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PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 32 IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO W ZSP 7 W RYBNIKU 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

Podstawy prawne: 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Dz. U. poz. 59; 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 

1485 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; Dz. U z 

2015 r. Poz. 1249; - WRAZ ZE ZMIANAMI Z DNIA 22.01.2018 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 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. 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 wraz ze zmianami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

1. Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego:  



      diagnoza w oparciu o narzędzia „Falochron” 

WYNIKI DIAGNOZY „FALOCHRON” 

Falochron – ewaluacja w VI 2020 r.  

Ze względu na trwającą pandemię COVID – 19 ewaluacja programu Falochron została 

przeprowadzona w okrojony sposób w VI 2020 r. oraz wzięto pod uwagę ewaluację 

programu z VI 2019r. 

Korelacja najwyższych wyników z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów  

klas VI i VII, rodziców i nauczycieli (VI 2020) 

Sfera Uczniowie Rodzice Nauczyciele 

Mocne 

strony 

klasy 

- wzajemna pomoc 34 % 

- koleżeństwo, wsparcie 25 

% 

- dobre przygotowanie do 

zajęć, dobre wyniki w 

nauce 10 % 

-poczucie humoru, 

wspólne zabawy 7% 

- koleżeństwo, pomoc, 

wsparcie 38,4 %  

- inteligentne, zdolne 

dzieci 18%  

- sprawność fizyczna, 

sport 15%  

- wychowawczyni  10%  

- uzdolnienia 

artystyczne 7,6 %  

- zaangażowanie w życie 

szkoły 5%  

- pomysłowość, umieją 

się zorganizować 7,6 %  

 

Mocne strony szkoły: 

- przyjazna atmosfera 35 %  

- brak anonimowości 25 %  

- dobra opieka 20%  

- Bezpieczeństwo 15 %  

- kreatywna kadra 15%  

 

 



Słabe 

strony 

klasy 

- brak koleżeństwa, 

konflikty, kłótnie, 

wykluczenie 63 % 

- skłócone grupki, często 

między chłopcami i 

dziewczętami 10 % 

- trudności w pracy 

grupowej i ogólny brak 

współpracy 8,4 % 

- brak zgrania, 

koleżeństwa, 

lojalności 26%  

- dokuczanie, 

wyśmiewanie 20,5 %  

- skłócone grupki, 

zwalczające się niekiedy 

bardzo nie fair 10%  

- uczniowie nie potrafią 

w klasie zachować 

dyscypliny, „luz” na 

lekcji, picie, 

jedzenie 10%  

- cyberprzemoc 5%  

Problemu utrudniające 

uczniowi 

funkcjonowanie w 

szkole: 

-Problemy rówieśnicze 

(relacje) 15%   

- zbyt duża ingerencja 

rodziców np. w sprawy 

klasy 15%   

-brak miejsca do wyciszenia 

się 15%   

zbyt liczne klasy 

(niektóre) 10%   

 

 

Korelacja najwyższych wyników z ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli (VI 2019) 

Sfera Uczniowie Rodzice Nauczyciele 

Zadowolenie ze 

szkoły (ogólnie): 

 

a)bezpieczeństwo  

b)kontakty z 

rówieśnikami 

 

Nie – 46,6 % 

ale:  

 

tak 56, 6 % 

tak 93,3 % 

 

Tak : relacje 

uczniów z 

nauczycielami 46 % , 

klimat 43,5 %, 

przekaz wiedzy 64 %  

tak 46 %  

 

---------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

Dobre relacje z 

rodzicami  

 

 

tak 80 % 

Oferta zajęć 

pozalekcyjnych 43, 5 

%, ponad 20 % 

niezadowolonych 

 

 

Problemy wychowawcze, zachowania trudne  

Zachowanie Uczniowie Rodzice Nauczyciele 

Używanie 

wulgaryzmów 

Tak 98,2 % Tak 33,3 % Tak 81,4 % 

Trudności w nauce 

wynikające z braku 

pracy ucznia 

Tak 81 % Tak 30,7% Tak 92,5 % 

Ukrywanie prawdy 

przed rodzicami 

Tak 68 % Tak 36 % Tak 74 % 

Wagary Tak 63 % Tak 7,6 % Tak 77,7 % 

Palenie papierosów Tak 61 % Tak 5 % Tak 37 % 

Niska samoocena - Tak 13 % Tak 63 % 

Izolowanie się od 

rówieśników  

Tak 40 % Tak 23 % Tak 66,6% 

Niechęć wobec 

siebie 

Tak 13,3% Tak 2,5 % Tak 59 % 



Nienawiązywanie 

relacji 

Tak 40% Tak 13 % Tak 59 % 

Agresja, przemoc  Tak 38,5 % Tak 13 % Tak 55,5 % 

 

2. w oparciu o wyniki ankiety na temat bezpieczeństwa przeprowadzonej w szkole w 

klasach 3a,3b, 5b, 6b, 8a i 8b w maju 2019 r. – 96 % ankietowanych uczniów czuje 

się bezpiecznie w szkole, 86,5 % w czasie drogi do domu.  

Wnioski:  

Mocne strony: 

1. Wysoki poziom zadowolenia ze szkoły (nauczanie, bezpieczeństwo, klimat) zarówno 

u uczniów jak i rodziców.  

2. Wysoki poziom zadowolenia z relacji rówieśniczych wśród uczniów. 

3. Większość uczniów deklaruje dobre relacje ze swoimi rodzicami.  

4. Wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów.  

Słabe strony: 

1. Trudności w nauce spowodowane brakiem pracy  

2. Wagary, przyzwalanie na wagary ze strony domu rodzinnego. 

3. Wulgarny język . 

4. Celowe niszczenie, przemoc, hejt . 

5. Izolowanie/ izolowanie się niektórych uczniów; trudności w zaakceptowaniu siebie, 

kryzysy w poczuciu własnej wartości; 

6. Eksperymenty z paleniem papierosów  

Kierunki pracy 2020/21: 



1. Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy. Promowanie postępów nauce i 

zachowaniu. Kontrola przez wychowawców we współpracy z rodzicami przypadków 

opuszczania zajęć. 

2. Wzmacnianie u uczniów zdrowia psychicznego. Budowanie poczucia własnej 

wartości, wykorzystanie potencjału grupy do wsparcia indywidualnego rozwoju 

ucznia. Obserwacja i identyfikacja uczniów zdradzających oznaki zachowań 

przypominających depresję – interwencja w takich przypadkach obowiązkowo we 

współpracy z rodzicami. 

3. Kształtowanie wartości, sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane min. 

dbałość o czystość języka, prawdomówność. Wymiana informacji między szkołą a 

rodzicami/ opiekunami prawnymi jest koniecznością.  

4. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły – z uwagi na 

Covid -19 

5. Priorytety MEN w roku 2020/21: 

- Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych. 

- Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych. 

- Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych. 

Krótka charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego:  

Od roku szkolnego 2017/18 w związku z reformą systemu edukacji jesteśmy ośmioklasową 

szkołą podstawową, która na dzień 14.09.2020 r. liczy 423 uczniów. 

Nasza szkoła jest usytuowana w Rybniku w dzielnicy Orzepowice liczącej 3000 

mieszkańców. Od roku szkolnego 2012/13 została włączona wraz z Przedszkolem nr 35 w 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 w Rybniku. Do szkoły należy również 1 etat szpitalny, 

w ramach którego nauczyciele uczą dzieci z oddziałów szpitalnych: laryngologii,  



pediatrii i chirurgii. 

Bazę szkoły stanowi 20 sal lekcyjnych, sala komputerowa, sala gimnastyczna, aula, gabinet 

pedagoga szkolnego, logopedy i pielęgniarki szkolnej, 1 świetlice stała, a w pozostałych 

klasach na I piętrze klasy pełnią funkcję świetlic po zakończonych lekcjach; funkcjonuje 

jadalnia, biblioteka z czytelnią. Szkoła jest przestronna, jasna, zadbana. 

Trzy lata temu w budynku przeprowadzono malowanie wszystkich pomieszczeń łącznie z 

szatniami, gruntowny remont kuchni, sali gimnastycznej, a w miejscu dawnego basenu 

wybudowano aulę szkolną. Postawiono również wiatę na rowery. Latem 2018 r. 

przeprowadzono remonty elewacji, termomodernizację i wymianę kostki brukowej. Wokół 

szkoły jest dużo przestrzeni i zieleni, boisko, dwa place zabaw, natomiast minusem jeśli 

chodzi o bezpieczeństwo jest bliskość bardzo ruchliwej obwodnicy miasta.  

Środowisko społeczne to dzieci głównie z domów jednorodzinnych, często z rodzin 

wielopokoleniowych mieszkających razem oraz z bloków mieszkalnych. W szkole nie ma 

większych problemów z ubóstwem społecznym - 4 rodziny (6 uczniów) złożyło wnioski o 

stypendium szkolne (dochód poniżej 528 zł na osobę w rodzinie).  

Uczniowie cztery razy w tygodniu mogą skorzystać z opieki pielęgniarki szkolnej. 

 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Rybniku w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku 

Dążymy do tego, aby nasz absolwent (piętnastolatek kończący naszą szkołę):  

miał stabilny system wartości, 

 rozróżniał dobro i zło , 

 respektował normy społeczne i porządek prawny, 

 rozumiał i szanował ideały demokracji, tolerancji, wolności, 

 był odpowiedzialny za siebie i innych, 

 był tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby i problemy innych ludzi, 



 potrafił obronić własne zdanie, szanując poglądy innych, 

 potrafił rzetelnie pracować, 

 miał szacunek dla pracy innych ludzi,  

 znał i szanował historię, kulturę oraz tradycję regionu i kraju, 

 kulturalnie zachowywał się w różnych sytuacjach;  

 szanował rodzinę, 

 pomagał rodzicom,  

 mądrze i szanując innych korzystał z nowoczesnych technologii komunikacyjnych,  

 chciał i potrafił uczyć się - poszerzał umiejętności, rozwijał talenty na miarę swoich 

możliwości, 

 samodzielnie i krytycznie myślał, weryfikował informacje,  

 korzystał z różnych źródeł informacji,  

 podejmował wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia, 

 umiał oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym wzorcom, stylom życia 

 potrafił zdrowo i konstruktywnie korzystać z czasu wolnego, 

 szanował i chronił przyrodę. 

 Wyróżniał się świadomością na temat zagrożeń wynikających z COVID -19 

W oparciu o Model Absolwenta, wartości, jakie deklarują uczniowie, rodzice i 

nauczyciele oraz tradycję SP 32 sformułowano misję szkoły.  

Jesteśmy szkołą, która: 

1. zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne 

potrzeby i możliwości; 

2. rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez koła zainteresowań, udział w 

konkursach i zawodach sportowych; 

3. upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne, 

4. wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji Śląska, 

5. otwiera uczniów na konieczność zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, 

integracji europejskiej , tolerancji, i współpracy między ludźmi; 



6. tworzy własną historię i tradycje, rozwija uczniowski ceremoniał i wzbogaca szkolną 

symbolikę,  

7. dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji 

i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych  

8. dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, 

9. wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną,  

10. jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli,  

11. wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami/opiekunami,  

12. gwarantuje nauczanie przez gruntownie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

13. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie ucznia (COVID -19) 

 

1. Cele ogólne programu:  

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków 

społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi  

oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny to współdziałanie uczniów, rodziców 

i nauczycieli. Jednocześnie szkoła uznaje, że największe prawa i obowiązki wychowawcze 

względem swoich dzieci mają rodzice. Szkoła natomiast wspomaga rodziców w procesie 

wychowania i daje uczniowi możliwość pełnego rozwoju wszystkich sfer: społecznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej, fizycznej).  

Cel główny wychowania to wszechstronnie dojrzały człowiek. Jest to cel długofalowy.  

Cel główny profilaktyki to wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju psychofizycznym i 

społecznym poprzez redukowanie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących. 

Cele szczegółowe PWP w zakresie wychowania opierają się na podstawie programowej kształcenia 

ogólnego i modelu absolwenta, zaś cele profilaktyki opierają się na wspieraniu czynników 

chroniących i ograniczaniu wpływów czynników ryzyka.  



Czynniki chroniące w naszym środowisku to prezentowana przez większość rodziców i uczniów: 

1. Silna więź emocjonalna w rodzinie - dzieci i rodziców; 

2. Zainteresowanie nauką szkolną; 

3. Regularne praktyki religijne; 

4. Poszanowanie prawa, norm, wartości społecznych; 

5. Przynależność do pozytywnych grup. 

Z obserwacji, rozmów z rodzicami uczniów, policją, nauczycielami wynika, że w naszym 

środowisku największą uwagę należałoby zwrócić na przeciwdziałanie takim zagrożeniom 

(czynniki ryzyka) jak: 

1) zachowania szkodzące bezpieczeństwu uczniów fizycznemu i psychicznemu (np. 

nieprzestrzeganie regulaminów bhp, popychanie, zamykanie w salach, łazienkach itp., 

zabieranie cudzej własności, cyberprzemoc) 

2) ryzyko eksperymentów z papierosami i alkoholem; 

3) niepowodzenia szkolne wynikające nie tyle z dysfunkcji ucznia, co z braku pracy 

ucznia w domu lub (i) braku wymagań wychowawczych wobec dziecka w rodzinie;  

4) braki w wypełnianiu funkcji wychowawczo – opiekuńczych rodziny. 

Czynniki 1-4 znalazły potwierdzenie w diagnozie Falochron.  

Zatem: głównym celem Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest 

wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju 

osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, 

zdrowotnym i społecznym. 

Strategia wychowawcza szkoły zmierza do osiągnięcia i sprzyja ukształtowaniu przyjętego 

wzorca osobowego ucznia poprzez rozwijanie osobowości w pięciu sferach: społecznej, 

intelektualnej, aksjologicznej, psychicznej, fizycznej i realizację poszczególnych zadań. W 

zależności od potrzeb wychowanka zadania realizowane są poprzez:  

1) WSPOMAGANIE- uczeń doświadcza i rozwija się prawidłowo. 



2) KORYGOWANIE- uczeń przez doświadczanie koryguje swoje dysfunkcje. 

3) KSZTAŁTOWANIE- uczeń doświadcza, aby przyjąć oczekiwane postawy i wartości za 

własne. 

4) ZAPOBIEGANIE/PROFILAKTYKĘ - uczeń doświadczając nabywa umiejętności, które 

pozwolą zapobiec zakłóceniom w rozwoju w przyszłości. 

6. Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2020/21.  

Za realizację SPW-P odpowiadają wszyscy nauczyciele: przedmiotów, wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, pedagog, logopeda, nauczyciele prowadzący rewalidację, dyrekcja 

szkoły, a w sferach bezpieczeństwa i zdrowia – wszyscy pracownicy szkoły.  

Program ten jest realizowany w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów oraz przy wsparciu 

instytucji z zewnątrz: poradni psychologiczno – pedagogicznej, policji i innych instytucji w 

razie potrzeb.  

Szczegóły, takie jak terminy, i osoby odpowiedzialne za dane działanie znajdują się w 

„Koncepcji pracy szkoły na rok 2020/21”.  

Wychowanie 

i profilaktyka  

Cele główne:  Forma realizacji  

 

Wsparcie ucznia 

w sferze 

fizycznej  

 

1. Uczeń zachowuje się 

bezpiecznie w szkole, na 

ulicy, w domu 

i w miejscach publicznych.  

 

2. Czuje się bezpiecznie.  

 

 

 

 

 

 

 - Zajęcia wychowawcze w ciągu całego 

roku szkolnego; 

 - instruktaż przed godzinami wychowania 

fizycznego,  

 - zapoznanie uczniów i rodziców z 

regulaminami i procedurami panującymi 

w szkole (Regulaminy klas, pracowni, sali 

gimnastycznej, boiska , placu zabaw itp.) 

oraz procedurami dotyczącymi COVID - 

19 

 - zajęcia z policjantem lub strażnikiem 

miejskim  

 -zabezpieczenie długich przerw, 

zwrócenie uwagi na zachowanie 

bezpiecznej odległości oraz rygoru 

sanitarnego 

-opieka pielęgniarki szkolnej;  

 - lekcje wf, SKS,  



3. Uczeń prowadzi zdrowy 

styl życia .  

 

 

 

 

4. Odżywia się 

racjonalnie.  

 

 

 

 

 

 

5. Zna konsekwencje 

zdrowotne, prawne i 

społeczne stosowania 

środków odurzających.  

 

 

 

6. Jest wolny od 

uzależnień, nie 

eksperymentuje ze 

środkami 

psychoaktywnymi  

 

 

 - zajęcia z pedagogiem „Zadania 

pedagoga” - klasy I 

 - udział uczniów w zawodach sportowych 

poza szkołą,  

 szkolne konkursy sportowe, konkurs na 

najbardziej usportowioną klasę,  

 - organizacja Dnia Sportu  

 - Programy Szklanka mleka i Warzywa i 

owoce w szkole  

 - Obiady szkolne, działalność stołówki, 

stały dostęp do wody mineralnej, 

Popularyzacja II śniadania ; 

- edukacja prozdrowotna – 

 - Zajęcia z psychologiem z PPP lub z 

pedagogiem nt odżywiania się – 

„Odżywianie się, a kanony mody” ? 

- lekcje wdż w klasach 4-8 

 - nadzór nad tym, aby uczniowie nie 

niszczyli resztek jedzenia (kanapki), tylko 

zabierali je do domu; 

 - zajęcia z dietetykiem lub psychologiem , 

głównie dla dziewcząt klas VII i VIII ; 

 - zajęcia wychowawcze ze szczególnym 

uwzględnieniem klas VI – VIII) ; 

-działania interwencyjne w razie problemu, 

 - Obserwacja uczniów pod kątem 

zachowań żywieniowych; wczesna 

interwencja ;  

 - plakaty, prezentacje „Klasowe księgi 

zdrowia” - wystawa prac ; 

 - wystawa plakatów, prezentacje 

multimedialnych nt  

zdrowia,  

- zajęcia dla klas7 i 8 „Przyszłość zależy od 

dzisiaj” – (UM. Policja)  

  

 - program profilaktyczny „Smak życia 

czyli debata…. 4a (zmodyfikowany) 7ab, 

8a 

 Jestem wolny od nałogów – elementy 

programu „Znajdź właściwe rozwiązanie – 



kl. 6abc, 7ab 

 

- kontakt z pedagogiem szkolnym, zajęcia (kl. I, 

VII, VIII ) nt możliwości pomocy; 

 -Szkolna Skrzynka Zaufania.  

 -akcje informacyjne: gazetka pedagoga, 

strona WWW ZSP 7, ulotki, plakaty  

 - zajęcia Wychowania do życia w rodzinie  

- rozmowy z policjantem ; 

 - szkolne procedury postępowania w 

sytuacjach kryzysowych w przypadku 

zachowań suicydalnych,  

 -udział uczniów w ogólnopolskim 

konkursie Zachowaj Trzeźwy Umysł , 

 - Szkolne Dni Profilaktyki 

-spotkania z rodzicami , wywiadówki, konsultacje 

indywidualne; 

-Prezentacja filmu nt zagrożeń świata wirtualnego  

- Aktualizacja wiedzy - doskonalenie nauczycieli 

adekwatne do nowych zagrożeń (cyberprzemoc, 

dopalacze itp.)  

 Współpraca z PPP i innymi instytucjami 

(SR, policja) 

Wsparcie 

dziecka w sferze 

społecznej  

 

 

 

 

 

 

Uczeń konstruktywnie 

pełni role społeczne czyli:  

1. Przestrzega prawa i 

umów społecznych 

; 

2. Jest samodzielny 

 

3. Szanuje historię 

swojego państwa i narodu.  

4. Szanuje symbole 

narodowe.  

5. Kultywuje tradycje 

śląskie  narodowe i 

europejskie.  

- zajęcia wychowawcze; spotkania z policjantem, 

- Zajęcia wych. – profil. Po co są zasady w 

szkole? – kl.1-3; 

- zajęcia „Odpowiedzialność prawna młodzieży: 

kl. 8; 

- strój galowy zgodny ze Statutem; 

 

-kontrola wypełniania obowiązków ucznia oraz 

kontrola frekwencji; 

- spotkanie z panią Marią Magiera – kl. 6-8 

- w razie potrzeb – zawarcie kontraktu z uczniem; 



 

 

6.Szanuje drugiego 

człowieka, jest 

tolerancyjny. 

 

7.Zna sylwetkę patrona 

szkoły Alfreda 

Szklarskiego, kultywuje 

tradycje szkolne.  

 

8. Jest współgospodarzem 

szkoły- bierze udział w 

akcjach i inicjatywach w 

szkole ; 

9. Szanuje wspólną 

własność – jest 

współodpowiedzialny za 

swoją klasę; szkołę, 

dzielnicę, dom rodzinny.  

10.Potrafi odpowiednio 

zachować się w szkole i 

poza nią; 

11. Wypowiada się w 

sposób kulturalny, nie 

używa słów uznanych za 

wulgaryzmy.  

 

 

 

 

 

 

-lekcje wdż, godziny wychowawcze, j. polski, 

WOS 

- uroczystości historyczne: odpowiedni ubiór, 

ceremoniał.  

- edukacja regionalna, Dzień Języków Obcych, 

konkursy recytatorskie  

 

- Dzień Patrona  

- szkolna wystawa dot. A. Szklarskiego  

- Na tropie Tomka – wystawa w Muzeum Śląskim 

klasy 1i 4; 

-działalność Samorządu Uczniowskiego  

- Szkolny Klub Młodego Wolontariusza  

- uroczystości z udziałem rodziców uczniów, 

 

- wycieczki klasowe, wyjścia , uroczystości; 

- zachowanie na lekcjach, postępowanie zgodne z 

regulaminami i prawem szkoły oraz zgodne z 

zasadami współżycia społecznego we wszystkich 

sytuacjach szkolnych; 

 

- zajęcia wych. – profil. „Prawa dziecka kl. 2abc, 

kl. 3abc 

- lekcje języka polskiego; zajęcia z wychowawcą, 

na wszystkich przedmiotach i w czasie przerw; 

- szkolne rozgrywki w SCRABBLE  

- wybory klasowe „Dobry kolega, dobra 

koleżanka”  

- przegląd poezji; 

- Dzień Języka Ojczystego  



12. W Internecie wykazuje 

się kulturą słowa 

13. Poznaje swoje 

predyspozycje w kierunku 

wyboru dalszego 

kształcenia 

14. Jest prawdomówny w 

stosunku do nauczycieli i 

rodziców. 

-lekcje informatyki, wdż, godziny wychowawcze, 

spotkania z policjantem; 

- godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem ; 

- Bezpieczny Internet, etykieta, przestrzeganie 

prawa, szacunek – kl. 5-8 

- lekcje wdż kl. 6-8 

- zajęcia ”Moje predyspozycje” w kl. 7 i 8 - 

doradztwo zawodowe 

-ścisły kontakt szkoła – dom, wczesna 

interwencja w przypadku trudności o charakterze 

wychowawczym, rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowych na bieżąco; 

 

Wsparcie 

rozwoju 

emocjonalnego  

 

 

 

1. Uczeń ponosi 

odpowiedzialność 

za siebie;  

2. Uczeń jest 

odpowiedzialny 

za innych.  

3. Uczeń wyraża 

emocje 

i zachowuje się w 

sposób społecznie 

akceptowany, nie 

narusza praw i 

godności innych 

ludzi.  

 

4. Jest tolerancyjny 

wobec innych 

narodów, religii i 

poglądów, wobec 

innych ludzi.  

 

5. Potrafi 

przeciwstawić się 

negatywnym 

wzorcom.  

- pogadanki ,scenki, filmy, lektury; omawianie 

sytuacji konfliktowych i modelowanie 

pożądanych zachowań; 

- lekcje Wychowania do życia w rodzinie (kl. IV- 

VIII)  

-zajęcia wychowawcze  

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z 

sytuacjami trudnymi podczas wszystkich form 

aktywności uczniów w szkole; 

- pomoc w łagodzeniu wewnętrznych napięć 

emocjonalnych i wyrażaniu ich w sposób 

społecznie akceptowany;  

konstruktywne, poprzez mediacje rozwiązywanie 

konfliktów ; 

 

-uczenie reagowania na zjawiska przemocy – 

szukania pomocy u osób dorosłych  

 

- akcje informacyjne „Gdzie szukać pomocy?”,  



 

6. Potrafi w 

kulturalny sposób 

bronić swojego 

zdania.  

 

7. Wie, do kogo 

zwrócić się 

z prośbą o pomoc.  

 

8. Potrafi zawierać 

i podtrzymywać 

przyjaźnie. 

 

9. Podkreśla więź ze 

swoją rodziną, z 

kolegami, 

z osobami 

znaczącymi dla 

niego.  

 

10. Potrafi 

współdziałać 

z innymi  

11. Tworzy 

wspólnotę – nie 

izoluje się i nie 

izoluje innych od 

grupy 

 

- Szkolna Skrzynka Zaufania , 

- wspólne spędzanie czasu na przerwach zgodnie 

z procedurami, 

- pomoc koleżeńska, wsparcie rówieśnicze, 

- zajęcia „Czy każdy smutek to problem? – kl. 

7ab, 8a  

- dyskusja na temat rodzajów przemocy, 

zwracania się o pomoc do dorosłych,  

- praca z książką  

- lekcje Wychowania do życia w rodzinie (kl. IV- 

VIII)  

- uroczystości szkolne we współpracy z rodzicami  

- Praca w SKMW, SU 

- Współpraca uczniów w trakcie rozmaitych 

projektów na wszystkich przedmiotach 

- zajęcia wychowawcze z wychowawcami oraz z 

pedagogiem Między rówieśnikami –koleżeństwo, 

przyjaźń” kl. 4a, 5a – elementy programu 

„Apteczka I pomocy emocjonalnej” 

-pomoc koleżeńska, 



Wspomaganie 

rozwoju 

intelektualnego  

 

 

1. Uczeń uczy się 

zgodnie ze swoimi 

możliwościami. 

 

 

 

2. Pracuje 

przezwyciężając 

trudności  

 

 

 

 

3. Do szkoły 

uczęszcza 

systematycznie, 

nie wagaruje 

 

 

4. Rozwija swoje 

talenty, 

zainteresowania, 

jest ciekawy 

świata i otwarty 

na wiadomości. 

5. Potrafi zgodnie 

z zasadami 

posługiwać się 

nowoczesną 

technologią i w 

razie potrzeby 

wykorzystać ją w 

przypadku 

zdalnego 

nauczania 

6. Dokonuje selekcji 

informacji, potrafi 

szukać w wielu 

- lekcje doradztwa zawodowego; 

- zajęcia z pedagogiem „Moje predyspozycje” 

– kl. 7 i 8 

- indywidualizacja pracy z dzieckiem , 

-dostosowanie wymagań edukacyjnych; 

- zespoły dydaktyczno – wyrównawcze; 

- Zaj. korekcyjno- 

kompensacyjne 

-zajęcia rewalidacyjne ; 

- zajęcia logopedyczne; 

- indywidualizację metod i środków w stosunku 

do uczniów tego wymagających; 

- indywidualna udzielana na bieżąco pomoc 

nauczyciela w przypadku trudności; 

- pomoc koleżeńska; 

- diagnoza i terapia w PPP; 

- indywidualne poradnictwo skierowane do 

rodziców uczniów i samych uczniów,  

 

 

- zajęcia nt zasad efektywnego uczenia się kl 6 i 

7 oraz stresu „Stres – wróg czy 

sprzymierzeniec?” – kl 7 i 8  

- wczesna interwencja w przypadku nadmiernej 

absencji wychowawcy we współpracy 

z pedagogiem  

- wczesna interwencja w przypadkach częstego 

nieprzygotowania się ucznia do zajęć.  

- monitoring nieobecności, e – dziennik, 

procedury, 

- ścisła współpraca z rodzicami uczniów oraz 



źródłach  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Potrafi 

posługiwać się 

językami obcymi. 

 

 

8. Czyta i korzysta z 

biblioteki. 

 

osobami wspomagającymi rodzinę: PPP, 

kuratorami, OPS i in. 

- egzekwowanie od rodziców ustalonych form 

pomocy dziecku; 

 

- wszystkie zajęcia szkolne, a zwłaszcza 

komputerowe; 

- zajęcia nt bezpieczeństwa i kultury w Internecie 

(zob. II sfera pkt.12) 

- rozmowy i zajęcia z rodzicami uczniów nt 

zagrożeń ; 

- zajęcia wychowawcze, lekcje przedmiotów, 

zajęcia biblioteczne, akcje informacyjne; zajęcia 

wdż w kl 5 i 6 

Dzień Języków Obcych  

Konkursy j. angielskiego – szkolne i pozaszkolne  

Dzień Języków Obcych  

Konkursy j. angielskiego – szkolne i pozaszkolne  

 

- zajęcia i konkursy biblioteczne; wycieczka do 

biblioteki miejskiej ; 

- monitoring korzystania uczniów z biblioteki i 

czytelni ; 

- całoroczny konkurs czytelniczy;  

- Lapbooki i inne formy prezentacji lektur, 

posługiwanie się TIK 

- Tydzień Głośnego Czytania. 

 



 

Wsparcie 

ucznia w sferze 

aksjologicznej 

1.Uczeń ma 

konstruktywny system 

wartości: 

1. Uczeń stara się 

poznać siebie – 

swoje mocne i 

słabsze strony.  

2. Broni słabszych, 

przeciwstawia się 

agresji.  

3. Pomaga innym.  

4. Rozróżnia między 

dobrem a złem.  

5. Szanuje przyrodę.  

6. Szanuje wspólne dobro 

– m.in. szkołę i jej 

otoczenie 

- samoocena ucznia, refleksja nad własnym 

zachowaniem; 

 

- ocena kolegów ; 

- rozwiązywanie konfliktów w klasie na bieżąco;  

- zgłaszanie wychowawcom spraw zw. z 

bezpieczeństwem, Szkolna Skrzynka Zaufania; 

- zajęcia wychowawcze, lekcje religii, cała 

działalność dydaktyczno – wychowawczo – 

opiekuńcza szkoły, sytuacje wychowawcze na 

wszystkich przedmiotach, wycieczkach; 

- dążenie do naprawienia szkód w wymiarze 

interpersonalnym oraz materialnym;  

- SKMW, SU, pomoc koleżeńska, udział w 

akcjach i projektach na terenie szkoły; 

- Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, całoroczna 

selektywna zbiórka odpadów ; 

- regulaminy wypożyczania podręczników, 

regulamin biblioteki , korzystania z szafek itd.  

 

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w ZSP 7 w roku 

szkolnym 2020/2021: 

 
Dbamy o ceremoniał, kształcimy postawy patriotyczne i społeczne 
 

Lp. Działania i cele Termin Osoby 
odpowiedzialne 

1. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

 W klasach z wychowawcą 

 wdrażanie do poszanowania symboli narodowych 

 pasowanie uczniów klasy I - aula 

1 września 
2020 

A.Wolner 
Wychowawcy klas 
I-VIII 

2. 

Dzień Chłopca 

 integracja uczniów 

 kształtowanie postawy szacunku do innych 

 zabawy i konkursy z zachowaniem reżimu sanitarnego 

wrzesień 2020 Samorząd 
Uczniowski 
wychowawcy 

3. 

Święto Komisji Edukacji Narodowej 

 kształtowanie postawy szacunku do pracowników oświaty 

 promowanie edukacji jako wartości istotnej w funkcjonowaniu w 
społeczeństwie 

październik 
2020 

Wychowawcy klas 
VI – VII  
Samorząd 
Uczniowski 



4. 
Akcja “Wywieś flagę” 

 kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowania symboli 
narodowych 

listopad 2020, 
maj 2021 

J. Grudzińska 

5. 

Święto Niepodległości 

 rozwijanie zainteresowań historią 

 kształcenie postaw patriotycznych 

 wpajanie szacunku dla symboli narodowych 

 poznanie pieśni patriotycznych i postaci historycznych 

listopad 2020 A. Wolner 
J. Grudzińska 
Samorząd 
Uczniowski 
M. Małek - szpital 

6. 

Dzień Praw Dziecka 

 edukacja w zakresie znajomości praw dziecka – zajęcia w kl.2-3 

 prezentacja materiałów informacyjnych , w tym filmów naszych 
uczniów 

listopad 2020 J. Langer 

7. 

Zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt 

 promowanie wolontariatu 

 uwrażliwienie na potrzeby zwierząt 

 współpraca z firmami lokalnymi 

 współpraca z rodzicami 

 
styczeń 2021 

K. Kalafarska 
J. Langer 
I. Kwiatek 
A.Swacha 
 

8. 

Śląskie specjały 
•kuchnia śląska wyznacznikiem  tożsamości ślązaka 
•wspieranie uczniów w poszukiwaniu i wzmacnianiu tożsamości 
lokalnej 
•poznanie słówek śląskich 
•promowanie tradycji śląskich 

Cały rok  D. Szymura 
M. Małek 

9. 

Jasełka szkolne 

 spotkanie opłatkowe – kultywowanie tradycji związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia 

 integracja środowiska szkolnego 

grudzień 2020 K. Grzenia 
A. Wolner  
G. Małek 

10 
Szkolny Dzień Anioła-anielski konkurs i wymiana anioła z WTZ 
Latarnia 
-integracja uczniów, działalność woluntarystyczna 

21 grudzień 
2020 

D. Rudnicka, 
I. Kwiatek 

11. 
Dzień Kobiet 

 integracja uczniów 

 kształtowanie postawy szacunku do innych 

8 marca 2021 Samorząd 
Uczniowski, 
wychowawcy 

12 Dzień Matematyki 
-szerzenie wiedzy i pasji matematycznej 

12 marzec 
2021 

M. Harnasz, A. 
Dyla, I. Kwiatek 

13 
Tradycje Wielkiej Nocy  

 kultywowanie tradycji związanych z obchodami świąt 
Wielkanocnych 

kwiecień 2021 M. Pope 
A. Wolner 
G. Małek 

14. 

Dzień Patrona 

 zapoznawanie dzieci z ceremoniałem szkolnym 

 popularyzowanie postaci A. Szklarskiego i jego twórczości 

 promowanie czytelnictwa 

 promowanie aktywnego trybu życia 

Maj 2021 A. Urbaniak 
D. Rudnicka 
Samorząd 
Uczniowski 
 

15. 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

 książka jako dobro społeczne 

 wdrażanie do przestrzegania prawa autorskiego 

II poł. kwietnia 
2021 

A. Urbaniak 

16. 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Czerwiec 2021 A. Wolner, A. Dyla, 

J. Grudzińska, I. 
Liszka, D. Tkocz 
A.Szojer- Puzon 

17, 
Zakończenie kl .VIII- KOMERS 
Pożegnanie klas VIII przez klasy VII 

Czerwiec 2021 A. Wolner, A. Dyla, 
J. Grudzińska, I. 
Liszka, D .Tkocz 
A.Szojer- Puzon 

 
 
Wokół regionu, kraju, Europy 
 



Lp. Działania i cele Termin Osoby 
odpowiedzialne 

1. 

Poznajemy nasz region i tradycje 

 kultywowanie tradycji śląskich (podczas różnych uroczystości 
i świąt) 

 poznajemy historię Śląska i Rybnika (przy okazji realizacji treści 
dydaktycznych, podczas zajęć świetlicowych i bibliotecznych) 

cały rok Wszyscy 
nauczyciele 

2. 
Europejski Dzień Języków Obcych 

 miejsce Polski we wspólnej Europie 

 kształtowanie postaw zrozumienia między narodami 

II poł. 
września 
2020 
 

D. Rudnicka, 
A. Szojer-Puzon 
D .Kowalska 
J. Błażkiewicz 

3. 
Dzień Pluszowego Misia 

 edukacja europejska 

listopad 2020 Wychowawcy I-III 
M. Małek – szpital 
A. Swacha 

4. 

Dzień św. Patryka 

 popularyzacja świąt w Wielkiej Brytanii 

 zachęcanie dzieci do wystąpień publicznych 

 motywowanie dzieci do nauki j. angielskiego 

marzec 2021 D. Rudnicka 
A. Szojer-Puzon 
D. Kowalska 
J. Błażkiewicz 

5. 
Szkolne rozgrywki w j. angielskim - Wise Pupil 2021 dla kl. III 

 motywowanie do nauki j. angielskiego 

 promowanie dzieci uzdolnionych 

marzec 2021 D. Rudnicka 
 

6. 
Szkolny konkurs języka angielskiego Memory Master 
• motywowanie do nauki języka angielskiego 
•promowanie dzieci uzdolnionych 

listopad 2020 D. Rudnicka 

7. 

Międzynarodowy Dzień Tańca „Dzień Talentów” 
• promocja młodych talentów 
•rozwój artystyczny, estetyczny i kulturalny 
•rozwijanie kreatywności 
•poczucie stylów tanecznych 

Kwiecień 
2021 

A.Wolner 

 
 
Jesteśmy otwarci na współpracę i środowisko 
 

Lp. Działania i cele Termin Osoby 
odpowiedzialne 

1. 

Współpraca z lokalnymi instytucjami i firmami 

 zapraszanie do udziału w niektórych uroczystościach szkolnych 

 współpraca w sprawach szkolnych  

cały rok Wszyscy 
nauczyciele 

2. Współpraca z policją   

 interwencja i profilaktyka  

cały rok J. Langer 
Dyrekcja szkoły 

3. 

Działalność całoroczna KLUBU MŁODEGO WOLONTARIUSZA  

 upowszechnianie idei wolontariatu 

 rozwijanie zdolności plastycznych i stymulowanie kreatywnego 
myślenia 

 kształtowanie postawy bezinteresownej pomocy 

 kształtowanie otwartości na ludzi i ich problemy 

 wspieranie fundacji mAli wspaniali 

cały rok J. Langer 
I. Kwiatek 
 

4. 

Współpraca biblioteki z rodzicami 

 publikacja na gazetkach ściennych i na stronie biblioteki informacji 
dla rodziców (promocja czytelnictwa, ciekawych publikacji 
z zakresu wychowania i wspomagania rozwoju dzieci) 

cały rok 
 
 
 
 

A. Urbaniak 

5. 

Współpraca biblioteki z przedszkolem 

 wdrażanie starszych grup przedszkolnych do korzystania 
z biblioteki pod opieką wychowawców – w miarę możliwości ze 
względu na warunki reżimu sanitarnego 

 wzajemna współpraca w projektach czytelniczych  

cały rok 
 
 
 
 

A. Urbaniak 

6. Kościół – Rodzina – Szkoła; Konkurs Palma wielkanocna 
 

Marzec 2021 K.Grzenia 
M.Pope 



7. 

Mini inscenizacja różańca świętego w parafii p.w. św. Floriana 
w Orzepowicach 

 kształtowanie postaw chrześcijańskich 

 promocja szkoły w środowisku lokalnym 

październik 
2020 

K. Grzenia 

8. 

Międzyklasowy Przegląd Kolęd  

 integracja uczniów, babć i dziadków 

 rodzinne kolędowanie 

 podtrzymywanie i wzmacnianie więzi rodzinnych 

Styczeń 
2021 

K. Grzenia 
A. Wolner  
M. Pope 
wychowawcy klas 

9. 

Dzień Babci i Dziadka – kl.1 
Dzień Matki kl.2 
Dzień Rodziny kl.3 

 podtrzymywanie i wzmacnianie więzi rodzinnych 

 współpraca z rodzicami 

styczeń 2021 
maj 2021 
maj/czerwiec 
2021 

Wychowawcy klas 
I-III 

10. 

Pedagogizacja rodziców – tematy wychowawcze wg zapotrzebowania: 

 pedagogizacja rodziców, 

 rozwiązywanie problemów wychowawczych. 

wg potrzeb 
zgłaszanych 
przez wych. 
klas 

J. Langer 
Wychowawcy klas 

11. 
Pomoc, poradnictwo i współpraca z rodzicami w zakresie udzielania 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Cały rok 
szkolny  
wg potrzeb 

E. Barteczko 

12. 
Współpraca ze Szpitalem Wojewódzkim nr 3 w Rybniku 
•rozwijanie zainteresowań dzieci 
•współpraca z personelem Oddziału Pediatrycznego 

Cały rok 
szkolny 

M .Małek 

 
 
 
W kręgu kultury, twórczości i zainteresowań 
 

Lp. Działania i cele Termin Osoby 
odpowiedzialne 

1. 

Odkrywanie zdolności, rozwijanie zainteresowań i doskonalenie 
umiejętności dzieci 

 udział dzieci w różnych formach zajęć pozalekcyjnych 
i świetlicowych 

 całoroczna praca podczas lekcji przedmiotowych 

cały rok Wszyscy 
nauczyciele 

2. 

Literacki przegląd twórczości szkolnej „Radość pisania” 

 poszukiwanie talentów literackich wśród uczniów 

 prace o dowolnej tematyce (opowiadanie, pamiętnik, wiersze itp.) 

 doskonalenie umiejętności kluczowych i podniesienie 
efektywności kształcenia 

cały rok D. Tkocz 
J. Duda 
J. Rozmus 

3. 

Biblioteczne wyzwania 

 promowanie czytelnictwa 

 popularyzowanie wartościowych pozycji czytelniczych 

 zachęcenie do udziału w konkursach 

 rozwijanie wyobraźni 

 wzbogacanie słownictwa 

cały rok A. Urbaniak 

4. 

Tydzień Głośnego Czytania 

 promowanie czytelnictwa 

 głośne czytanie w klasach przez nauczycieli 

 krótkie konkursy czytelnicze 

28 września – 
2 października 
2020 

A. Urbaniak,  
nauczyciele 
j. polskiego,  
wychowawcy  

5. 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

 wdrażanie uczniów kl. 1 do korzystania z biblioteki 

 promowanie czytelnictwa 

 gazetki, zabawy i krótkie quizy czytelnicze 

październik 
2020 

A. Urbaniak,  
wychowawcy  
kl. I 

6. 

XXVI Konkurs Wiedzy Biblijnej dla kl. IV- V oraz VI-VIII (etap 
szkolny) 
Kl. IV-V 22.10.2020 r- etap szkolny 
Kl. VI-VIII 19.11. 2020 r- etap szkolny 

 Październik  
i listopad  
2020 r 

K. Grzenia 
M. Pope 



 poznanie Dziejów Apostolskich 

 ukazanie wartości Pisma Św. w życiu człowieka 

 pobudzanie do większego zainteresowania i aktywności na 
lekcjach religii i w życiu szkoły 

7. 

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki, j. polskiego i j. 
angielskiego 

 rozwijanie zainteresowań matematycznych 

 popularyzowanie matematyki wśród uczniów 

 umożliwianie uczniom sprawdzania swoich wiadomości 
i możliwości 

 popularyzowanie nauki języka obcego wśród uczniów 

listopad 2020 A. Dyla 
J. Duda 
D. Tkocz 
A.  Szojer-Puzon 
D. Rudnicka 

8. 

Zbieranie kartek świątecznych i słodyczy dla podopiecznych 
Szkolnego Koła Młodego Wolontariusza 

 rozwijanie uzdolnień plastycznych 

 pomoc osobom starszym i potrzebującym 

 rozwijanie idei humanitaryzmu 

grudzień 2020 
marzec 2021 

J. Langer 
I. Liszka 
K.Kalafarska 
I. Kwiatek 

9. Słodkie upominki na święta dla podopiecznych OPS - Wodzisław grudzień 2020 G. Małek 
M. Pope 

10. 

Poznawanie bibliotek w regionie 

 promowanie czytelnictwa 

 udział w wybranych wydarzeniach oraz zajęciach organizowanych 
przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczna oraz 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką – w zależności od 
możliwości  

 informowanie o wydarzeniach 

cały rok A. Urbaniak 
wychowawcy 

11. 

Konkurs ortograficzny IV-VIII 

 rozwijanie umiejętności poprawnego pisania 

 kształcenie poczucia własnej wartości 

maj / czerwiec 
2021 

J. Duda 
D. Tkocz 
J. Rozmus 

12. 

Konkurs na pisankę 

 kultywowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi 

 promowanie tradycji rodzinnych 

 rozwijanie twórczej wyobraźni 

 wkład w kiermasz świąteczny w szkole 

marzec 2021 M. Małek, G. 
Małek, U. Berger, 
G. Zmarzły, M. 
Gardian 

13. 

Dzień Teatru 

 promocja młodych talentów 

 poznanie historii teatru 

 rozwijanie pomysłowości wyobraźni  twórczej 

marzec 2021 D. Tkocz,  
J. Duda 
J. Rozmus 

14. 

Światowy Dzień Książki Dziecięcej 

 promowanie czytelnictwa 

 zachęcanie do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz 
biblioteki publicznej 

 rozwijanie zdolności plastycznych – tworzenie własnych 
książeczek 

kwiecień  
2021 

A. Urbaniak 
wychowawcy 

15. 

Tydzień Bibliotek 

 promowanie czytelnictwa 

 zachęcanie do korzystania ze zbiorów i oferty edukacyjnej 
biblioteki szkolnej oraz biblioteki publicznej 

 quizy tematyczne 

 współpraca z biblioteką publiczną 

maj  
2021 

A. Urbaniak, M. 
Małek - szpital 
 

16. 
Wystawa autorskich prac plastycznych 

 promowanie twórczości dzieci 

 rozwijanie twórczej wyobraźni 

Czerwiec 2020 I. Liszka 
 

17. 
Udział w konkursach plastycznych na różnym szczeblu 

 promowanie twórczości dzieci 

 rozwijanie twórczej wyobraźni 

cały rok I. Liszka 
G. Małek 
 

18. 
Przegląd Poezji  
•wyrobienie pamięci językowej logicznej i mechanicznej 
•wzbogacenie słownictwa i umiejętności wypowiedzi 

Luty 2021 J. Rozmus 



•wywołanie przeżyć emocjonalnych 

19. CoolKultura- cykliczne wyjścia do teatru i kina 
•kształcenie koncepcji kulturalnych 

Cały rok D. Tkocz 
J. Duda 

20. 
Udział w konkursach muzyczno-tanecznych 
•promowanie twórczości dziecięcej 
•rozwijanie uzdolnień artystycznych 

Cały rok A. Wolner 

21.   
Dzień języka ojczystego 

Marzec 2021 G. Małek 
J. Rozmus 

22. 
 
Warsztaty Logopedyczne 

II semestr J. Rozmus 
I.Kram-
Tarnowska 

23. Udział w konkursach historycznych na różnym szczeblu Cały rok J. Grudzińska 

27. Udział w konkursach wokalnych, muzycznych, tanecznych na różnym 
szczeblu 

Cały rok A. Woloner 

24. 
Mała Akademia Przedszkolaka 
•pokazy doświadczeń fizyczno-chemicznych w wykonaniu uczniów 
klas VII i VIII 

Styczeń- maj 
2021 

M. Klim 

 
Działamy dla zdrowia i ekologii 
 

Lp. Działania i cele Termin Osoby 
odpowiedzialne 

1. 

Udział w zawodach sportowych objętych kalendarzem imprez 
sportowych 

 rozwój fizyczny uczniów 

 promocja szkoły 

cały rok 
 

K. Piecha 
K. Kowalczyk- 
Kudziarz 
D.Ściubidło 

2. 

Święto Drzewa 

 zbiórka makulatury, zużytych baterii, sprzętów elektronicznych 

 współpraca z firmami lokalnymi 

 współpraca z rodzicami 

listopad 2020 K. Kalafarska, 
A. Urbaniak,  
M. Małek, 
wychowawcy 

 Miejski konkurs ekologiczny 

 zbiórki makulatury w ramach konkursu RSK 

cały rok A. Urbaniak 

3. Sprzątanie świata 

 promowanie postaw ekologicznych  

koniec 
września  2020 

K. Kalafarska  
D.Kowalska 

4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Medycznej „MEDITEST” 

 promowanie zdrowego stylu życia 

grudzień 2020 K. Kalafarska 

5. 

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „EKO-TEST” 

 promowanie zdrowego stylu życia 

 kształtowanie postaw ekologicznych i odpowiedzialności za 
środowisko naturalne 

marzec/ 
kwiecień 2021 

K. Kalafarska 

6. 

Szkolne  Dni Profilaktyki 

 promowanie zdrowego stylu życia 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i zaburzeniom odżywiania 

 kształtowanie postaw ekologicznych i odpowiedzialności za 
środowisko naturalne 

 współpraca z rodzicami 

 zbiórka makulatury, ZSEE, zużytych baterii  

 promocja postaw proekologicznych 
 

kwiecień 2021 K. Kalafarska  
J. Langer 
M. Małek - szpital 
wychowawcy 

7. 
Udział w kampanii "Rowerowy maj"  

 przygotowanie i organizowanie karty rowerowej,  

 zajęcia z pierwszej pomocy 

maj 2021 I. Liszka 
Pielęgniarka 

8. 

Dzień Sportu 

 propagowanie aktywności sportowej 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych 

 edukacja poprzez zabawę 

 wdrażanie zasad fair play 

czerwiec 2021 K. Piecha, 
A. Kowalczyk- 
Kudziarz 
D.Ściubidło 



9. 

Program profilaktyczne „Smak życia 

 profilaktyka uzależnień  

 kształtowanie postaw prozdrowotnych 

 promocja higieny psychicznej 

 zajęcia profilaktyczne wg planu pracy pedagoga szkolnego 
 

kwiecień/maj 
2021 
 

J. Langer 
 

10.  

Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rybniku 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych; 

 profilaktyka stosowania środków odurzających 

Wg 
harmonogramu 
MKRPA 

J. Langer 
 

 
 
Uczymy się samorządności 
 

Lp. Działania i cele Termin Osoby 
odpowiedzialne 

1. 
Udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, społecznych, 
prowadzenie konkursów (w tym konkurs na najlepszą klasę) 

cały rok, 
w razie potrzeb 

Opiekun SU 
J. Langer 
I. Kwiatek 

2. 
Prowadzenie strony SU cały rok sekcja 

informacyjna SU 

3. 

Organizacja wydarzeń szkolnych: 

 Dzień Chłopca 30 września 

 pomoc w przygotowaniu akademii z okazji 11 Listopada 

 Dzień Kobiet 
 

wg kalendarza Opiekun SU 

4. 
Współudział w organizacji uroczystości i wydarzeń szkolnych 
(rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Dni Patrona, 
zakończenie roku szkolnego oraz innych w miarę potrzeb) 

wg kalendarza Opiekun SU 

5. 
Doskonalenie umiejętności stanowienia o sobie poprzez świadome 
decydowanie o sprawach uczniowskich 

cały rok Samorząd 
Uczniowski 

6. Wybory SU na rok szkolny 2020/2021  Wrzesień 2020 Opiekun SU 

 
 

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWACZO –

PROFILAKTYCZNEGO 2020/21 nastąpi w oparciu o : 

 obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego,  

uczniów, rodziców; 

 ankiety dla uczniów, (kl. VII- VIII); 

 rodziców (kl. VII – VIII); 

 nauczycieli  

 rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi. 

 dokumenty w teczkach wychowawczych, 

 



 

  



 



  

 

 


