej wartości 

9. Wyrabianie u uczniów 

nawyku zachowań zgodnych 

 z zasadami savoir- vivre 

 Omawianie tematyki dobrych manier na lekcjach 

wychowawczych, 

 Reagowanie na niestosowne zachowania uczniów. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

Na bieżąco 

10. Współpraca z instytucjami 

wspierającymi działalność 

Szkoły 

 Współpraca z Policją, kuratorami, Sądem, PPP, 

PCPR, z przedstawicielem ds. profilaktyki 

uzależnień w Urzędzie Miasta.  

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 

Na bieżąco 

11. Działalność Samorządu 

Uczniowskiego propagująca 

pozytywne wzorce zachowań 

wśród młodzieży. 

 Organizacja akcji charytatywnych  

 Organizacja uroczystości szkolnych, 

 Organizacja kiermaszy świątecznych, 

okolicznościowych 

Samorząd Uczniowski Na bieżąco 

12. Propagowanie wśród 

uczniów zasad zdrowego stylu 

życia. 

 Organizacja szkoleń uczniów na „szkolnych liderów 

zdrowia”, 

 Gazetki informacyjne, 

 Zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach 

aktywności ruchowej. 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego, biologii, 

wychowawcy klas. 

Na bieżąco  

13. Ścisła współpraca środowisk 

wychowawczych szkoły. 

 Nawiązanie współpracy z rodzicami, 

 Spotkania rodziców z pedagogiem oraz 

psychologiem szkolnym. 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Na bieżąco 

14. Zmniejszenie skali wagarów 

i ucieczek z lekcji. 

 Stosowanie ciekawych metod pracy na lekcji, 

indywidualizacja wymagań, 

Nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Na bieżąco 
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 Jasne kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów, 

 Zapoznanie uczniów z systemem oceniania 

zachowania, 

 Kontrola frekwencji uczniów i reagowanie na 

nieuzasadnione nieobecności, 

 Ogłoszenie konkursu na najwyższą frekwencję 

 Wykorzystanie kontraktu jako metody pracy  

z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze, 

 Rzetelne prowadzenie dziennika elektronicznego  

 Współpraca wychowawców klas z pedagogiem, 

psychologiem szkolnym i rodzicami, 

 Współpraca z urzędem miasta w przypadku uczniów 

nierealizujących obowiązku nauki.  

 

9.Bezpieczeństwo w szkole  

 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin  

realizacji 

1. Przeciwdziałanie powstaniu 

zjawiska przemocy i agresji wśród 

uczniów.  

 Reagowanie na każdy przejaw agresji  

i niewłaściwego zachowania, 

 informowanie pedagoga i psychologa 

 o niepokojących zjawiskach, 

Nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Na bieżąco 
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 dyżury nauczycieli na korytarzu, 

 organizacja zastępstw, 

 monitoring wizyjny na terenie szkoły, 

 konsekwentne reagowanie na obecność obcych 

osób na terenie szkoły, 

 lekcje wychowawcze o konstruktywnych 

sposobach rozładowywania agresji, 

 zajęcia profilaktyczne na temat przemocy  

w klasach zagrożonych tym zjawiskiem, 

 indywidualne rozmowy, konsultacje, porady 

2. Diagnozowanie środowiska 

uczniów klas pierwszych. 

 Organizacja zajęć integracyjno-adaptacyjnych dla 

klas pierwszych, 

 lekcje wychowawcze, 

 zachęcanie do zaangażowania się w życie klasy/ 

szkoły, 

 obserwacja adaptacji uczniów klas pierwszych  

w szkole, 

 zwrócenie szczególnej uwagi na proces 

aklimatyzacji pierwszoklasistów. 

Wychowawcy klas we 

współpracy  

z pedagogiem i 

psychologiem 

We wrześniu, na 

bieżąco 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa 

młodzieży podczas lekcji oraz na 

przerwach. 

 Utrwalanie wśród uczniów świadomego 

respektowania reguł sanitarnych związanych  

z COVID-19 

 Informowanie pedagoga i psychologa  

o niepokojących zjawiskach, 

Nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

pielęgniarka 

Na bieżąco 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa na 
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terenie szkoły.  Dyżury nauczycieli na korytarzu, 

 Organizacja zastępstw, 

 Konsekwentne reagowanie na obecność obcych 

osób na terenie szkoły 

 

 

 

 

Ewaluacja programu 

 

Informacje na temat efektywności programu pochodzą od grupy badawczej. Służą głównie podnoszeniu jakości funkcjonowania 

placówki oraz poprawie klimatu społecznego, w którym wzrastają uczniowie. Wyciągane z ewaluacji wnioski stanowią podstawę 

przy opracowaniu celów, które wyznaczą szczegółowe działania na następny rok szkolny. 

 

Narzędzia ewaluacji, które mogą być wykorzystane do sprawdzenia efektywności prowadzonych działań: obserwacja uczestnicząca 

i zewnętrzna, wywiad swobodny, kierowany, ankieta, metoda „napisz i narysuj”, badanie socjometryczne, analiza szkolnej 

dokumentacji (ilościowa i jakościowa), analiza treści. 

 

Grupa badawcza powinna być zróżnicowana i obejmować jak najwięcej różnych środowisk należących do społeczności szkolnej 

(uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni, rodzice). Dobierając osoby do badania, należy pamiętać, że grupa badawcza 

musi się składać z osób, do których możemy dotrzeć. Aby była ona reprezentatywna, powinna liczyć nie mniej niż 30 proc. 

populacji (zbyt liczna może przekraczać nasze możliwości techniczne przeprowadzania badania oraz analizy zebranych danych). 

Wnioski wyciągnięte z badania powinny przekładać się na konkretne podejmowane w następnym roku szkolnym działania. 
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Wnioski z przeprowadzonych diagnoz 

 

Analiza dokumentacji zebranej w roku szkolnym 2021/2022 pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:  

 Szkoła współpracuje z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, 

Komendą Miejską Policji, Domem Dziecka w Rybniku, Urzędem Miasta w Rybniku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku, innymi 

szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi z terenu miasta Rybnika. 

 W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie korzystają z: zajęć specjalistycznych (zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć 

logopedycznych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych). 

 Uczniowie objęci kształceniem specjalnym korzystają z zajęć rewalidacyjnych. 

 Uczniowie niebędący obywatelami polskimi korzystają z dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego. 

 Uczniowie mieli możliwość korzystania zgodnie z harmonogramem z godzin do dyspozycji dyrektora. 

 Uczniowie, rodzice i nauczyciele mają możliwość korzystania z porad i konsultacji z pedagogiem szkolnym.   

 Uczniowie, jak i ich rodzice mają możliwość korzystania z bieżących konsultacji i porad wychowawców i nauczycieli. 

 Rodzice, uczniowie i nauczyciele są informowani o instytucjach, które oferują pomoc w sytuacjach kryzysowych. 

 Rodzicom przekazywano informacje dotycząc dostępnych szkoleń na temat szeroko pojętych problemów dzieci i młodzieży. 

 Nauczyciele na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej jak również na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. 

 Nauczyciele indywidualizują pracę z każdym uczniem. 

 Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe podczas których wspiera się dzieci w odrabianiu lekcji. 

 Uczniowie mają możliwość spożywania posiłków, a także mleka i owoców w szkole. 

 Szkoła organizuje konkursy i imprezy klasowe oraz szkolne zgodnie z  zaplanowanym harmonogramem. 

 Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami podejmują się udziału w akcjach charytatywnych. 

 Nauczyciele podnieśli poziomu większości swoich kompetencji podczas nauki zdalnej oraz wykorzystywali nowe i udoskonalone umiejętności 

w nauczaniu stacjonarnym. 
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 Nauczyciele wykorzystywali bogaty zestawu środków dydaktycznych. 

 Rodzice bardzo dobrze oceniają przygotowanie szkoły do nauki zdalnej i zaangażowanie nauczycieli  w prowadzenie lekcji online. 

 Wszyscy uczniowie uzyskali promocję do klasy wyższej. 

 Frekwencja w klasach I-III wyniosła 91,1%, a w klasach IV-VIII 90,24%. 

 115 uczniów otrzymało średnią ocen 4,75 i wyższą i bardzo dobrą lub wzorową oceną z zachowania. 

 129 uczniów otrzymało średnią ocen powyżej 5,3 i wzorową oceną z zachowania 

 Każdy uczeń osiągnął sukces z poszczególnych przedmiotów na miarę jego potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień. 

 Pomimo nauki zdalnej uczniowie klas VIII osiągnęli wysokie wyniki sprawdzianu ósmoklasisty. 

 Tytuł laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych uzyskało troje uczniów, a tytuł finalisty dwoje uczniów. 

 W wyniku ankiety skierowanej do rodziców, mającej na celu pozyskanie informacji dotyczących potrzeb, niepokojów, obaw uczniów, 

w związku z powrotem do szkoły, jak również opinii nt. zdalnego nauczania ustalono, że rodzice: 

a) cieszą się, że dziecko spotyka na żywo kolegów i koleżanki z klasy/szkoły, 

b) nauka zdalna pokazała, że żeby skutecznie zdobywać wiedzę jest konieczna codzienna obecność uczniów w szkole, 

c) okres nauki zdalnej nauczył dzieci samodzielności i odpowiedzialności za własne uczenie się. 

 Problemy zgłaszane przez uczniów: 

a) Podczas nauki zdalnej pojawiły się u niektórych dzieci zaburzenia emocjonalne, w postaci postawy lękowej, obniżonego nastroju lub 

depresji, które utrzymują się do dnia dzisiejszego. 

b) Dzieci zgłaszały trudności związane z brakiem kontaktu fizycznego z nauczycielami w trakcie nauki zdalnej. 

c) Dzieci odczuwają stres związany z powrotem do szkoły po przerwie wakacyjnej. 

d) Dzieci obserwują u siebie trudności z  koncentracją uwagi. 

e) Dzieci obserwują u siebie trudności z nauką. 

f) Uczniowie zgłaszają duże obciążenie pozaszkolnymi zajęciami. 

 Problemy zgłaszane przez rodziców: 
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 Rodzice obawiają się tego, jak będą wyglądały relacje dziecka z rówieśnikami po powrocie do nauki stacjonarnej i oczekują działań 

integrujących klasę. 

 Rodzice obawiają się, że dziecko będzie miało nadmiar nauki po powrocie do nauki stacjonarnej. 

 Rodzice oczekują dodatkowych zajęć/czasu na pracę z nauczycielami na nadrabianie zaległości oraz wsparcia/ zrozumienia dziecka. 

 Należy kształtować kulturę języka wśród dzieci. 

 Rodzice zgłaszają problemy wychowawcze z dziećmi i oczekują wsparcia szkoły w tym zakresie. 

 Długie terminy oczekiwania na konsultacje z lekarzem psychiatrą. 

 Długie terminy oczekiwania na wdrożenie psychoterapii. 

 Symptomy uzależnienia dzieci od telefonów komórkowych i Internetu. 

 Przypadek zaburzeń odżywiania u dziecka. 

 Problemy zgłaszane przez nauczycieli: 

a) Należy zwracać uwagę na aktywność uczniów, która osłabła w nauczaniu zdalnym. 

b) Należy prowadzić działania integrujące zespoły klasowe po okresie nauki zdalnej i przerwie wakacyjnej. 

c) Należy na bieżąco uświadamiać uczniom konsekwencje wynikające z niewłaściwych postaw koleżeńskich, wskazywać sposoby radzenia 

sobie z negatywnymi emocjami. 

d) Należy wdrażać uczniów klas starszych do przestrzegania zapisów Statutu dotyczących stroju szkolnego. 

e) Pojedyncze przypadki uczniów przejawiających problemy z utrzymaniem dyscypliny podczas lekcji. 

f) Brak motywacji u niektórych uczniów do pracy na rzecz własnego rozwoju i nauki. 

g) Niektórzy uczniowie wykazują trudności dydaktyczne wymagające diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

h) Niektóry uczniowie wymagają konsultacji lekarza psychiatry. 

i) Należy kształtować postaw tolerancji jako klucza do zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich poprzez zasadę niestosowania przemocy. 

 

Czynniki ochronne i czynniki ryzyka 

Czynniki chroniące: 
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1. wdrożenie i przestrzeganie procedur dotyczących COVID-19, 

2. więzi emocjonalne rodziny, 

3. aktywność off-line, 

4. prężność psychiczna, 

5. poszanowanie wartości, 

6. posiadanie autorytetów, 

7. zainspirowanie nauką, aspiracje edukacyjne, 

8. okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć; 

9. pozytywy klimat szkoły, 

10. więź ze szkołą i nauczycielami, 

11. działania prospołeczne, 

12. zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy, 

13. wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy; 

14. przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej. 

Czynniki ryzyka: 

1. pandemia COVID-19, 

2. długotrwała aktywność w mediach elektronicznych, 

3. osłabienie, zanik relacji społecznych, 

4. brak sprzętu elektronicznego w domach dzieci wystarczającego do nauki zdalnej i prowadzenia oddziaływań wychowawczych przez nauczycieli, 

5. niewłaściwa realizacja ról rodzicielskich, 

6. niski poziom umiejętności społecznych i radzenia sobie z emocjami, 

7. niepowodzenia szkolne, 

8. odrzucenie przez rówieśników, 

9. słaba więź ze szkołą, 

10. destrukcyjna grupa rówieśnicza. 
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Proponowane tematy lekcji wychowawczych 

 

1. Akceptacja siebie – moje wady i zalety 

2. Autoprezentacja – jak widzą mnie inni 

3. Sposoby radzenia sobie ze stresem 

4. Skutki picia napojów energetycznych 

5. Sposoby gospodarowania czasem wolnym 

6. Uzależnienie od gier komputerowych, czynności, środków odurzających 

7. Sposoby rozwiązywania konfliktów 

8. Komunikacja interpersonalna oraz relacje rówieśnicze 

9. Zdrowy tryb życia 

10. Zaburzenia odżywiania 

11. Co nas łączy, co nas dzieli – pasje, zainteresowania, zdolności 

12. Tworzymy grupę – zasady, cele, zachowania właściwe i niewłaściwe (lizusostwo, donosicielstwo, wyśmiewanie, obgadywanie itp.) 

13. Emocje – rozpoznawanie, odreagowywanie, kontrola 

14. Empatia 

15. Świat realny i wirtualny, media społecznościowe 

16. .Bezpieczeństwo w sieci, kultura słowa, hejt 

17. Czy jestem osobą tolerancyjną? (mniejszości etniczne, odmienne światopoglądy, odmienności seksualne) 

18. Przyjaźń, flirt, miłość w okresie dojrzewania 

19. Szacunek do własnego ciała a miłość 

20. Moje zdolności, uzdolnienia, pasje 

21. Mój świat wartości 

22. Wyznaczanie celów życiowych 
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23. Wybór zawodu – świadomy czy przypadkowy 

24. Mój zawód bazą rozwoju 

25. Moje predyspozycje zawodowe 

26. Mój styl uczenia się 

27. Podstawowe prawa człowieka 

28. . 

29. . 

30. . 

31. . 

32. . 


