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WSTĘP 
	 


	 W roku szkolnym 2022/2023 szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizować będziemy pod hasłem: DZIAŁAMY. Będziemy dążyć 
do tego aby uczniowie angażowali się w życie społeczności szkolnej, aby poszerzali swoje kompetencje społeczne. Priorytetem w nowym roku 
szkolnym ciągle będzie dbałość o bezpieczeństwo własne i innych. Ponadto pracować będziemy nad budowaniem poprawnych wzajemnych relacji 
wszystkich członków społeczności szkolnej opartych na ŻYCZLIWOŚCI, SZACUNKU, TOLERANCJI i POSZANOWANIU PRACY wykonywanej 
zarówno przez nauczycieli, pracowników szkoły jak i uczniów. Akcentować będziemy szeroko pojętą KULTURĘ osobistą ze szczególnym 
uwzględnieniem KULTURY SŁOWA i DYSKUSJI oraz DBAŁOŚĆ O MIENIE szkoły. Zadaniem dla wszystkich realizujących program profilaktyczno-
wychowawczy, będzie umiejętne motywowanie się do systematycznej pracy, niezależnie od jej formy.

	 Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój podopiecznych,              
a uczniowie akceptują siebie i są otwarci na potrzeby drugiego człowieka, żyją nie tylko z drugim, ale i dla drugich. Wychowanie to „wspieranie 
dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane 
przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe) .

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także 
ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które 
formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest 
doświadczenie.

	 Program wychowawczo - profilaktyczny jest nieodłącznym elementem Statutu Szkoły, dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów 
oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Realizując 
szkolny program wychowawczo-profilaktyczno chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów                
i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie 
przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas 
podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną                
i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.




PODSTAWA PRAWNA: 
− Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72),

− Powszechna deklaracja praw człowieka,

− Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

− Konwencja o prawach dziecka,

− ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),

− programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,

− 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1280),

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).


I. MISJA SZKOŁY 

W naszej pracy z uczniami dążymy do tęga aby kojarzono nas jako szkołę, która:

• przekazuje uniwersalny system wartości oparty o patriotyzm, narodowe i kulturowe tradycje oraz poszanowanie godności drugiego człowieka, 

• budzi wrażliwość na prawdę, dobro i piękno,

• uczy pracy nad sobą i rozwija wiarę we własne możliwości,

• uwrażliwia na drugiego człowieka i otaczające nas środowisko,

• rozwija zainteresowania, talenty i twórczą aktywność,

• przekazuje wysoki poziom wiedzy i kompetencji potrzebnych do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia,

• uczy przestrzegania norm i zasad społecznych,

• wspomaga rodziców w wychowaniu

• dba o rozwój duchowy, emocjonalny, społeczny i fizyczny uczniów.


II. SYLWETKA ABSOLWENTA 

Dążeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym, 
kierowania się uniwersalnymi zasadami takimi jak patriotyzm, narodowe i kulturowe tradycje oraz poszanowanie godności drugiego człowieka. 
Chcemy aby nasi absolwenci umieli wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych 
wyborów.

Dążymy do tego, aby absolwent kończący szkołę posiadał następujące cechy:

• okazywał szacunek innym,

• szanował wartości patriotyczne i je upamiętniał,

• znał kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,

• przestrzegał zasad kultury osobistej,

• szanował pracę innych,

• aby przestrzegał zasad prawnych, współżycia społecznego oraz by był przygotowany do pracy w grupie i umiał wypełniać powierzone mu role dla 

dobra grupy. 




• kierował się uczciwością,

• był wolnym od nałogów,

• posiadał wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,

• podejmował odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

• szanował potrzeby innych i był chętny do niesienia pomocy,

• okazywał szacunek dla kultury (muzyka, sztuka, malarstwo, itp.),

• korzystał z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystywał narzędzia i technologie informatyczne,

• był samodzielny i odpowiedzialny.


III. CELE OGÓLNE: 

• Zachęcenie do życia aktywnego i zaangażowanego

• budowanie wspólnoty – rodziny, klasowej, szkolnej, regionalnej, lokalnej i państwowej,

• rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra, miłości, wolności i piękna w świecie,

• kształtowanie postawy dialogu, umiejętności dzielenia się,

• przygotowanie do życia w rodzinie, wspólnocie szkolnej, w społeczności lokalnej i państwie, w duchu umiłowania Ojczyzny, szacunku do 

drugiego człowieka oraz dla dziedzictwa kulturowego,

• wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze psychicznym, moralnym i duchowym i społecznym,

• zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności do dalszego rozwoju,

• Ochrona uczniów przed zagrożeniami rozwoju oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych.


IV. CELE SZCZEGÓŁOWE: 

• kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego trybu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

• kształtowanie prawidłowych nawyków higieny fizycznej i psychicznej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,

• kształtowanie umiejętności samodzielnego wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych poprzez uświadamianie skutków wynikających 

z używania środków uzależniających oraz uzależnienia od komputera,

• kształtowanie postawy asertywnej,

• umożliwienie rozwoju własnych talentów i zainteresowań,

• bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,

• rozwijanie u uczniów kreatywności,

• kształtowanie postaw moralnych w oparciu o uniwersalne normy etyczne i przyjęty system wartości,

• kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wyrażających szacunek do symboli, tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, 

szkołą, społecznością lokalną,

• kompensowanie deficytów rozwojowych i minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,

• kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach w szkole i poza nią,

• kształtowanie postawy tolerancji, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych,

• kształtowanie prawidłowych postaw w stosunku do rówieśników oraz osób dorosłych,




• kształtowanie postawy dialogu, umiejętności prowadzenia kulturalnej dyskusji, słuchania innych i rozumienia ich poglądów, współdziałania w 
zespole,


• rozwijanie umiejętności uczenia się i wykorzystania wiedzy oraz informacji w praktyce,

• poznawanie własnych predyspozycji zawodowych w kontekście wyboru dalszej drogi kształcenia.


V. UCZESTNICY PROGRAMU 

Dyrektor: 
• dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w 

szkole,

• organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

• stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i religijnej,

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

• dba o zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny na terenie szkoły.

 

Rodzice: 
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Korczaka realizuje swoje zadania edukacyjne przy aktywnej, systematycznej współpracy z rodzicami 
dziecka. Od rodzin naszych uczniów wymaga się zainteresowania procesem wychowawczym i dydaktycznym, współpracy przy pokonywaniu 
pojawiających się trudności, uczestniczenia w uroczystościach szkolnych. Do obowiązków rodziców należy utrzymywanie bieżącego kontaktu ze 
szkołą i uczestniczenie w zebraniach rodziców.

Rodzice również:

• mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka,

• znają i akceptują program wychowawczo- profilaktyczny proponowany przez szkołę,

• wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,

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

• aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.


Nauczyciele i wychowawcy: 
Nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka  winny charakteryzować cechy, które umożliwią skuteczne i wiarygodne pełnienie 
jego misji w szkole. Zaliczyć do nich należy: odpowiednie i wciąż uzupełniane przygotowanie zawodowe; umiejętności pedagogiczne; dojrzałość 
wychowawczą; równowagę emocjonalną; identyfikowanie się ze szkołą i jej zadaniami; zaangażowanie w życie szkoły wyrastające z osobistych 
przekonań, a nie tylko z uwagi na wymagania prawa pracy; doskonalenie cech właściwych dla wychowawcy troska o dobro ucznia; gotowość do 
służenia swoim czasem i siłami także poza podstawowym czasem pracy; rozumienie i realizowanie swego zawodu jako pedagogicznego powołania

Nauczyciele i wychowawcy:

• oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych,

• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych (dyżury przed lekcjami i 

podczas przerw),




• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z 
problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,


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

• inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,

• reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,

• reagują na wszelkie przejawy niekulturalnego czy wulgarnego zachowania, 

• dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów,

• wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków,

• współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,

• odnoszą się do Ucznia z przyjaźnią i szacunkiem, z równoczesnym stawianiem Mu wysokich wymagań. Uczą również takiej postawy w stosunku 

do innych.

• proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią,

• realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

• dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,

• wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,

• wychowawcy koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym,

• monitorują sytuacje rodzinne i osobiste wychowanków, uczniów,

• podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów,

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

• wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, monitorują realizację obowiązku szkolnego, dokonują oceny postawy i zachowania ucznia 

uwzględniając opinie osób zespołu klasowego, zespołu uczącego oraz pracowników szkoły,

• promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,

• inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich 

realizacji,

• nauczyciele uczący w klasie współpracują z wychowawcami,

• współpracują z rodzicami, z dyrekcją szkoły, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem i innymi specjalistami oraz z pielęgniarką,

• współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, Policją, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami działającymi w obszarze wychowani, edukacji i pomocy.


Uczniowie: 
Uczniowie w Szkole Podstawowej Nr 10 im Janusza Korczaka są traktowani jako aktywny podmiot dialogu wychowawczego. Poszanowanie 
godności osobistej ucznia, a zarazem stawianie mu wysokich wymagań służących jego integralnemu wychowaniu i rozwojowi są cechą 
charakterystyczną szkoły. Prawa i obowiązki ucznia zawiera Statut Szkoły. Wymagamy od naszych uczniów aktywności i otwartości na kształcenie i 
wychowanie.

Uczniowie:

• przestrzegają Statutu Szkoły oraz przyjętych regulaminów,

• współorganizują imprezy i akcje szkolne,

• znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej,

• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,




• współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,

• kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,

• prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko,

• mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.


VI. DIAGNOZA POTRZEB 

W opracowaniu niniejszego programu wykorzystaliśmy wnioski z ewaluacji dotychczasowego programu wychowawczo-profilaktycznego, wnioski z 
raportu z działań profilaktycznych prowadzonych w szkole oraz przeprowadzanych wśród uczniów i rodziców diagnoz potrzeb i zagadnień, które 
powinny być uwzględnione w programie wychowawczo-profilaktycznym na kolejny rok szkolny. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz oraz 
analizy stosownych dokumentów  określono strategię działań wychowawczo-profilaktycznych z propozycją tematów do realizacji w roku szkolnym 
2022/2023


VII. STRATEGIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY  

Sfera DUCHOWA: 
• budowanie u ucznia poczucia własnej wartości, samoakceptacji, wiary we własne możliwości (realizowanie zajęć mających na celu podniesienie 

samooceny wśród uczniów),

• umiejętność myślenia wartościującego (akceptowanie fundamentalnych zasad moralnych),

• kształtowanie sumienia (życie w prawdzie z samym sobą, i innymi ludźmi),

• autentyzm działań, otwartość, ufność,

• odpowiedzialność za własne słowa i czyny,


Sfera PSYCHICZNA ( EMOCJONALNA I INTELEKTUALNA): 
• kształtowanie osobowości uczniów, poprzez min. ukazanie niepowtarzalności osoby ludzkiej

• kształtowanie wrażliwości uczuciowej,

• poznanie własnej sfery uczuciowej,

• opanowanie, rozumienie i nazywanie emocji, umiejetność okazywania emocji,

• przezwyciężanie indywidualizmu i odkrywanie życia w pełni świadomego i odpowiedzialnego w jedności z innymi,

• pomoc uczniom z problemami psychicznymi, problem depresji, zamykania się w sobie, lęku przed otoczeniem, autoagresji,

• pomoc uczniom mającym trudności w nauce

• motywacja uczniów poprzez promowanie ich osiągnięć  

• stwarzanie możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności. 


Sfera SPOŁECZNA: 
• ćwiczenie asertywności mającej na celu nieuleganie presji rówieśników, 

• kształtowanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi,

• poruszanie problematyki zdrowia, życia rodzinnego, ekologii




• kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne, otwieranie się na potrzeby drugiego człowieka m. in. poprzez uczestnictwo w akcjach 
charytatywnych, wolontariat,


• konstruktywne pełnienie ról społecznych,

• kształtowanie kultury osobistej w tym kultury słowa i dyskusji,

• poszanowanie własności klasy, Szkoły, społeczeństwa,

• Rozumienie znaczenia słowa tolerancja.

• umiejętność oceny czynów ze względu na ich przedmiot, okoliczności i dokonywanie poprawnych wyborów moralnych.


Sfera FIZYCZNA i profilaktyki ZDROWIA: 
• kształtowanie sprawności fizycznej, odporności, hartu ducha i samodyscypliny,

• wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych,

• wyrabianie nawyków higienicznych,

• kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie,    

• promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego,

• kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

• uzależnienia, substancje psychoaktywne jako wciąż szerzące się zagrożenie,

• zapobieganie uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży, w tym nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego, tabletu, 

komputera (kontynuacja szkolnego programu ,,Uzależnienie od telefonu komórkowego”)

• choroby cywilizacyjne (depresja, anoreksja, bulimia), 

• planowanie czasu, gospodarowanie czasem wolnym, promowanie i organizacja aktywnego wypoczynku,  

• promowanie zdrowego odżywiania 


Sfera KULTUROWA: 
• kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, symboli narodowych państwa, środowiska lokalnego i szkoły, godne 

celebrowanie uroczystości o charakterze państwowym i regionalnym

• odwoływanie się do tożsamości narodowej, korzystanie ze źródeł naukowych, zabytków kultury pisanej, materialnej, poznawanie kultury u źródeł,

• ukazywanie piękna kultury rodzimej, zaznajamianie z dziedzictwem kulturowym własnego regionu,

• Janusz Korczak - patron szkoły,

• świadome i aktywne uczestnictwo w kulturze, 

• wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji artystycznych w obszarach: plastyka, muzyka, teatr, taniec, film, fotografia

• Poznawanie, szanowanie i akceptowanie kultury i nauki innych narodów (cywilizacji).   

• utrzymywanie i rozwijanie współpracy ze środowiskiem i instytucjami lokalnymi  -WCK, MOSiR, Muzeum, PPP, Biblioteka miejska, Wodzisławskie 

Centrum Nauki, SOWA,




BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, EDUKACJA ZDROWOTNA, PROEKOLOGICZNA

Lp. Zadania szkoły Cele i formy realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji

1. Bezpieczna szkoła Stosowanie zapisów Statutu Szkoły w obszarze bezpieczeństwo i higiena - 
przypomnienie zapisów Statutu Szkoły 

Wychowawcy klas Wrzesień 2022

Przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących w szkole - regulamin 
świetlicy, biblioteki, regulamin korzystania z boisk i obiektów sportowych w 
szkole, regulamin korzystania z pracowni  - przypomnienie na pierwszych 
lekcjach wychowawczych, na pierwszych zajęciach wychowania fizycznego i 
treningach oraz na zajęciach informatyki, muzyki, chemii, fizyki, biologii, geografii 

Wychowawcy świetlicy, 
bibliotekarka, nauczyciele   
w-f, trenerzy, nauczyciel 
fizyki/chemii  

Wrzesień 2022

Zasady bezpiecznego dojścia do szkoły i powrotu ze szkoły - pogadanki na 
pierwszych lekcjach wychowawczych, spotkania z policjantem 

Wychowawcy klas, Każdorazowo przed 
dłuższą przerwą lub 
feriami, wakacjami  

Bezpieczeństwo w trakcie wyjść klasowych oraz wyjazdów i  wycieczek 
edukacyjnych i rekreacyjnych - nauczyciele przypominają regulaminy organizacji 
wyjsć i wycieczek szkolnych oraz zasady zachowania się w ich trakcie 

Wychowawcy klas, 
kierownicy wycieczek

Każdorazowo przed 
wyjściem czy 
wycieczką 

Aktywne i zgodne z zasadami prowadzenie dyżurów nauczycielskich podczas 
przerw oraz przed i po lekcji - zasady pełnienia dyżurów, harmonogram, kontrola 
pełnienia dyżurów. 

Nauczyciele dyżurujący  
zgodnie z przydziałem 
dyżurów

Cały rok szkolny

Bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć wychowania fizycznego oraz treningów 
- pogadanka na temat zachowania bezpieczeństwa na pierwszych zajęciach w-f 
i treningach klas sportowych. 

Nauczyciele w-f, trenerzy Wrzesień 2022, luty 
2023

Bezpieczeństwo w trakcie przerw międzylekcyjnych oraz po wejściu do szkoły - 
pogadanki na lekcjach wychowawczych  

Wychowawcy klas Każdorazowo po 
dłuższej przerwie w 
zajęciach

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - organizacja kursu dla uczniów chcących 
zdobyć kartę rowerową, organizacja egzaminu na kartę rowerową  

p. Aneta - Żok Tomala 05-06.2022

Zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych i alarmowych - próbna 
ewakuacja szkoły, sygnały alarmowe obowiązujące w szkole

Wychowawcy klas, 
nauczyciel EDB

10.2022

Informacja o organy i instytucjachwspierające utrzymanie bezpieczeństwa i 
dobrostanu ucznia w szkole, zadania pedagoga szkolnego, psychologa 
szkolnego - spotkania pedagoga i psychologa z zespołami klasowymi.  

Wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, psycholog szkolny, 
dzielnicowi komendy policji 

10.2022

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, EDUKACJA ZDROWOTNA, PROEKOLOGICZNA

Lp.



Eliminacja zagrożeń infrastrukturalnych - PRZEGLĄD BUDYNKU SZKOŁY pod 
kątem bezpieczeństwa i higieny pracy i PPoż.

Inspektor BHP, dyrektor 
szkoły

08.2022 r. 02.2023 r.

2. Zdrowa szkoła Opieka pielęgniarską na terenie szkoły, opieka stomatologiczna - ustalenie i 
opublikowanie na stronie internetowej szkoły: harmonogramu pracy pielęgniarki 
szkolnej oraz wskazanie gabinetu sprawującego opieką stomatologiczną dla 
uczniów SP10 (na wywiadówkach)  

Dyrektor szkoły, pielęgniarka 
szkolna

Cały rok

Popularyzowanie zasad oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej - pogadanki, zjęcia warsztatowe z ratownikiem medycznym, 
lekcje wychowawcze

Nauczyciele EDB, 
wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Utrzymanie higieny osobistej jako przejaw dbałości o zdrowie - zasady, 
instrukcje, narzędzia. Pogadanka z higienistką szkolną, akcja 
„WIRUSOOCHRONA”   

Wychowawcy klas I-III, 
pielęgniarka szkolna 

I semestr roku 
szkolnego

Zasady zdrowego żywienia jako przejaw dbałości o własne zdrowie - lekcje i 
pogadanki na temat diety i jej wpływu na zdrowie

Nauczyciel biologii, techniki 
pielęgniarka szkolna, 
wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Popularyzowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie zachowań sprzyjających 
zdrowiu w tym propagowanie aktywności fizycznej i zachęcanie do uprawianiu 
sportu rekreacyjnie w czasie wolnym oraz na zajęciach SKS i w klubach 
sportowych. Akcja Sportowy Wodzisław, Test Coopera

Nauczyciele w-f, trenerzy, 
nauczyciel biologii 

Wrzesień 2022 

Przekazywanie wiedzy na temat szkodliwego działania używek, narkotyków, - 
realizacja programów profilaktycznych, współpraca z PPP, policją, kuratorami 
sądowymi), .

Pedagog, psycholog szkolny, 
Policja

3. Pomoc 
psychologiczno-
pedagogiczna

Przypomnienie zasad i procedur organizacji i funkcjonowania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole - publikacja procedur na stronie 
internetowej, szkolenia Rady Pedagogicznej 

p. Gizela Żmijewska-Stec, 
pedagog i psycholog szkolny

Październik 2022 

Organizacja spotkań zespołów powołanych do opracowania:

IPET – indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych. Opracowanie 
IPET dla uczniów z orzeczeniami 

p. Gizela Żmijewska-Stec, 
pedagog i psycholog szkolny, 
wychowawcy klas, zespoły 
uczące

wrzesień 2022

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, EDUKACJA ZDROWOTNA, PROEKOLOGICZNA
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Zaplanowanie i realizacja działań wspierających uczniów: zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
(dysleksja, dysgrafia, itp.), zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, ustalenie 
harmonogramu konsultacji dla rodziców i uczniów z nauczycielami - 
przedmiotowcami   

Dyrektor, wicedyrektor, 
Pedagog szkolny, Psycholog 
szkolny, p. Gizela Żmijewska-
Stec, p. Sebastian Blazy 
nauczyciele asystenci  

Wrzesień 2022 i 
później cały rok 
szkolny zgodnie z 
harmonogramami 

Zaplanowanie zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych -  przygotowanie 
harmonogramu i realizowanie zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów 
do konkursów i olimpiad przedmiotowych. 

Nauczyciele uczący, 
wicedyrektor

wrzesień 2022

Wzmocnienie opieki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez stałą 
współpracę z powołanymi do tego instytucjami - Poradnia PP, PCPR, Sąd 
Rodzinny, MOPS, „DZIUPLA”

Pedagog, Psycholog szkolny, 
wychowawcy klas.

Cały rok w 
zależności od 
potrzeb

Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących 
specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Pedagog szkolny, psycholog 
szkolny, wychowawcy 

W trakcie 
wywiadówek

Organizacja spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami przez 
wychowawców i specjalistów szkolnych: psychologa, pedagoga, logopedy - 
pedagogizacja, omawianie problemów i sukcesów uczniów.

Pedagog szkolny, psycholog 
szkolny, wychowawcy 

w dniach 
dostępności 
nauczycieli

4. Ekologia Ochrona środowiska i zasobów naturalnych jako przejaw dbałości o zdrowie - 
realizacja zajęć edukacji ekologicznej, wycieczki ekologiczne, udział w akcjach 
ekologicznych (Sprzątanie świata, Dzień ziemi, Święto drzewa), konkursy 
ekologiczne i plastyczne o tematyce ekologicznej.  

Nauczyciel biologii, plastyki, 
techniki, wychowawcy

Przy okazji Święta 
Ziemi, Akcji 
Sprzątania Świata, 
Święta Drzewa

Selektywna zbiórka odpadów - akcje promocyjne w zespołach klasowych, 
organizacja zbiórek materiałów do recyklingu, selekcja odpadów w szkole   

Nauczyciel biologii Cały rok 

Zielone lekcje - organizacja lekcji oraz zajęć z wykorzystaniem terenów zielonych 
szkoły, plenery artystyczne, zajęcia wf, zajęcia biologii i geografii 

Nauczyciele: plastyki, w-f, 
biologii, geografii 

Wrzesień - listopad 
2022 

Maj-czerwiec 2023

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, EDUKACJA ZDROWOTNA, PROEKOLOGICZNA
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EDUKACJA

Lp. Zadania szkoły Cele i formy realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji

1. Motywowanie Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów Wychowawcy klas Zgodnie z planem 
lekcji 
wychowawczych.

Prezentacja osiągnięć uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach 
sportowych - notatki na stronie szkoły, na profilu fb szkoły, w lokalnej prasie i na 
spotkaniach z rodzicami  

Zofia Blutko, Wala Katarzyna, 
Dyrektor szkoły 

Cały rok szkolny 

Stosowanie pochwał nawet najmniejszych sukcesów, zwłaszcza wobec uczniów 
wymagających wsparcia.

nauczyciele przedmiotowi, 
wychowawcy

Cały rok szkolny

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów - 
akcje popularyzujące czytelnictwo, Akcja SUPERCZYTELNIK, Szkolne Koło 
Przyjaciół Książki 

p. Alina Kowol Cały rok szkolny 

2. Wspieranie Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej 
potrzebami uczniowskimi. Zajęcia wspomagające z języka polskiego, 
matematyki, języka angielskiego 

Nauczyciele przedmiotowi, 
trenerzy, nauczyciele 
prowadzący zajęcia 
wspomagające 

Wrzesień 2022 

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, 
tematycznych, interdyscyplinarnych, artystycznych i sportowych - organizacja 
zajęć wspierających pracę ucznia zdolnego. Wspieranie pasji i zainteresowań 
uczniów

Nauczyciele przedmiotowi, 
trenerzy

Zgodnie z 
terminarzem 
konkursów i 
zawodów

Organizacja przez wychowawców klas lekcji wychowawczych z zakresu savoir-
vivre ze szczególnym uwzględnieniem kultury dyskusji i kultury słowa 

Wychowawcy klas, pedagog, Październik - 
listopad 2022

Luty-marzec 2023

Uwzględnianie w pracy zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej 
zawartych w opiniach i orzeczeniach.

Nauczyciele przedmiotowi, p. 
Gizela Żmijewska-Stec

Cały rok szkolny 



EDUKACJA

Lp. Zadania szkoły Cele i formy realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji

3. Organizacja Przygotowanie i publikacja szkolnego zestawu programów nauczania dla klas I-
VIII w roku szkolnym 2021/2022 - publikacja na stronie internetowej szkoły

Wicedyrektor, Zespoły 
przedmiotowe, nauczyciele 
przedmiotowi

Wrzesień 2022

Przedstawienie opracowanych innowacji planowanych do wprowadzenia lub 
kontynuowania w roku szkolnym 2021/2022 - omówjmnienie założeń na 
posiedzeniu RP, wdrożenie w poszczególnych oddziałach.

Autorzy innowacji - H. Gadaj, 
A. Żok-Tomala, Wyciszczok, 
P. Burek (Wieczorek)

08.2022 Zebranie 
Rady Pedagogicznej 
SP10

Przypomnienie (w klasach I-szych przedstawienie) uczniom  podstawowych 
zapisów dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i klasyfikowania 
uczniów - na lekcjach wychowawczych  

Wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotowi 

01-15.09.2022 

Bieżące monitorowanie postępów oraz ocenianie uczniów, wdrażanie uczniów 
do stosowania oceniania kształtującego 

Nauczyciele przedmiotowi, 
wicedyrektor

Cały rok szkolny

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu egzaminów próbnych dla uczniów klas 
VIII jako elementu przygotowań do Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 
2021/2022

Zespół do spraw organizacji 
egzaminów ósmoklasisty. 

Grudzień 2022, 
marzec 2023 

Stosowanie w procesie edukacyjnym nowoczesnych form i metod pracy - praca 
metodą projektu, praca w grupach, lekcja odwrócona, sąd, reorganizacja 
przestrzeni klasy, a także szerokie wykorzystanie technologii TIK, zasobów WCN 
- monitory i tablice interaktywne, mobilna pracownia internetowa. 

Wszyscy nauczyciele 
przedmiotowi 

Cały rok szkolny

Stałe doposażanie szkoły w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne (doposażenie 
pracowni: biologicznej, geograficznej, chemicznej, fizycznej) - monitory 
dotykowe, wizualizery itp. 

Dyrektor, Rada Rodziców 11-12.2021



RELACJE, KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

Lp. Zadania szkoły Cele i formy realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji

1. Bezstresowy 
powrót uczniów 
po wakacjach

Zajęcia integrujące zespoły klasowe Wychowawcy klas Wrzesień 2022 oraz 
w trakcie wycieczek 
i wyjść klasowych. 

Przygotowanie kalendarza imprez i obchodów uroczystości  klasowych 
(dyskoteki klasowe, urodziny, pikniki klasowe, wycieczki)

Wychowawcy klas Wrzesień 2022

Organizacja pomocy koleżeńskiej w klasie Wychowawcy klas W miarę potrzeb 

Przypomnienie zapisów Statutu Szkoły w zakresie praw i obowiązków ucznia - 
lekcje wychowawcze

Wychowawcy klas Wrzesień 2022

Uczestnictwo uczniów w organizacji uroczystości szkolnych, imprez, udział 
uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.

Wychowawcy klas Zgodnie z 
kalendarzem imprez 

Organizacja wycieczek, wyjść klasowych o charakterze integrującym, 
edukacyjnym i rekreacyjnym.  

Wychowawcy klas Zgodnie z terminami 
wycieczek 

2. Rozwijanie 
samorządności 
uczniowskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów małego Samorządu Uczniowskiego Wychowawcy klas Wrzesień 2022 

Opracowanie harmonogramu działań i aktywności Samorządów Uczniowskich Opiekunowie samorządu, 
ustępując samorząd 

Październik 2021

Uczeń w urzędzie - organizacja lekcji oraz zajęć dla uczniów, spotkania z 
radnymi 

3. Rozwijanie 
prawidłowych 
postaw 
społecznych 

Rozwijanie tolerancji wobec innych. Kształtowanie właściwych postaw w 
stosunku do osób niepełnosprawnych

i odmiennych kulturowo - zajęcia z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz 
udział w warsztatach prowadzonych przez certyfikowane organizacje 
zewnętrzne. 

Wychowawcy klas, pedagog 
szkolny 

Cały rok szkolny 

Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów

w grupie rówieśniczej: zajęcia warsztatowe na lekcjach wychowawczych:  uczeń 
umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; dokonuje 
trafnego wyboru, argumentuje swoje stanowisko, potrafi kulturalnie dyskutować

Wychowawcy klas, pedagog 
szkolny  

Październik - 
listopad 2022

Luty-marzec 2023



RELACJE, KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH
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Propagowanie wolontariatu, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w 
wolontariacie organizowanym przez Szkolny Klub Wolontariatu (współpraca z 
wodzisławskim  Centrum Aktywności Społecznej CAS) organizacja imprez 
charytatywnych (Świetlik, Szlachetna Paczka, WOŚP), akcja pomocowa dla 
schroniska dla zwierząt, 

p. Szymiczek, Szkolny Koło 
Wolontariatu 

Zgodnie z 
kalendarzem imprez 
charytatywnych 

Rozwijanie postaw patriotycznych i kształtowanie poczucia przynależności do 
rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej - obchody świąt i 
uroczystości państwowych, wycieczki edukacyjne. Funkcjonowanie Pocztu 
Sztandarowego Szkoły. 

p. Groń, p. Pradelok, T. 
Babuchowski,  Samorząd 
Uczniowski, wychowawcy 
klas,    

Zgodnie z 
kalendarzem świąt i 
uroczystości 
państwowych 

Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie obchodów 
świąt państwowych  i uroczystości szkolnych, dbałość o odpowiedni strój w 
trakcie uroczystości i w trakcie Egzaminu Ósmoklasisty   

Wychowawcy klas, 
nauczyciele historii 

Lekcje 
wychowawcze. 
Lekcje historii w 
trakcie roku 
szkolnego

Udział w akcjach i programach o charakterze społecznym organizowanych przez 
jednostki i instytucje miejskie oraz państwowe. 	

Wychowawcy klas, pedagog, 
psycholog, koordynatorzy

Zgodnie z terminami 
akcji i programów

4. Integracja 
środowiska 
szkolnego

Współpraca z Radą Rodziców i „trójkami” klasowymi  Dyrektor, wychowawcy klas Zgodnie z 
kalendarzem 
wywiadówek i 
spotkań 

Organizacja festynu szkolnego, uroczystości okolicznościowych - koncert 
kolędowy, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Barbórka 

Rada Rodziców, Dyrektor, 
zaangażowani nauczyciele, 
Samorząd Uczniowski  

Listopad 2022, 
Grudzień 2022

Współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi - Rada Dzielnicy Trzy 
Wzgórza, Spółdzielnia ROW - zapraszanie na uroczystości i imprezy szkolne. 
Współpraca z WCK, Filią Biblioteki Miejskiej, Wodzisławskim Centrum Nauki, 
Wodzisławską Strefą Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA.  

Dyrektor, koordynator 
współpracy z WCK (p. 
Misiewicz) 

Wrzesień 2022, 
grudzień 2021, 
marzec 2021



Organizacja działań dla rodziców 

Organizacja działań dla nauczycieli 

Zadania Formy realizacji

Informowanie rodziców o 
podejmowanych przez szkołę 
działaniach wychowawczo-
profilaktycznych.

• Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.

• Dni otwarte szkoły – kierowanie informacji do rodziców.

• Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za pomocą 

e-dziennika, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

Informowanie rodziców o 
funkcjonowaniu dziecka w 
szkole.

• Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów za pomocą dziennika 
elektronicznego, podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.


• Rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrektorem szkoły.

• Informacje na temat niskiej frekwencji (pisemnie).

• Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, 

dofinansowania wycieczek. 

Przekazywanie wiedzy na 
temat problemów wychowania 
i profilaktyki.

• Organizacja spotkań i warsztatów dla rodziców ze specjalistami nt. uzależnienia od dopalaczy, Internetu.

• Organizacja warsztatów, np. „Bezpieczny Internet”, „Jak sprawować kontrolę rodzicielską”, „Jak kształtować 

krytyczne podejście do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych”, „Konsekwencje 
prawne zachowań agresywnych w cyberprzestrzeni”.


• Warsztaty „Zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka (miłość, akceptacja, szacunek, troska) jako podstawa 
wychowania”.


• Gazetki i biuletyny dla rodziców – upowszechnianie materiałów edukacyjnych, w tym na temat przeciwdziałania 
zagrożeniom epidemiologicznym oraz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.


• Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

• Organizowanie spotkań z rodzicami – dostarczenie informacji, jak powinni zachować się w sytuacjach 

wymagających interwencji.

• Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem.

Zadania Formy realizacji

Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, 
warsztaty, szkolenia.

• Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą, np. na temat 
ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.



VIII.	 EWALUACJA PROGRAMU

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od 
uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy 
ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

Sposoby i środki ewaluacji:

• obserwacja i analiza zachowań uczniów,

• obserwacja postępów w nauce,

• frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

• udział w konkursach.

Narzędzia ewaluacji:

• ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

• obserwacja zachowania uczniów,

• analiza dokumentacji szkolnego pedagoga, psychologa i innych nauczycieli,

• analiza dokumentacji wychowawców,

• analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,

• rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły,

• wytwory uczniów,

• analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów.

Działania ewaluacyjne będą polegały na:

• zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego osiągnięcie,

• opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji,

• zaplanowaniu sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienia społeczności szkolnej.

Ewaluacji programu wychowawczo-dydaktycznego dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu, oceniający rezultaty i 
efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami z przeprowadzonej ewaluacji rada pedagogiczna zostanie zapoznana na zebraniu kończącym rok 
szkolny.


Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia. • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych 

• Uzyskanie wiedzy na temat norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 
• Metody pracy w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów. 
• Szkolenie z zakresu Oceniania Kształtującego - kontynuacja 
• Szkolenie z zakresu pracy metodą projektu - wybrani nauczyciele klas VI

Propagowanie literatury na temat profilaktyki w 
szkole. 

• Udostępnianie materiałów szkoleniowych. 
• Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki. 


