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Załącznik 3 do protokału nr 2 (240)
Mysłowice, wrzesień ża22r,
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SPI TREŚCI:

I. Podstawa prawna
II. Wprowadzenie
III. Misja szkoĘ
IV. ylwetka absolwenta szkoĘ
Y. AnalŁa doĘchczasowych działań profilakĘcznych i rvychowawczych

1. Diagnoza problemów izagrożeń,.
2. Współpraca szkĘz instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
3. Współprac a z radzicarni

VI. Cele ogólne
VII. Struktura oddziaływań wychowawczych

1. Dyrektor szkĘ.
2. Radą pedagogiczna.
3. Nauczyciele.
4.Wychowawcy klas.
5. Zespół wychowawców.
6. Pedagog szkolny.
7. Rodzice.
8. Samorząd uczniowski.

VIII. Szczególowy plan realizacji działań rvynikających ze szkolnego planu wychowawczo - profilaktycznego.
L. Sfera fizyczna.
2. Sfera psychięzna.
3. Sfera społeczna.
4. Sferaaksjologiczna"

IX. S|ategie i metody realżacji programu.
X. Ewaluacja programu'1. 

Kryteria ewaluacji.
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Ustawaz 14 grudnia 20I6n Prawo oświatowe (tekstjedn. Dz. U. Z202Ir. poz.1082 -art.26,)

Konstyfu cjaRzeczpospolitejPolskiej(zwłaszczaart.72),

Powszechna Deklaracja Praw Człowieką

MięĘmarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,

Konwencj a o Prawach Dziocka.
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Ir" \ryPROWADZENIE

Celem Szkoł Podst8wowęj nr 4 z Oddźidsqri Dwujęzyca rni im. Wojcieoho Końntego w Mysłowioach jest dbsłość o w zęch tronny
i hatmoliiny rozwój uczaia w sferach: intelelśualnej, społecznej, dwhowęj oraz zapevrnieuie mu b zpi ozeń tw8 fizywlsgo i mocjmdnego.
Ałtywnc w półtowrĘy z nie w procesie nóywania wi dzy, spr8wności postąw i n8wykóĘ którp zą wniejł llu prrygoto\łaai do dal zęi edukĄaji
i godrcgo ż},oi8. fuspokejając potrżęby wychov8nką nsuczycielą 8 w szczęólności wyóowałcy, kształtują afiodzic|n nyślenie, bufują
u,z&jrotna zau&eie or8z ucą mpatii i otwartoś i tto &ugi go cżowi ka. wskszują po oby l8dz łrie sobie z tnńDośoi ni, łlśfię z^$żĄ:ą
prawidow rnu roż:\łojowi. wprowsdz8ją normy moralne, za ady z&ow go tylu życą dają osobi t9 wsparcic. Program prz z!8czo!y jest
do rcalizacji pĘ ą Y/y hovawów klas we wĘólpracy z nauczycielami wszy fdó prz doiotów, pedagogi nl, logopeĄ pielęgniarką
zkolttą pozost8łyni p cj8lisi ni.

Istotą <tziehń wychowawczych i ptofilakĘcznyó 9kĘ jęst w pćłprsca cdcj społeczności vlsolnej. RoĘ szkĄ, opńcz jcj funkcji
dydahycznej,j śdb8łośćow z ch bomy rozwój ksźdego z u zniów oraz wspomaganie wychowawczcj funkcji rodziny.

zkolny Progrrm wychowswczo-ProIilalty ilry ułzględnis pod trwowe kienmki realizacji polityki oświarowEj paśstws w roku zkolnym 2022ż023.
szkolny łogrdm wycbovsł,czo-Profilrktycuny zo tał oltacowaly !8 pod i8vfie disglozy pzęrowadzoncj w rcku sztoh}m 202112022 w z8lae i
rvy Ępującyoh w środowisku śz*olnym potrzeb rozwojo\łych uczniów, wyników nadzoru pedępgicznego spr8lvowoBego przez dyrekiorą sryników
cwsluarji.

Podśttwotłym cęl m realiz8pji Szkolncgo Prognnru Wchow8wczo-Ptofil8kt},c2n go je t wĘicrmie dzicoi i Dłodzieży w mzwoju

oraz zapobiogonie zaohowaniom niepożądarylt. ważnym elem ntcm rcelizacji Sz,kolncgo Progrmu łchowarł,9żo-Profil.ktycunęgo jc t
kulĘwowanic Fadyoji i cocmoniafu sz,kĄ oraz kształtlwanie kornp9tencji przyszłości.

Podgt8wow za ady r slizącji zrkolncgo Progrdmu Ęlphowawczo-ProfilaĘcznego obcjmują:

r powszecho4 zrrajomość zdoż i programq

próbę zaangźowania wszystkich podmiotów szkolnej społeczności w realizację zńń określonyoh w programie,

respektowanię praw wszystkich członków szkolnej połeczności,

współ dziŃanię zę śnodowiskiem zęwnętrznyn szkoĘ
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III. MISJA SZKOŁY

M ją żśołjoś l ztałc nie i qiychowanie w duchu wattoś.i i poczuoiu odpowi dżielnoś i, miłośoi ojcryzny oraz povanowania dla polskicgo
dzi dzictwa kulturos,Ego, prŻy jednocżeśnyn otw.rciu Ę ni wartości kultur Europy i świeą kszdtowanie umi jęhośoi nowiąąywadia korrt któw
ż ńwiduikui, blzę prz d bwicięlaDi innyoh kultul Szkoła zapewnia pomoc we wszcchstonnym rczwoju ucztiów w wynńsrzc intęlektlalnyrĄ
psychięa}m i połęcznym, apewnia ponoo psl,chdlogicaaą i pedagogiczrą uczniom.

Cetern szkoły je t l eowanie po tępu w po taci iDnowacyjnej cdukacji prł złości w oparciu o wdrożęnie podejście STEAM
wykorzy tującego naulĘ, t cbnologię, ztulę, nrł Etltykę, Mi jq zkoły je t tłkż rozwijmie postrrv ekologicznFĘ }cztałowanie konp tencji
przysźości oraz podejmo\łsnie dziaffi na rZ z r alizscji c lów ?równoważo! go roztoju w edukacji, Misją zkoły ob jnuj iółnioź r ąlizację
piorylotów MEiN.

IV SYLWETKA ABSOL\ryEIYTA SZKOŁY

Dąż liem szkoły Podstawow j nr 4 z oddziahmi Dwujęzyozn}mi im. wojcięcha Korfantćgo w Mydo\łicach jest przygotoivanie uozniów
do efektyvmego funkojonowani& w życiu poł oznym orąz podejmowania samodzielnyoh deolzji w poozuoiu odpowieilzia|ności ża własny rozwój.

Absolwent SzkoĘ Podstawowei nr 4 z Oddzialami Dwujęzyc,unymi im. Wojciecha KorfantĘo w Mysłowicach jest czlowiekiem:
O kreaĘwnym, wykorzystującym podstawę progrźtmową i umiejęfirości )Oil wieku,

O szanującym symbole i dziedzictwo narodowe, utożsamiającym sięzojczymą,
o ciekawym świata - chębrie 8romadzi wiadomościzńżnyńźródeł, dostrzegazłożoność światą
O tolerancyjnym - rozumie, żę różrrice między ludżmi są zymś normąlnym, stara się zrozumieó innych,

O samodzielnym - wykazuje inicjatywę społeczną,

O ucząpyłn się przez doświadczenie, i
O obowiązkowym - rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadń, efektywnie wykorzystuje ofertę edukacyjną szkoĘ
O charakteryzującp się wszechstronną wiedzą
a ptzylaznym - pozyĘĄilnie ocenia otaczający go świat, siebie i innych;

O otvvartym, wykorzysĘącyrn możliwości, jakie stwarza mu szkoła,

O potrafiącym samodzielnie dochodzić do wiedzy,
O cechująoym się wiedzą która umozliwia fuŃcjonowanie we współozęsnym świecie,

O potrafiącym wykorzystywać kompetencj e pruyszłości i nowe technologie.

(



Potrnfi:

V. ANALIZA DoTycHcZAsowAycH DZIAŁłŃ pnorrr,AKTycznrycn I wycnowA\ryc zy CH

l. Diagnoza problemów izagrożeń przeprowadzona w roku szkolnym202ll2022.

Przy opracowaniu programu wychowawczo - profi laktycznego uwzględniono:

} doświadczęnia zkoły z rcku vkofugo 202lD022, opinic rodziów, ucaiów i nsucz}łcieli dotycząrg pobl rnów rłyohowawczych
i profi,lakgc.zrych w szkole i &odowisku,

> ł,yniki an&liz dotyoząpyoh sytuaoji wyohowawczej gInzzĄgIożń,
> wpłw medió, i mŃimędiów na rozwój emocjonalny i społeczny ucznĘ
> W}niki alkią bi żąoych obserwacji i roanów przeprowadzonyń z uczniami. rodzicami i nauczf,ciclami.

2. Współpraca szkoĘ z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

Aby wzmocnić oddziaływania profilaktyczno - wychowawcze szkoławspóĘraĘe z następującymi instytucjami:

Foradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Mysłowicach,

Sądem Rejonowym III Wydział Rodziny i Nielętnich w lVtysłowicacho



} RzymskokatolicĘ Parafią Ścięcia św. Jana Chrzcicięla,

3" Współpraca z vadzicami:

Rodzice jako członkowie społeczności szkolnej biorąudzińw wychowawczychzadaniach szkoĘ poptzeznastępujące działania:
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tr. CEI,E oGÓInII

Dzi8hlność wJ.chowsq/pźo }Y vkole i placówcł polega na prowadzeoiu dziąhń z zakes.r pzelrazywania wi dzy, roz!łoju uoznia i jogo
tąlentóĘ slśywuym w&pzadiu do dziąŁń !a necz drugiogo człowiekĄ zainier śowlrriu nsuĘ ofaz rozwłaniu po tały otwsrtości.

Dzialalność wychorvawcza obejmuje w zczĘóIności:
1. wspołdzińanię caĘ społeczności szkoły narzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwet e
absolw.enta,

2. ksztahowanię hięrarchii systemu wartości,

3.wspóĘracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu kształtowania właściwych postaw, promowania zdrowego stylu życia oraz
zachowń proekolo gicznyoh,

4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkoŁąoraz społecznością lokalną

5. ksaałtowanie przyjaznego klimafu w szkole lub placówceo budowanie prawidłowych reĘi rówieśniczych orcz relacji uczniów
i nauczycieli,

6. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznyah poprzęż możliwość udziału w działaniachzzalłęsuwolontariatu,

7 . wyk,ształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania błędów jako okazji do nauki.

Dzi*łnlność edukacyj na obejmuje w suczególności:

1. szeroko rozumiane tozpoznawanie specjalnych potrzeb ucznia, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości pęychofŁycznych, a na ich podstawie określęnię odpowiednich form i mętod pracy, czyli wsparcia mającego przynieść
oczekiwane efekty,

2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społec znych uczniów,

__) _)l



3- ,Poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców ną tęmat wpływu sytuaoji trudnych (np. depresji, uzależnień iĘ.)
oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole ipoza szkołą,

4. kształtowanie u uczriów urniejętrości zyciowych, kompetencji przyszłości,

5. wdrażanie do nauki ptzez całe życie,

ó. kształtowanie twórczego i jednocześnie krytycznego myślenią

7. poszenanie wiedzy uczniów na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa i profilakĘki uzależnień.

Dziablnośó informaoyjna w s*olę pol99 !a dostargzaniu rzęt bych i a&tualnyoh infoimaoji do tosowalych do wieku olaz możliwości
psythofizyozlrych odbict6v n^ lgd'Ń lagvżń irozwiązył,ania problemów

Działalność infonnmecyina ohejmuje w zczególności:

1. Udostępnienie dla uczniów informacji o ofercio pomo y specjalistycznej o szerokim zakresie.

Dzialalność p ro fila ktyc znr obej m uj e :

1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym Ęlu życia oraz pode.lmowanie działń,
których celem jest ograniczanie zachowń rlzykownych,

2. rozpoznawanie potrzeb i wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania
biologiczne są w wyźsąnn stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych.

DziaŁaia obejmują w szczcgólności r Elizowanie wśńd uozniów or8z ich rodziców lub opiekmów programów profilektycalych i promocji zdrowia
p yohiczilęgo dosto owalych do potrz b indywidurlnych i grupowyó, uaożliwi nie rozwijania zeintereso*tń i uzrlolnicń podczas zajs,
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TV roku szkolnym 202212023 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na!

. wspomaganie rozwoju ucznia w sfęrze emocjonalnej, społecznej i trvórczej , ,

o wzbudzanie poczuciaprzynależności do supy,

o umacnianię u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej ,
'y

o utrwalanię u uczniów świadomego respektowania zasad higieny, ochrony zdrowia ibezpieczeństwa ( w tym takźe internetowego),

o rozbudzanie poczucia własnej wartościo wiary we własne siĘ i możliwości,

o budowanie poczucia tozsamości regionalnej i narodowej,

o przeciwdziałanie przęmooy, agresji i uzależnięniomprzez rozmowy izajęcia.

Zadania pro fi laktyczne pro gramu to :

o zazno.jomięnie zzasadani ruchu drogowego -bezpieczństwo w drodze do i ze szkoły,

o promowanie zdrowęgo stylu życia,

o eliminowanie zĘcia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

o profilaktyka związanaznaduZywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych,

o uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem,

I__- )



VII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAN WYCHOWA\ry CZY CH

1. Ęrektor szkoły:

Dyrektor szkoły nadzoĄe realaację Szkolnego Programu Wychowawczo-ProfiIaktycznęgo.

2. Rada Pedagogiczna:

o dostosolvtlje wymagania edukacyjne do potrzeb uczniów,

r opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,

o oPracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury posĘowania nauczycieli w sytuacj ach zagrożenia młodziężv demoralizacją, chorobami,
np. depresją uzależnieniami (np. od gier komputerowych, Internetu, telefonów komórkowych),

l realizuję szkolny Frogram wychowawczo-profilaktyczny,

r ęwaluuje szkolny program wychowawozo-profilaktyczny.

3. Nauczyciele:

o wsPÓłPracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresię realizacji zadań
wychowawczych i profilaktycznych, uczestnicząw rcalizacji Szkolnego Programu Wychowawczo_Profilaktycznęgo,

o reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwaruajązagrożenie dla ucznią

. reagują na przejawy depresji, agresji ivależnięńuczniów zgodnie z procedurami,

r przestrzegają obowiąujących w szkole procedur postępowania w sytuacj achzagrcżeniarńodziezy,

o pruestzegaj ą reguł dotyczących bezpieczeństwą

_]
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o udzielają uczniom pomocy w sytuaojach trudnych, zapewniając atmosferę wspóĘracy, zaufania, otwartości,

o ksztńcąi wychowujądzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

o rozmawiają o zachowaniuo frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

. w pierają zaintęresowanią pasje, talenty.

t^
4. Wychowawcy klas:

. zapewniają atmosferę współpracy, zatldiauia, otwartości,

. rozpozr;plją indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów,

. ną Podstawie dokonanego nozpoznania oraz celów i zadań określonych w zkolnym programie Wychowawczo-
Prcfilaktycznym opra owują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specytikę
funkcjonowania zespolu klasowęo i potrzeby uczniów,

e zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewĘtrz zkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkĄ,

. współdziałają w zespołach, których są członkamio

o oconiają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

. w pĘracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi
z ucznianń o specjalnych pohzebach,

o wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

. dbają o dobre relacje uczniów w klasie poptIzezrozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej,

o podejmujądziałaniaprofilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznycĘ



. współpracująz sądemo policją, innymi osobami i instfiuojami dziaĘącyminarzęaz dzieci i młodzieży, jeśli syfuacje tego wymagają.

5. Zespól wychowawców i nauczycleli poszczególnych przedmiotów:

o analizuje i rozwiązuje bieące problemy wychowawcze, promuje metodę pozytywnej dyscypliny w kląsie i porozumiewania się bez
przemocy,

o orgarlizuj e tzw. ,,żyweo' klasy promując pozytyvme wartości, tradycje iĘ.,

o pokazuje pozytywne podejście do nauki.

6. Pedagog szkolny:

o opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjaahzagrożenia szeroko pojętego bezpieczeństwa,

o diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,

o zapewnia uczniom pomoc psychologicznąw odpowiednich formach,

r udziela wsparcia psychologicznego według potrzeb,

o zabiegao różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

o współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres dzińń o charakterze

profi laktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

o wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracująee zuczniatni w identyfikacji problemów uozniów,

r reaguje na zaobsęrwowane problemy uczniów,

. organizuje bezpośrednią pracę profilaktyczną i bezpośrednie wsparcie uczniów,
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. Prowadzi z uczniamizajęciawspierające, integracyjneo profilaktycznę i innę mająoe na celu zapobieganie trudnościom iĘ.,

' Promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego
skuteczność i efektyvrność udzielanego wsparcia.

7. Rodzice:

r współtworzą Szkolny Progranr Wychowawczo-Profilaktyczny,

o uczesftticzą w zebraniach i konsultacjaoh organizowanychprzez szkołę wg swojego tanania,

r zasięgajQ informacji na temat swoich dzieci w szkole wg swoich pofizeb,

o w półpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, jeśli wyrażaj ątaką ohęć,

. dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przęzuczniów,

o w}bierają swoich reprezentantów - Radę Rodziców.

8. amorząd ueniowski:

o wybrana Rada samorz$uuczniowskiego jest inspiratorem i organizatoręm życia kulturalnego uczniów szkĄ,

. reprezentuje postawy i potzeĘ środowiska uczniowskiego,

o propaguje ideę samorządności,

o dba o dobre imię i honor szkoły orazwzbogacajej tradycję,

o może podejmowaó działaniaz zakresu wolontariatu.



\1u, sZCZEGÓrowy PLA^I REALIZAcn nzrłłłŃ WyNIKAJĄcyCH ZE sZKoLNEGo pRoGRAMU WycHoWAwCZo -
PROFILAKTYCZNEGO

1. Sfera lizyczna

Cele Formy realizacji Odpowiedzialni Kryterium sukcesu
l,
Dbanie o higienę
czasu wolnego.

- prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu,
spacery edukacyjne,
- organizowanie pikników klasowych na boisku
szkolnym,
- promowanie zdrowego wypoczynku,
- odpowiednia or ganizacja zajęć z zabesu
edukacji zdalnej (część zadań z dala od
komputeĄ do wykonania we własnyn zakresie,
np. czytanie tekstóW
- realizac.ia kalendarza uroczystości szkolnych
zgodnie z harmonogramem.

-wszyscy
nauczyciele,
- wychowawcy,
- opiekunowie SU

Uczeń potrafi czerpaó radość z paebywania na
łonie natury, potrafi się wyciszyć i odpocząć.

ż.
Wyrabianie
zdrowych nawyków
żywieniowych.

- promowanie wśród uczniów zdrorvego
odżywianią
- działania profilaktyczne zwięane ze zdrowym
stylern życia itp.
- pogadanki dotyczące szkodliwości spożyłvania
napojów energetyzujących, fast food itp.

_wszyscy

nauczyciele
- wychowawcy klas,

Uczeń przynosi zdrowe śniadanię do szkoły w
miarę możliwości.

3.

Dbanie

o higieniczny tryb

- poszerzanie wiedzy na temat higieny,
- pogadanki na temat higieny, np. właściwego
mycia rąk,

- pielęgniarka

szkoIna,

- nauczyciel biologii,

Uczeń dba o higienę osobistą.

ttIIItttIIItttIIItttI



7,

życia. wdż,
- wychowawcy,

4.

Dbanie o

bezpieczęństwo
uczniów w szkolę

- zapoenanie z notma,nni żyeia szkolnęgo araz
obowi wującymi pro ceduram i,
- nauka bezpiecznych zachowań a talcże
postępowania na wypadek sytuacj i zagroeęnia
życla i zdrowia ( np. pozaru, powodzi, wybuchu
itp.),
- pogadanki na temat bęzpieczeństwa w szkole,
- uapoznanię uczniów zregulaminamio
- indywidualizacj a zadń związanych
z udzięlanięm pomocy psychologiczno -
pedagogicznej,
- reaXizacja zadań z zakręsu edukacji
włączającej,
- wspięranię prT,ęz pedagoga specjalnego,
- przęprowadeenię próbnęgo alarmu
przeciwpozarowegCI,

- WsZyScy

nauczycie[e,
- pedagog szkolny

Uczeń znazasady BHP.
Wie jak zachować się w sytuacji zagrozęnia.
Uczęń zna i stosuje się do procedur
obowiązuj ących w szkolę.
Uczęń ma świadomość ochrony danych
osobowych.
Uczeńma świadomość bezpiecznęgo korzystania
z lntęrnefu,

5.

Przęstrzeganię zasad

bezpieczeństwa
w szkolę i pazenią"

- prowadzenie pogadanęk w klasach odnośnie
bozpiecznęgo zachowania w szkole, podczas
drogi do i zę szkoĘ otaz, podczas ferii i wakacji
Iętnich, zas.ad higieny i bezpieczeństwa,
- zapoznatrie uczniów z zasadami
bezpieczęństwa obowiązuj ąCIymi w szkolę
zgodnię z obowi ązującyrni strategiami
postępowania w trakcię zarówno nauki
stacjonarnej , zdalmej jak i hybrydowej
- zapaznanie uczniów z regulaminami
zachowania podczas lękcji i zajęc pozaszkolnych

- nauczyciele,
- wychowawcy klas.

Uczęń zfianumery telefonu odpowiednich sfuzb
i potrafi powiadomić je o zagtozeniu"
Uczęń ma świadorność odpowiedzialności za
swoje azyny. i



organizowanych pfzez szkołę oraz wyjŚĆ
i wycioczęk.
- propagowanię zasad bezpiecznęgo spędzania
czasu wolnegoo

6.

Wspieranię i
podncszenię jakości
kształcęnia

- prowadzenie cięlr,awych zryęc z
wykorzystaniem pomoey dydakt yczlly ch z
programu,,Labotatoria przyszłościo'

- Wszyscy
nauczyciele

U czeń potrafi wykorzystyvać pomoce
dydaktycznę.

7,

Z,apoznanlę uczniów
z podstawowyrni
przepisarni ruchu
drogo\ffiego.

- spotkania z policjantęrn -zajęcia instruktazowę,
- zajęcia i godziny wyohowawczę dotyczącę
bezpiecznej drogt do i ze szkoły,
- otrganizowanie za.ięć dotyczących
bezpieczeństwa dzieci, ilp.,,Projektujerny
zflaęzęk odblask Wy'oo

czy,,Szkolne znąki bezpieczeństw&,

- pedagog szkolny,
- wychowawcy klas,
- Wszyscy
nauczyciele.

Uczeń zna i stosuje w praktyce zasady ruchu
drogowego.
Uczeń czuje się odpowiedzialny zazdrowię
i zycie swoje, innych osób.

Uczeń szanuje swoję zdrowie.
Uczeń znazasady zdrowęgo stylu życia.
Uczęń zna i stosuje za ady z zakresu pierwszej
pomocy.

8.

prowądzęnie

edukacji
antyuzalęznieniowej,
ekologicznej,
dotyczącej
zrównow&zonego
rozwoju, & takżę
wolorrtariatu.

- zwiększęnię świadonności poprzez,, zajęcia i
prelekcje.

- wychowawcy,
- nau zyciele
informatyki,
- nauczyciele
biologii,
- pedagog szkolny,
- instytucje
wspierające szkołę.

Uczęń zna mechan izmy uza\ężnień, potrafi

zachować się aserty,vnie,

w umiejętny sposób korzysta z rnediów, tęlefonu
i komputęra"

Uczęh ogranicza cz,as korzystania z, urządzeń na
rzeęz, czasu spędzonęgo na łonie natury.

Uczeń angużuje się w działania skologiczne
dotycząaę zrównowazonęgo rozwojil, & takżę
w wolontariat.

9.

Profilaktyka
cybeqprzęmocy"

- kształtowanie empatii,
* uświadamianie konsekwencji, jakie mogą
ponieśó sprawoy pnzemocy w ,,sieoi",
- wars ztaty profi laktyczne,

- pedagog szkolny,
- wychowawcy,
- nauczycielo
infonnatyki,

Uczeń jest świadorn lconsękwencj i grożących
sprawcorn przemo y i ich opiekunonn prawnyfil.

r
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- instytucje
wspierające szkołę

2" Sfera p ychiczna

10.

Uczenie świadomego
i trnrniejętnego

korzystania

z [nternetu oraz TIK.
I(ształtowanie

krytycznego
podejścia do tręści
publikowanych w
trntęrnecię i mędiach

społecznościowych,

- uświadamianię konieczności ochrony danyctl
osobowych,
- wpejanie zasad ograniczonego zaufarria

do obcyehu

- organtzacja Dnia Bezpiecznego Internetu.
(takze Internętu w tęlefonie)

- tlou zyciele
informatyki,
- nauczycie|e wdż,
- wychowawcy klas,
- rodzice.

[Jczeń zfia zagrożenia zwiryane z trntęrrretem

Celę Formy realizacji Odpowiedzialni Kryterium sukcesu
1

kształtowanie
hierarchii wartości
araz wzmacnianie
ręalnęgo poczucta
własnej wartości,

* praca metodanrri aktywizującyrni, sz zęgólnie
projektem ędukacy.inyrn, nauk a przea,

doświadezenie,
- motywowanie i wspieranio uczniów,
- dostarcząnie wiedzy i praktycznych
umiej ętności dotyczącyeh metod skutec znęgo
uczonia się, sanrodeielnego poszukiwania
wiedzy i rozwijania swoich umiejętności,
- zajęcia wdiŁ,

- zaęhęcanie do korzystaniazparad i konsultacji
pedagos&,

- uczestnictwo w życiukulturalnym szkoĘ

- wSZyScy

nauQzvciele,

- pedagog

Uczęń szanuję siębię i innycho swoją postawą
promuje pozytywne wzorcę,

I



- stwarzanie warunków do samoksztąłcenia,
- motywowanię uczniów do samorozwoju,

)
blą

Wspofi}aganis
uczniów, którzy nię
są obywatelami
polskimi lub
kształcili się w
szkołach za Eanicą.

- działania pedagoga i wychowawcy. - pedagog specjalny,
- wychowawca

Uczęń dobrzę czu"je się w polskiej szkoleo
nawiąeuję kontakty z rówię śnikarni 

"

ĄJ.

kształtowanie
odpowiędzialności
za siebie i innych"

- zapozn&wanie uczniów z systemem wartości,
- uf,zenię rczróżniania pojęć: ooidol", ,,wzorzęc
osoboWyu',,oautorytĘt",
- pr mowanie pozytywnych wzorców
osobowych.

-pedagog szkolny,
- wychowawcy klas

Uęzęńjost tolęrancyjny, z szaauŃięm odnosi się
do otoczęnia.

4.

kształtowanie
umiejętności
radzęnia sobię ze
Stręsęnt.

- indywidualna pomoc i opieka nad uczniami
posiadająoymi opinię PPĘ
- nauka radzenia sobię w trudnych sytuacj&ch.

- nauczyciele
- pedagog szkolny

IJszę,ń potrafi radzlc sobie ze stresęm"

5"

przęciwdziałanie

zachowaniom

agręsywnyfn
i przemCIcy.

- uczęnie sposobów rozwiązywania problęrnów
bez uzycia siły,
- fozwijanie poczucia osobistej

odpowiedzialności, zachęcanie do reagowania
w przypadku bycia świadkięm ptzetnocy.

- pedagog szkolny,
- wyeho\ryawcy klas

Uczęń wie, jak rozwlry,ywać konflikty bęz uzycia
iły.

[Jczeń potrafi panować nad emocjanti.
TJczęńwie, do kogo zwrócić sigo pomoc
w przwadku bycia ofiarą lub świadkięrrt
przęmocy.

6.

trrzygotowanię
uczniów do wybCIru

dalszej drogi
zyciowej i nauki

- prowadzenie zajęć z zakręsu doradztwa
zawodowego,
- prelekcje, spotkania z przędstawicielarni
rożnych eawodów,
- warsztaty, targi dotycząco wyboru zawodu,

- wychowawcy,
- pedagogo

- nau zyciel zaJęa z
zakresu doradztvła
zawodowego,

TJczęnjest przygotowany do wyboru szkoły na
kolejny etap edukacji, potrafi określić swoje
plany zwięane z wyboręm drogi zawodowę.
Uczeń chętnię czerpie wiedzę z tóżnyeh dziedzin-

Itt-
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przez cŃe życie

3. Sfera połeczna

- indywidualnę konsultację z doradcą
zawodowym,
- dostarczanię infonnac.ji o szkołacho kieruŃactr
kształcenia,
- udzięlanię indywidualnych porad i wsparcia,
- poruszanię problernatyki wyboru szkoły,
zawodu w trakcie godzin wychowawczych
i pozostałych przedrniotów nauczania"

Cele Formy realizacji Odpowiedzialni Kryterium sukcesu
1-

Integrowartię

uczniów, budowanie

pozytywnych relacji

w klasię i szkolę.

- zajęcia integracyjtlo - adaptacyjne dla uczniów
klas pierwszych,
- zajęcia intęgracyjnę dla klas, do których
przychodzi nowy uczęń"
- spotkania z pedagogiem szkoln)rtll"

- nauczyciele,
- wychowawcy klaso

- pedagog szkolny

Uczęń jest zintegrowany z klasą, chętnie
uczest niczy w uroczystościach klasowych,
przestr zęEa u stalonych zobow iązań.
TJgzęń ehętnię przychodzi do szkoĘ

2.

Pogłębianie wiedzy

uczniów dotyczącej
zasad kulturalnego
zaęhowania się.

- zajęcia dotycl,ące kultury słowa, umiejętności
właściwego zachowania się w róznych
sytuacjach.

- wychowawcy klas,
- nau zyciele,
pedagog

Uczeń swoją postawą propaguję dobre wzoroę.

ĄJ.
poznawartię norm i
zasad współzycia
społecznęgo, tlcz nie

odpowiedaialności za
siębię i innych.

- zaznEamianię uczniów z zasadami

kulturalnego zachowania,
- btldowanie pozytywnych relacji
w klasie poprzęz wspólne projekty i metody
aktywiztljQcs,
- |)Qzęnię porozumien ia bęz przęmocy,

- nauka postaw asertywnycho

- wychowawcy klas,
- pedagog szkolny

Uczęń zna i stosuje norrny w półzycia
społecznego,



- praca w samorządzie klasowym i szkolnym,
- stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych.

4.

kształtowanie wśtód

uozniów potrzeby

efektyrvnego

komunikowania się

z innymi, tolerancji,
podejmowania

decyzji
i rozpoznawania

emoc.|i.

- pedagog szkolny,
- wychowawcy klas.

Uczeń potrafi zachować się w różnych sluacjach
zgodnie z normami i zasadami przyjętymi w
szkole.

Uczeń szanuje poglądy innych.

5,

kształtowanie
postaw

obywatelskich

- zapoznulie, pzypomnienie uczniom treści

dokumentów reguluj ących prawa

i obowiąki ucznia,
- działalność Rady SU,

- nauczyciele,
- opiekullowie SU,
- wychowawcy,
- pedagog.

Uczeń wywiązuje się ze swoich obowięków, zna

swoje prawa i szanuje plawa innych.

4. Sfera aksjologiczna

Cele Fonny realizacji Odpowiedzialni Krlterium sukcesu

1.

Utozsamianie się z
ojczyzną i regionem

kształtowanie
poStaw

patriotycznych.

- poznawanie tradycji i obyczajó%
- organizowanie uroczystości szkolnych
związanyclr ze świętami państrłowymi.

- zachęcanie do czylanie ksiąek i czasopism

poszerzających wiedzę historyczną na temat

regionu i kraju,
- poznanie postaci patrona szkoły :Wojciecha

Korfantego.

- wszyscy
nauczyciele,
- wychowawcy,
-Samorząd

uczniowski.

Uczeń zna swój kraj, jego symbóle i historię,

okazuje szacunek symbolom nałodowym,

zna postaĆ patrona szkoły - Wojciecha

Korfantego ijego zaslugi dla naszego regionu.

kraj u.

Uczeń dba o miejsca pamięci narodowej, potrafi

zaśpiewać hymn pństrvowy z szacunkiem,

Uczeń ma wiedzę na temat flagi, sl,rnboli

LILIltLILItLIItIIIIII

- zajęcia mające na celu pomoc uczniom
w poznaniu samych siebie, swoich
Zainteręsowań i mocnych stron, talentóW,
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- udział pocztów sztandarowych
w uroczystościach państwowych,
- odwoływanie się do wybitrrych postaci
historycznych regionu i narodu"

narodowycłr"

")
kc

Dosl<onalenie

poprawności

.ięzykowe.!,
kształtowanię'
postaw

ukięruŃowanych na
prawdę, dobro,

piękno,

uzdalniających do

odpowiędzialnych
decyzji"

- promowanie czytelnictwa,
- udział w akcjach czytelniczych,
- głośne i wspólne czytanie,
- poznawanię literatury klasyc znej, umożliwięnie
dostępu do kultury klasycznej.

- nauczyciele języka
polskiego,
- wycho vawcy klas.

U częń sprawnię posługuję się językiem
literackim, zna litęraturę polską, unika błędów
językowych.

ĄJ.

Rozwijanie
kompetenc.ii

.ięzykowych oraz
kompetenc.!i

prżyszłości.

- propagowanie języka literackiego i zachęcanie
do czytania wartościowych ksiąąek,
-brak akceptacji dla wszęlkiego rodzaju oohejfuo',

-wyrabianie nawyków kulturalnego zwracania
się do siebię nawzajęm.

- nauczyciele.!ęzyka
polskioBou

- pracownik
bibliotęki,
-opiekunowię SU,
-wszyScy

nauczyciele.

Uęzęń ma bogaty zasób słów.
Nie uzywa wulgaryzrnów
\fi/ kulfuralny sposób odzywa swoich kolęgów.

4.

Dhałość o rozwój
całościowy.
DziŃanię na rzęQz

szęrszęgo
udostępniania
kanonu i zńozeń

- udział w przedstawieniach tęatralnych,
proj ekcj ach filmowych, spotl<aniach

z ciękawyTli ludźmi,
- organizowanie olimpiad, konkursów, zawodów
sportowych i zachęcanie uczniów do ich udziału,
- poszerzenię ofęrty kół rozwijających
uzdolnienią

- dyrektor szkoĘ
- wycho vaw y
- nauczyciele

bibliotekarzę

U częń bięrzę udział w przedstawi ęniactr

teatralnych, proj ekcj ach filrnowych, spotkaniach
z cieka\Mylli ludźmi.
Uęzęń bieruę udziŃ w olimpiadach, konkursach
i zawodach sportowych,



edukacji klasycznej
oraz sięgania do

dziędzictwa
cywilizacyjnęgo
Europy.

* wskazywanię autorytetów,
- popuLaryzacja czytelnictwa w ramach
udostępniania i pos zęirzarlia kanonu edukacj i.

X. TRAIEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU

Głównyn i mjważnicj zym cel.m prograiru j ś wspieranie ucznia w pĘwidłow),El ,ozwoju. Progran wFhowgwczo _ profilaktyczly
pu widuje rcalŁację z8dŃ phz z cnh połeozEość szkoĘ.
W woich działaniarh ugzestnicy programu po hżą ięuE Ępują }a!i trat giami / mctodrmi pracy:

"..tr .spotkarria zę specjalistami
. . .2. programy infon:rracyj ne,

... 3 .fitrmy instruktazowę,

.. .4. pręzęntacj e multimedialne,

. ". S.pla,nsze i schern aty ędukacyjne,

... 6.plakaty, ulotlci infornracyjne,

"".7,materiały ze stron intęrnetowych,

.."8"inne.

1. gry dydaktyczllę,

2" przekład intersęrniotyczny,

3" \Ąiarsztaty,

4" seenki rodzajowę,

5. dramy,

6. dyskusje,

,|,
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7. bvtzę rrtózgów,

8" w/stawy, gazetki,

9. konkur y, quizy,

10. praca w grupach i zespołach zadamiowych,

lz.te ty,

13. ąpkiety,

o,.I. rozrnowy indyridualne,

...2. spotkania z rcdzicannio

o.,3. konsultacje,

,ooĄ " zebrania,

n."5. zajęcia integracyjne,

o ".6. akcje,

.",? o uroczystości,

X " EWALUACJAPROGRAMU

Eweluaaja progr8mu Ę<Łie polegała na sy tomdyczn}4n gromadzeniu dokumentąpji !a t md plowadzonych dziął8ń, w o lu wdrożgnia
shlt ozrości progrsmu vychowawczo-pfofilaktyczrrcgo. Ewaluaoja przeprowadzana będzie poprzeż ankićĘ dyskusje w zespohó nauczycieli.

l"Krytenia ewaluacji"

1. weryfikacja efęktów zamięrzonych działań,

2. ocęna skuteczności realizacji programu,



3. zmniejszęnie ilości zachowań ryzykownych,

4. poprawa relacji i atmosfery w środowisktl szkolnym,

5. wzl"ost kornpeterrcji uczęstników programu.

2.Metody pozy kiwania informacji.

tr. obselwacja,

2. anaXiza dokurnentacji szkolnej,

3. wywiady,

4" debaty i dyskusje,

5. analiza osiągnięć uczniów,

6 . ko,nsultacje z rcdzicam i,

7. diagnozai rapoĘ,

8. opinie,

9 " samoocęna ęwaluowanej grupy"
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