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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

PODSTAWA PRAWNA - ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 2 KWIETNIA 1997 R. (DZ.U. Z 1997 R. NR 78, POZ. 483 ZE ZM.).  

2. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA, PRZYJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Z 20 

LISTOPADA 1989 R. (DZ.U. Z 1991 R. NR 120, POZ. 526).

3. USTAWA Z 26 STYCZNIA 1982 R. – KARTA NAUCZYCIELA (TEKST JEDN.: DZ.U. Z 2021 R. POZ. 1762 ZE ZM.). 

4. USTAWA Z 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (TEKST JEDN.: DZ.U. Z 2021 R. POZ. 1915 ZE ZM.).

5. USTAWA Z 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE (TEKST JEDN.: DZ.U. Z 2021 R. POZ. 1082 ZE ZM.).         

6. USTAWA Z 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 

(TEKST JEDN.: DZ.U. Z 2021 R. POZ. 1119 ZE ZM.).

7. USTAWA Z 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII (TEKST JEDN.: DZ.U. Z 2020 R. POZ. 2050 ZE 

ZM.).                                                                                                                                                                

8. USTAWA Z 9 LISTOPADA 1995 R. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW 

TYTONIOWYCH (TEKST JEDN.: DZ.U. Z 2021 R. POZ. 276 ZE ZM.). 

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z 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 2020 R. POZ. 1449).            

10. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

11. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. 

Wykorzystano również:

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i 

rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN 

(oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 

2021).
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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

WSTĘP

        Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr

6 im.  Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu  opiera  się  na hierarchii  wartości  przyjętej  przez Radę

Pedagogiczną,  Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej  w szkole koncepcji

pracy. 

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym

warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych

szkoły jest współpraca całej  społeczności szkolnej oparta na założeniu,  że wychowanie jest zadaniem

realizowanym  w  rodzinie  i  w  szkole,  która  w  swojej  działalności  musi  uwzględniać  zarówno  wolę

rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość

o  wszechstronny  rozwój  każdego  z  uczniów  oraz  wspomaganie  wychowawczej  funkcji  rodziny.

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej,

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany

poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

Szkolny  Program  Wychowawczo-Profilaktyczny  szkoły  tworzy  spójną  całość  ze  szkolnym

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz

zadań  wychowawczych  zawartych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego,  uwzględniając

kierunki  i  formy  oddziaływań  wychowawczych,  których  uzupełnieniem  są  działania  profilaktyczne

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Szkolny  Program  Wychowawczo-Profilaktyczny  został  opracowany  na  podstawie  diagnozy

w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych

problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

1) wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

2) wniosków z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym

2021/2022, 

3) wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych),
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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
Podstawowym celem realizacji  Szkolnego  Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego  jest  wspieranie

dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym

elementem realizacji  Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji

i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

1. Powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników 

szkoły.

2. Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 

określonych w programie.

3. Respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły 

(dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski).

4. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń 

wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły).

5. Współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

Przy opracowaniu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły uwzględniono:

1.  Dotychczasowe doświadczenia szkoły.

2.  Zebrane  od rodziców,  uczniów i  nauczycieli  uwagi  dotyczące  głównych  problemów opiekuńczo -

wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku.

3. Wyniki przeprowadzonych badań nt. sytuacji wychowawczej, opiekuńczej, zagrożeń występujących

w szkole i środowisku. 

4.  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

5. Koncepcję pracy szkoły.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

1.  Wychowanie  zmierzające  do  osiągnięcia  ludzkiej  dojrzałości  poprzez  kształtowanie  postaw

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych

wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3.  Działanie  na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i  założeń edukacji  klasycznej  oraz sięgania do

dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,  m.in.  przez umożliwienie uczenia  się języka łacińskiego już od
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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
szkoły podstawowej.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,  w szczególności z

Ukrainy,  adekwatnie  do  zaistniałych  potrzeb  oraz  kompetencji  nauczycieli  nowych  przedmiotów

wprowadzonych do podstawy programowej.

5.  Rozwijanie  umiejętności  metodycznych  nauczycieli  w  zakresie  prawidłowego  i  skutecznego

wykorzystywania  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  w  procesach  edukacyjnych.  Wsparcie

edukacji  informatycznej  i  medialnej,  w  szczególności  kształtowanie  krytycznego  podejścia  do  treści

publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

6.  Wsparcie  nauczycieli  i  innych  członków  społeczności  szkolnych  w  rozwijaniu  umiejętności

podstawowych  i  przekrojowych  uczniów, w szczególności  z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych

zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom  i uczniom

w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

I. MISJA SZKOŁY

Misją  szkoły  jest  kształcenie  i  wychowanie  w duchu  wartości  i  poczuciu  odpowiedzialności,

miłości  ojczyzny  oraz  poszanowania  dla  polskiego  dziedzictwa  kulturowego,  przy  jednoczesnym

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,  kształtowanie umiejętności  nawiązywania kontaktów

z rówieśnikami,  także  przedstawicielami  innych  kultur.  Szkoła zapewnia  pomoc we wszechstronnym

rozwoju  uczniów  w  wymiarze  intelektualnym,  psychicznym  i  społecznym,  zapewnia  pomoc

psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości

jako  postawy  życia  w  społeczeństwie  i  w  państwie,  w  duchu  przekazu  dziedzictwa  kulturowego

i  kształtowania  postaw  patriotycznych,  a  także  budowanie  pozytywnego  obrazu  szkoły  poprzez

kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań

ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo

uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wysoki priorytet  ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego

uczniów w trakcie  i  po  wygaśnięciu  epidemii  COVID-19.  Misją  szkoły jest  „osiągnięcie  zaburzonej

równowagi  między  przewartościowanym  nauczaniem  a  niedowartościowanym  wychowaniem

uzupełnianym o profilaktykę”

„Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym i zręcznym – jednym słowem staraj

się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym, żeby z tobą było wszystkim dobrze.”
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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Dążeniem  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  6  im.  Aleksandra  Kamińskiego  w  Wałbrzychu   jest

przygotowanie  uczniów  do  efektywnego  funkcjonowania  w  życiu  społecznym  oraz  podejmowania

samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada

następujące cechy:

1. Kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności. 

2. Zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia.

3. Szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych. 

4. Prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne.

5. Zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły. 

6. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. 

COVID-19) i cywilizacyjnymi. 

7. Zna i rozumie zasady współżycia społecznego. 

8. Jest tolerancyjny.

9. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie 

informatyczne.

10. Jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,

11. Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje 

odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych. 

12. Zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią 

COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej

i reżimu sanitarnego).

13. Rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego, a podejmowaniem 

zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, 

przemocy).

14. Szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy.

15. Jest odporny na niepowodzenia - potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach, wie do kogo zwrócić się 

o pomoc.

16. Integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

III. CELE OGÓLNE

1.  Działalność  wychowawcza  w  szkole  i  placówce  polega  na  prowadzeniu  działań  z  zakresu

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na
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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

fizycznej – ukierunkowanej na  zdobycie  przez  ucznia  i  wychowanka  wiedzy  i  umiejętności

pozwalających  na  prowadzenie  zdrowego,  aktywnego  stylu  życia  i  podejmowanie  zachowań

prozdrowotnych,  w tym w zakresie  przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu  się  epidemii  COVID-19 oraz

chorób cywilizacyjnych, 

psychicznej – ukierunkowanej  na  zbudowanie  równowagi  i  harmonii  psychicznej,   osiągnięcie

właściwego  stosunku  do  świata,  poczucia  siły,  chęci  do  życia  i  witalności,  ukształtowanie  postaw

sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego  rozwojowi

uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji               i  świadomości

znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów    (rodziców,

nauczycieli    i   wychowawców,    specjalistów   w  zakresie    pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,

rówieśników),

społecznej – ukierunkowanej  na  kształtowanie  postawy  otwartości  w  życiu  społecznym,  opartej  na

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i  norm społecznych  oraz  dokonywania  wyborów,  a  także

doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji

kryzysowej (np. epidemia COVID-19, sytuacja kryzysowa uczniów z Ukrainy),

aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w 

tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu (np. 

rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19).

2. Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) Współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy,  umiejętności i

postaw określonych w sylwetce absolwenta.

2) Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój

należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu,  a decyzje w tym zakresie podejmowane są w

poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.

3) Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz

kształtowania postaw  prozdrowotnych  i  promowania  zdrowego  stylu  życia  oraz  zachowań

proekologicznych. 

4)  Wzmacnianie  wśród  uczniów  i  wychowanków  więzi  ze  szkołą  -  poczucia  przynależności  do

społeczności szkolnej  oraz więzi ze społecznością lokalną.

5)  Kształtowanie  przyjaznego  klimatu  w  szkole  lub  placówce,  budowanie  prawidłowych  relacji
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rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli,

wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami

i wychowawcami.

6)  Kształtowanie  u uczniów postawy akceptacji  i  ciekawości  poznawczej  wobec różnic  kulturowych

prezentowanych przez uczniów – cudzoziemców.

7)  Wzmacnianie  kompetencji  wychowawczych  nauczycieli  i  wychowawców  oraz  rodziców  lub

opiekunów.

8) Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z

zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

9) Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej.

10) Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw

prozdrowotnych i prospołecznych.

3. Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1)  Poszerzenie  wiedzy  rodziców/opiekunów,  nauczycieli  i  wychowawców  na  temat  prawidłowości

rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci, umiejętności rozpoznawania i reagowania na obniżony

nastrój emocjonalny.

2)  Poszerzenie  wiedzy rodziców/opiekunów,  nauczycieli  i  wychowawców w zakresie  rozpoznawania

wczesnych  objawów  używania  środków  odurzających  -  substancji  psychoaktywnych,  a  także

suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach.

3) Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji społecznych uczniów.  

4)  Doskonalenie  kompetencji  nauczycieli,  wychowawców,  rodziców  w  zakresie  profilaktyki  oraz

rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży.

5) Poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat  wpływu  sytuacji  kryzysowej  (np.

wywołanej  pandemią  COVID-19,  działaniami  wojennymi  na  terenie  Ukrainy)  na  funkcjonowanie

każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą.

6) Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze

stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.

7)  Kształtowanie  krytycznego myślenia  i  wspomaganie  uczniów i  wychowanków w konstruktywnym

podejmowaniu  decyzji  w  sytuacjach  trudnych,  zagrażających  prawidłowemu  rozwojowi  i  zdrowemu

życiu.

8) Poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,

przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.  

9) Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców  w zakresie

rozpoznawania  wczesnych  objawów  używania  środków  odurzających,  substancji  psychotropowych,
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środków zastępczych,  nowych  substancji  psychoaktywnych,  oraz  podejmowania  szkolnej  interwencji

profilaktycznej.

10)  Poszerzanie  wiedzy  uczniów  na  temat  konsekwencji  nadużywania  multimediów  (uzależnienie

cyfrowe).

11) Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnienia od

multimediów.

12)  Działalność  informacyjna  w  szkole  polega  na  dostarczaniu  rzetelnych  i  aktualnych  informacji,

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców. 

3. Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1) Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat

skutecznych  sposobów  prowadzenia  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  związanych  z

przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających - substancji psychoaktywnych, a także suplementów

diety i  leków w celach  innych niż  medyczne oraz innych zagrożeń cywilizacyjnych,  a także  działań

podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii. 

2)  Udostępnienie  informacji  o  ofercie  pomocy  specjalistycznej  dla  uczniów  i  wychowanków,  ich

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających - substancji psychoaktywnych. 

3)  Udostępnienie  informacji  o  ofercie  pomocy  specjalistycznej  dla  uczniów  i  wychowanków,  ich

rodziców  lub  opiekunów  w  przypadku  obniżonej  kondycji  psychicznej,  depresji,  innych  problemów

psychologicznych i psychiatrycznych, jako skutków sytuacji traumatycznych         i kryzysowych (np.

działania wojenne na Ukrainie).

4)  Informowanie  uczniów  i  wychowanków  oraz  ich  rodziców  lub  opiekunów  o  obowiązujących

procedurach postępowania nauczycieli  i  wychowawców oraz o metodach współpracy szkół        i

placówek  z  Policją  i  innymi  instytucjami  wspierającymi  pracę  szkoły   w  sytuacjach  zagrożenia

narkomanią oraz uzależnieniami od innych środków zmieniających świadomość,

5) Udostępnienie informacji o możliwościach różnorodnego wsparcia uczniów z Ukrainy.

6)  Działalność  profilaktyczna  w  szkole  polega  na  realizowaniu  działań  z  zakresu  profilaktyki

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

4. Działalność profilaktyczna obejmuje:

1) Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz

podejmowanie działań,  których celem jest  ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od

poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

2) Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową

lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych. 

3) Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano  wczesne  objawy  używania  środków
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odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych

lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub

choroby wymagające leczenia. 

4) Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji

psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły

5) Wspieranie uczniów i wychowanków, u których zaobserwowano uzależnienie od technologii 

cyfrowych, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły (np. 

przekierowywanie ich uwagi na rozwój indywidualnych zainteresowań oraz angażowanie uczniów do 

aktywności w różnych dziedzinach).

Działania te obejmują w szczególności:

1.  Realizowanie  wśród  uczniów  i  wychowanków  oraz  ich  rodziców  lub  opiekunów  programów

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych        i

grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych. 

2.  Przygotowanie  oferty  zajęć  rozwijających  zainteresowania  i  uzdolnienia,  jako  alternatywnej

pozytywnej  formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby,  w szczególności potrzebę podniesienia

samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej. 

3.  Kształtowanie  i  wzmacnianie  norm  przeciwnych  używaniu  środków  odurzających,  substancji

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów,       a także

norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych. 

4. Podnoszenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, 

specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji, objawów uzależnienia  od

technologii cyfrowych, objawów chorób cywilizacyjnych (np. nadwaga, brak aktywności fizycznej). 

5.  Doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  i  wychowawców  w  zakresie  realizacji  szkolnej  interwencji

profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych. 

6. Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET),   o którym

mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

1. Wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej. 

2. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy - zespołu klasowego i społeczności szkolnej.

3. Kształtowanie kompetencji społecznych oraz  umiejętności respektowania norm i zasad społecznych.

4. Utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii 

COVID-19.
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5. Kształtowanie i wspieranie poczucia własnej wartości uczniów, wiary we własne siły i możliwości.

6. Budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

7. Przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom. 

8. Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych.

9. Troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

10. Minimalizowanie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej wywołanej działaniami wojennymi na 

terenie Ukrainy, w jakiej znaleźli się uczniowie przybyli z tego państwa.

Zadania profilaktyczne programu to:

1. Zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole.

2. Znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły.

3.  Zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia, kształtowanie u uczniów nawyku aktywnego 

spędzania czasu wolnego i dbania o kondycję fizyczną. 

4. Kształtowanie świadomości aktywności fizycznej jako sposobu na stres. 

5. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

6. Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych 

(lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków).

7. Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej.

8. Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i 

telewizji.

9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych,

pomagających młodym ludziom kształtować pozytywną tożsamość. 

10. Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

11. Uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym 

środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych.

IV. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Dyrektor szkoły:

1) Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole. 

2) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez

aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3)  Inspiruje  nauczycieli  do  poprawy  istniejących  lub  wdrożenia  nowych  rozwiązań  w  procesie

kształcenia,  przy  zastosowaniu  innowacyjnych  działań  programowych,  organizacyjnych  lub

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. 

4)  Stwarza  warunki  do  działania  w  szkole  lub  placówce:  wolontariuszy,  stowarzyszeń  i  innych
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organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich,  których  celem  statutowym  jest  działalność

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,wychowawczej.

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

5) Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem specjalnym, pedagogiem, psychologiem 

szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

6) Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

7) Nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw 

uczniów, kompetencji organów szkoły,

8) Motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom 

przeżywającym trudności psychiczne. 

9) Monitoruje współpracę pedagoga specjalnego z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami 

oraz umacnia wspierającą rolę pedagoga specjalnego w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki. 

10) Stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań 

wspierających kondycję psychiczną uczniów. 

11)  Inspiruje  wszystkie  grupy  społeczności  szkolnej  do  budowania  dobrych  wzajemnych  relacji  w

środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,

12) Dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do

realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego

uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych. 

13) Czuwa nad odpowiednim poziomem współpracy nauczycieli i wychowawców  z  pedagogiem

specjalnym, pedagogiem, psychologiem szkolnym  oraz  pracownikami  poradni  psychologiczno-

pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów. 

14) Czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły  –  pedagog  specjalny,  pedagog,

psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i

bezpośredniego  wsparcia  uczniów  i  rodziców,  służyć  doradztwem  dla  nauczycieli,  wspierać  ich  w

identyfikowaniu  problemów uczniów i  prowadzeniu  z  uczniami  zajęć  wspierających,  integracyjnych,

profilaktycznych. 

15) Nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

2. Rada Pedagogiczna:

1)  Uczestniczy  w  diagnozowaniu  pracy  wychowawczej  szkoły  i  potrzeb  w  zakresie  działań

profilaktycznych, w tym w zakresie działań  wspierających  kondycję  psychiczną  uczniów  po  okresie

12



Program Wychowawczo – Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. 

2) Dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności

kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności

zdalnego nauczania. 

3) Dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających  uczniów  psychicznie  i  uczących

umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków

nauki. 

4) Opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą

Rodziców. 

5) Opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia

młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i uzależnieniami od technologii cyfrowych. 

6) Uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

7) Uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

3. Nauczyciele:

1) Współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami,  pedagogiem specjalnym, pedagogiem,

psychologiem, innymi  specjalistami  w  zakresie  realizacji  zadań  wychowawczych  i

profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2)  Reagują na  obecność  w szkole  osób obcych,  które  swoim zachowaniem stwarzają  zagrożenie  dla

ucznia. 

3)  Reagują na  przejawy depresji,  agresji,  niedostosowania  społecznego  i  uzależnień  uczniów,  w tym

uzależnień od technologii cyfrowych. 

4) Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży

demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. 

5) Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji

społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19.   

6)  Wspierają  uczniów  –  cudzoziemców  w  pokonywaniu  trudności  związanych  z  wcześniejszym

kształceniem za  granicą  oraz  różnicami  kulturowymi,  w  tym  uczniów z  Ukrainy w szczególności  z

powodu sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli. 

7) Zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania. 

8) Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji. 

9) Rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich 

zajęciach. 

10) Wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia.
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4. Wychowawcy klas:

1) Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości,

wzajemnego wspomagania. 

2)  Rozpoznają  potrzeby  uczniów  w  zakresie  ochrony  zdrowia  psychicznego,  w  tym  zagrożenia

wynikające np. z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19, z sytuacji kryzysowej

uczniów ukraińskich. 

3) Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników

ryzyka,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zagrożeń  związanych  z  używaniem  substancji

psychotropowych,  środków  zastępczych  oraz  nowych  substancji  psychoaktywnych,  a  także

nadużywaniem technologii cyfrowych. 

4)  Na  podstawie  dokonanego  rozpoznania  oraz  celów  i  zadań  określonych  w  Szkolnym  Programie

Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny,

uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów. 

5) Przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy. 

6) Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem  wewnątrzszkolnym  i  obowiązującymi

zwyczajami, tradycjami szkoły. 

7) Są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu. 

8)  Oceniają  zachowanie  uczniów  swojej  klasy,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  szkole  procedurami  -

uwzględniają  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów w szkole  wynikające  z  długotrwałego trwania  w

stanie epidemii COVID-19. 

9) Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem 

specjalnym, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach. 

10) Wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji. 

11) Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców. 

12) Dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie 

wzajemnej pomocy i współpracy grupowej. 

13) Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych. 

14)  Współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci           i 

młodzieży. 

15) Podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych.
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5. Zespół wychowawców:

1) Opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia  młodzieży  demoralizacją

i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje

modyfikacji  zasady  usprawiedliwiania  nieobecności,  udzielania  kar,  nagradzania,  wystawiania  ocen

zachowania i innych. 

2)  Analizuje  i  rozwiązuje  bieżące  problemy  wychowawcze,  promuje  metodę  pozytywnego

dyscyplinowania uczniów. 

3) Promuje doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w

szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb. 

4)  Ustala  potrzeby  w  zakresie  doskonalenia  umiejętności  wychowawczych  nauczycieli,  w  tym

rozpoczynających pracę w roli wychowawcy. 

5) Przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

6)  Uczestniczy  w poszukiwaniu  nowych  rozwiązań  na  rzecz  budowania  szkolnego systemu  ochrony

zdrowia psychicznego uczniów. 

6. Pedagog specjalny, m.in.:

1) Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, rodzicami i uczniami w:

-  rekomendowaniu  dyrektorowi  działań  w  zakresie  zapewnienia  aktywnego  uczestnictwa  uczniów w

życiu  szkoły  oraz  tworzeniu  warunków  dostępności  architektonicznej,  cyfrowej  oraz  informacyjno-

komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami,

- prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

- rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

- udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniami, 

-  współpracuje,  w  zależności  od  potrzeb,  z  innymi  podmiotami  (m.in.  poradniami  psychologiczno-

pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi  przedszkolami,  szkołami  i

placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem

rodziny),

-  przedstawia  radzie  pedagogicznej  propozycje  w  zakresie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  w

zakresie wymienionych wyżej zadań.

7. Pedagog szkolny/psycholog:

1) Diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów. 

2) Uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony 
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zdrowia psychicznego uczniów. 

3) Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach. 

4) Współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

wsparcia psychologicznego. 

5) Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. 

6) Współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,  udziela pomocy

psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów. 

7)  Współpracuje  z  placówkami  wspierającymi  proces  dydaktyczno-wychowawczy  szkoły  i

poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną. 

8) Wspiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów 

uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia.  

9) Rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-

pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów. 

10) Aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i 

rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i 

prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych. 

11) Promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności 

szkolnej, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.

8. Rodzice: 

1) Współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

2) Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły. 

3)  Uczestniczą  w poszukiwaniu  nowych  rozwiązań  na  rzecz  budowania  szkolnego  systemu  ochrony

zdrowia psychicznego uczniów. 

4) Uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę. 

5) Zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole. 

6) Współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie. 

7) Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów. 

8) Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-

Profilaktyczny.

 9. Samorząd Uczniowski:

1) Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 
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porozumieniu z dyrektorem. 

2) Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły. 

3) Uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony 

zdrowia psychicznego uczniów. 

4) Współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną. 

5) Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów. 

6) Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego. 

7) Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji. 

8) Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 

9) Może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

V. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, KONKURSÓW I IMPREZ  SZKOLNYCH W ROKU 

SZKOLNYM  2022/2023

Lp. Nazwa imprezy/uroczystości 

szkolnej 

Termin Osoby 

odpowiedzialne 

Uczestnicy 

1 Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 

1.09.2022 dyrektor wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice

2 Narodowe Czytanie 02.09.2022 Magdalena 

Suchomska,

Monika Borecka

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

3 Narodowy Dzień Sportu 15.09.2022 Elżbieta Rybczyńska, 

Daria Leśniewska, 

Fabian Kurzawiński

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

4 Sprzątanie świata 16.09.2022 Izabella Kukułka

Anetta  Baranowska

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

5 Europejski Dzień Sportu 

Szkolnego 2022

30.09.2022 Fabian Kurzawiński 

Elżbieta Rybczyńska 

Daria Leśniewska 

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

6 Rajd na pożegnanie lata wrzesień 2022 wychowawcy i wszyscy 
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kl. 0-8 nauczyciele uczniowie, 

nauczyciele,

7 Wybory do Samorządu 

Uczniowskiego 

wrzesień 2022 Marcela Rak wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

8 Jestem bezpieczny - spotkanie 

Straży Miejskiej z 

przedszkolakami oraz 

uczniami klas I - III. 

22 - 23. 09.2022r. M. Kąkol wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

9 Pasowanie na ucznia 05.10. 2022 r. M. Jurkowska

M.Kąkol

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice

10 Dzień Komisji Edukacji 

Narodowej - apel 

14.10.2022 M. Rak wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice

11 Dzień Samorządności 14.10.2022 Opiekun SU wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

12 Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia klas 4-8

październik Beata Furtyk

Renata Różek

wszyscy 

uczniowie klas 

4-8, nauczyciele,

13 11 Listopada - Narodowe 

Święto Niepodległości 

10.11.2022 D.Satora

I.Fiebich - Bednarska 

W. Wawrzkowicz 

M. Rak (dekoracje)

J. Szczęsna 

(dekoracje) 

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice

14 Międzyklasowy turniej tenisa 

stołowego - Mistrzostwa SP 6

listopad Fabian Kurzawiński, 

Elżbieta Rybczyńśka

wszyscy 

uczniowie klas 

4-8, nauczyciele,

15 Dzień Zdrowego Śniadania listopad M.Borecka wszyscy 
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I.Sadlak,

J.Jurkowska,

M.Kąkol,

J.Karpińska

uczniowie klas 

0-3, nauczyciele,

16 11 Listopada - Narodowe 

Święto Niepodległości 

10.11.2022 D.Satora

I.Fiebich - Bednarska 

W. Wawrzkowicz 

M. Rak (dekoracje)

J. Szczęsna 

(dekoracje) 

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice, 

zaproszeni 

goście

17 Dzień Pluszowego Misia 25.11.2022 wychowawcy klas 1-3 wszyscy 

uczniowie klas 

0-3,  

nauczyciele,

18 Andrzejki szkolne listopad 2022 wychowawcy klas 1-3

opiekun SU 

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice, 

19 Mikołajkowy międzyklasowy 

turniej siatkówki

01.12.2022 Fabian Kurzawiński, 

Daria Leśniewska, 

Elżbieta Rybczyńśka

wszyscy 

uczniowie klas 

4-8, nauczyciele,

20 Show świąteczno - 

noworoczne 

grudzień Elżbieta Rybczyńska, 

Fabian Kurzawiński

wszyscy 

uczniowie klas 

4-8, nauczyciele,

21 Jasełka. 22.12.2022 Izabella Kukułka

Artur Merholc

Katarzyna Turek - 

Kalinowska

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice, 

22 Dzień Babci i Dziadka.

Talent show-prezentacja 

talentów uczniów klas 0-3

20 stycznia 2023 J.Karpińska

M.Borecka

D.Leśniewska

wszyscy 

uczniowie klas 

0-3,  

nauczyciele, 
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rodzice, 

dziadkowie i 

babcie. 

23 Dzień Języka Angielskiego w 

kl. 4-8 “St Valentine’s Day”

luty J. Sikora wszyscy 

uczniowie klas 

4-8, nauczyciele

24 Powitanie wiosny . Pokaz 

wiosennej mody , piosenka  , 

konkurs na najpiękniejszą 

Marzannę- prezentacja klas

marzec M. Jurkowska, 

I. Sadlak, 

SU

wszyscy 

uczniowie klas 

0-3,  nauczyciele

25 Pasowanie na czytelnika marzec M. Borecka

J. Szczęsna

M.Suchomska

uczniowie klas 1,

nauczyciele, 

26 Dzień Bezpiecznego Internetu marzec R. Zeszut wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

27 Kiermasz wielkanocny marzec dyrektor, wszyscy 

nauczyciele

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice

28 Światowy Dzień Świadomości

Autyzmu 

31.03.2023 K. Turek - 

Kalinowska 

wychowawcy klas 0-8

J. Szczęsna 

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

29 Misterium Wielkanocne 05.04.2023 I. Kukułka

A. Merholc

K. Turek - 

Kalinowska 

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

30 Dzień Ziemi 21.04.2023 I. Kukułka

A. Baranowska

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele, 

31 3 maja - rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 
kwiecień 2023r. B. Furtyk,

wszyscy 

uczniowie, 
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J. Sikora

R. Niemiec

W. Wawrzkowicz

M. Rak (dekoracje)

nauczyciele, 

rodzice

32 Kamykowe Potyczki - kl. 4-8- 

Święto Patrona Szkoły 

maj 2023r. E. Rybczyńska, M. 

Suchomska 

wszyscy 

uczniowie klas 

4-8, nauczyciele

33. Kamykowe Potyczki - kl. 4-8- 

Święto Patrona Szkoły 

maj 2023r. wychowawcy klas 0-3 wszyscy 

uczniowie klas 

0-3,  nauczyciel

33  Światowy Dzień Pszczół 20.05.2023 wychowawcy klas 0-3 wszyscy 

uczniowie klas 

0-3,  nauczyciele

34 Dzień Mamy i Taty 26.05.2023 wychowawcy klas 0-3 wszyscy 

uczniowie klas 

0-3,  

nauczyciele, 

rodzice

35 Dzień Pustej Klasy 16.06.2023 wychowawcy klas 0-8 wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

36 Sportowy Dzień Dziecka czerwiec D. Leśniewska

F. Kurzawiński 

E. Rybczyńska

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,

37 Zakończenie roku szkolnego 

klasy „0”. 

22.06.2023r. M. Borecka wszyscy 

uczniowie klas 0,

nauczyciele, 

rodzice

38 Zakończenie roku szkolnego 

klas 8. 

22.06.2023r. R. Różek 

E. Rybczyńska 

M. Rak, J. Szczęsna 

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele
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(dekoracje)

39 Zakończenie roku szkolnego 

klas 1-7. 

23.06.2023r. 
F. Kurzawiński

K. Turek-Kalinowska

M. Rak, J. Szczęsna  

(dekoracje)

W. Wawrzkowicz 

(muzyka) 

wychowawcy klas 1-3

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice

VI. CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Cel główny: 

● wszechstronny rozwój wszystkich uczniów w obszarach: intelektualnym, fizycznym, społecznym,

emocjonalnym i duchowym, 

Cele szczegółowe (w obszarach):

Obszar rozwoju intelektualnego: 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2.  Rozpoznawanie  przyczyn  trudności  uczniów  w  nauce  i  organizowanie  pomocy  psychologiczno  -

pedagogicznej oraz wsparcia adekwatnie do rozpoznanych potrzeb. 

3. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. 

4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

5. Realizacja celów podstawy programowej adekwatnie do potrzeb i możliwości uczniów i zapewnienie

wszystkim uczniom rozwoju oraz przygotowanie do kształcenia na kolejnych etapach edukacyjnych.
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Obszar rozwoju społecznego: 

1. Integracja zespołów klasowych - dbanie o pozytywne relacje między uczniami w klasach, organizacja 

wyjść i imprez klasowych i szkolnych dostępnych dla wszystkich uczniów i motywowanie dzieci i 

młodzieży do udziału w nich.

2. Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych uczniów.

3. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. 

4. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu. 

Obszar rozwoju fizycznego: 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności pomiędzy odpowiednim - aktywnym stylem życia 

a zdrowiem.

4. Zwiększanie świadomości rodziców w zakresie wspólnego spędzania czasu z dziećmi oraz sportu, jako

czynnika chroniącego i mającego wpływ na prawidłowy rozwój dziecka.

5.  Aktywizowanie  uczniów  do  udziału  w  zajęciach  sportowych  w  szkole  -  zarówno  podczas  zajęć

lekcyjnych jak i pozalekcyjnych, dbanie o atrakcyjność tych zajęć, angażowanie do udziału w zajęciach

ruchowych uczniów mniej sprawnych fizycznie.

Obszar rozwoju emocjonalnego: 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2.  Kształtowanie  u  uczniów  świadomości  mocnych  i  słabych  stron  oraz  umiejętności  eksponowania

mocnych stron.

 3.  Stwarzanie  warunków  do  wykorzystywania  przez  uczniów  mocnych  stron  i  predyspozycji  oraz

kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów na ich podstawie - przygotowanie do wyboru drogi

zawodowej.

4.  Angażowanie uczniów do udziału  w zajęciach  pozalekcyjnych  w szkole i  poza szkołą,  rozwijanie

mocnych stron i zainteresowań.

5.  Podejmowanie  działań  ukierunkowanych  na  zwiększenie  aktywności  uczniów i  rodziców w życie
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szkolne, wskazywanie roli współpracy rodziców ze szkołą i ich udziału w życiu szkolnym dzieci.

Obszar rozwoju osobowego i kultury osobistej: 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Zapoznanie uczniów i rodziców z systemem priorytetowych wartości przyjętych w koncepcji pracy 

szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego. 

3.  Kształtowanie postawy patriotycznej, świadomości bycia obywatelem Polski i Europy. 

4. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, “małej Ojczyzny”. 

5. Kultywowanie świąt państwowych  i tradycji.

Realizację programu wychowawczo - profilaktycznego wspierać będą instytucje:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

3. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu.

4. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu,  Kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

5. Urząd Miasta w Wałbrzychu.

6. Straż Miejska.

7. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wałbrzychu.

8. Straż Pożarna.

9. Instytucje kultury działające na terenie miasta. 

Inne  instytucje  współpracujące  ze  szkołą  przy  realizacji  programu  (poradnie  specjalistyczne,

stowarzyszenia i instytucje wspierające działania prozdrowotne i ekologiczne).

Diagnoza potrzeb, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka

 W  celu  zaplanowania  i  podejmowania  właściwych  działań  wychowawczo-profilaktycznych

szkoły,  ważne  jest  zidentyfikowanie  występujących  w  środowisku  szkolnym  czynników  ryzyka  i

czynników  chroniących,  wpływających  na  zdrowie  fizyczne,  psychiczne,  bezpieczeństwo  i

funkcjonowanie społeczne ucznia. W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono czynniki chroniące

i czynniki ryzyka.
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Czynniki chroniące: 

1. Zdecydowana większość ankietowanych uczniów jest zadowolona z ważnych obszarów swojego życia.

2. Większość uczniów wspólnie z rodzicami podejmuje różne aktywności - najczęściej jest to pomaganie

w domu.

3. Większość uczniów w czasie wolnym spotyka się z rówieśnikami, co wskazuje na pozytywne relacje

rówieśnicze. 

4. Liczna grupa ankietowanych uczniów jest kontrolowana przez rodziców - potwierdza się to zarówno w

wypowiedziach dzieci jak i dorosłych. 

5.  Większość  respondentów  wskazuje  pozytywny  stosunek  do  szkoły  -  zarówno  rówieśników  jak  i

nauczycieli.

6. Większość uczniów nawiązała relacje rówieśnicze w szkole.

7.  W zakresie  wsparcia  udzielanego  przez wychowawców klas  i  nauczycieli  na podobnym poziomie

kształtują się opinie “w ogóle”/”w niewielkim stopniu” i “w dużym stopniu”,  około połowa uczniów

wskazuje, że wychowawca klasy jest osobą wspierającą w sytuacji problemu.

8. Zdecydowana większość uczniów uzyskuje pozytywne wyniki w nauce.

9. Ok. 50% ankietowanych deklaruje, że nie opuszcza zajęć szkolnych bez powodu, 

10. Większość uczniów zna sposoby na poradzenie sobie z trudną sytuacją.

11.  Na  podobnym  poziomie  kształtuje  się  przemoc  rówieśnicza  -  podobna  ilość  uczniów  nie

doświadczyła zachowań przemocowych i doświadczyła jej raz lub kilka razy.

12. Większość uczniów posiada rzetelną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych.

13. Większość rodziców wyraża zadowolenie z wielu obszarów dotyczących funkcjonowania szkoły i

współpracy ze szkołą.

14. Duża grupa ankietowanych rodziców pozytywnie ocenia działania podejmowane w szkole.

15. W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne o różnorodnej tematyce.

16. Uczniowie w większości respektują zasady i normy panujące w szkole.

17. W szkole podejmowane są działania w obszarze wychowawczym i profilaktyki. 

18. Szkoła wspiera uczniów w trudnych sytuacjach. 

19. Nauczyciele wyrażają kompetencje do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych. 

Czynniki ryzyka:

1. ⅓ uczniów nie ma pomysłu na swoją przyszłość, wypowiedzi sporej grupy uczniów wskazują na brak 

wiedzy na temat drogi kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej.

2. Dosyć liczna grupa uczniów nie podejmuje lub rzadko podejmuje z rodzicami różne aktywności - 

największa liczba uczniów nie podejmuje z rodzicami aktywności sportowej - niewielu uczniów poświęca

również czas na zajęcia sportowe we własnym zakresie.
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3. Uczniowie przeznaczają niedużą ilość czasu na udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych.

4. Spora grupa uczniów ma poczucie niewielkiej kontroli ze strony rodziców.

5. Ok. ¼ ankietowanych wskazuje, że nie lubi szkoły - odpowiedzi uczniów dotyczą zarówno 

rówieśników jak i nauczycieli.

6. W szkole są uczniowie deklarujący obojętny stosunek wobec kontaktów rówieśniczych oraz unikający 

kontaktu.

7. Spora grupa uczniów nie czuje wsparcia ze strony wychowawców klas i nauczycieli.

8. Ok. 50% ankietowanych wskazuje, że zdarza im się opuszczać zajęcia szkolne bez powodu.

9. Spora grupa uczniów nie potrafi poradzić sobie z trudną sytuacją.

10. W szkole są uczniowie często doświadczający agresywnych zachowań ze strony innych osób w różnej

formie - najczęściej jest to przemoc rówieśnicza.

11. Część uczniów wskazuje “pozytywne” aspekty sięgania po substancje psychoaktywne. 

12. Duża grupa rodziców unika kontaktu ze szkołą, nie odbiera wiadomości wysyłanych przez dziennik 

elektroniczny lub nie reaguje na nie.

13. Ok. 30% ankietowanych rodziców nie wie lub uważa, że w szkole nie realizuje się działań o 

charakterze profilaktycznym. 

Rekomendacje wynikające z diagnozy: 

1.  Z uwagi  na  stosunkowo niskie  zainteresowanie  rodziców oraz  uczniów w ankiecie  wskazane  jest

podejmowanie  działań  ukierunkowanych  na  zwiększenie  aktywności  uczniów  i  rodziców  w  życie

szkolne, wskazywanie roli współpracy rodziców ze szkołą i ich udziału w życiu szkolnym dzieci.

2. Zwiększanie świadomości rodziców w zakresie wspólnego spędzania czasu z dziećmi oraz sportu, jako

czynnika chroniącego i mającego wpływ na prawidłowy rozwój dziecka.

3.  Aktywizowanie  uczniów  do  udziału  w  zajęciach  sportowych  w  szkole  -  zarówno  podczas  zajęć

lekcyjnych jak i pozalekcyjnych, dbanie o atrakcyjność tych zajęć, angażowanie do udziału w zajęciach

ruchowych uczniów mniej sprawnych fizycznie.

4.  Angażowanie uczniów do udziału  w zajęciach  pozalekcyjnych  w szkole i  poza szkołą,  rozwijanie

mocnych stron i zainteresowań.

5. Zwiększanie świadomości rodziców w zakresie konieczności kontrolowania dzieci, tego, jak spędzają

czas wolny, z kim się spotykają, na co wydają kieszonkowe.

6. Dbanie o pozytywne relacje między uczniami w klasach i integrację członków społeczności szkolnej -

na  lekcjach,  w  miarę  możliwości  organizowanie  pracy  w  grupach  (wskazanych  przez  nauczyciela),

organizacja wyjść i imprez klasowych i szkolnych dostępnych dla wszystkich uczniów i motywowanie

dzieci i młodzieży do udziału w nich.

7. Budowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
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8. Zwracanie uwagi na relacje rówieśnicze i nastrój dzieci, wspieranie kontaktów rówieśniczych uczniów

z trudnościami w tym obszarze - zwracanie uwagi, czy mają parę, czy siedzą z kimś w ławce, w miarę

możliwości odpowiednie ustawienie ławek w klasie.

9.  Podtrzymywanie  i  budowanie  życzliwych  relacji  z  uczniami,  rozmowy  indywidualne,  wspieranie,

uczniów w trudnych sytuacjach.

10.  Zwiększenie  uwagi  na  frekwencję  uczniów,  prowadzenie  rozmów  indywidualnych  z  rodzicami

uczniów oraz uczniami, podjęcie działań w celu poprawy frekwencji uczniów.

11. Przestrzeganie terminowego usprawiedliwiania nieobecności i podejmowanie kontaktu z rodzicami

uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne. 

12. Kształtowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach - poruszanie tematów

związanych  z  radzeniem  sobie  ze  stresem  podczas  godzin  wychowawczych  oraz  rozmów

indywidualnych,  reagowanie  w  widocznych  sytuacjach  nieradzenia  sobie  w  sytuacjach  trudnych  w

szkole.

13. Zwracanie uwagi na pozytywne relacje między uczniami, reagowanie na niewłaściwe zachowania,

doprowadzenie do wyjaśnienia sytuacji konfliktowych i przeprosin.

14. Poruszanie tematów związanych z przemocą podczas godzin wychowawczych i zajęć z uczniami.

15.  Zwiększanie  świadomości  uczniów  na  temat  skutków  sięgania  po  substancje  psychoaktywne  -

realizacja zajęć i programów profilaktycznych.

16. Konsekwentne doprowadzanie do kontaktu ze wszystkimi rodzicami uczniów.

Rekomendacje wynikające z realizacji planu nadzoru z poprzedniego roku 2021/2022

1. Wdrożyć  działania  mające na celu poprawę frekwencji  uczniów na zajęciach:  stałe  monitorowanie

frekwencji  uczniów,  którzy  mają  problem  z  uczęszczaniem  do  szkoły,  wzmocnić  działania  wobec

uczniów  z  duża  ilością  godzin  opuszczonych  (  informowanie  rodziców  o  problemie-  stały  kontakt

wychowawców z rodzicami), upomnienia i tytuły wykonawcze za brak realizacji obowiązku szkolnego. 

2.  Rozliczać  nauczycieli  za  efekty  kształcenia,  przestrzeganie  zasad  oceniania  i  prowadzenia

dokumentacji nauczania. 

3.  Kontynuować kontrolę realizacji podstawy programowej.

4. We współpracy z rodzicami uczniów motywować uczniów do uczęszczania na zajęcia wyrównawcze z

języka  angielskiego,  języka niemieckiego oraz matematyki  w ramach projektu „Uczymy,  wspieramy,

pomagamy”. Uczęszczanie na te zajęcia uczniów słabych jak i zdolnych poprawi efektywność kształcenia

i pomoże uzyskać lepsze wyniki z przedmiotów oraz na egzaminie ósmoklasisty.

5. W roku szkolnym 2022/23 większy nacisk położyć na organizację szkolnych konkursów wiedzy i

zawodów sportowych. 

6.  Utrzymywać  na  dobrym  poziomie  sposób  organizowania  i  udzielania  pomocy  psychologiczno-
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pedagogicznej dla dzieci. 

7. Reagować na niepokojące zachowania uczniów, obniżenie ich nastroju i relacje rówieśnicze.

8.  W  przypadku  konieczności  kontynuowania  prowadzenia  zajęć  w  formie  zdalnej,  należy  ściśle

współpracować z rodzicami, zwłaszcza przy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

9. W programie wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2022/23 uwzględnić  wnioski  i

rekomendacje wynikające z badania Czynniki chroniące, czynniki ryzyka oraz treści stanowiące wsparcie

psychiczne uczniów w czasie nauczania zdalnego i treści związane z uczniami z Ukrainy.

10.  Wzmocnić  współpracę  z  rodzicami  uczniów  zakwalifikowanych  do  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej, dokonywać oceny skuteczności podjętych przez szkołę działań pomocowych, informować

rodziców o efektach.

11. Wzmocnić współpracę wszystkich nauczycieli  z rodzicami w celu motywacji  uczniów do nauki i

radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi, co przełoży się na lepsze wyniki w nauce                 i

poprawę frekwencji na zajęciach. 

12.  Poszerzyć  ofertę  szkolnych  konkursów  przedmiotowych  oraz  zachęcać  uczniów  do  udziału  w

konkursach zewnętrznych.

13. Zwracać większą uwagę na uczniów z trudnościami w nauce, zachęcając ich do wysiłku i chwalić i

nagradzać za drobne osiągnięcia.

14. Więcej uwagi poświęcić uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

15.  Dostosowywać  wymagania  edukacyjne  do  ich  indywidualnych  potrzeb  i  możliwości  (zadania,

kartkówki, testy). 

16. Wspierać rozwój zainteresowań czytelniczych. Kontynuować działania promujące książkę i czytanie.

17. Współpracować z biblioteką gminną, organizować wspólne akcje czytelnicze.

18.  Nadal  indywidualizować  proces  kształcenia  w odniesieniu  do  każdego  ucznia,  w pracy bieżącej

udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

19. Szczególny nacisk położyć na stosowanie aktywnych metod pracy podczas lekcji. 

20. Podejmować działania ukierunkowane na zapobieganie uzależnieniom behawioralnym. 

21.  Podnoszenie  poziomu  bezpieczeństwa,  prowadzenie  działań  w  szkole  mających  na  celu

przeciwdziałanie agresji słownej, fizycznej i psychicznej.

22.  Integrować  zespoły  klasowe  i  grupę  przedszkolną  poprzez  organizację  imprez  klasowych  i

szkolnych , wycieczek itp. 

23. Konsekwentnie egzekwować ustalone w szkole normy i zasady zachowania oraz realizację przyjętych

procedur.

24. Kontynuować na świetlicy szkolnej działania prowadzone w roku szkolnym 2021/22, wzbogacając je

o jeszcze bardziej interesujące formy i treści. 

25.  W ramach  działalności  Wolontariatu  kontynuować  wszystkie  działania  podjęte  w roku szkolnym
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2021/22. 

26. W dalszym ciągu systematycznie i konsekwentnie pełnić dyżury przez nauczycieli na terenie szkoły i 

w okolicach budynku zgodnie z określonym harmonogramem.

 

VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

Zadania w obszarze wychowania i profilaktyki realizowane w szkole: 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO - ZDROWIE

Edukacja zdrowotna. Kształtowanie postaw: prozdrowotnych; odpowiedzialności za swoje działania i 

decyzje, wpływające na zdrowie; otwartości na poszukiwanie pomocy oraz porady w sytuacji, gdy 

zaczynają się trudności;

Zadania Sposób realizacji 

Zdrowie psychiczne - pozytywny klimat szkoły, - udzielanie pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej uczniom, rodzicom   i 

nauczycielom, 

- lekcje wychowawcze w klasach dot. promocji 

zdrowia psychicznego organizowane na bieżąco 

oraz z okazji:

“Światowy Dzień Autyzmu”, “Ogólnopolski Dzień

walki z Depresją”, “Światowy Dzień Zdrowia”

- współpraca z instytucjami zewnętrznymi 

wspierającymi ucznia i rodzinę np. MOPS, sąd, 

Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna,

- organizacja kampanii informacyjnych z zakresu 

zdrowia psychicznego uczniów,

- rozmowy indywidualne - wspieranie uczniów wg

na bieżąco rozpoznawanych potrzeb, 

- prelekcja dla rodziców na temat Depresja wśród 

dzieci i młodzieży z pracownikiem MOPS 

( 11.01.2023) 

Dbałość o zdrowie. - kampanie informacyjne na temat szeroko pojętej 

dbałości o zdrowie, zdrowego stylu życia i 

zdrowego odżywiania,

- pogadanki na temat zasad zdrowego odżywiania 
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i zbilansowanej diety, chorób i innych zagrożeń 

wywołanych niewłaściwym odżywianiem, 

- Dzień Zdrowego Śniadania, 

-  pogadanki na temat zasad higieny, chorób 

spowodowanych zaniedbaniami higienicznymi, 

- systematycznie kontrole czystości, instruktaż 

prawidłowej higieny jamy ustnej, fluoryzacja,

- realizacja programów: “Nie pal przy mnie 

proszę”, “Kubusiowi przyjaciele natury”, 

“Trzymaj formę”, programu dla szkół - 

kontynuacja akcji „Mleko w szkole”, “Szkoła 

Promująca aktywny styl życia”, “Akademia 

Bezpiecznego Puchatka”, “Dziel się uśmiechem”, 

“Spójrz inaczej”, “Profilaktyka czerniaka”, 

“Wspólne kroki w cyberświecie”. 

Ekologia, odpowiedzialność za środowisko. 

naturalne

- udział w akcji „Sprzątanie świata”,

- udział w akcji “Wszystkie dzieci zbierają 

elektrośmieci”,

- udział w akcji “Czysty i zielony Wałbrzych”, 

- realizacja szkoleń dla uczniów z udziałem 

instytucji zewnętrznych  -  warsztaty ekologiczne 

kl. I - III “Less waste – zmniejsz odpady do 

minimum.” organizowane przez Biuro Środowiska

i Klimatu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i 

firmę EKOSFERA, warsztaty ekologiczne “ Życie 

w zgodzie z przyrodą” 

- zajęcia w ramach godzin wychowawczych 

dotyczące klimatu i zagrożeń (wykorzystanie np. 

platformy edukacyjnej Uniwersytet Dzieci),

- kształtowanie postaw proekologicznych poprzez 

dostarczanie informacji za pośrednictwem 

gazetek, artykułów na stronie szkoły,

- wyposażenie uczniów w wiadomości i 

umiejętności dotyczące segregacji śmieci, 
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recyklingu: zbiórka żywności i dokarmianie 

ptaków w okresie zimowym, zbiórka nakrętek, 

- segregacja odpadów na terenie szkoły, 

- udział w całorocznej akcji “STOP PLASTIK”.

- udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym 

“Z ekologią na Ty” - II edycja, 

- Eko - konkurs dla szkół podstawowych “Jestem 

eko” (klasy 4-8). 

- włączenie się do ogólnopolskich i światowych 

akcji ekologicznych ( Dzień bez Samochodu, 

Święto Drzewa, Dzień Ziemi),

Aktywność ruchowa uczniów. - motywowanie uczniów do różnych form 

aktywności fizycznej, promowanie aktywności 

fizycznej jako podstawy prawidłowego rozwoju i 

czynnika chroniącego wobec zachowań 

ryzykownych, 

- organizacja zajęć sportowych - pozalekcyjnych 

SKS, Siatkarski Ośrodek Sportowy, WF z AWF, 

- organizacja imprez sportowych:   Narodowy 

Dzień Sportu, Sportowy Dzień Dziecka, 

Mikołajkowy turniej piłki siatkowej, Europejski 

Dzień Sportu Szkolnego 2022, Międzyklasowy 

turniej tenisa stołowego - Mistrzostwa PSP 6, 

sportowe show świąteczno - noworoczne,

- realizacja działań zaplanowanych w ramach 

projektu Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia,  

- wzbogacanie oferty zajęć w świetlicy szkolnej w 

gry i zabawy aktywizujące ruchowo, 

- udział w projekcie “Sprawny Dolnoślązaczek” 

(klasy 1 i 2), 

- zajęcia taneczne w ramach “Akademii 

tanecznego wychowania”, 

- udział w imprezach pozaszkolnych i 

współzawodnictwo międzyszkolne, 
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Kształtowanie stylu życia wolnego od nałogów i 

używek.

- kolportaż materiałów edukacyjnych dla rodziców

i uczniów na temat: skutków sięgania po 

substancje psychoaktywne, występowania nowych

substancji psychoaktywnych i środków 

zastępczych, oraz niebezpieczeństw związanych z 

ich zażywaniem, 

- realizacja programu “Nie pal przy mnie proszę”,

,“Unplugged” 

- podejmowanie tematyki związanej z 

zagrożeniami wynikającymi z sięgania po 

substancje psychoaktywne podczas godzin 

wychowawczych oraz spotkań z 

przedstawicielami instytucji wspierających pracę 

szkoły

- porady, konsultacje oraz spotkania informacyjne 

dla rodziców uczniów 

- prelekcja dla rodziców uczniów na temat 

uzależnień -  Internet, telefon komórkowy, gry 

komputerowe, dopalacze, alkohol, narkotyki - 

zebranie z rodzicami z udziałem pracownika 

MOPS (klasy 4-8) - 26.10.2022 r.  

Kształtowanie świadomości własnego ciała z 

uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych 

w okresie dojrzewania.

- zajęcia WDŻ dla uczniów, 

- pogadanki podczas godzin wychowawczych w 

klasach IV- VIII, 

- spotkania z pielęgniarką szkolną.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO - RELACJE

Kształtowanie postaw społecznych: szacunku do drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie i

innych, potrzeby pomocy słabszym i potrzebującym, współpracy w budowaniu pozytywnej atmosfery,

umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji słownej i fizycznej, wspieranie relacji

rówieśniczych i między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, w 

tym zwrócenie uwagi na asertywne wyrażanie 

własnych potrzeb. 

-  zwracanie uwagi na kulturę słowa,

 interweniowanie w sytuacji używania 

wulgaryzmów,
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- zajęcia prowadzone dla dzieci z Ukrainy,  

wzbogacające zasób słów i podnoszące 

poprawność posługiwania się językiem polskim, 

- podnoszenie kompetencji komunikacyjnych u 

dzieci z wadami i zaburzeniami mowy dzięki 

zajęciom logopedycznym, 

- przypominanie zasad kulturalnego zachowania, 

tworzenie zasad pracy na lekcji, klasowych 

kontraktów, propagowanie zasad kulturalnego 

zachowania,  

- realizacja zadań Międzynarodowego Projektu 

Edukacyjnego “Z kulturą mi do twarzy”, 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania i 

podtrzymywania relacji z rówieśnikami. 

- ograniczenie możliwości korzystania z telefonów

komórkowych podczas przerw, stworzenie oferty 

atrakcyjnego spędzania przerw podczas 

wspólnych zabaw z rówieśnikami, 

- wybory samorządów klasowych,

- wybory Samorządu Szkolnego,

- Szkolny Tydzień Życzliwości ,

- kontynuacja działalności Wolontariatu, 

- realizacja projektu “Uczymy, wspieramy, 

pomagamy”.

Budowanie i podtrzymywanie poczucia 

przynależności do społeczności szkolnej. 

- budowanie dobrego klimatu szkoły, 

- organizacja imprez klasowych i szkolnych, wyjść

i wycieczek: klasowe imprezy okolicznościowe, 

imprezy szkolne: “Kamykowe potyczki”, Rajd na 

pożegnanie lata, 

Rozwijanie empatii i kształtowanie postaw 

prospołecznych. 

- działalność Wolontariatu na terenie szkoły: 

udział w akcjach angażujących uczniów  w 

wolontariat: współpraca ze schroniskiem dla 

zwierząt w Wałbrzychu, współpraca z fundacją

,,Na Pomoc Zwierzętom”, udział w akcji “Znicz”, 

udział w akcji “Razem na Święta”, współpraca z 

DPS “Dom Seniora - Biały Kamień”, udział w 
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akcji “Łańcuch dobra”, udział w akcji “Góra 

Grosza”, udział w akcji “Szlachetna Paczka”, 

Szkolny Klub UNICEF, zbieranie plastikowych 

nakrętek 

- obchody Dnia Praw Dziecka z UNICEF, 

- udział w uroczystościach patriotycznych i 

rocznicowych:  11 Listopada – Narodowe Święto 

Niepodległości, rocznica uchwalenia Konstytucji 

3 maja, 

- kultywowanie świąt i tradycji kultury polskiej 

np. Święto Zmarłych, Boże Narodzenie, 

Wielkanoc. 

OBSZAR ROZWOJU OSOBOWEGO I KULTURY OSOBISTEJ 

Kształtowanie wartości, norm, wzorów zachowań: rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku 

narodowego, w tym dla osiągnięć duchowych i materialnych, wychowanie do wrażliwości na dobro i 

piękno, kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze, patriotyzmu, uczciwości, poszanowanie 

godności i szacunku do innych osób 

Kształtowanie umiejętności właściwego 

komunikowania się w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się. 

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek

dla ludzi, niezależnie od religii, statusu 

materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i

fizycznego oraz respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań w celu zapobiegania

dyskryminacji.

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w 

kulturze, poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także poszanowania innych 

kultur i tradycji, określanie swojej przynależności 

- udział uczniów w konkursach literackich, 

recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych, 

lekcje biblioteczne, 

- zorganizowane wyjścia zespołów klasowych do 

kina, biblioteki,  teatru, muzeum, filharmonii, 

centrów nauki, domów kultury - Współpraca z 

Teatrem Lalki i Aktora, Centrum Nauki “Stara 

Kopalnia”, Muzeum Miejskim w Wałbrzychu, 

Filharmonią Sudecką, BIblioteką pod Atlantami, 

Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury, 

- zapoznanie uczniów z sylwetką patrona szkoły, 

hymnem szkolnym,sztandarem:

- akademie z okazji święta szkoły, pogadanki i 

dyskusje podczas lekcji wychowawczych, 

-  aktywna praca uczniów w samorządzie 

uczniowskim: organizacja wyborów 

przewodniczącego samorządu szkolnego; 
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kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami

sztuki, zabytkami i tradycją w

środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, 

uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska

rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz 

wydarzeniach

organizowanych przez najbliższą społeczność. 

Kształtowanie  wrażliwości  estetycznej  poprzez

kontakt  z  dziełami  literackimi  i  wytworami

kultury,  zapoznanie  z  wybranymi  dziełami

architektury  i  sztuk  plastycznych  należących  do

polskiego i europejskiego

dziedzictwa  kultury,  wyzwalanie  potrzeby

kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci.

Inspirowanie do podejmowania aktywności i 

inicjatyw

oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań 

służących kształtowaniu własnego wizerunku i

otoczenia. 

Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach 

codziennych wymagających umiejętności 

praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi

różnych zawodów. 

Przygotowanie do podejmowania działań 

mających na celu identyfikowanie i rozwijanie 

własnych

zainteresowań.

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek

do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji

związanych z rodziną, szkołą i społecznością

- inicjowanie i prowadzenie

akcji charytatywnych; organizacja konkursów i

wydarzeń szkolnych.

- kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych i 

lokalnych: ślubowanie uczniów klas I, Mikołajki,  

Jasełka i wigilijny opłatek klasowy, bal 

karnawałowy , Dzień Otwarty Szkoły,

- kształtowanie postaw patriotycznych: akcja 

„Szkoła do hymnu”  poświęcone obchodom świąt, 

rocznic i wydarzeń historycznych (Narodowe 

Święto Odzyskania Niepodległości, akcja „Szkoła 

Pamięta”, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 

Maja), 

- żywe lekcje historii - “Spotkanie z Sybirakiem” -

pogadanka na temat zsyłek na Syberię i do 

Kazachstanu obywateli polskich, 

- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, 

fundacjami (IPN, biblioteki), 

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach 

miejskich związanych z obchodami uroczystości 

patriotycznych i rocznicowych (w miarę potrzeb i 

możliwości), 

- realizacja przedmiotu doradztwo zawodowe, 

- odwiedzanie miejsc pamięci narodowej - akcja 

„Szkoła Pamięta”, 

- udział w akcji “Narodowe czytanie”, 

- udział w akcji “Przerwa na czytanie” -   bicie 

rekordu w liczbie osób czytających na przerwie;

- Dzień z książką w ramach Międzynarodowego 

Dnia Książki, 

- udział w uroczystych obchodach “Zlot 

Kamykowców” w Warszawie  - upamiętnienie 

rocznicy śmierci patrona szkoły - Aleksandra 

Kamińskiego (marzec 2023), 
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lokalną. 

Kształtowanie świadomości odmienności osób

niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania,

tradycji kulturowej oraz ich praw. 

BEZPIECZEŃSTWO

Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych):kształtowanie postawy 

świadomego(wynikającego ze zdobytej wiedzy o zagrożeniach) unikania sytuacji groźnych dla zdrowia

i życia podczas funkcjonowania w świecie rzeczywistym oraz w rzeczywistości wirtualnej 

Włączanie rodziców uczniów w realizację zadań 

wychowawczych w szkole

- zebrania z rodzicami:  ogólnoszkolne,  klasowe, 

spotkania  indywidualne, 

- udzielanie pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej w postaci konsultacji dla rodziców, 

konsultacji dla uczniów,

- angażowanie rodziców do udziału w zebraniach 

z rodzicami oraz w konsultacjach z nauczycielami 

w ramach godziny dostępności, 

- imprezy klasowe, szkolne z udziałem rodziców- 

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Matki, Dzień 

Babci i Dziadka, zakończenie roku szkolnego, 

pasowanie na Pierwszoklasistę, 

Bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły  i w 

czasie zajęć szkolnych.

- modyfikacja procedur szkolnych regulujących 

kwestie bezpieczeństwa uczniów, przestrzeganie 

przez wszystkich członków społeczności szkolnej 

zasad bezpieczeństwa, norm i regulaminów 

obowiązujących w szkole,

- przestrzeganie norm i zasad oraz regulaminów 

obowiązujących w szkole przez wszystkich jej 

członków, 

Bezpieczne i roztropne korzystanie z technologii 

cyfrowych. 

- zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z 

Internetu - Dzień Bezpiecznego Internetu, 

- korzystanie z Office 365 oraz Google Classroom 

w codziennej pracy z uczniem, 

- tworzenie projektów edukacyjnych z 
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wykorzystaniem technologii informacyjnych,

VIII. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań,

w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja

przeprowadzana będzie poprzez:

1. Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian.

2. Analizę dokumentacji. 

3. Przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4. Rozmowy z rodzicami. 

5. Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

6. Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,analizy przypadków. 

Ewaluacja  programu  przeprowadzana  będzie  w  każdym  roku  szkolnym  przez  zespół  ds.Szkolnego

Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego  powołany  przez  dyrektora.  Zadaniem  Zespołu  jest

opracowanie planu ewaluacji programu, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac

zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu

z Radą Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego  w Wałbrzychu

w dniu 28.09.2022r. 
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