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1.  Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych 

sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele) 

 
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: wychowawcza i edukacyjna 

 

TREŚĆ  FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ODBIORCA 

 

 

1. Wdrażanie uczniów do: 
a) poszanowania zdrowia własnego i innych m. in. poprzez 

stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego w warunkach 

epidemii, 

b) poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i 

innych, 

c) poszanowania wartości rodziny, 

d) uczciwości i otwartości względem innych, 

e) wrażliwości na krzywdę ludzką, 

f) chęci udzielenia bezinteresownej pomocy innym, 

g) umiejętności przyjęcia pomocy   od innych, 

h) życia w harmonii z sobą samym oraz otaczającym nas 

światem, 

i) umiejętności prowadzenia dialogu, 

j) poszanowania mienia własnego i cudzego, 

k) poszanowania i tolerancji względem odmiennych kultur,  

postaw i poglądów innych ludzi, 

l) poszanowania wartości pracy jako czynnika samorozwoju i 

przysłużenia się innym, 

pogadanka, dyskusja, drama, 

zajęcia wdż, zajęcia zintegrowane, 

program realizacja „Programu dla 

szkół – owoce i warzywa l mleko i 

przetwory mleczne”,  akcje 

charytatywne: działalność 

Szkolnego Koła Misyjnego:, 

działalność Szkolnego Klubu 

Wolontariusza,  

szkolne kolędowanie, nauczanie 

języka niemieckiego, jako języka 

mniejszości narodowej i projekt 

Deutch AG 

 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy klasowi, 

nauczyciel wdż, 

pedagog szkolny, 

psycholog, pielęgniarka 

szkolna, rodzice, 

samorząd uczniowski, 

opiekunowie 

wolontariatu,  

 

 

Kl. I - VIII 
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m) umiejętności budowania własnej, indywidualnej tożsamości 

kształtowanie własnej   wrażliwości uczuciowej i moralnej. 

n) tworzenia przyjaznego klimatu w szkole, budowanie 

prawidłowych relacji rówieśniczych  oraz relacji uczniów i 

nauczycieli, także nauczycieli i rodziców lub opiekunów, w 

tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami i nauczycielami, 

o)  umiejętności utrzymywania wartościowych, przyjaznych 

kontaktów z innymi ludźmi. 

p) poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla innych 

kultur, 

q) integracji społeczności szkolnej z uczniami z Ukrainy 

 

2. Wdrażanie uczniów do funkcjonowania w grupie rówieśniczej i 

nauka działania  w grupie. 
a) kształtowanie poczucia przynależności do danej klasy, 

b) aktywowanie uczniów do wyrażania potrzeb działania w 

grupie rówieśniczej, współtworzenie, 

i respektowanie norm grupowych, 

c) wdrażanie do współodpowiedzialności za działania grupy, 

d) wdrażanie do współodpowiedzialności za klimat 

panujący w szkole oraz za bezpieczeństwo  w szkole, 

e) kształtowanie  poczucie sprawstwa poprzez wyciąganie 

konsekwencji, 
 

wybór samorządu klasowego, 

zabawy integrujące zespół klasowy 

/ grupę zajęć świetlicowych i 

innych zajęć dodatkowych, 

organizowanie imprez szkolnych i 

klasowych (ślubowanie klas 

pierwszych,  zabawa andrzejkowa, 

„Mikołajki”, wigilie klasowe, 

zabawa karnawałowa, „Powitanie 

Wiosny”) oraz wycieczek 

turystyczno — krajoznawczych po 

najbliższej okolicy 

 

wychowawcy, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele prowadzący 

zajęcia dodatkowe, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

 

Kl. I - VIII 

3. Wdrażanie uczniów do podejmowania bezinteresownych  

działań na rzecz innych o charakterze wolontarystycznym – 

krzewienie postawy ofiarności i altruizmu 
 

akcje charytatywne (jak w pkt.1) katechetka, nauczyciele 

prowadzący akcje 

charytatywne, opiekun 

wolontariatu 

Kl. I - VIII 

4. Kształtowanie  postaw patriotycznych i proeuropejskich  u 

uczniów. 

 

a) zapoznanie uczniów z dorobkiem regionalnym,  narodowym 

oraz europejskim w dziedzinie literatury, sztuki, nauk 

rozmowa kierowana, konkursy, 

gazetki, środki audiowizualne, 

akademie szkolne, lekcje 

wychowawcze, ceremoniał 

szkoły, współpraca ze szkołami 

nauczyciele: języka 

polskiego, historii, 

nauczania 

zintegrowanego, 

katecheci, języka 

Kl. I - VIII 
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ścisłych, humanistycznych i sportu, 

b) zapoznanie uczniów z kulturą i tradycjami regionalnymi, 

narodowymi oraz innych krajów europejskich, 

c) kształtowanie poczucia dumy z bycia Polakiem i  

Europejczykiem, 

d) kształcenie umiejętności lingwistycznych – nauka języka 

ojczystego oraz języków obcych, 

e) zapoznanie i uświadomienie uczniom ważności i dat 

narodowych świąt Polski oraz ważniejszych dat, 

f) przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego 

uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa, 

g) wpajanie uczniom okazywania szacunku i hołdu dla 

bohaterów narodowych, 

h) kształtowanie szacunku dla hymnu narodowego, godła oraz 

głównych świąt narodowo-państwowych, 

i) kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne 

min. poprzez udział w akcjach charytatywnych, 

j) kształtowanie więzi z ojczystym krajem, 

k) rozwijanie szacunku dla symboliki, tradycji i obrzędowości. 

 

Unii Europejskiej, obchody 

Święta Niepodległości 

 

 

niemieckiego, języka 

angielskiego, 

wychowawcy 

5. Wskazywanie pozytywnych autorytetów. 

 

a) wskazywanie postaci literatury, filmu, sportu, polityki, religii, 

sztuki godnych naśladowania, 

b) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

lekcje języka polskiego, w – f, 

religii, plastyki, muzyki, wos- u, 

nauczania zintegrowanego, 

godziny wychowawcze, 

pogadanki, prelekcje, gazetki 

szkolne 

nauczyciele j. polskiego, 

wf-u, plastyki, muzyki, 

wos-u, wychowawcy, 

bibliotekarz 

Kl. I - VIII 

 

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej 

  

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: edukacyjna, wychowawcza i profilaktyczna 
 

1. Wspieranie uczniów w poznawaniu samego siebie, swoich 

korzeni rodzinnych, tradycji regionalnej i narodowej i etnicznej  

lekcje wychowawcze, ceremoniał 

szkolny, zajęcia 

Nauczyciele, rodzice, 

samorząd uczniowski , 

Kl. I - VIII 
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poprzez: 
a) mobilizowanie uczniów do samopoznania siebie w zakresie: 

 własnych potrzeb, 

 własnej osobowości, 

 własnych zainteresowań, zdolności i umiejętności, 

 własnych zalet i wad, 

 docenianie własnych walorów-  samoakceptacja i uzdolnień – 

samokrytycyzm, 

  praw dziecka i praw człowieka, 

b) zapoznanie uczniów z dorobkiem regionalnym,  narodowym 

oraz europejskim w dziedzinie literatury, sztuki, nauk 

ścisłych, humanistycznych i sportu, 

c) zapoznanie uczniów z kulturą i tradycjami regionalnymi, 

narodowymi oraz innych krajów europejskich,  

d) kształtowanie poczucia dumy z bycia Polakiem i  

Europejczykiem, 

e) kształcenie umiejętności lingwistycznych – nauka języka 

ojczystego oraz języków obcych, 

f) zapoznanie i uświadomienie uczniom ważności i dat 

narodowych świąt Polski oraz ważniejszych dat europejskich, 

g) przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego 

uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa, 

h) wpajanie uczniom okazywania szacunku i hołdu dla 

bohaterów narodowych, 

i) kształtowanie szacunku dla hymnu narodowego, godła oraz 

głównych świąt narodowo-państwowych, 

j) kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne m. 

in. poprzez udział w akcjach charytatywnych, 

k) kształtowanie więzi z ojczystym krajem, 

l) rozwijanie szacunku dla symboliki, tradycji i obrzędowości. 

m) wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej, 

n) przekazywanie praktycznej wiedzy na temat przeznaczenia i 

funkcjonowania miejsc i instytucji publicznych, 

o) kształtowanie schematów zachowań wymaganych w 

psychoedukacyjne, organizowanie 

różnorodnych imprez związanych 

z obchodami świąt państwowych 

oraz rocznic, odwiedzanie miejsc 

pamięci, muzeów, wystaw, 

organizowanie: lekcji o gwarze, 

wycieczek regionalnych, 

organizowanie konkursów o 

tematyce  regionalnej i 

patriotycznej, wybory do 

samorządu szkolnego, 

założenie i prowadzenie ogródka 

ekologicznego  (kl. I – III), lekcje 

przyrody, biologii, zajęcia 

zintegrowane, lekcje w terenie, 

„Piknik Rodzinny” 

 

psycholog, pedagodzy 

specjalni 
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poszczególnych miejscach i instytucjach publicznych, 

p) wyposażenie w znajomość języków europejskich, 

umożliwiających komunikację poza granicami kraju, 

q) kształtowanie postaw otwartości i tolerancji względem innych 

kultur, narodowości, wyznań, 

r) dbanie o kulturę języka, 

s) kształtowanie postaw proekologicznych 

 

 

3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób 

 
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: profilaktyczna, wychowawcza 
 

 

1.Kształtowanie umiejętności dialogu nacechowanego 

zrozumieniem i tolerancją innych, prowadzącego do 

porozumienia. 
a) rozwijanie zdolności nawiązywania i podtrzymywania 

właściwych relacji z innymi, 

b) uświadomienie czym są bariery komunikacyjne, 

c) rozwijanie podstawowych umiejętności 

interpersonalnych, 

d) kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i 

formułowania komunikatów typu JA. 

zajęcia warsztatowe, zajęcia wdż, 

godziny wychowawcze 

wychowawcy, nauczyciel 

wdż, pedagog szkolny, 

psycholog, pedagodzy 

specjalni 

 

2. Stosowanie przyjętych norm zachowań w czasie pobytu w 

szkole i poza nią – savoir-vivre: 
a) kulturalne powitanie osób dorosłych, 

b) strój odpowiedni na każdą okazję, 

c) troska o bezpieczeństwo własne i kolegów, 

d) nie używanie wulgaryzmów, 

e) zapobieganie agresji słownej i fizycznej, 

konkursy, zawody sportowe, 

zabawy integrujące, zajęcia 

warsztatowe, indywidualne 

kontakty z nauczycielami, 

apele, rozmowy i pogadanki na 

lekcjach przedmiotowych i 

lekcjach wychowawczych, 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny, wszyscy 

pracownicy szkoły, 

nauczyciele wf-u 
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f) przedkładanie interesów grupy nad własne, 

g) szanowanie wysiłku własnego i innych, 

h) dbanie o mienie szkoły, 

i) przestrzeganie prawa szkolnego. 
 

„Dzień tolerancji”, „Dzień 

sportu” 

3. Kształtowanie umiejętności zdobywania aprobaty w  

grupie. 

a)  kształtowanie postawy przyjacielskiej, 

b) zachęcenie do zawiązywania przyjaźni z kolegami. 

c) rozumienie odczuć i potrzeb innych osób 

godziny wychowawcze, zajęcia 

zintegrowane, zajęcia warsztatowe, 

praca w grupach 

wychowawcy, 

wychowawcy świetlicy, 

psycholog 

I - VIII 

4. Kształtowanie odporności psychicznej i asertywności. 

a) zapoznanie uczniów z zagrożeniami dla zdrowia 

wynikającymi z nieprzestrzegania zasad higieny 

psychicznej, 

b) uświadamianie znaczenia  podstawowych pojęć:  

 higiena psychiczna, zdrowie psychiczne,  

 stres i jego źródła najczęściej występujące w środowisku 

życia młodego człowieka oraz w szkole,  

 pozytywne aspekty oddziaływania stresu i przykłady, 

kiedy stres może stać się niebezpieczny dla zdrowia 

człowieka,  

 choroby i dolegliwości będące skutkiem nadmiernego 

stresu;  sposoby postępowania pozwalające łagodzić 

skutki nadmiernego stresu. 

 

godziny wychowawcze, zajęcia 

zintegrowane, lekcje przyrody, 

biologii, prelekcje dla rodziców, 

zajęcia warsztatowe 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, psycholog, 

pedagodzy specjalni 

I – VIII 

rodzice 

5. Rozpoznawnie aktualnej sytuacji uczniów - nastrojów, 

samopoczucia, doznanych trudnych przeżyć oraz 

podejmowanie odpowiednich działań mających na celu 

zabezpieczenie dobrostanu psychicznego uczniów w związku 

z pandemią oraz innymi zagrożeniami. Przekazanie 

informacji o możliwościach uzyskania pomocy 

obserwacje nauczycieli, 

wychowawców, pedagoga 

szkolnego, psychologa, pedagoga 

specjalnego, współpraca z 

rodzicami uczniów, spotkania 

zespołu wychowawczego. Gazetka 

informacyjna „Gdzie szukać 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog,  

szkolny, psycholog, 

pedagodzy specjalni, 

rodzice 

I – VIII 

rodzice 
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 pomocy?” 

6 . Rozwijanie poczucia odpowiedzialności  za siebie i  

innych. 
a) poznanie swoich mocnych stron i pobudzenie do refleksji 

nad własnymi postawami wobec odpowiedzialności i 

wolności wyborów, 

b) określanie, jak w codziennym życiu może przejawiać się 

odpowiedzialność za siebie i innych, 

c) określanie zakresu własnej odpowiedzialności w 

rozwiązywaniu społecznie ważnych problemów, 

d) rozwijanie umiejętność dyskusji, kreatywnego myślenia i 

współpracy w grupie. 

zajęcia warsztatowe, zajęcia wdż, 

godziny wychowawcze 

wychowawcy, nauczyciel 

wdż, pedagog szkolny, 

pozostali nauczyciele, 

psycholog, pedagodzy 

specjalni 

I - VIII 

 

4. Rozwijanie kompetencji: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość 

  

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: edukacyjna 
 

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności 

uczniów oraz promowanie działalności twórczej 

uczniów. 
a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

b) włączanie uczniów w czynną organizację życia szkoły, 

c) udział w konkursach szkolnych, 

d) ogłaszanie publicznie nazwisk uczniów rozwijających 

swe zainteresowania i zdolności, 

e) budzenie potencjału twórczego uczniów porzez  

organizowanie wystaw prac, pokazy umiejętności na 

terenie klasy, szkoły 

 

godziny wychowawcze, koła 

zainteresowań, zajęcia 

rozwijające, akademie, 

działalność organizacji 

szkolnych, gazetka „Tablica 

Sukcesów” , apele, „Festiwal 

talentów i pasji”, godziny 

wychowawcze, lekcje plastyki, 

informatyki, techniki, itp. 

nauczyciele, opiekun 

samorządu szkolnego, 

opiekunowie 

organizacji szkolnych, 

pedagog szkolny 

I - VIII 

2. Rozwijanie wyobraźni i potencjału twórczego uczniów 
a kształtowanie umiejętności myślenia twórczego uczniów: 

godziny wychowawcze, lekcje 

przedmiotowe  - stosowanie  

Wszyscy nauczyciele I - VIII 
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a) kształtowanie  umiejętności przełamywania schematów 

w postrzeganiu i interpretacji rzeczywistości. 

b) kształtowanie umiejętności poszukiwania zaskakujących 

i odkrywczych rozwiązań. 

 

metod aktywizujących, m. in.: 

burze mózgów, dyskusje, debaty, 

itp. 

3. Rozbudzanie potrzeby podejmowania przez uczniów 

nowatorskich działań poprzez tworzenie przyjaznej i 

stwarzającej poczucie bezpieczeństwa atmosfery. 

a) kształtowanie potrzeby i umiejętności wykrywania i 

rozwiązywania problemów, 

b) zachęcanie do przejawiać przedsiębiorczości, brania 

odpowiedzialności za swoją pracę lub pracę zespołu,  

c) kształtowanie poczucia sprawstwa i zadowolenia,  

d) wzbudzanie chęci i motywacji do dalszej pracy, a także 

do samokształcenia. 

godziny wychowawcze, koła 

zainteresowań, akademie, 

działalność organizacji 

szkolnych, gazetka „Tablica 

Sukcesów” , apele, zajęcia 

zintegrowane, godziny 

wychowawcze, działalność 

samorządu szkolnego, akcje 

charytatywne, wolontariat 

nauczyciele, opiekun 

samorządu szkolnego, 

opiekunowie 

organizacji szkolnych, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

opiekunowie akcji 

charytatywnych, opiekun 

wolontariatu, psycholog, 

pedagodzy specjalni 

I - VIII 

 

5. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i 

wnioskowania 

 
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: edukacyjna 
 

1. Rozwijanie krytycznego myślenia poprzez myślenie 

jasne, bezstronne, oparte na rozumie i analizie faktów 

poprzez: 
a) rozwiązywanie zagadek logicznych, 

b) stosowanie poznanych metod do analizy argumentacji i 

rozumowań  

c) prowadzenie dyskusji na tematy związane z wykładem, 

gdzie można spodziewać się rozbieżności opinii.  

d) Dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych 

zajęcia edukacyjne, w 

szczególności: lekcje 

matematyki, informatyki, j. 

polskiego 
 

nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice 
 

I - VIII 
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wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w 

Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego 

poruszania się w przestrzeni cyfrowej, 

 

2. Kształtowanie nawyków bezpiecznego postępowania 

w różnych sytuacjach 

 

a) radzenie sobie w sytuacji nasilających się lęków 

społecznych, m.in.: zagrożenia związanego z wojną na 

Ukrainie, skutkami izolacji społecznej, niepewności i 

zmienności sytuacji epidemicznej,  

b) omawianie podczas zajęć zintegrowanych, wychowania 

prorodzinnego i WDŻ, przyrody, lekcji wychowawczych 

zagadnień: 

 

 jak skutecznie myć / dezynfekować ręce, jak korzystać z 

maseczek oraz jednorazowych rękawiczek ochronnych, 

jak zachowywać dystans społeczny w celu zmniejszenia 

zagrożenia w sytuacji pandemii, 

 jak radzić sobie w sytuacji straty bliskiej osoby, 

 jak radzić sobie z lękiem,  

 sposoby przyjazne i nieprzyjazne dla mojego ciała, 

 tajemnice dobre i złe (w sytuacjach przemocy np. 

molestowania, wyłudzania), 

 żywioły ( woda, ogień, burza, powódź), 

 służby pomocy (policja, straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, telefony), 

 trucizny (rozpuszczalniki, kleje, środki odurzające) i 

lekarstwa (zawartość podręcznej apteczki), 

 bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych (prąd, 

gaz), 

dyżury nauczycieli na 

korytarzach, zajęcia 

warsztatowe, pogadanki, dramy 

przeprowadzane podczas lekcji 

wychowawczych, 

konsekwentne postępowanie 

nauczycieli i rodziców w 

przypadkach niesubordynacji 

uczniów oraz w sytuacjach 

świadomego działania dziecka 

na niekorzyść własną lub 

innych, szkolenia rady 

pedagogicznej, zajęcia z EDB 

 
 

nauczyciele nauczania 

zintegrowanego, 

nauczyciele: przyrody, 

biologii, w-f, WDŻ, 

EDB, wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna, 

rodzice, inspektor 

BHP, pedagog szkolny, 

psycholog, pedagodzy 

specjalni 
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 obiektywne spojrzenie na media (komputer, internet, 

TV), 

 obcy pod nieobecność rodziców (umiejętność 

przeprowadzenia rozmów telefonicznych, rozmowy z 

użyciem słów nieprawdy w uzasadnionych 

przypadkach), 

 zagrożenia podczas zabaw (zapałki, wrzątek, ostre 

przedmioty, wywrotne meble, wykopy, ruiny, place 

zabaw, ogniska, fajerwerki), 

 bezpieczeństwo na drodze, 

 ostrożność w nawiązywania kontaktów z obcymi, 

c) organizowanie zajęć z udzielania I pomocy 

przedmedycznej, 

d) wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad BHP na 

terenie szkoły i poza nią w życiu codziennym i w 

sytuacjach kryzysowych, 

e) realizacja dyżurów śródlekcyjnych. 

 

3. Kształtowanie umiejętności prawidłowego rozeznania 

sytuacji życiowych oraz adekwatnych realizacji – 

akceptacji lub odmowy.  Informowanie na temat 

skutków zachowań ryzykownych. Kształtowanie 

umiejętności rozróżniania propozycji pozytywnych od 

szkodliwych, niebezpiecznych, oraz przewidywania 

skutków podejmowania decyzji 
 

 

szkolenia rady pedagogicznej, 

prelekcje dla rodziców, zajęcia 

warsztatowe, godziny 

wychowawcze 
 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, psycholog, 

pedagodzy specjalni 

I - VIII 

4. Zwiększanie świadomości młodzieży na temat 

mechanizmów i następstw stosowania napojów 

energetyzujących,  używek (alkohol, papierosy) i 

środków psychoaktywnych. 

realizacja programów 

rekomendowanych: „Debata”, 

„Smak życia, czyli debata o 

dopalaczach”, „Trzymaj 

Pedagog szkolny, 

psycholog, nauczyciel 

przyrody, wychowawcy 

I - VIII 



Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w Szkole Podstawowej  

w Świerklańcu na rok szkolny 2022/2023 

 

21 

 

 

a) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności 

psychologicznych i społecznych uczniów  klas I –III 

poprzez  udział w  programach profilaktycznych  i 

promocji zdrowia psychicznego, 

b) poszerzanie wiedzy rodziców na temat rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków 

psychoaktywnych  przez młodzież, 

c) informowanie uczniów i ich rodziców o obowiązujących 

procedurach postępowania w przypadku zagrożenia 

narkomanią, 

doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców  w 

zakresie profilaktyki używania środków 

psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń 

zdrowia psychicznego, 

formę”, zajęcia profilaktyczne 

w ramach godzin 

wychowawczych, prelekcje dla 

rodziców, zamieszczanie 

materiałów profilaktycznych na 

stronie internetowej szkoły, 

współpraca z  TOTU w 

Tarnowskich Górach, 

współpraca z sanepidem w 

Bytomiu,  

 

6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności  

 
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: wychowawcza, profilaktyczna i edukacyjna 
 

1. Zachęcanie uczniów do poszerzania swoich 

horyzontów wiedzy. 
a) rozwijanie kompetencji informatycznych i czytelniczych 

poprzez: 

 mobilizowanie do czytania z czasopism dziecięcych i 

młodzieżowych znajdujących się w bibliotece szkolnej, 

 korzystanie z Internetu podczas zajęć z informatyki, 

 korzystanie podczas pozostałych lekcji z różnorodnych 

źródeł wiedzy (programy telewizyjne, internet, prasa), 

tablica multimedialna, 

 bezpieczne korzystanie z dostępu do sieci, poznanie 

informatyka, j. polski, lekcje 

biblioteczne, działalność 

biblioteki, projekt „Ogarnij 

hejt” 

bibliotekarz, 

nauczyciel informatyki, 

wszyscy nauczyciele, 

rodzice, pedagog 

szkolny, psycholog 

I - VIII 
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zagrożeń wynikających z korzystania z internetu. 

 poznanie i respektowanie przepisów prawa w zakresie 

nagrywania, publikowania i rozpowszechniania 

materiałów, lekcji online w internecie. 

7.Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki  
 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: profilaktyczna, edukacyjna 
 

1. Wdrażanie do umiejętnego spędzania wolnego czasu. 
a) proponowanie różnych zajęć pozalekcyjnych, 

b) współpraca z pozaszkolnymi ośrodkami proponującymi 

różne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży, 

c) organizowanie wyjazdów, organizowanie wycieczek 

turystyczno-krajoznawczych, 

d) organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych, 

e) wdrażanie uczniów do uczestnictwa w organizacjach 

szkolnych. 

 

zajęcia świetlicowe, zajęcia 

pozalekcyjne,  zawody 

sportowe, konkursy 

przedmiotowe; współpraca z 

innymi instytucjami, tj.: 

szkółka, parafia, domy kultury, 

szkoły muzyczne, pływalnie, 

obiekty sportowe, realizacja 

projektu powszechnej nauki 

pływania „Umiem pływać”,  

projekt MEN „Aktywny powrót  

dzieci do szkół  po pandemii” 

 

Wychowawca 

świetlicy, nauczyciele 

wf, wszyscy 

nauczyciele, 

opiekunowie 

samorządu szkolnego 

oraz organizacji 

szkolnych, samorząd 

uczniowski, rodzice 

I - VIII 

8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz ukształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat 

 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: wychowawcza, edukacyjna i profilaktyczna 
 

1. Kształtowanie umiejętności  życia w zgodności 

psychicznej człowieka z otoczeniem oraz z samym 

sobą poprzez: 
a) wyznawanie konkretnych wartości i zasad, 

godziny wychowawcze, zajęcia 

wdż, działalność 

wolontarystyczna, religia 

wychowawcy, 

nauczyciel wdż, 

wszyscy nauczyciele, 

katecheci, psycholog 

I – VIII 
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b) świadomość własnych wad i dawanie sobie prawa do 

popełniania błędów, 

c) właściwe poczucie własnej wartości, 

d) podążanie własną drogą, realizowanie własnych pasji, 

szukając nowych zainteresowań, 

e) poszanowanie dla norm społecznych, 

f) empatyczne podejście do innych ludzi, 

g) dbanie o własną osobę, dostrzeganie również innych 

ludzi, interesowanie się nimi, 

h) bezwzględne stosowanie się do zaleceń sanitarnych w 

czasie pandemii w celu zabezpieczenia zdrowotnego 

siebie i innych ludzi, 

i) bezinteresowne angażowanie się w życie społeczne, 

j) poczucie solidarności i współodpowiedzialności, 

k) zdolność do refleksji i analizowania spraw, 

l) przyjmowanie, akceptowanie i poddawanie kontroli 

emocji, których się doznaje, 

m) poszukiwanie prawdy i  konsekwentne dążenie do niej. 

9.Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji 

 
Rodzaj działalności: informacyjna i edukacyjna 
 

1. Prowadzenie preorientacji zawodowej i zajęć 

doradztwa zawodowego . Udostępnianie uczniom 

informacji na temat możliwości dalszego kształcenia 

w szkołach średnich. 

2. Rozpoznawanie predyspozycji, zdolności i 

zainteresowań uczniów  

3. Gromadzenie informacji na temat zainteresowań 

edukacyjnych i zawodowych uczniów 

realizacja założeń programu 

doradztwa zawodowego: 

zajęcia z preorientacji 

zawodowej, zajęcia z 

doradztwa zawodowego w 

klasach VII – VIII, 

wdrażanie elementów 

Zintegrowanej Strategii 

Umiejętności 2030, godziny 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

psycholog, pedagodzy 

specjalni, nauczyciele, 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich 

Górach, PPPP w 

Tarnowskich Górach,  

I - VIII 
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wychowawcze, 

podejmowanie tematyki 

preorientacji zawodowej / 

doradztwa zawodowego  na 

zajęciach zintegrowanych i 

na  lekcjach z 

poszczególnych 

przedmiotów) konsultacje i 

zajęcia pracowników PPPP 

w Tarnowskich Górach, 

gazetka informacyjna, targi 

edukacyjne, pomoc w 

wyborze szkoły 

ponadpodstawowej i 

wstępnym zaplanowaniu 

ścieżki kariery zawodowej, 
realizacja „Programu dla szkół 

– owoce i warzywa lub mleko i 

przetwory mleczne”, 

 

10. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego 

naturalnej ciekawości poznawczej 
 

1. Organizowanie konkursów w szkole. 

2. Prowadzenie edukacji czytelniczej w szkole 

Oferta roczna konkursów i zajęć 

dodatkowych turystyczno - 

krajoznawcze 

uczniowie, nauczyciele 

uczący:  

 

I – VIII 
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11. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość 

 
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: edukacyjna, wychowawcza 
 

Kształtowanie umiejętności bycia z drugim człowiekiem. 

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności  za siebie i  

innych. 

3. Rozwijanie tolerancji i niesienie pomocy innym. 

4. Zdobywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

5. Kształtowanie umiejętności dialogu nacechowanego 

zrozumieniem i tolerancją innych, prowadzącego do 

porozumienia. 

6. Stosowanie przyjętych norm zachowań w czasie pobytu 

w szkole i poza nią – savoir-vivre: 
a) kulturalne powitanie osób dorosłych, 

b) strój odpowiedni na każdą okazję, 

c) troska o bezpieczeństwo własne i kolegów, 

d) nie używanie wulgaryzmów, 

e) zapobieganie agresji słownej i fizycznej, 

f) przedkładanie interesów grupy nad własne, 

g) szanowanie wysiłku własnego i innych, 

h) dbanie o mienie szkoły, 

i) przestrzeganie prawa szkolnego. 

j) przestrzeganie prawa związanego z korzystaniem z 

internetu, platform edukacyjnych. 
7. Kształtowanie umiejętności zdobywania aprobaty w  

grupie. 

8. Kształtowanie odporności psychicznej i asertywności. 

Eliminowanie zachowań związanych z dyskryminacją 

zajęcia edukacyjne, zajęcia 

warsztatowe, godziny 

wychowawcze, wdż, spektakle 

profilaktyczne 

 

wychowawcy, 

nauczyciel wdż, 

pedagog szkolny, 

psycholog, pedagodzy 

specjalni, wszyscy 

nauczyciele 

I - VIII 
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12. Zachęcanie do świadomego i zorganizowanego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy  
  

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: informacyjna, edukacyjna 

1. Rozwijanie kompetencji informatycznych i 

czytelniczych 
a) mobilizowanie do czytania z czasopism dziecięcych i 

młodzieżowych znajdujących się w bibliotece szkolnej, 

b) korzystanie z internetu podczas zajęć z informatyki oraz 

innych przedmiotów, 

c) wykorzystywanie technologii informacyjnych podczas 

nauki zdalnej i hybrydowej,  

d) korzystanie podczas pozostałych lekcji z różnorodnych 

źródeł wiedzy (programy telewizyjne, Internet, prasa), 

tablica multimedialna, 

e) bezpieczne korzystanie z dostępu do sieci, poznanie 

zagrożeń wynikających z korzystania z internetu, 

korzystanie z dziennika elektronicznego „Librus” 

działalność biblioteki 

szkolnej, informatyka, 

korzystanie z „Librusa”, 

prowadzenie nauki zdalnej i 

hybrydowej, akcja 

„Ratownicy czytelnictwa” 

 

bibliotekarz, 

nauczyciel informatyki, 

wszyscy nauczyciele, 

dyrekcja, nauczyciele, 

rodzice, uczniowie, 

administrator dziennika 

elektronicznego 

 

I- VIII 

2. Wdrażanie uczniów do bezpiecznego korzystania z 

zasobów internetu w celu poszerzania wiedzy. 

 

działalność biblioteki 

szkolnej, informatyka, 

korzystanie z dziennika 

elektronicznego „Librus”, 

godziny wychowawcze, 

prowadzenie nauki zdalnej i 

hybrydowej, zajęcia 

warsztatowe 

nauczyciel informatyki, 

wszyscy nauczyciele, 

dyrekcja, nauczyciele, 

rodzice, uczniowie, 

pedagog szkolny 

I - VIII 

3. Wspieranie edukacji rówieśniczej, w celu 

modelowania postaw prozdrowotnych i 

prospołecznych 
a) realizacja projektów edukacyjnych zawierających 

godziny wychowawcze, zajęcia 

zintegrowane, wdż, lekcje , wf, 

przyrody, biologii, materiały 

edukacyjne na stronie 

pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy, 

nauczyciele: wdż, wf, 

przyrody, biologii, 

I - VIII 
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elementy edukacji rówieśniczej, 

b) przedstawienie podstawowych informacji na temat zasad 

zdrowego życia, 

c) uświadomienie wpływu racjonalnego odżywiania i 

aktywności fizycznej na stan zdrowia człowieka, 

(omówienie korzyści płynących z aktywności fizycznej; 

uświadomienie negatywnych skutków siedzącego trybu 

życia) 

d) kształtowanie zachowań prozdrowotnych uczniów i 

propagowanie zdrowego stylu życia,  

e) uświadomienie skutków niewłaściwego stylu życia 

(odżywianie, aktywność fizyczna, dbanie o zdrowie 

psychiczne) – nadwaga, choroby układu pokarmowego, 

krążenia, oddechowego, itp.) 

internetowej szkoły psycholog, pedagog 

szkolny 

4. Korzystanie za pomocą Librusa i innych 

udostępnionych przez nauczycieli platform 

edukacyjnych z lekcji online podczas zajęć 

hybrydowych lub zdalnych 

Nauka zdalna i hybrydowa, 

prowadzenie lekcji z 

wykorzystaniem technologii 

cyfrowych 

wszyscy nauczyciele, 

dyrekcja, rodzice, 

uczniowie 

I - VIII 

 

13. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom 

 
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: informacyjna, wychowawcza, edukacyjna 
 

1. Prowadzenie działań wychowawczych w obrębie: 

kultury, bezpieczeństwa, zdrowia, relacji.  

realizacja założeń programu wszyscy nauczyciele I - VIII 

 


