
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

Szkoły Podstawowej nr 40  

z Oddziałami Integracyjnymi  

im. gen. Jerzego Ziętka  

w Tychach  

rok szkolny 2019/2020 



 

Wstęp 
 

„Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny”                                                           

                                                       (Fiodor  Dostojewski) 

 

 

Treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym wynikają z przeprowadzonej przez szkołę diagnozy potrzeb i problemów 

występujących wśród społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców i są efektem pracy wszystkich nauczycieli. 

W treści programu uwzględnia się również: 

1. priorytety polityki oświatowej na rok 2019/2020 

 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych 

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

 Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 

 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów 

2. zadania szkoły na rok 2019/2020 

 Poprawa efektów pracy dydaktycznej szczególnie w kontekście egzaminu ósmoklasisty. 

 Doskonalenie i stosowanie na wszystkich przedmiotach zasad oceniania kształtującego. 

 Udoskonalenie systemu zadawania zadań domowych. 

 Poprawa systematyczności uzupełniania dokumentacji szkolnej. 

 Praca nad jasnymi regułami udostępniania prac pisemnych uczniów ich rodzicom i opiekunom. 

 Poprawa zasad oceniania uczniów a w szczególności omawiania ocen. 

 Dbałość o ewidencjonowanie wyjść klasowych poza teren szkoły . 

 Wzmocnienie nadzoru nad uczniami i ich bezpieczeństwem szczególnie podczas przerw szkolnych. 

 Dbałość o poprawne zgodne z zasadami etyki zawodowej kontakty z podmiotami szkoły: uczniami i rodzicami, stworzenie regulaminu kontaktów z 
rodzicami. Klimat szkoły. 

 

Zgodne są z podstawą kształcenia ogólnego. 

 



Przyjęte do realizacji zadania programu wymagają kompleksowego wsparcia zarówno przez nauczycieli, wychowawców jak i rodziców. Przyjmuje się 

aktywny udział rodziców jako pierwszych nauczycieli dzieci, ponieważ „pełnią przewodnią i aktywną rolę w edukacji dziecka” (Europejska karta praw 

i obowiązków rodziców). 

Misja szkoły 

 

Jesteśmy szkołą, która dąży do wychowania szlachetnych, kulturalnych i odpowiedzialnych ludzi, którzy będą osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. 

Ważnym aspektem wychowawczym naszej szkoły, jest kształtowanie postaw ogólnoludzkich opartych na szacunku wobec drugiego człowieka, empatii 

i asertywności. W  pracy z uczniami ważne jest dla nas kształtowanie umiejętności intra i interpersonalnych. Naszych uczniów pragniemy wyposażyć 

 w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im stać się ludźmi samodzielnymi, otwartymi, ciekawymi świata, kreatywnymi oraz poszukującymi nowych wyzwań. 

Szczególną uwagę zwracamy na rozwój psychiczny i duchowy oraz fizyczny, aby przygotować naszych uczniów do życia we współczesnym  świecie. 

 

 

Model absolwenta 

 

Pragniemy, by nasz absolwent: 

● Świadomy własnych umiejętności, zdolności i pasji 

● Ciekawy świata 

● Planuje, organizuje i ocenia własne uczenie się 

● Twórczo i kreatywnie podchodził do życia 

● Był wrażliwy społecznie, odpowiedzialny, rzetelny, umiejętnie rozróżniał dobro od zła 

● Efektywnie współdziałał w zespole 

● Umiejętnie korzystał z komputera i technik informacyjnych 

● Sprawne i skuteczne komunikował się w języku polskim i obcym 

● Był kreatywny 

● Był asertywny 

● Tolerancyjny i szanował innych ludzi 

● Dbał o zdrowie własne lub innych 

● Umiejętnie dokonuje wyborów zgodnie z własnym sumieniem i światopoglądem 

● Zna tradycję i kulturę regionalna oraz narodową 

● Szanuje rodzinę 

● Umiejętnie reaguje na zagrożenia, dbał o bezpieczeństwo 

● Odznaczał się kulturą osobistą, znał i stosował zasady savoir vivre`u 

● Aktywnie uczestniczył w realizacji zadań samorządu uczniowskiego 

/Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego/ 



 

Akty prawne 
 

Podstawowymi dokumentami nadającymi kierunek są:  

 

● Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3. 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

 

 Inne akty prawne: 

 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.  

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, 

poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).                                                                                                            

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.  

(Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                              

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia 

psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).                                                                                                                             

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca  

2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).                                                                                                                                                                                                                                        

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).                                                                                                                                                

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).                                           

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).                                                                         

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)                                                                        

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).                                                                                                                                             

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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.                                                                                    



 Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).                                                                            

 Szkolny Zestaw Programów Nauczania 

 Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców opracowana przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA) i przyjęta w 1992 roku 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.z 2017r, poz. 1578). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.z 2017r, poz.1591). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków 

towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki 

żywieniowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1659) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy  

 przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu  

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

 Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomanii 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podmioty realizujące i wspomagające zadania programowe 
 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna ukierunkowana jest na całą społeczność szkolną, czyli dzieci z oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej 

i gimnazjum. Część zadań adresowana jest do osób z tzw. podwyższonej grupy ryzyka, zagrożonych demoralizacją. 

Podstawowe grupy realizatorów to: pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele, samorząd uczniowski, rodzice/opiekunowie prawni. 

Zadanie poszczególnych realizatorów: 

 

A. Rada Pedagogiczna 

1. Określa zadania w zakresie profilaktyki i wychowania. 

2. Określa zapotrzebowanie na realizację programu wychowawczo- profilaktycznego.. 

3. Dokonuje analizy działalności profilaktycznej i wychowawczej. 

 

B. Nauczyciele 

1. Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych i wychowawczych. 

2. Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną i inne placówki specjalistyczne 

3. Współpracują z instytucjami wspierającymi wychowanie 

4. Utrzymują stały kontakt z wychowawcami z poszczególnych klas i pedagogiem szkolnym, 

5. Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych. 

 

C. Wychowawca klasy 

1. Integruje zespół klasowy. 

2. Dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie. 

3. Wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

4. Realizuje zadania w zakresie wychowania i profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów. 

5. Prowadzą pedagogizację rodziców. 

6. Biorą udział w szkoleniach nt. wychowania. 

 

D. Dyrektor szkoły 

1. Monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki. 

2. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki. 

3. Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki. 

4. Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. 

 



E. Rada Rodziców 

1. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. 

2. Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat  profilaktyki i wychowania. 

3. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem i Samorządem Uczniowskim. 

 

F. Rodzice 

1. Przedstawiają Radzie Rodziców opinie na temat profilaktyki i wychowania. 

2. Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki i wychowania.. 

3. Wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno -wychowawczych. 

4. Uczestniczą w warsztatach organizowanych na terenie szkoły, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

5. Współpracują z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym w zakresie zapobiegania zachowaniom niepożądanym. 

 

G. Środowisko lokalne 

Szkoła Podstawowa nr 40 im. gen J.Ziętka  w Tychach umiejscowiony jest na osiedlu „Zuzanna” i Z1 liczącym około 5000 mieszkańców. W skład osiedla 

wchodzą spółdzielcze domy 1 – 4 piętrowe o pełnym standardzie, domki w zabudowie szeregowej oraz prywatne domki jednorodzinne. 

         Osiedle oddzielone jest od pozostałej części miasta naturalnymi barierami: od północy – rzeką Gostynką, od wschodu – trasą szybkiego ruchu Katowice- 

Bielsko, od południa – kompleksem lasów pszczyńskich, od zachodu – ośrodkiem wypoczynkowym i Jeziorem Paprocańskim. 

         Oprócz szkoły na osiedlu funkcjonują: Przedszkole nr 21, Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”, parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem 

Św. Maksymiliana M. Kolbego, klub „Zuzanna” działający przy spółdzielni mieszkaniowej „Zuzanna”, miejska biblioteka publiczna. 

  

  

 DIAGNOZA ŚRODOWISKA- CZYNNIKI RYZYKA, CZYNNIKI CHRONIĄCE 

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że do czynników ryzyka należą: 

 Odrzucenie rówieśnicze 

 Trudności w emocjonalno- społecznym funkcjonowaniu uczniów  

-agresja słowna uczniów, 

-palenie papierosów,  

-eksperymentowanie z e-papierosami,  



-brak zainteresowania nauką, brak motywacji do nauki, 

-mała aktywność własna, 

-działanie pod wpływem chwili, bez namysłu, 

-brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych, 

-małe zainteresowanie problemami ucznia ze strony osób bliskich, znaczących. 

 Surowa dyscyplina w domu lub zbytnia swoboda- trudności ze stawianiem i utrzymaniem granic. 

 

Do czynników chroniących należą: 

 Silna więź emocjonalna z rodzicami lub innymi osobami znaczacymi, 

 Dobre relacje z dorosłymi  lub innymi osobami znaczącymi , 

 Działalność kół zainteresowań rozwijająca indywidualne predyspozycje uczniów, w tym umiejętności podejmowania decyzji, budowania pozytywnego 

obrazu siebie oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

 Jakość i klimat szkoły- wsparcie nauczycieli- poczucie więzi ze szkołą, 

 Zasoby środowiska i miejsca zamieszkania ( wspólnoty religijne, wolontariat, dostęp do ośrodków rekreacji w tym wykorzystanie sportowego zaplecza 

szkoły, klubów, poradni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instytucje wspomagające szkołę w działalności wychowawczej, profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej 

  

Instytucja Rodzaj działalności Cel Termin Osoba odpowiedzialna 

Klub „Zuzanna” 

  

  

  

- działalność opiekuńcza w świetlicy 

klubu 

- organizowanie konkursów 

plastycznych na terenie osiedla 

i miasta 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

własnych uczniów, 

- zagospodarowanie czasu wolnego, 

- kształtowanie umiejętności 

współpracy w grupie, 

- uczenie umiejętności realnej oceny 

własnych możliwości 

- cały rok - wychowawcy 

i instruktorzy świetlicy 

działający 

w porozumieniu 

z pedagogiem szkolnym 

i wychowawcami klas 

Rada Nadzorcza 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

„Zuzanna”, 

 Rada Nadzorcza 

osiedla „Z” 

- działalność opiekuńcza w postaci 

dofinansowanie poszczególnych 

działań: 

- dofinansowanie działalności klubu 

sportowego (piłkarskiego) 

- pomoc rodzinom będącym w trudnej 

sytuacji materialnej 

- rozwijanie zainteresowań uczniów 

- ukierunkowanie aktywności fizycznej 

uczniów na sport i rekreację ruchową, 

- zagospodarowanie czasu wolnego 

i rozwijanie zainteresowań sportem 

i rekreacją ruchową 

- cały rok 

w miarę 

możliwości 

- przedstawiciele Rad 

Nadzorczych 

- dyrektor szkoły, 

pedagog, 

Parafia pw. Św. M.M. 

Kolbe 

  

- działalność opiekuńcza nad 

ministrantami, chórem, „Dzieci 

Maryi” 

  

  

  

  

Działalność - Zespół Charytatywny 

- rozwijanie własnych zainteresowań 

i uzdolnień, 

- zagospodarowanie czasu wolnego, 

- kształtowanie umiejętności 

współpracy w grupie, 

- uczenie umiejętności realnej oceny 

własnych możliwości, 

- zapewnienie wyżywienia dzieciom 

z rodzin ubogich, 

- pomoc materialna dla rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji, 

- pomoc materialna w formie 

dofinansowania do podręczników 

ćwiczeń i przyborów szkolnych dla 

dzieci z rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej 

  

-cały rok 

w miarę 

możliwości 

  

  

  

  

-cały rok 

w miarę 

możliwości 

- księża, katechetki, we 

współpracy z pedagogiem 

szkolnym i wychowawcami 

klas. 

  

  

  

  

- księża, katechetki, przy 

współpracy z pedagogiem 

szkolnym i wychowawcami 

klas 

- mieszkańcy(członkowie 

parafii) 



Służba zdrowia 

  

  

- dbałość o prawidłowy rozwój 

dziecka 

- diagnozowanie dzieci przewlekle 

chorych 

- kierowanie dzieci przewlekle 

chorych do klas integracyjnych 

- zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym wynikającym ze stanu 

zdrowia dziecka 

-zapobieganie powikłaniom 

wynikającym z braku właściwej opieki 

medycznej 

- cały rok - lekarze i pielęgniarki 

we współpracy 

z pielęgniarką szkolną 

i wychowawcami klas 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

- działalność opiekuńcza, w tym 

dożywianie dzieci, pomoc 

materialna rodzinom 

- zapewnienie dzieciom z rodzin 

ubogich wyżywienia w stołówce 

szkolnej finansowanego z środków 

MOPS 

- pomoc rodzinom znajdującym się 

 w trudnej sytuacji materialnej poprzez 

zapomogi przyznawane na konkretny 

cel 

- cały rok 

w miarę 

potrzeb 

- pracownicy MOPS 

w porozumieniu 

z pedagogiem szkolnym 

Poradnia 

Psychologiczno 

Pedagogiczna 

w Tychach 

- diagnozowanie dzieci z 

trudnościami dydaktycznymi i 

wychowawczymi 

- terapia psychologiczna dzieci 

i rodzin 

- ukierunkowanie pracy 

dydaktyczno - wychowawczej z 

dziećmi 

o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych, 

- orzekanie o potrzebie kształcenia 

specjalnego dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

- zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym 

- pomoc rodzicom – ukierunkowanie 

pracy wychowawczej 

- zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym dzieci ze specyficznymi 

trudnościami dydaktycznymi 

- zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym dzieci przewlekle chorych 

  

- cały rok 

w miarę 

potrzeb 

Psycholog i pedagog poradni 

w porozumieniu 

z pedagogiem szkolnym, 

nauczycielami 

i wychowawcami klas 



Komenda Miejska 

Policji w Tychach 

- rozmowy ostrzegawcze na 

komendzie 

- kontakt bieżący z dzielnicowym 

-działania interwencyjne 

  i prewencyjne dzielnicowego 

- działania profilaktyczno-

edukacyjne związane z 

bezpieczeństwem komunikacyjnym 

- zapobieganie niedostosowaniu 

społecznemu dzieci poprzez wczesną 

interwencję, 

- zapobieganie wypadkom ulicznym 

przez wzbogacanie wiedzy dzieci na 

temat bezpiecznego uczestnictwa 

 w ruchu drogowym 

- pokazywanie właściwych wzorców 

bezpiecznych zachowań 

- w miarę 

potrzeb 

- Komenda Miejska  Policji 

w Tychach 

Wydział ds. Nieletnich 

i dzielnicowy 

w porozumieniu 

z pedagogiem szkolnym 

i wychowawcami klas 

Straż Miejska 

w Tychach 

- Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych z zakresu: 

bezpiecznego zachowania w domu, 

szkole i na ulicy; zachowania w 

ruchu drogowym( pieszym 

i kołowym); postępowania wobec 

agresywnych zwierząt i zasad 

stosowania numerów alarmowych 

- zapobieganie niedostosowaniu 

społecznemu dzieci poprzez wczesną 

interwencję, 

- zapobieganie wypadkom drogowym 

- pokazywanie właściwych wzorców 

bezpiecznych zachowań 

- ćwiczenie umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy poprzez 

odpowiedzialne korzystanie z numerów 

alarmowych 

- w miarę 

potrzeb 

Pracownicy Straży Miejskiej 

w porozumieniu z 

pedagogiem szkolnym 

i wychowawcami klas 

Sąd Rejonowy 

w Tychach 

- zastosowanie nadzorów 

kuratorskich wobec rodziców 

niespełniających zadań opiekuńczo- 

wychowawczych 

- zastosowanie wobec dzieci 

odpowiedzialnego nadzoru rodziców 

lub kuratora 

- zapewnienie dzieciom właściwej 

opieki rodzicielskiej 

- zapobiegania dalszemu wzrostowi 

zachowań patologicznych u dzieci 

- w miarę 

potrzeb 

sędziowie sądu rodzinnego, 

kuratorzy zawodowi 

i społeczni we współpracy 

z pedagogiem szkolnym 

i wychowawcami klas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Operacjonalizacja działań/celów obszarach: 
 

 

Treści wychowawczo- profilaktyczne definuje się w obszarach: 

a. strefy fizycznej (edukacja zdrowotna) = prowadzenie zdrowego stylu życia; 

b. strefy psychicznej (bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych, emocjonalność, intelekt) = ponoszenie odpowiedzialności za siebie 

i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat; 

c. strefy społecznej (budowanie relacji, kształtowanie postaw społecznych) = konstruktywne pełnienie ról społecznych; 

d. sfery aksjologicznej/ duchowej (kultura, przekaz norm i wzorców zachowań, kształtowanie osobowości, tożsamości) = posiadanie konstruktywnego 

poczucia wartości, poczucia sensu życia oraz istnienia człowieka. 

 

 

 

 



ad. 1 Wychowanie do wartości przez kształcenie postaw obywatelskich i 

patriotycznych 
 

 

Klasy 
Nazwa 

działania 
Zachowania ucznia Sposoby realizacji Termin 

Osoby 

odpowiedzial-

ne 

 

Oddział 

przed-

szkolny 

 

Kształtowa- 

nie postaw 

prospołe-

cznych 

 przestrzega reguł obowiązując w społeczności 

dziecięcej oraz  w świecie dorosłych; 

 stosuje zwroty grzecznościowe; 

 w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach 

życiowych; 

 umie się przedstawić i zaprezentować w grupie 

i w klasie 

 wie jak należy zachować 

się na uroczystościach np. : spotkania z okazji 

świąt, na koncercie, na uroczystościach 

szkolnych, w kinie, w teatrze.  

 zna nazwę miejscowości,  w której mieszka; 

 wie jakiej jest narodowości; 

 nazywa symbole narodowe; 

 wie, że Polska należy do   Unii Europejskiej; 

 ma świadomość swojej niepowtarzalności, 

dostrzegai akceptuje  niepowtarzalność innych;  

 jest tolerancyjny wobec osób innej 

narodowości, tradycji i kultury;  

 stara się poznać i zrozumieć hierarchię 

wartości innych ludzi;  

 dostrzega wartość życia i przyjmuje ją, jako 

fundament innych wartości;  

 ma poczucie własnej godności i szanuje 

godność innych;  

 potrafi dostrzegać wokół siebie potrzeby 

innych ludzi 

 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara 

 gry i zabawy dydaktyczne i tematyczne, 

 rozmowy i pogadanki, 

 udział w inscenizacjach, 

 udział w uroczystościach przedszkolnych 

i szkolnych  

 czytanie literatury  

cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

przedszkola 



się mówić poprawnie; 

   w zrozumiały sposób mówi o swoich 

potrzebach i  decyzjach;  

 rozumie, że w sytuacjach konfliktowych  

można dyskutować . 

 

I - III 

  zna i stosuje normy i zasady życia społecznego; 

 wie, że na terenie szkoły działa monitoring 

wizyjny oraz wie, że służy on społeczności 

szkolnej i wspomaga kształtowanie postaw 

akceptowanych społecznie, zna zasady 

korzystania z jego zapisów; 

 potrafi odpowiednio zachować się w różnych 

sytuacjach;  

 szanuje innych ludzi bez względu na ich status 

materialny; 

 zna i stosuje zwroty grzecznościowe; 

 zna prawa i obowiązki ucznia i przestrzega ich; 

 uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; 

 buduje prawidłowe relacje w grupie 

rówieśniczej, szanuje innych; 

 potrafi pracować w grupie i szanuje pracę 

innych; 

 odróżnia dobro od zła; 

 wie, na czym polega prawdomówność i potrafi 

przeciwstawić się  kłamstwu i obmowie; 

 szanuje cudzą własność i nie zabiera niczego 

bez pozwolenia;  

 wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach 

trudnych w szkole i poza  nią; 

 niesie pomoc potrzebującym, uczestniczy 

w działaniach na rzecz innych; 

 uczy się dostrzegać swoje mocne i słabe strony; 

 poznaje  podstawy samorządności 

uczniowskiej; 

 przestrzega Regulaminu Szkoły i Kodeksu 

Zachowań Pożądanych i  Niepożądanych; 

 Podejmowanie wymienionej tematyki na 

zajęciach dydaktycznych, stosowanie metod i 

form aktywnych, 

 Systematyczna praca z WSO, 

 Tworzenie kontraktów klasowych, 

 Przestrzeganie regulaminów pracowni 

przedmiotowych, 

 Spotkania i warsztaty z pracownikami 

PPP, policji i innych służb, 

 Udział w uroczystościach szkolnych ze 

szczególnym uwzględnieniem  

 Udział w uroczystościach i inicjatywach 

organizowanych przez SU, 

 Dzień Chłopaka na sportowo 

 Pasowanie na ucznia szkoły, 

 Dzień talentu dla klas I-III, 
 Udział w akademii z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości, 

 Akcja charytatywna „Miedziaki na 

rumaki”, 

 Akcja Charytatywna „Podzielmy się”, 

 Choinki nadziei, 

 Kiermasz świąteczny 

 Europa na talerzu, 

 Happening „Zaświeć się na niebiesko dla 

autyzmu”, 

 Święto Konstytucji 3 maja, 

 „Ratujemy, uczymy ratować” – 

podsumowanie akcji 

 włączenie się w Projekt  Narodowego 
Czytanie 2019 

 

 

według 
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 uczy się pracować samodzielnie, twórczo, 

podejmować decyzje i  ponosić za nie 

odpowiedzialność .  

 potrafi zachować się właściwie w miejscach 

publicznych;  

 uczestniczy  w różnych formach życia 

kulturalnego i społecznego;  

 tworzy i wzmacnia pozytywne relacje 

międzyludzkie;  

 ubiera się stosownie do miejsca i okoliczności;  

 potrafi zaprezentować siebie w grupie 

rówieśniczej i szkolnej;  

 uczy się posługiwania nowoczesnymi 

technologiamiinformacyjno–komunikacyjnymi 

w kontaktach międzyludzkich. 

 zna strukturę swojej najbliższej rodziny, 

wywiązuje się z  

    powinności wobec rodziny;  

 ma poczucie swoich korzeni – rodzina, 

środowisko, szkoła;  

 zna nazwę miejscowości, w której mieszka, 

zna najbliższą okolicę; 

 zna symbole narodowe i regionalne;  

 szanuje hymn narodowy, flagę i godło 

państwowe;  

 potrafi zachować właściwą postawę podczas 

słuchania hymnu narodowego;  

 zna najważniejsze wydarzenia z historii Polski; 

 zna  pojęcie Unia Europejska. 

 ma świadomość swojej niepowtarzalności, 

dostrzegai akceptuje  niepowtarzalność innych;  

 jest tolerancyjny wobec osób innej 

narodowości, tradycji, kultury i religii;  

 stara się poznać i zrozumieć hierarchię 

wartości innych ludzi;  

 dostrzega wartość życia i przyjmuje ją, jako 



fundament innych wartości;  

 ma poczucie własnej godności i szanuje 

godność innych;  

 potrafi dostrzegać wokół siebie potrzeby 

innych ludzi 

 zna sposoby bezkonfliktowego rozwiązywania 

problemów,  

 potrafi kulturalnie zabierać głos w dyskusji. 
 

IV – 

VIII  

  zna i normy i zasady życia społecznego, prawa    

i obowiązki ucznia i przestrzega ich;  

 potrafi być odpowiedzialny za siebie i realizuje 

powierzone zadania;  

 potrafi właściwie zachować się w różnych 

sytuacjach;  

 stosuje zwroty grzecznościowe (kultura słowa);  

 jest aktywnym członkiem grupy rówieśniczej, 

szanuje innych;  

 uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;  

 niesie pomoc potrzebującym, inicjuje 

i uczestniczy w działaniach na rzecz innych;  

 potrafi podać podstawowe prawa i obowiązki 

obywateli RP;  

 rozwija swoje mocne strony i pracuje nad 

słabymi;  

 potrafi pracować w grupie na miarę swoich 

możliwości;  

 odróżnia dobro od zła;  

 rozróżnia zachowania uległe, agresywne 

i asertywne;  

 jest prawdomówny i potrafi przeciwstawić się 

kłamstwu i obmowie;  

 szanuje cudzą własność;  

 wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach 

trudnych, 

 potrafi odmawiać w sytuacjach nacisku 

grupowego;  

 Wybory do SU, 

 Dzień chłopaka na sportowo, 

 Konkurs historyczny „Obrazy historii”, 

 Narodowe Święto Niepodległości – 

akademia, 

 Udział w uroczystościach szkolnych  

 „Czytanie łączy pokolenia”, 

 Akcje charytatywne „Szlachetna paczka”, 

„Miedziaki na rumaki” i inne zainicjowane 

przez uczniów, 

 Konkurs na plakat – Światowy Dzień 

Osób Niepełnosprawnych, 

 Święto Konstytucji 3 Maja, 

 Miejski konkurs plastyczny „Pomaganie 

masz we krwi”, 

 Dzień europejski – konkurs o tematyce 

europejskiej i kulinarnej pod hasłem „Europa 

na talerzu”, 

 Dzień języków obcych 

 oraz inne działania wymienione  

dla klas I-III 

 włączenie się w Projekt  Narodowego 

Czytanie 2019 
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 aktywnie uczestniczy w realizacji zadań 

samorządu uczniowskiego na rzecz klasy i szkoły 

oraz środowiska lokalnego;  

 przestrzega Regulaminu Szkoły  i Kodeksu 

Zachowań Pożądanych i Niepożądanych.  

 zachowuje się w miejscach publicznych 

zgodnie z przyjętymi normami;  

 aktywnie uczestniczy w różnych formach życia 

kulturalnego i społecznego;  

 tworzy, wzmacnia i podtrzymuje pozytywne 

relacje międzyludzkie;  

 ubiera się stosownie do miejsca i okoliczności;  

 potrafi godnie zaprezentować siebie w grupie 

rówieśniczej i szkolnej, reprezentuje szkołę                              

w środowisku;  

 potrafi dostrzegać piękno w sztuce, literaturze 

i muzyce. 

 sprawnie posługuje się nowoczesnymi 

technologiami informacyjno –komunikacyjnymi 

w kontaktach międzyludzkich; 

 wykorzystuje środki społecznego przekazu 

do poszerzania swoich wiadomości oraz 

zdobywania wiedzy o społeczeństwie, kulturze 

i nauce; 

 jest odpowiedzialny za umieszczane w sieci 

informacje, stosuje właściwe słownictwo. 

 wykorzystuje środki społecznego przekazu 

do poszerzania swoich wiadomości oraz 

zdobywania wiedzy o społeczeństwie, kulturze 

i nauce; 

 jest odpowiedzialny za umieszczane w sieci 

informacje, stosuje właściwe słownictwo 

 szanuje prawa autorskie 

 wie, jakie znaczenie ma rodzina w życiu, 

zna prawa  i obowiązki przysługujące 

poszczególnym członkom rodziny oraz tradycje 

kultywowane w swojej rodzinie;  



 zna elementy biografii patrona swojej szkoły; 

 zna swoją „małą Ojczyznę”, najważniejsze 

postacie i wydarzenia z przeszłości; 

 zna słowa hymnu narodowego i potrafi 

go zaśpiewać w stosownych okolicznościach; 

 zna znaczenie symboli narodowych, 

najważniejszych świąt narodowych i miejsc 

pamięci narodowej; 

 rozpoznaje symbole unijne – flagę i hymn Unii 

Europejskiej; 

 zna podstawowe pojęcia związane 

z uczestnictwem  Polski w UE. 

 ma świadomość swojej niepowtarzalności, 

dostrzega i akceptuje  niepowtarzalność innych;  

 jest tolerancyjny wobec osób innej 

narodowości, tradycji, kultury i religii;  

 stara się poznać i zrozumieć hierarchię 

wartości innych ludzi;  

 dostrzega wartość życia i przyjmuje ją, jako 

fundament innych wartości;  

 ma poczucie własnej godności i szanuje 

godność innych;  

 potrafi dostrzegać wokół siebie potrzeby 

innych ludzi 

 zna sposoby bezkonfliktowego rozwiązywania 

problemów i potrafi je zastosować;  

 nazywa swoje uczucia i emocje, zna swoje 

potrzeby;  

 sam lub wspólnie z innymi rozwiązuje 

problemy zgodne z przyjętymi normami;  

 świadomie i  kulturalnie bierze  udział 

w dyskusji.  

 rozumie potrzebę pomocy koleżeńskiej– 

udziela pomocy koleżeńskiej 

 stosuje zasady „fair play”i kulturalnego 

kibicowania. 



ad. 2 Profilaktyka uzależnień -edukacja zdrowotna,  

 

Klasy 
Nazwa 

działania 
Zachowania ucznia Sposoby realizacji Termin 

Osoby 

odpowiedzial-

ne 

Oddział 

przed-

szkolny 

Rozwijanie 

świadomości 

ekologicznej 

i prozdrowotnej 

Dziecko: 
•   wie w jaki sposób człowiek chroni przyrodę; 

•   segreguje śmieci w sali; 

•   potrafi wskazać zdrowe i niezdrowe jedzenie 

 

· zajęcia edukacyjne 

· spacery, wycieczki 

·segregowanie śmieci 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego 

Rodzice 

I – III Uczeń: 
·  zna i stosuje zasady zdrowego żywienia; 

·  przestrzega  zasad  higieny osobistej i otoczenia; 

·  dba o prawidłową postawę; 

·  zna i stosuje aktywne formy spędzania wolnego 

czasu; 

·  wzmacnia poczucie własnej wartości, wiary 

we własne siły poprzez udział w konkursach 

i turniejach 

·  -rozwija zainteresowania tenisem oraz 

aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu 

·  wie, jakie substancje zagrażają jego życiu 

i zdrowiu 

·  wie, jak należy dbać o środowisko przyrodnicze; 

·  szanuje przyrodę; 

·  potrafi segregować odpady; 

·  zna zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Realizacja programów ekologicznych 

profilaktycznych i prozdrowotnych 

·   „Program dla szkół” 

·   „Szkoła Promująca Zdrowie” 

·   „Szkoła na widelcu” 

·   "Zdrowe Tychy" 

·   "Spójrz Inaczej" 

·   Profilaktyczna fluoryzacja zębów 

·   Wizyta kontrolna w gabinecie 

stomatologicznym 

·   Badanie uczniów w kierunku wykrywania wad 

postwy 

·   Nauka pływania dla uczniów 

·   Zajęcia tenisa ziemnego TENIS10 

·   Zajęcia tenisa stołowego 

·   Zajęcia o tematyce 

profilaktyczno – zdrowotnej podczas spotkań 

z higienistką  szkolną, ratownikiem medycznym, 

ratownikiem górskim, instruktorem nauki 

pływania i przedstawicielami PPP w Tychach. 

·   Zajęcia o tematyce ekologicznej 

i prozdrowotnej w czasie lekcji przedmiotowych 

(prace metodą projektu) oraz wychowawczych 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog 

szkolny 

Higienistka 

szkolna 

Rodzice 

Gabinet 

stomatologiczn

y "Strefa Zęba" 

NZOZ "Euro 

Med" 

MOSiR Tychy 

"Klub Zdrowie" 

MOPS Tychy 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

(Anna 

Klimczyk - 

Kijas, 

Aleksandra 

Gralak - tenis 



- warsztaty, lekcje wychowawcze dot. zaburzeń 

odżywiania; 

·   Zapewnienie dzieciom z rodzin ubogich 

wyżywienia w stołówce szkolnej finansowanego 

z środków MOPS 

·   Udział w akcji „Ratujemy i uczymy ratować” 

·   Zbiórka makulatury, zbiórka baterii, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

·   Obchody Dnia Ziemi 

·   Udział w akcji Sprzątanie Świata 

·   Warsztaty ekologiczne "Zamień śmieci w fajne 

rzeczy” 

·  Realizacja projektu „Ziemia”  

·Współpraca z instytucjami w opisywanym 

zakresie. 

ziemny; 

Katarzyna 

Lewicka - tenis 

stołowy) 

Ewelina 

Błaszczuk - 

warsztaty 

ekologiczne 

IV – 

VIII 

 Uczeń: 
·  dba o aktywny wypoczynek; 

·  przestrzega zasad; bezpieczeństwa podczas 

aktywności fizycznej; 

·  zna i świadomie stosuje zasady prawidłowego 

odżywiania się; 

·  dba o higienę własnego ciała; 

·  zna zasady ochrony wzroku, słuchu; 

·  jest świadomy zagrożeń wynikających z palenia 

papierosów, spożywania alkoholu, zażywania 

środków psychoaktywnych; 

- doskonali umiejętności asertywnego odmawiania 

·  zna zasady udzielania pierwszej pomocy, 

na miarę swoich możliwości potrafi jej udzielić; 

·  dba o środowisko naturalne ludzi, zwierząt 

i roślin; 

·  potrafi uzasadnić potrzebę segregacji śmieci; 

·  wie, że człowiek jest częścią przyrody. 

·  zna znaczenie aktywnego wypoczynku dla 

zdrowia 

·  przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas 

Jak wyżej oraz 

·   zajęcia kulinarne 

·   zajęcia sportowo - rekreacyjne 

Realizacja programów ekologicznych 

profilaktycznych i prozdrowotnych 

-  Realizacja projektu „Ziemia”  

·   Realizacja programów ekologicznych 

profilaktycznych i prozdrowotnych: „Żyj 

smacznie i zdrowo”, „Trzymaj formę”, „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” 

·   Tematyka lekcji wychowawczych 

·   Prelekcje i warsztaty dla uczniów, obrazujące 

mechanizmy uzależnień "Pomyśl zanim będzie 

za późno" 

·   „Od dziewczynki do kobiety” - warsztaty 

dla uczennic 

- warsztaty, lekcje wychowawcze dot. zaburzeń 

odżywiania; 

·   Tematyka lekcji biologii, wychowania 

fizycznego w tym obszarze 

·    Spotkaniach z higienistką szkolną, 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Pedagog szkolny 

Higienistka 

szkolna 

Rodzice 



aktywności fizycznej; 

·  zna znaczenie prawidłowego odżywiania się; 

·  dba o higienę własnego ciała; 

·  jest świadomy z zagrożeń (nikotyna, alkohol, 

narkotyki i inne środki odurzające, substancje 

psychotropowe, substancje psychoaktywne) 

·  doskonali umiejętności asertywnego 

odmawiania 

·jest świadomy z zagrożeń płynących z Internetu 

w tym portali społecznościowych 

·  przeciwdziała uzależnieniom, prowadzi styl 

życia bez nałogów; 

·  zna zasady udzielania pierwszej pomocy, na 

miarę możliwości potrafi jej udzielić; 

·  dba o środowisko naturalne, szanuje przyrodę; 

 

psychologiem, policjantem 

·   Warsztaty kulinarne z kucharzem 

·   Zbiórka makulatury, zbiórka baterii, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

współpraca z instytucjami w opisywanym 

zakresie. 

Realizacja programów ekologicznych 

profilaktycznych i prozdrowotnych 

 

 

 



ad.3 Bezpieczeństwo uczniów - w tym rozwijanie kreatywności , 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów związanych z 

bezpiecznym i celowym wykorzystywanie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych.  
 

Klasy 
Nazwa 

działania 
Zachowania ucznia Sposoby realizacji Termin 

Osoby 

odpowiedzial-

ne 

oddział 

przed-

szkolny 

Kształtowanie 

umiejętności 

dbania o 

własne 

bezpieczeństw

o 

 

 

 

 

 

 

- potrafi właściwie spędzać czas w sali zajęć  

-  zna i realizuje procedury akcji 

ewakuacyjnych 

-  zna i stosuje podstawowe przepisy ruchu 

drogowego 

- zna i stosuje się do regulaminu placu zabaw 

- zna i stosuje się do regulaminów wycieczek 

szkolnych 

- właściwie odczytuje piktogramy dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa 

 

zna i stosuje normy i zasady życia 

społecznego; 

potrafi odpowiednio zachować się w znanych 

sobie sytuacjach; 

wie, gdzie można bezpiecznie zorganizować 

zabawy; 

zna i stosuje zwroty grzecznościowe 

uczestniczy w szkolnych wydarzeniach 

potrafi dobrać przyjaciół i szanuje ich 

potrafi pracować w grupie i szanuje pracę 

innych; 

- pogadanki 

- ustalenia RP i RR 

-  spotkania z ekspertami 

- spotkania z funkcjonariuszami policji i 

straży miejskiej 

- próbna ewakuacja 

- komunikaty dzienniku elektronicznym 

- udział w wycieczkach szkolnych 

- tworzenie kodeksów zachowania w grupie 

 

  



odróżnia dobro od zła; 

wie, na czym polega prawdomówność 

i potrafi; 

szanuje cudzą własność i nie zabiera niczego 

bez pozwolenia; 

wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach 

trudnych w szkole 

uczy się dostrzegać swoje mocne i słabe 

strony; 

uczy się pracować samodzielnie, twórczo, 

podejmować decyzje 

Kształtowanie 

postaw troski 

o bezpieczeń-

stwo  innych 

 

- przestrzega reguł obowiązujących w 

społeczności dziecięcej  

- potrafi właściwie spędzać czas w sali zajęć 

- reaguje na negatywne zjawiska i potrafi 

zawiadomić odpowiednie osoby 

zna i stosuje normy i zasady życia 

społecznego; 

potrafi odpowiednio zachować się w znanych 

sobie sytuacjach; 

wie, gdzie można bezpiecznie zorganizować 

zabawy; 

zna i stosuje zwroty grzecznościowe 

uczestniczy w szkolnych wydarzeniach 

potrafi dobrać przyjaciół i szanuje ich 

potrafi pracować w grupie i szanuje pracę 

innych; 

odróżnia dobro od zła; 

wie, na czym polega prawdomówność 

i potrafi; 

szanuje cudzą własność i nie zabiera niczego 

bez pozwolenia; 

wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach 

- pogadanki 

-  spotkania z ekspertami 
  



trudnych w szkole 

uczy się dostrzegać swoje mocne i słabe 

strony; 

uczy się pracować samodzielnie, twórczo, 

podejmować decyzje 

Kształtowanie 

postawy 

ograniczonego 

zaufania do 

osób 

nieznanych 

 

 

- wykazuje czujność i przestrzega przed 

niebezpieczeństwami mogącymi grozić 

ze strony nieznanych osób, 

 

zna i stosuje normy i zasady życia 

społecznego; 

potrafi odpowiednio zachować się w znanych 

sobie sytuacjach; 

wie, gdzie można bezpiecznie zorganizować 

zabawy; 

zna i stosuje zwroty grzecznościowe 

uczestniczy w szkolnych wydarzeniach 

potrafi dobrać przyjaciół i szanuje ich 

potrafi pracować w grupie i szanuje pracę 

innych; 

odróżnia dobro od zła; 

wie, na czym polega prawdomówność 

i potrafi; 

szanuje cudzą własność i nie zabiera niczego 

bez pozwolenia; 

wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach 

trudnych w szkole 

uczy się dostrzegać swoje mocne i słabe 

strony; 

uczy się pracować samodzielnie, twórczo, 

podejmować decyzje 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

-  spotkania z ekspertami 

 

  

Reagowanie bierze udział w zajęciach dotyczących - pogadanki   



na zagrożenie 

zdrowia 

i życia 

 

 

 

 

 

 

profilaktyki zdrowotnej 

- potrafi poszukać pomocy u dorosłych 

 

-zna i stosuje normy i zasady życia 

społecznego; 

-potrafi odpowiednio zachować się w znanych 

sobie sytuacjach; 

wie, gdzie można bezpiecznie zorganizować 

zabawy; 

- lekcje wychowawcze 

-  spotkania z ekspertami 

- filmy edukacyjne 

( ratownik medyczny, pielęgniarka szkolna) 

 

 

Zapoznanie z 

rolą telewizji i 

Internetu oraz 

zagrożeń  nich 

wynikające 

 

-potrafi w ograniczony sposób korzystać 

z mediów 

- wie jak najlepiej spędzać czas wolny 

- potrafi dokonywać właściwego wyboru 

między mediami a  innym sposobem spędzania 

czasu 

-zna i stosuje normy i zasady życia 

społecznego; 

-potrafi odpowiednio zachować się w znanych 

sobie sytuacjach; 

-wie, gdzie można bezpiecznie zorganizować 

zabawy; 

-zna i stosuje zwroty grzecznościowe 

-uczestniczy w szkolnych wydarzeniach 

-potrafi dobrać przyjaciół i szanuje ich 

-potrafi pracować w grupie i szanuje pracę 

innych; 

-odróżnia dobro od zła; 

-wie, na czym polega prawdomówność 

i potrafi; 

-szanuje cudzą własność i nie zabiera niczego 

bez pozwolenia; 

-wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach 

trudnych w szkole 

-pogadanki 

-filmy edukacyjne 

-spotkania z ekspertami 

 

 

  

 



-uczy się dostrzegać swoje mocne i słabe 

strony; 

-uczy się pracować samodzielnie, twórczo, 

podejmować decyzje 

 

Klasy 

1-3 

  

Kształtowanie 

umiejętności 

dbania o własne 

bezpieczeń-

stwo 

  

- potrafi właściwie spędzać czas na przerwach  w 

szkole 

 - stosuje sposoby  zapobiegania zachowaniom 

agresywnym 

-  stosuje  sposoby bezkonfliktowego 

rozwiązywania problemów 

-  używa technik mediacyjnych 

- prezentuje postawę asertywną w wyuczonych 

sytuacjach 

- zna i realizuje procedury akcji ewakuacyjnych 

-  zna i stosuje przepisy ruchu drogowego 

- zna i stosuje się do regulaminów szkolnych 

obiektów sportowych i placu zabaw 

- zna i stosuje się do regulaminów pracowni 

szkolnych 

- zna i stosuje się do regulaminów wycieczek 

szkolnych 

-zna i stosuje się do regulaminów zachowań 

niepożądanych w szkole 

-  zna i stosuje się do regulaminów korzystania z 

telefonów komórkowych na terenie szkoły 

- właściwie odczytuje piktogramy dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa 

 -zna i stosuje normy i zasady życia społecznego; 

-wie, że na terenie szkoły działa monitoring 

wizyjny, oraz jakim  celom służy, zna zasady 

korzystania z jego zapisów; 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

- ustalenia RP i RR 

-  spotkania z ekspertami 

- spotkania z funkcjonariuszami policji i straży 

miejskiej 

- próbna ewakuacja 

- komunikaty dzienniku elektronicznym 

- udział w wycieczkach szkolnych 

- tworzenie kodeksów zachowania w klasie 

  

  

- cały rok 

szkolny 

  

wszyscy 

nauczyciele 

  

pedagodzy 

szkolni 

  

  

rodzice 



-potrafi odpowiednio zachować się w znanych 

sobie sytuacjach; 

-wie, gdzie można bezpiecznie zorganizować 

zabawy; 

-szanuje innych ludzi bez względu na ich status 

materialny; 

-zna i stosuje zwroty grzecznościowe; 

-zna i przestrzega praw i obowiązków ucznia; 

-uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; 

-potrafi dobrać przyjaciół i szanuje ich; 

-potrafi pracować w grupie i szanuje pracę innych; 

-odróżnia dobro od zła; 

-wie, na czym polega prawdomówność i potrafi 

przeciwstawić się  kłamstwu i obmowie; 

-szanuje cudzą własność i nie zabiera niczego bez 

pozwolenia; 

-wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych 

w szkole i poza  nią,  zna numery alarmowe; 

-niesie pomoc potrzebującym; 

-uczy się dostrzegać swoje mocne i słabe strony; 

przestrzega Regulaminu Szkoły i Kodeksu 

Zachowań Pożądanych i  Niepożądanych; 

-uczy się pracować samodzielnie, twórczo, 

podejmować decyzje 



Kształtowanie 

postaw troski 

o bezpieczeń-

stwo  innych 

  

- przestrzega reguł obowiązujących 

w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych 

- zna wybrane zagadnienia dotyczące prawa 

nieletnich 

- potrafi właściwie spędzać czas na przerwach  w 

szkole 

- reaguje na takie zjawiska jak: wyłudzanie, bicie, 

kradzieże i potrafi zawiadomić odpowiednie osoby 

- rozpoznaje krzywdę i potrzeby drugiej osoby 

-  zna sposoby bezkonfliktowego rozwiązywania 

problemów 

- używa technik mediacyjnych w sytuacjach 

konfliktu 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

- spotkania z funkcjonariuszami policji i straży 

miejskiej 

- udział w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

rodzice 

Kształtowanie 

postawy 

ograniczonego 

zaufania do 

osób 

nieznanych 

  

- wykazuje czujność i przestrzega przed 

niebezpieczeństwami mogącymi grozić ze strony 

nieznanych osób, 

-zna zagrożenia wynikające z działalności 

subkultur młodzieżowych 

  

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

- spotkania z funkcjonariuszami policji i straży 

miejskiej 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

rodzice 



Reagowanie 

na zagrożenie 

zdrowia i życia 

  

- bierze czynny udział w zajęciach dotyczących 

profilaktyki zdrowotnej 

- bierze czynny udział w zajęciach dotyczących 

udzielania pierwszej pomocy 

-potrafi sprawdzić przytomność poszkodowanego, 

wezwać pomoc, sprawdzić  oddech 

poszkodowanego, ułożyć  poszkodowanego w 

pozycji bocznej ustalonej, 

- potrafi dokonać resuscytacji krążeniowo - 

oddechowej na fantomach 

- zna numery alarmowe 

- potrafi poszukać pomocy u dorosłych 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

(ratownik medyczny, pielęgniarka szkolna) 

- udział w akcji Ratujemy i uczymy ratować 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Zapoznanie 

z definicjami 

substancji 

odurzających 

i ich 

negatywnym 

wpływem 

na organizm 

dziecka 

- zna zagrożenia płynące z  używania środków 

psychoaktywnych, odurzających i innych 

- świadomie odmawia korzystania z tego typu 

środków 

  

  

pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

( ratownik medyczny, pielęgniarka szkolna) 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Zapoznanie 

z zagrożeniami 

płynącymi z 

mediów 

społecznościo-

wych i Internetu 

-potrafi rozpoznać sytuacje zagrożenia 

- zna podstawy prawa regulujące prawidłowe 

korzystanie mediów społecznościowych 

- potrafi korzystać z innych źródeł wiedzy poza 

Internetem 

- właściwie interpretuje definicje cyberprzemocy 

-pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- udział w akcji Dzień bezpiecznego Internetu 

- spotkania z funkcjonariuszami policji 

-cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

informatyki 



Zapoznanie 

z rolą telewizji  

  

  

potrafi w ograniczony sposób korzystać z mediów 

- zna sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu 

- potrafi dokonywać właściwego wyboru między 

mediami a  innym sposobem spędzania czasu  

-pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

- cały rok 

szkolny 

  

  

Klasy 

IV-VIII 

  

Kształtowanie 

umiejętności 

dbania o własne 

bezpiecze- 

ństwo 

  

przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

młodzieżowej  i w świecie dorosłych 

- zna wybrane zagadnienia dotyczące prawa 

nieletnich 

- potrafi właściwie spędzać czas na przerwach  w 

szkole 

 - stosuje sposoby  zapobiegania zachowaniom 

agresywnym 

-  stosuje  sposoby bezkonfliktowego 

rozwiązywania problemów 

-  używa technik mediacyjnych 

- prezentuje postawę asertywną w wyuczonych 

sytuacjach 

- zna i realizuje procedury akcji ewakuacyjnych 

-  zna i stosuje przepisy ruchu drogowego 

- zna i stosuje się do regulaminów szkolnych 

obiektów sportowych i placu zabaw 

- zna i stosuje się do regulaminów pracowni 

szkolnych 

- zna i stosuje się do regulaminów wycieczek 

szkolnych 

-zna i stosuje się do regulaminów zachowań 

niepożądanych w szkole 

-  zna i stosuje się do regulaminów korzystania z 

telefonów komórkowych na terenie szkoły 

- właściwie odczytuje piktogramy dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa 

 -zna i przestrzega norm i zasad życia 

społecznego, praw i obowiązków ucznia 

potrafi być odpowiedzialny za siebie i realizuje 

powierzone zadania; 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

- ustalenia RP i RR 

-  spotkania z ekspertami 

- spotkania z funkcjonariuszami policji i straży 

miejskiej 

- próbna ewakuacja 

- komunikaty dzienniku elektronicznym 

- udział w wycieczkach szkolnych 

- tworzenie kodeksów zachowania w klasie 

 

  

- cały rok 

szkolny 

  

wszyscy 

nauczyciele 

  

pedagodzy 

szkolni 

  

  

RR 

  

  



Kształtowanie 

postaw troski 

o bezpieczeństw

o  innych 

  

  

- przestrzega reguł obowiązujących 

w społeczności młodzieżowej  i w świecie 

dorosłych 

- zna wybrane zagadnienia dotyczące prawa 

nieletnich 

- potrafi właściwie spędzać czas na przerwach  w 

szkole 

- reaguje na takie zjawiska jak: wyłudzanie, 

bicie, kradzieże i potrafi zawiadomić 

odpowiednie osoby 

- rozpoznaje krzywdę i potrzeby drugiej osoby 

-  zna sposoby bezkonfliktowego rozwiązywania 

problemów 

- używa technik mediacyjnych w sytuacjach 

konfliktu 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

- spotkania z funkcjonariuszami policji i straży 

miejskiej 

- udział w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

nauczyciele 

Kształtowanie 

postawy 

ograniczonego 

zaufania do 

osób 

nieznanych 

- wykazuje czujność i przestrzega przed 

niebezpieczeństwami mogącymi grozić ze strony 

nieznanych osób, 

-zna zagrożenia wynikające z działalności 

subkultur młodzieżowych 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

- spotkania z funkcjonariuszami policji i straży 

miejskiej 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

nauczyciele 



Reagowanie 

na zagrożenie 

zdrowia i życia 

  

- bierze czynny udział w zajęciach dotyczących 

profilaktyki zdrowotnej 

- bierze czynny udział w zajęciach dotyczących 

udzielania pierwszej pomocy 

-potrafi sprawdzić przytomność poszkodowanego, 

wezwać pomoc, sprawdzić  oddech 

poszkodowanego, ułożyć  poszkodowanego w 

pozycji bocznej ustalonej, 

- potrafi dokonać resuscytacji krążeniowo - 

oddechowej na fantomach 

- zna numery alarmowe 

- potrafi poszukać pomocy u dorosłych 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

(ratownik medyczny, pielęgniarka szkolna) 

- udział w akcji Ratujemy i uczymy ratować 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

nuczyciele 

Zapoznanie 

z definicjami 

substancji 

odurzających 

i ich 

negatywnym 

wpływem 

na organizm 

młodego 

człowieka 

- zna zagrożenia płynące z z używania środków 

psychoaktywnych, odurzających i innych 

- świadomie odmawia korzystania z tego typu 

środków 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

( ratownik medyczny, pielęgniarka szkolna) 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Zapoznanie 

z zagrożeniami 

płynącymi 

mediów 

społecznościo-

wych i Internetu 

-potrafi rozpoznać sytuacje zagrożenia 

- zna podstawy prawa regulujące prawidłowe 

korzystanie mediów społecznościowych 

- potrafi korzystać z innych źródeł wiedzy poza 

Internetem 

-właściwie interpretuje definicje cyberprzemocy 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- udział w akcji Dzień bezpiecznego Internetu 

- spotkania z funkcjonariuszami policji 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

nauczyciele 



Zapoznanie 

z rolą telewizji 

 

- potrafi w ograniczony sposób korzystać 

z mediów 

- zna sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu 

- potrafi dokonywać właściwego wyboru między 

mediami a  innym sposobem spędzania czasu 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

nauczyciele 

 Kształtowanie 

postaw troski 

o bezpieczeństw

o  innych 

  

- przestrzega reguł obowiązujących 

w społeczności młodzieżowej  i w świecie 

dorosłych 

- zna wybrane zagadnienia dotyczące prawa 

nieletnich 

-  stosuje  sposoby bezkonfliktowego 

rozwiązywania problemów 

-  używa technik mediacyjnych 

- prezentuje postawę asertywną w wyuczonych 

sytuacjach 

- zna i realizuje procedury akcji ewakuacyjnych 

-  zna i stosuje przepisy ruchu drogowego 

- zna i stosuje się do regulaminów szkolnych 

obiektów sportowych i placu zabaw 

- zna i stosuje się do regulaminów pracowni 

szkolnych 

- zna i stosuje się do regulaminów wycieczek 

szkolnych 

-zna i stosuje się do regulaminów zachowań 

niepożądanych w szkole 

-  zna i stosuje się do regulaminów korzystania z 

telefonów komórkowych na terenie szkoły 

- właściwie odczytuje piktogramy dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa 

-zna normy, zasady życia społecznego oraz prawa 

i obowiązki ucznia – przestrzega ich 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

- ustalenia RP i RR 

-  spotkania z ekspertami 

- spotkania z funkcjonariuszami policji i straży 

miejskiej 

- próbna ewakuacja 

- komunikaty dzienniku elektronicznym 

- udział w wycieczkach szkolnych 

- tworzenie kodeksów zachowania w klasie 

  

  

- cały rok 

szkolny 

  

wszyscy 

nauczyciele 

  

pedagodzy 

szkolni 

  

  

RR 



-potrafi być odpowiedzialny za siebie i za innych; 

-potrafi właściwie zachować się w różnych 

sytuacjach 

-stosuje zwroty grzecznościowe (kultura słowa) 

-reaguje na przejawy wulgarności, wandalizmu, 

brutalności i agresji 

-nie angażuje się w działalność subkultur 

-jest aktywnym uczestnikiem szkolnych wydarzeń 

-podejmuje działania na rzecz pomocy innym 

-zna prawa i obowiązki człowieka; 

-pracuje nad swoim charakterem 

-dostosowuje się do zasad pracy w grupie 

-odróżnia dobro od zła 

-potrafi być asertywny 

-szanuje swoją, cudzą i społeczną  własność; 

-wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach 

problemowych 

 -aktywnie uczestniczy w realizacji zadań  na 

rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego 

przestrzega Regulaminu Szkoły 



Kształtowanie 

postaw troski 

o bezpieczeń-

stwo  innych 

  

- przestrzega reguł obowiązujących 

w społeczności młodzieżowej  i w świecie 

dorosłych 

- zna wybrane zagadnienia dotyczące prawa 

nieletnich 

- potrafi właściwie spędzać czas na przerwach  w 

szkole 

- reaguje na takie zjawiska jak: wyłudzanie, bicie, 

kradzieże i potrafi zawiadomić odpowiednie osoby 

- rozpoznaje krzywdę i potrzeby drugiej osoby 

-  zna sposoby bezkonfliktowego rozwiązywania 

problemów 

- używa technik mediacyjnych w sytuacjach 

konfliktu 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

- spotkania z funkcjonariuszami policji i straży 

miejskiej 

- udział w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

nauczyciele 

Kształtowanie 

postawy 

ograniczonego 

zaufania do 

osób 

nieznanych 

  

- wykazuje czujność i przestrzega przed 

niebezpieczeństwami mogącymi grozić ze strony 

nieznanych osób, 

-zna zagrożenia wynikające z działalności 

subkultur młodzieżowych 

  

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

- spotkania z funkcjonariuszami policji i straży 

miejskiej 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

nauczyciele 



Reagowanie 

na zagrożenie 

zdrowia i życia 

  

- bierze czynny udział w zajęciach dotyczących 

profilaktyki zdrowotnej 

- bierze czynny udział w zajęciach dotyczących 

udzielania pierwszej pomocy 

-potrafi sprawdzić przytomność poszkodowanego, 

wezwać pomoc, sprawdzić  oddech 

poszkodowanego, ułożyć  poszkodowanego w 

pozycji bocznej ustalonej, 

- potrafi dokonać resuscytacji krążeniowo - 

oddechowej na fantomach 

- zna numery alarmowe 

- potrafi poszukać pomocy u dorosłych 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

( ratownik medyczny, pielęgniarka szkolna) 

- udział w akcji Ratujemy i uczymy ratować 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

nauczyciele 

Zapoznanie 

z definicjami 

substancji 

odurzających 

i ich 

negatywnym 

wpływem 

na organizm 

młodego 

człowieka 

- zna zagrożenia płynące z z używania środków 

psychoaktywnych, odurzających i innych 

- świadomie odmawia korzystania z tego typu 

środków 

  

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

-  spotkania z ekspertami 

( ratownik medyczny, pielęgniarka szkolna) 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Zapoznanie 

z zagrożeniami 

płynącymi 

mediów 

społecznościo-

wych i Internetu 

-potrafi rozpoznać sytuacje zagrożenia 

- zna podstawy prawa regulujące prawidłowe 

korzystanie mediów społecznościowych 

- potrafi korzystać z innych źródeł wiedzy poza 

Internetem 

-właściwie interpretuje definicje cyberprzemocy 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- udział w akcji Dzień bezpiecznego Internetu 

- spotkania z funkcjonariuszami policji 

- cały rok 

szkolny 

  

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

nauczyciele 



Zapoznanie 

z rolą telewizji 

  

- potrafi w ograniczony sposób korzystać 

z mediów 

- zna sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu 

- potrafi dokonywać właściwego wyboru między 

mediami a  innym sposobem spędzania czasu 

- pogadanki 

- lekcje wychowawcze 

- program  Spójrz inaczej 

- realizacja treści programowych poszczególnych 

przedmiotów 

- cały rok 

szkolny 

  

  

 

 

ad. 4  Wspomaganie rozwoju ucznia- kształcenie rozwijające samodzielność, 

kreatywność i innowacyjność, rozwijanie kompetencji matematycznych 

uczniów 
 

 

Klasy NAZWA 

DZIAŁANIA 

ZACHOWANIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN OSOBY 

ODPOWIE-

DZIALNE 

Oddział 

przed- 

szkolny 

Kształtowanie 

motywacji 

do nauki 

Dziecko: 

· samodzielnie organizuje zabawę; 

· wybiera : gry, układanki  wg zainteresowań; 

stara się wykonać zadanie   w określonym 

czasie  zgodnie  z oczekiwaniami  dorosłego. 

·. przygotowanie interesujących  kącików zabaw 

przez  nauczyciela, razem z dziećmi; 

· spacery i wycieczki; 

· zabawy: na boisku, w ogrodzie; na placu 

zabaw, w parku; 

· dowolne zabawy; 

· dobrze zaplanowany harmonogram dnia; 

· próby wyznaczania limitu czasu  

· zbieranie przez dziecko doświadczeń 

niezbędnych do kształtowania się odpowiednich 

pojęć matematycznych poprzez udział w 

zajęciach edukacyjnych w formie zabawowej, 

włączenie się w realicję szkolnego projekty 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

rodzice, 

pedagog szkolny, 

  



„Żyjemy wśród liczb” 

I-III Uczeń: 

· uczestniczy w lekcjach prowadzonych 

metodami aktywnymi; 

· zaczyna się świadomie uczyć. 

· udział w zajęciach prowadzonych 

z zastosowaniem metod i technik 

aktywizujących i motywujących; 

· praca z elementami Oceniania Kształtującego 

(CEO); 

· świadoma i odpowiedzialna realizacja zadań 

domowych. 

·Udział w zajęciach dodatkowych np. koła 

zainteresowań, zajęcia wyrównawcze. 

·Udział w konkursach przedmiotowych 

szkolnych i pozaszkolnych. 

·Wyjazdy na wycieczki tematyczne  

Udział w szkolnych imprezach naukowych 

np. Festiwal Nauki, Dzień Języków Obcych. 

· Udział w prelekcjach i warsztatach 

prowadzonych przez pracowników PPP 

w Tychach. 

·Prelekcja i warsztaty na temat aktualnego 

zapotrzebowania określonych zawodów 

na lokalnym rynku pracy 

·Organizacja targów edukacyjnych  

·Stymulowanie rozumowań matematycznych, 

samodzielności myślenia i krytycyzmu na 

wszystkich przedmiotach poprzez stawianie 

pytań problemowych- praca metoda projektu 

· Rozwijanie i wykorzystywanie myślenia 

matematycznego w celu rozwiązywania 

problemów wynikających z codziennych 

sytuacji poprzez udział w szkolnym projekcie 

„Żyjemy wśród liczb” 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele, 

wychowawcy 

IV-VIII Uczeń: 

· posługuje się podczas lekcji oferowanymi 

przez nauczyciela metodami aktywnymi; 

· przejawia potrzebę uczenia się; 

· rozumie znaczenie planowania własnego 

rozwoju 

·Posługuje się podczas lekcji oferowanymi 

przez nauczyciela metodami aktywnymi. 

Świadomie traktuje proces uczenia się. 

·Korzysta z oferty zajęć pozalekcyjnych 

w szkole. 

·Potrafi określić kierunek swojego dalszego 

kształcenia i życia 



· Stosowanie głównych zasad i procesów 

matematycznych w sytuacjach codziennych 

· śledzenie i ocenianie ciągów argumentów, 

rozumowanie w matematyczny sposób, 

rozumienie dowodu matematycznego metid 

wykorzystywanych w sytuacjach zadaniowych 

na wszystkich przedmiotach, 

· komunikowanie się językiem 

matematycznych, 

· wykorzystywanie wiedzy do wyjaśniania 

świata polegającego na formułowaniu pytań  i 

wyciąganiu wniosków opartych na dowodach 

podczas zajęć lekcyjnych, 

· wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna 

analiza informacji- rozwijanie myślenia 

abstrakcyjnego, dobieranie argumentów poprzez 

gry i zabawy matematyczne wykorzystywane 

podczas zajęć lekcyjnych na wszystkich 

przedmiotach, 

· korzystanie z prostych narzędzi 

matematycznych w różnych sytuacjach życia 

codziennego. 

I-III Zapoznanie 

ze sposobami 

i metodami 

samodzielnej 

pracy 

Uczeń: 

·poznaje swoje możliwości w zakresie uczenia 

się; 

·poznaje swoje uzdolnienia i dąży do ich 

rozwijania; 

·poznaje i próbuje stosować różnego rodzaju 

techniki zapamiętywania. 

·wykorzystywanie informacji zwrotnych 

z testów diagnozujących oraz bieżących opinii 

nauczycieli; 

·wykonanie testu  sprawdzającego preferowane 

kanały modalne (wzrokowcy, słuchowcy, 

kinestetycy), 

· organizacja zajęć związanych z preferowanymi 

stylami  uczenia się; 

·stosowanie elementów oceniania kształtującego 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele  i 

wychowawcy; 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna w 

Tychach 

  



(CEO); 

·uczestnictwo w warsztatowych formach 

dotyczących sposobów uczenia się 

IV-VIII   Uczeń: 

·zna swoje możliwości w zakresie uczenia się; 

·zna swoje preferowane strategie uczenia się, 

·zna i stosuje  różnego rodzaju techniki 

zapamiętywania; 

·zna i rozwija swoje uzdolnienia; 

· wie z jakich źródeł informacji można 

korzystać w szkole i w domu;* 

·potrafi poszukiwać potrzebnych informacji w 

różnych źródłach.*  

·Samodzielnie dobiera różne metody pracy 

i sposoby rozwiązywania problemów. 

·Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce. 

·Nabywa umiejętności poszerzania 

i uzupełniania posiadanej wiedzy. 

·Zna swoje uzdolnienia i umiejętności oraz dąży 

do ich rozwijania. 

 ·Korzystanie z informacji zwrotnej 

z przedmiotowych testów diagnozujących, 

sprawdzianów i innych form kontroli wiedzy 

i umiejętności. 

·Stosowanie zasad oceniania kształtującego, 

w tym ocenę koleżeńską, samoocenę. 

·Udział w warsztatowych formach dotyczących 

sposobów uczenia się. 

·Wykonywanie zadań domowych 

wymagających korzystania  z różnych źródeł 

informacji. 

·Uczestnictwo w pracach metodą projektu. 

    

I-III Rozwijanie 

umiejętności 

efektywnego 

wykorzystania 

czasu pracy 

Uczeń : 

·uczy się wykonywać zadanie w określonym 

czasie. 

·wykonywanie poszczególnych zadań 

w określonym limicie czasu; 

-staranne planowanie i organizacja zajęć 

z uwzględnieniem ram czasowych; 

·stosowanie zasady stopniowania trudności; 

·wyznaczanie i kontrolowanie terminów 

oddawania zadanych prac w zakresie zajęć 

różnego typu. 

  Nauczyciele i 

wychowawcy 

  

IV-VIII Uczeń: 

·potrafi planować etapy swojej pracy 

i wykonywać zadanie  w określonym czasie; 

·dotrzymuje terminów realizacji wyznaczonych 

prac, zna konsekwencje niedotrzymania 

terminu. 

·Potrafi planować własne działania. 



·Planuje własny dzień uwzględniając zasady 

higieny pracy. 

·Znają sposoby efektywnego uczenia się, 

korzystania z ofert edukacyjnych szkoły 

i innych placówek oświatowych i kulturalnych. 

·Potrafi w sposób konstruktywny korzystać 

ze środków multimedialnych. 

·Dotrzymuje terminów realizacji wyznaczonych 

prac i zna konsekwencje niedotrzymania 

terminu. 

I-III Rozwijanie 

zainteresowań 

Uczeń: 

·rozwija kreatywne myślenie i wyobraźnię; 

·poznaje alternatywne sposoby spędzania czasu 

wolnego; 

·odkrywa własne możliwości i talenty; 

·poszukuje swoich mocnych i słabych stron; 

·dąży do osiągnięcia i przeżycia sukcesu; 

·poszukuje zajęć rozwijających jego 

zainteresowania. 

·stwarzanie możliwości uczestnictwa 

w zajęciach prowadzonych na terenie szkoły: 

kółkach zainteresowań, 

·zajęciach prowadzonych w ramach projektów 

unijnych, 

·zajęciach pozalekcyjnych, świetlicowych, 

bibliotecznych, akademiach, konkursach, 

olimpiadach itp.; oraz formach pozaszkolnych 

·Ćwiczenia pobudzające do działań dla dzieci 

zahamowanych psychoruchowo 

- bajki terapeutyczne wg Ericsona, 

- metoda niedokończonych zdań, 

- prace plastyczne, 

- ruch rozwijający, 

- drama, inscenizacja. 

Organizowanie i prowadzenie zajęć: 

- integracyjnych, 

-profilaktyczno- wychowawczych, 

- plastycznych 

- umuzykalniających, 

- czytelniczych, 

  nauczyciele 

i wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

dyrektor, rodzice 

IV-VIII Uczeń: 

·posiada umiejętność kreatywnego myślenia; 

·posiada twórczą wyobraźnię; 

·zna własne możliwości i talenty; 

·zna swoje mocne i słabe strony; 

·stwarza sobie możliwość osiągnięcia  

i przeżycia sukcesu; 

·aktywnie uczestniczy w zajęciach 

rozwijających jego zainteresowania. 

Jest otwarty na nowe pomysły 



·Używa wyobraźni 

·Podejmuje ryzyko 

·Wykazuje otwartość na pomysły i opinie 

innych 

·Wykazuje gotowość do zmian i odchodzenia 

od schematów 

·Wykazuje skłonność do poszukiwania wielu 

różnych rozwiązań 

·Potrafi uznać punkt widzenia innych osób 

·Odważnie podejmuje decyzje 

·Wykazuje inicjatywę 

·Potrafi pogodzić się z porażką 

- ruchowych, 

- informatycznych, 

-praktyczne zajęcia kulinarne 

- zajęcia podnoszące samoocenę 

-stwarzanie możliwości  uczestnictwa 

w zajęciach  prowadzonych na terenie szkoły: 

kółkach zainteresowań,  zajęciach 

prowadzonych  w ramach projektów unijnych, 

zajęciach pozalekcyjnych,  świetlicowych, 

bibliotecznych, akademiach, konkursach, 

olimpiadach itp.; oraz formach pozaszkolnych 

 

 

I-III Kształtowanie 

umiejętności 

współpracy 

i współdziała-

nia w grupie 

Uczeń: 

·współpracuje z innymi;  

·zna zasady dobrej współpracy;  

·szanuje opinie innych 

· realizacja  projektów  aktywizujących grupę 

uczniów na poszczególnych lekcjach; 

·wykorzystywanie metody pracy w grupie 

podczas lekcji 

·organizacja imprez klasowych, szkolnych 

oraz pozaszkolnych. 

·wykorzystywanie metody pracy w grupie 

podczas lekcji 

·realizacja  projektów  aktywizujących grupę 

uczniów na poszczególnych lekcjach; 

·organizacja imprez klasowych, szkolnych 

oraz pozaszkolnych 

·organizacja imprez przez samorząd uczniowski 

·tworzenie zespołów samopomocy uczniowskiej 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele             

i wychowawcy; 

opiekunowie SU 

I-VIII Uczeń: 

·współpracuje w zespole, realizując wspólne 

zadania; 

·odpowiedzialnie wykonuje powierzone mu 

zadania; 

·zna i stosuje zasady dobrej współpracy 

·szanuje opinie innych. 

Potrafi stworzyć właściwe stosunki koleżeńskie 

·Odnajduje się w nowym zespole 

·Współżyje w grupie przestrzegając istniejących 

reguł, 

·rozumie potrzebę pomocy koleżeńskiej 

·tworzy, wzmacnia i podtrzymuje pozytywne 



relacje międzyludzkie 

·Dostrzega krzywdę i potrzeby drugiego 

człowieka 

·Prezentuje postawę wzajemnej życzliwości, 

·ma poczucie własnej godności i szanuje 

godność innych 

 

 

Sposoby ewaluacji                                          
 

Dokonując analizy bierzemy pod uwagę: 

-sprawozdania wychowawców z realizacji programów wychowawczo- profilaktycznych klas; 

-ankieta skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli w obszarze wychowawczo-edukacyjnej informacyjnej i profilaktycznej 

-analiza dokumentów; 

-obserwacje; 

- wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

 

 

 

 

 

 

Program został przedstawiony podczas narady Rady Pedagogicznej. 
 
Program został zatwierdzony przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 
 


