Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Sportowymi nr 8 w Gliwicach
na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).



Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r.
nr 120, poz. 526).



Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).



Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).



Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).



Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze
zm.).



Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).



Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018
r. poz. 1446 ze zm.).



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).



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.



„Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający
sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.



Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Glwicach .

Ponadto wykorzystano:


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).

MISJA SZKOŁY
Misją Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności,
miłości do 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 uczniom pomoc psychologiczną
i wsparcie pedagogiczne. 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 oraz troska o szeroko
pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach stwarza całej społeczności
szkolnej: uczniom, rodzicom i pracownikom warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi, poczuciu bezpieczeństwa, jak również buduje
atmosferę wsparcia, godnej nauki i pracy, w poszanowaniu kultury osobistej człowieka, jego wartości i tradycji.

SYLWETKA ABSOLWENTA


kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,



zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,



szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,



prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne,



zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,



przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19),



zna i rozumie zasady współżycia społecznego,



jest tolerancyjny,



korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,



jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,



posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce
o bezpieczeństwo własne i innych,



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),



rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów
z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień bahawioralnych),



szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,



jest odporny na niepowodzenia,



integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

CELE
Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu integralnego
rozwoju ucznia i wychowanka ukierunkowanego na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
1) intelektualnej – ukierunkowanej na uczenie się jako czynność umożliwiającą samorealizację, dostarczającą osobistej satysfakcji oraz
wzbogacającą życie, na miarę indywidualnych możliwości ucznia oraz motywującej do ustawicznego rozwoju.
2) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia
i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
3) moralno - społecznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających
wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego
stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,
opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
4) duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz
poczucia sensu istnienia.

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 oraz społecznością lokalną,
5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów
i nauczycieli.

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub
opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

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,
W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej to:


wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,



wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,



odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja),



utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,



rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,



budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,



przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,



przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,



troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

Działalność profilaktyczna obejmuje:
1) wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest
ograniczanie zachowań ryzykownych w zakresie używania substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych,

2) wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym
stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
3) wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków 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.
Zadania profilaktyczne programu to:


zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,



znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,



promowanie zdrowego stylu życia,



kształtowanie nawyków prozdrowotnych,



rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich,
papierosów, alkoholu i narkotyków),



eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,



niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,



wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom
ukształtować pozytywną tożsamość,



uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem



uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele,
specjaliści) w sytuacjach trudnych.

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Dyrektor szkoły:
 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania
prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 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,
 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga
nauczycieli w realizacji zadań,
 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów
szkoły,
 motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne,
 stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną
uczniów,
 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika
zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,
 stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia
równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów,

 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
 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów,
 czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami
poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
 czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – 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,
 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

2. Rada pedagogiczna:
 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań
wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów
z rówieśnikami,
 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej
z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania,
 dokonuje wyboru działań profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami
czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki,
 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,
 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją
i przestępczością, a także depresją,
 uczestniczy w realizacji i ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

3. Nauczyciele:

 współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji
zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,
 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID19,
 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń
i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19,
 zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia,

4. Wychowawcy klas:


diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,



rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji
społecznej w okresie epidemii COVID-19,



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,



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,

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 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,
 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem/psychologiem szkolnym oraz specjalistami
pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy
grupowej,
 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów,
 podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych.

5. Pedagog szkolny/psycholog:
 diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,


uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego,

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej
rodzicom uczniów,
 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze
profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów
depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,
 rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu
szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego
skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.

6. Rodzice:
 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 uczestniczą w zebraniach z rodzicami organizowanych przez szkołę,
 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

7. Samorząd uczniowski:


jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 współpracuje z Radą Pedagogiczną,
 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH

SFERA
(rozwoju)

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY
ODPOWIEDZIAL
NE

TERMIN

Klas
a

KLASY 1-4

INTELEKT
UALNA
Rozpoznanie możliwości,
uzdolnień
i zainteresowań uczniów,
zapobieganie trudnościom
w nauce

Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów.

Przeprowadzanie diagnoz i ankiet wstępnych,
obserwacja
uczniów.
Współpraca
z
Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną, zajęcia korekcyjno
– kompensacyjne. Doskonalenie technik uczenia się.
Rozwiązywanie
problemów,
które
wynikają
z
wielokulturowości,
zróżnicowanych
potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Współpraca
z rodzicami.

Kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się.
Koła zainteresowań. Prowadzenie konkursów, udział
w życiu kulturalnym miasta, prezentowanie talentów na
forum szkoły i miasta. Przygotowanie programów
artystycznych (np. on line)na uroczystości szkolne,
Festiwal Nauki. Stwarzanie równych szans dla
wszystkich uczniów. Szkolne obchody IX Światowego
Dnia Tabliczki Mnożenia
Zajęcia regionalne dla klasy 2a “Przez Polskę na
ludowo”
Warsztaty “Mnemotechniki” w klasie
zainteresowań, udział w kulturze i sztuce,

4

nauczyciele
uczący oddział
klasowy

Wrzesień

1-4

wychowawcy
psycholog
pedagog

Cały rok
szk.

nauczyciele
uczący oddział
klasowi

Cały rok
szk.

wychowawcy
Nauczyciele
matematyki

J. Kalinowska

Koła
A.Czekaj

Wg
harmonogra
mu 27.04
1.10.
wrzesnień/p
aździernik

1-4

FIZYCZNA

Uczenie planowania

Pogadanki
poświęcone
tej
tematyce,
nauka nauczyciele
utrzymywania porządku na ławce i na świetlicy, nauka wychowawcy
i dobrej organizacji własnej właściwego wykorzystywania czasu przeznaczanego na
pracy.
świetlica
dane zadanie. Współpraca z rodzicami.

Cały rok

1-4

Kształtowanie
Zajęcia informatyczne i inne z wykorzystaniem nauczyciele
umiejętności wyszukiwania nowoczesnych technologii, kształtowanie umiejętności wychowawcy
właściwego korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych
i korzystania
oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie
informacyjno - komunikacyjne. Zajęcia z wychowawcą.
z informacji oraz
Zajęcia
dotyczące
bezpieczeństwa
w
sieci.
przeciwdziałanie zagrożeń Przeciwdziałanie cyberprzemocy i hejtowi. Korzystanie
związanych z
z
komputerowych
programów
edukacyjnych.
korzystaniem z internetu
Współpraca z rodzicami.

Cały rok

1-4

Upowszechnianie
czytelnictwa

Konkursy czytelnicze i plastyczne na terenie szkoły. wychowawcy
Udział w konkursach międzyszkolnych* (np. on line).
Udział w akcjach czytelniczych ogólnopolskich. Lekcje biblioteka
promujące czytanie , rolę książki i biblioteki.

Wg
harmonogra
mu

1-4

Wdrażanie do
bezpiecznego korzystania
z ruchu drogowego

Pogadanki, prelekcje Policji*. Zajęcia dotyczące
bezpiecznego zachowania
w
kontakcie
z innymi osobami - prezentacja filmów edukacyjnych,
pogadanka.
Dbałość
o
zapewnienie
uczniom
i pracownikom szkoły bezpieczeństwa poprzez kontrolę
wejść osób obcych na teren szkoły. Współpraca
z rodzicami.

1-4

Wychowawcy

Wg
harmonogra
mu

Psycholog

Cały rok

i bezpiecznej drogi do
szkoły. Kształtowanie
umiejętności zachowania
się w kontakcie z obcą
osobą

Policja

Pedagog
pracownicy
portierni

Wyrabianie nawyków
higienicznych.

Zajęcia dotyczące czystości osobistej i higienicznego Wychowawcy
trybu życia, również w kontekście zagrożeń związanych
z
pandemią
–
prezentacja,
film.
Spotkania pedagog
z pielęgniarką. Uczenie prawidłowej postawy ciała.
Propagowanie zdrowego trybu życia, zdrowa żywność, psycholog
zdrowe napoje. Kształtowanie umiejętności kreowania
środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia. nauczyciele
Higiena
okresu
dorastania,
higiena
osobista.
pielęgniarka
Współpraca z rodzicami.
szkolna

Cały rok
szk.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
związanego z
zagrożeniem zakażenia
korona wirusem COVID 19

Stosowanie się do wytycznych MEN i SANEPID dla wszyscy
Do
szkół.
pracownicy szkoły odwołania

1-4

1-4

Zapewnienie
szczególnego wsparcia
psychologiczno pedagogicznego z uwagi
na sytuację kryzysową
wywołaną pandemią
COVID - 19,

Zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy, wyznaczenie
1 raz w tygodniu godziny zajęć z pedagogiem
i psychologiem dla uczniów zmagających się ze
skutkami psychologicznymi pandemii, wzmacnianie
pozytywnego klimatu szkoły i poczucia bezpieczeństwa
warsztaty dla klas, pogadanki, rozmowy wspierające,
współpraca z rodzicami, zajęcia terapeutyczne
warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów
szkolnych pt: “Jak wychować silne psychicznie dziecko
i przeciwdziałać skutkom problemów emocjonalnych
dzieci po pandemii”

psycholog

Ukazanie roli sportu w
życiu codziennym

Gliwicki Bieg Uliczny*, zajęcia o znaczeniu ruchu nauczyciele
w życiu człowieka, treningi, zawody klas sportowych. przyrody, biologii
Współpraca z rodzicami.
i wychowania
Udział w Olimpiadzie Lekkoatletycznej.
fizycznego

pedagog

Cały rok
szk.

1-4

Cały rok
szk.

1-4

Cały rok
szk.

1-4

wychowawcy
nauczyciele

trenerzy LA i
pływania.
Niwelowanie wszelkich
przejawów agresji
i przemocy
w szkole.
Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Pogadanki o agresji i jej unikaniu. Nauka kontroli
zachowania
w
wypadku
negatywnych
uczuć,
kształtowanie umiejętności pokojowego rozwiązywania
konfliktów,
system
pozytywnej
motywacji,
organizowanie zespołów wychowawczych. Współpraca
z rodzicami. Współpraca szkoły z OIK

wszyscy
nauczyciele
wychowawcy
świetlica
psycholog
pedagog

Zapewnienie uczniom
wszelkiej pomocy we
współpracy z instytucjami
działającymi na rzecz
dziecka i rodziny

Współpraca z Sądem, Poradnią PP, Policją, kuratorami psycholog
sądowymi,
OPS,
Strażą
Miejską,
poradniami
pedagog
specjalistycznymi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

Bezpieczeństwo w szkole i

BHP w szkole. Pogadanki na temat niebezpieczeństw Wychowawcy
związanych z zabawami na podwórku np. na lodzie,
w wodzie, na wysokości, na drodze. Współpraca z Nauczyciele
rodzicami.
Świetlica

w czasie wolnym.

Cały rok
szk.

1-4

wychowawcy

1-4
Wg potrzeb

nauczyciele w-f
MORALNA I
SPOŁECZN
A

Integracja zespołów
klasowych

Zajęcia integracyjne. Kształtowanie postawy szacunku
do drugiego człowieka, uczenie budowania relacji
z drugim człowiekiem, rozpoznawania potrzeb innych,
zgodnej współpracy z innymi z zachowaniem
obowiązujących norm i reguł kultury osobistej - praca
w grupach. Wspólne organizowanie uroczystości
szkolnych (np. pasowanie na pierwszoklasistę, bal
karnawałowy) w ramach zespołów klasowych.
Zachęcanie uczniów do pomagania w nauce słabszym
kolegom. Reintegracja uczniów po powrocie do
nauczania
stacjonarnego.
Uczenie
działania
zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej
współpracy, umiejętności słuchania innych.

Wychowawcy

Wrzesień

pedagog

Cały rok
szk.

Realizowanie projektu “Moc Emocji”

M. Herman

psycholog
świetlica

1-4

Wspomaganie
wychowawczej roli rodziny

Zajęcia edukacyjne WDŻ

Uczenie zasad
samorządności i
demokracji

Uczenie umiejętności wspólnego podejmowania decyzji Wychowawca
dotyczących wszystkich uczniów klasy

nauczyciele

Ścisła współpraca z rodzicami (rozmowy, konsultacje, psycholog
porady)
pedagog
Prelekcje dla rodziców
pracownicy
Imprezy organizowane z udziałem rodziców
świetlicy szkolnej

Zapoznanie z
Lekcje, pogadanki, dyskusje, regulaminy
podstawowymi prawami i
obowiązkami wynikającymi
z roli ucznia

Wychowawca

Doskonalenie kultury bycia Pogadanki i konsekwentne przestrzeganie zasad Nauczyciele i
kultury na korytarzu i w klasach. Dbanie o kultur ę wychowawcy
osobistą i kulturę słowa. Warsztaty, scenki rodzajowe.
świetlica
Współpraca z rodzicami.
psycholog
pedagog

Biblioteka

Cały rok
szk.

1-4

1 półrocze

1-4

1 półrocze

1-4

Cały rok
szk.

1-4

Rozwój poszanowania
dziedzictwa narodowego

Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych, wychowawcy
świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych
w obrębie zespołów klasowych, filmy edukacyjne, lekcje
wychowawcze na temat patriotyzmu.

Listopad

Kształtowanie postawy
szacunku i
odpowiedzialności wobec
środowiska naturalnego.

Umiejętność segregowania odpadów, udział w akcjach wychowawcy,
charytatywnych na rzecz zwierząt, współpraca nauczyciele
z
organizacjami
ekologicznymi.
Współpraca biologii
z rodzicami.
i przyrody

Wg
harmonogra
mu

1-4

Kształtowanie postawy
tolerancji szacunku do
osób

Pogadanki, warsztaty z psychologiem, pedagogiem, wychowawcy
uwrażliwienie na potrzeby i słabości innych ludzi, nauka
tolerancji. Wzbudzanie szacunku dla pracy ludzi pedagog
różnych zawodów. Współpraca z rodzicami.
psycholog

Cały rok
szk.

1-4

i kształtowanie
świadomości narodowej.

o innych przekonaniach,
wyglądzie, możliwościach
psychofizycznych,
kształtowanie umiejętności
empatii, pomagania innym
DUCHOWA

Wartości moralne w życiu
człowieka.

1-4

Maj

II półrocze

Pogadanki, dyskusje. Kształtowanie umiejętności
analizy prostych sytuacji, odróżniania dobra od zła.
Kształtowanie podstawowych wartości np. prawda,
odpowiedzialność, sprawiedliwość, dobro i innych.
Kształtowanie właściwych postaw szlachetności,
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
Współpraca z rodzicami.

wychowawcy
nauczyciele
pedagog
psycholog

Cały rok
szk.

1-4

Wiara i życie duchowe.

Lekcje religii, Wigilie klasowe, obchodzenie świąt nauczyciele religii
w rodzinie, rola religii w życiu człowieka; tolerancja
wychowawcy
wobec osób o innych poglądach religijnych.

Cały rok
szk.

1-4

Wrzesień

5-8

Współpraca z rodzicami.

KLASY 5-8 Szkoła Podstawowa

INTELEKT
UALNA

Rozpoznanie możliwości,
uzdolnień i zainteresowań
uczniów. Zapobieganie
trudnościom w nauce

Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów.

Przeprowadzanie diagnoz i ankiet wstępnych,
obserwacja
uczniów.
Współpraca
z
Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną, zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne i wyrównawcze.
Rozwiązywanie
problemów, które wynikają z wielokulturowości,
zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów. Stwarzanie równych szans dla wszystkich
uczniów. Współpraca z rodzicami.

Wychowawcy
nauczyciele
uczący oddział
klasowy
psycholog

Cały rok
szk.

pedagog

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, wychowawcy
warsztatów, konkursów (np. online, szkolnych), udział w
życiu kulturalnym miasta, przygotowanie programów nauczyciele
artystycznych na uroczystości szkolne w ramach
zespołów klasowych, prezentowanie talentów na forum
szkoły. Zachęcanie do udziału i przygotowanie do
konkursów i olimpiad. Zwiększanie skuteczności
uczenia się poprzez poznawanie technik i metod
ułatwiających przyswajanie wiedzy. Nauka szybkiego
zdobywania wiedzy np. mnemotechniki.

Wg
harmonogra
mu
Cały rok
szk.

5-8

Festiwal Nauki, Dzień Otwarty*
Prowadzenie zajęć “Outdoor”- zajęcia w terenie, których
celem jest poszerzenie wiedzy w inny, ciekawszy
sposób za pomocą aktywnych i kreatywnych metod
nauczania różnych przedmiotów.
Szkolne obchody
Mnożenia

IX

Światowego

Dnia

Tabliczki

nauczyciele
Organizacja IV edycji międzyszkolnego konkursu matematyki
recytatorskiego z j. angielskiego i języka niemieckiego.
J. Łukaszuk
Konkurs Mitologiczny w kl.5.
Przygotowanie do olimpiady historycznej
Kształtowanie postawy
twórczej.

Kształcenie
samodzielnego
formułowania
i wyrażania sądów oraz
samodzielnego
rozwiązywania problemów

J. Piórkowska

Zachęcanie do twórczej aktywności ucznia na miarę Nauczyciele
jego możliwości, wprowadzanie elementów dramy,
udział w kulturze. Szkolny zespół muzyczny Royal zwł. J. polskiego
Family. Tworzenie przedstawień prezentowanych dla historii
uczniów naszej szkoły i okolicznych szkół, np. on line
p. Królewska
Lekcje wychowawcze, pogadanki.

1.10
Marzec
10/11 2021
Cały rok
szkolny
Wg
harmonogra
mu

nauczyciele

Elementy dyskusji, negocjacji i mediacji na lekcjach wychowawcy
i sytuacjach konfliktowych. Udział w Samorządzie
Uczniowskim.
Rozwijanie
umiejętności
obrony
własnego zdania, przeciwstawiania się presji grupy
–asertywność.

5-8

5-8
Cały rok
szk.

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, nauka nauczyciele
utrzymywania porządku, zasada czystego biurka,
i dobrej organizacji własnej pozostawianie
porządku
w
klasie,
nauka, wychowawcy
pracy.
gospodarowania czasem. Współpraca z rodzicami.

Cały rok
szk.

5-8

Kształtowanie
Zajęcia komputerowe i informatyki oraz i inne zajęcia
umiejętności wyszukiwania
Z
wykorzystaniem
nowoczesnych
technologii,
i korzystania
kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z
narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia
z informacji oraz
wykorzystujących
technologie
informacyjno
przeciwdziałanie
komunikacyjne , zajęcia z wychowawcą.
zagrożeniom związanym z
korzystaniem z internetu
Zajęcia o bezpieczeństwie w sieci. Przeciwdziałanie
cyberprzemocy i hejtowi

Cały rok
szk.

5-8

Uczenie planowania

Ograniczony dostęp do telefonów komórkowych.
Zachęcanie uczniów do nauki języka niemieckiego
poprzez prowadzenie lekcji multimedialnych w formie
filmów, clipów i piosenek. Korzystanie z komputerowych
programów edukacyjnych. Współpraca z rodzicami.
Praca na platformie
w klasach 4 i 5

edukacyjnej

j.

wychowawcy
wszyscy
nauczyciele, zwł.
z informatyki

psycholog
pedagog

I półrocze

Cały rok
szk.

J. Łukaszuk

angielskiego
A.Czekaj

cały rok

6

Upowszechnianie
czytelnictwa oraz
rozwijanie kompetencji
czytelniczych Rozwijanie
nawyków czytelniczych.

FIZYCZNA

Wdrażanie do zdrowego
trybu życia.

Wyszukiwanie materiałów na określony temat za biblioteka
pomocą
Internetu,
katalogów
i
kartotek.
Upowszechnianie
book
crossingu.
Dbałość nauczyciele
o kulturę i czystość języka polskiego, wyciąganie poloniśc
konsekwencji w wypadku używania wulgaryzmów.
Konkursy czytelnicze i plastyczne na terenie szkoły.
Udział w konkursach międzyszkolnych* (np. on line).
Udział w akcjach czytelniczych ogólnopolskich*. Lekcje
promujące czytanie , rolę książki i biblioteki.

Cały rok
szk.

Warsztaty z psychologiem dotyczące zdrowego trybu
życia, w tym zdrowej diety. Zajęcia w klasach
dotyczące zdrowego śniadania. Informacje dotyczące
wpływu higieny na rozprzestrzenianie się chorób,
m.in.COVID – 19. Uświadomienie konieczności
zachowania proporcji pomiędzy pracą snem a czasem
wolnym. Zachęcanie do spędzania czasu wolnego na
powietrzu. Współpraca z rodzicami.

I półrocze

wychowawcy
nauczyciele
biologii i w-f
pedagog,
psycholog

5-8

Wg
harmonogra
mu

5-8

Cały rok
szk.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
związanego
z zagrożeniem zakażenia korona wirusem COVID – 19:
Stosowanie się do wytycznych MEiN i SANEPID dla
szkół, Propozycja organizacji szczepień dla uczniów
i ich rodzin

Ukazanie roli sportu
w życiu codziennym.
Przeciwdziałanie
zwolnieniom z w-fu

Gliwicki Bieg Uliczny, zajęcia o znaczeniu ruchu w życiu nauczyciele
człowieka, treningi, SKS. Współpraca z rodzicami.
biologii i w-f
Sportowiec Roku, Wolontariat sportowy

Czerwiec
Cały rok

5-8

Używki i uzależnienia
behawioralne,
zagrożeniem dla zdrowia
i życia człowieka.

Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami Wychowawcy
poprzez: prelekcje, warsztaty, lekcje wychowawcze, nauczyciele
prezentacje, filmy. Tydzień profilaktyki. Wyciąganie biologii w-f
konsekwencji w wypadku uczniów palących papierosy.
Współpraca z rodzicami. Realizacja programów: pedagog
“Zachowaj Trzeźwy Umysł”, “Smak życia, czyli debata
psycholog
o dopalaczach”, “Hazard, nie daj się wciągnąć”

II półrocze

5-8

Cały rok
szk.
7,8

Niwelowanie wszelkich
przejawów agresji
i przemocy.
Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Zapewnienie uczniom
wszelkiej pomocy we
współpracy z instytucjami
działającymi na rzecz
dziecka i rodziny

Lekcje wychowawcze o agresji i jej unikaniu. Nauka
kontroli zachowania w wypadku negatywnych uczuć,
radzenia sobie ze stresem, kształtowanie umiejętności
pokojowego
rozwiązywania
konfliktów,
system
pozytywnej
motywacji,
organizowanie
zespołów
wychowawczych, reagowanie w wypadku bycia
świadkiem przemocy lub przemocy domowej. Prelekcja
„Odpowiedzialność karna nieletnich”*. Współpraca
z rodzicami. Program przeciwdziałający wykluczeniu
w klasach - “Bliżej”. Współpraca szkoły z OIK.

wychowawcy

Cały rok
szk.

5-8

Cały rok
szk.

5-8

wszyscy
nauczyciele
psycholog
pedagog
Policja

Współpraca z Sądem, Poradnią PP, Policją, kuratorami psycholog
sądowymi,
OPS,
Strażą
Miejską,
poradniami
pedagog,
specjalistycznymi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
wychowawcy

Bezpieczeństwo w szkole
i w czasie wolnym

MORALN
A
I
SPOŁECZ
NA

BHP w szkole. Wskazywanie sposobów atrakcyjnego
spędzania wolnego czasu. Pogadanki na temat
niebezpieczeństw związanych z przebywaniem na
lodzie, w wodzie, na wysokości, na drodze itp.
Stawianie niebezpiecznych wyzwań – odpowiedzialność
za drugą osobę. Kształtowanie umiejętności właściwego
zachowania się w kontakcie z obcą osobą. Współpraca
z rodzicami.

wychowawcy

Wrzesień

5-8

nauczyciele
psycholog
pedagog

Zapewnienie
szczególnego wsparcia
psychologiczno pedagogicznego z uwagi
na sytuację kryzysową
wywołaną pandemią
COVID - 19

Zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy, wyznaczenie psycholog
1 raz w tygodniu godziny zajęć z pedagogiem
i psychologiem dla uczniów zmagających się ze pedagog
skutkami psychologicznymi pandemii, wzmacnianie
pozytywnego klimatu szkoły i poczucia bezpieczeństwa wychowawcy

Integracja zespołów
klasowych.

Zajęcia integracyjne. Budowanie postawy szacunku do wychowawcy
drugiego
człowieka,
kształtowanie
umiejętności
budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem. pedagog
Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie
wolontariatu. Wzmacnianie więzi uczniów ze szkołą psycholog
oraz społecznością lokalną. Zachęcanie uczniów do
pomagania w nauce słabszym kolegom. Współpraca
z rodzicami. Reintegracja uczniów po powrocie do

Cały rok
szk.
Cały rok
szk.

5-8

Wrzesień

5-8

warsztaty dla klas, pogadanki, rozmowy wspierające, nauczyciele
współpraca z rodzicami, zajęcia terapeutyczne,
uruchomienie Skrzynki Zaufania, warsztaty dla rodziców
prowadzone przez specjalistów szkolnych pt: “Jak
wychować silne psychicznie dziecko i przeciwdziałać
skutkom problemów emocjonalnych dzieci po pandemii”

Cały rok
szk.

nauczania stacjonarnego.
Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu
dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania
innych.

Kształtowanie przekonania
o społecznym wymiarze
istnienia osoby ludzkiej,
o społecznym aspekcie
bycia uczniem szkoły.

Omówienie dokumentów obowiązujących w szkole wychowawcy
(statut szkoły i regulaminy), lekcje wychowawcze nauczyciel WOS
poświęcone tej tematyce. Symbole Unii Europejskiej.
Wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje
postępowanie i decyzje.

Uczenie zasad
samorządności i
demokracji

Wybory opiekuna samorządu uczniowskiego, wybory
do samorządu uczniowskiego, działalność samorządu
uczniowskiego, uczenie umiejętności wspólnego
podejmowania decyzji dotyczących wszystkich uczniów
klasy

Doskonalenie kultury
bycia.

Lekcje wychowawcze, konsekwentne przestrzeganie wszyscy
zasad kultury na korytarzu i w klasach. Dbanie o kulturę nauczyciele
osobistą i kulturę słowa. Współpraca z rodzicami.

Wrzesień

5-8

Cały rok
szk.

5-8
Cały rok
szk.

Nauka nabywania
świadomości własnych
słabych i mocnych stron,
kształtowanie
samoakceptacji,
budowanie poczucia
własnej wartości

Kształtowanie postawy
szacunku
i odpowiedzialności wobec
środowiska naturalnego.

Indywidualne spotkania uczniów z pedagogiem Wychowawcy
i psychologiem szkolnym, lekcje wychowawcze
pedagog
poświęcone tej tematyce.

Cały rok
szk.

5-8

Cały rok
szk.

5-8

Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach psycholog
codziennych wymagających umiejętności praktycznych.
Kształtowanie umiejętności adekwatnego zachowania
się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. Współpraca
z rodzicami.
Umiejętność segregowania odpadów, dbanie o czystość wychowawcy,
środowiska i oszczędne gospodarowanie wodą, udział nauczyciele
w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt np. „Nie biologii
kupuj – adoptuj”. Organizacja ogrodu szkolnego.
Współpraca z rodzicami.

Projekt PAH “Godziny wychowawcze ze światem”

Joanna KwapiszCichoń

Cały rok
szkolny

8

Rozwijanie
poczucia
tożsamości
narodowej.
Kształtowanie szacunku do narodowego dziedzictwa,
kultury narodowej, historii, literatury i języka.
Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych.
Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje
wychowawcze na temat patriotyzmu, wprowadzenie
w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, nauczania historii
oraz
poznawania
polskiej
kultury,
w tym osiągnięć duchowych i materialnych, wycieczki
edukacyjne

wychowawcy

Cały rok
szk.

5-8

nauczyciele
w szczeg. historii
i j. polskiego
Listopad
Maj

Kształtowanie postawy
tolerancji, szacunku do
osób

Lekcje wychowawcze, pogadanki, filmy. Zajęcia wychowawcy
antydyskryminacyjne. Uwrażliwienie na potrzeby
pedagog
i słabości innych ludzi, nauka tolerancji.

o innych przekonaniach,
wyglądzie, możliwościach
psychofizycznych,
kształtowanie umiejętności
empatii, pomagania innym

Obchody Międzynarodowego Dnia Depresji

Uczenie zasad
samorządności i
demokracji

Uczenie zasad samorządności i demokracji

II półrocze
Luty

psycholog
Marzec

Organizacja Światowego Dnia Zespołu Downa
Organizacja Światowego Dnia Autyzmu

Kwiecień
Uczenie zasad
samorządności i
demokracji

Uczenie
zasad
samorządno
ści i
demokracji

5-8

Kształtowanie aktywnej
postawy wobec przyszłej
pracy zawodowej.

Wdrażanie
do
samokształcenia.
Warsztaty wychowawcy
i konsultacje z doradcą zawodowym oraz lekcje
wychowawcze dotyczące preorientacji zawodowej doradca
i nauka wypełniania dokumentów związanych ze zawodowy
zmianą szkoły lub podjęciem pracy zawodowej.
Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej
drogi życiowej, świadomego wyboru szkoły, zawodu.
Współpraca z rodzicami.
Ekonomia na co dzień- projekt MFP

DUCHOWA

Wartości moralne w życiu
człowieka.

Lekcje wychowawcze, pogadanki.

I półrocze

5-8

Cały rok
szk.

5-8

A. Malkusz
wychowawcy

Kształtowanie umiejętności analizy różnych sytuacji, nauczyciele
odróżniania dobra od zła. Kształtowanie poczucia
godności. Kształtowanie podstawowych wartości np. pedagog
prawda, odpowiedzialność, dobro, sprawiedliwość
i
innych.
Kształtowanie
właściwych
postaw psycholog
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości
nauczyciel religii
o zdrowie. Współpraca z rodzicami.

8a
Projekt Uniwersytetu Dzieci “ Ja w społeczeństwie. Jak
mogę zmienić świat?” na zajęciach wychowawczych

Wiara i życie duchowe.

Lekcje, Jasełka, obchodzenie świąt w rodzinie.

J.Kwapisz-Cichoń

wychowawcy

Rola religii w życiu człowieka, tolerancja wobec osób o nauczyciel religii
innych poglądach religijnych. Współpraca z rodzicami.

Grudzień
Kwiecień

5-8

LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE

INTELEKT
UALNA

Rozpoznanie możliwości,
uzdolnień
i zainteresowań uczniów.
Zapobieganie trudnościom
w nauce

Przeprowadzanie diagnoz i ankiet wstępnych,
obserwacja
uczniów.
Stwarzanie
sytuacji,
umożliwiających rozpoznawanie potencjału twórczego
ucznia w czasie lekcji i poza nią. Współpraca z
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zajęcia
korekcyjno – kompensacyjne. Zachęcanie uczniów do
pomagania
w
nauce
słabszym
kolegom.
Rozwiązywanie
problemów,
które
wynikają
z
wielokulturowości,
zróżnicowanych
potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Współpraca
z rodzicami. Dzień Przedsiębiorczości - projekt MFP

wychowawcy

Wrzesień

1-3

nauczyciele
uczący oddział
klasowy
psycholog
pedagog

Cały rok
szk.

A. Malkusz
Znajomość zasad uczenia
się
i zapobieganie wagarom.

Rozwijanie uzdolnień
uczniów.

Wskazanie uczniom efektywnych metod uczenia się np. Wychowawcy
mnemotechniki. Systematyczna kontrola obecności
oraz stosowanie systemu wewnętrznej motywacji pedagog
zmierzająca do poprawy frekwencji. Współpraca
psycholog
z rodzicami.

Cały rok
szk.

1-3

Zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach wszyscy
i konkursach szkolnych, zajęciach dodatkowych. nauczyciele
Motywowanie
uczniów
do
pracy,
wspieranie
i pomaganie uczniom w trakcie przygotowań do
konkursów, olimpiad. Zachęcanie uczniów do
pomagania w nauce słabszym kolegom. Prowadzenie
dodatkowych zajęć
p. Kraciuk
z uczniami np. fakultety, Radio Tonacja, rowerowy
patrol. Festiwal Nauki*. Korzystanie z komputerowych
programów edukacyjnych.

Cały rok
szk.

1-3

Zachęcanie
do
twórczej
aktywności
ucznia
i angażowania się w różnorodne formy aktywności,
wprowadzanie
elementów
dramy,
udział
w imprezach kulturalnych.
Budowanie postawy
szacunku dla twórców kultury. Przygotowywanie A.Malkusz
przedstawień np. on line.
Prowadzenie dodatkowych zajęć z geografii dla
maturzystów Współpraca z Politechniką Śląską
J. Łukaszuk
Przeprowadzenie XXI edycji ogólnopolskiego konkursu E.Klimkowicz
Deutschfreund i Sprachdoktor z języka niemieckiego

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego “FOX”
Promowanie osiągnięć
uczniów.

Stosowanie wzmocnień pozytywnych: pochwał na wychowawcy
forum klasy i szkoły. Wręczanie nagród i wyróżnień.
Prezentowanie osiągnięć uczniów na stronie wszyscy
internetowej szkoły, gablotach szkolnych i na łamach nauczyciele
szkolnej gazetki. Stypendia za wyniki w nauce.
Sportowiec Roku. Wręczanie dyplomów uczniom za
konkursy na forum grupy lub klasy.

Cały rok
szk.

1-3

Rozumienie znaczenia
nauki jako „inwestycji
w siebie”.

Przygotowanie uczniów do
świadomego korzystania
ze środków masowego
przekazu.

Zapoznanie
uczniów
ze
znaczeniem
wiedzy wychowawcy
w dzisiejszym świecie. Zajęcia z doradcą zawodowym
w
celu
ustalenia
dalszej
drogi
kształcenia. doradca
Kształtowanie
umiejętności
autoprezentacji. zawodowy
Kształtowanie zdolności do kierowania własnym
rozwojem. Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu

I półrocze

1-3

Kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z
wszyscy
narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia nauczyciele
wykorzystujących
technologie
informacyjno
komunikacyjne. Bezpieczne korzystanie z zasobów
Internetu.
Ograniczony
dostęp
do
telefonów
komórkowych.
Korzystanie
z
komputerowych
programów edukacyjnych. Przygotowanie prezentacji
p. Kraciuk
multimedialnych. Szkolne Radio Tonacja.

Cały rok
szk.

1-3

Zachęcanie uczniów do przygotowania prezentacji
o różnych krajach. Współpraca z rodzicami.

Kształcenie
samodzielnego
formułowania

Cały rok
szk.

1-3

Uczenie jak się uczyć (jak robić notatki z lekcji, jak wychowawcy
uczyć się z podręcznika, jak rozplanować czas nauczyciele
przeznaczony na naukę). Lekcje wychowawcze
poświęcone tej tematyce, nauka utrzymywania
i dobrej organizacji własnej porządku, nauka właściwego gospodarowania czasem.
pracy.
Zasada czystego biurka. Współpraca z rodzicami.

Wrzesień

1-3

Kształtowanie
Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
umiejętności wyszukiwania zajęcia z wychowawcą. Uczenie o zagrożeniach
związanych z uzależnieniem od internetu, mediów
i korzystania
społecznościowych,
gier.
Zagrożenia
związane
z cyberprzemocą i hejtem. Zachęcanie uczniów do
z informacji oraz
nauki języka niemieckiego poprzez prowadzenie lekcji
przeciwdziałanie
multimedialnych w formie filmów, clipów i piosenek.
zagrożeniom związanym z Współpraca z rodzicami.
korzystaniem z internetu

Cały rok
szk.

i wyrażania sądów.

Lekcje wychowawcze, pogadanki.

wychowawcy

Elementy dyskusji, negocjacji i mediacji na lekcjach nauczyciele
i w sytuacjach konfliktowych. Elementy prawa. Normy
etyczne i prawne, konsekwencje ich łamania.
Kształtowanie postaw twórczo-krytycznych wobec
zdobytej
wiedzy.
Uczenie
wykorzystywania
doświadczeń i łączenia różnych elementów zdobytej
wiedzy. Uczenie wyciągania i formułowania wniosków.
Uczenie umiejętności oceny wiarygodności źródeł
informacji

Doskonalenie skutecznych
metod uczenia się,
planowania

wychowawcy
nauczyciele
psycholog
pedagogp.
J.Łukaszuk

Cały rok
szk.
1-3

Wyszukiwanie materiałów na określony temat za biblioteka,
pomocą Internetu, katalogów kartotek.
nauczyciele
Upowszechnianie
book
crossingu.
Dbałość poloniści
o czystość i kulturę języka ojczystego, wyciąganie
konsekwencji w przypadku używania wulgaryzmów.
Konkursy czytelnicze i plastyczne na terenie szkoły.
Udział w konkursach międzyszkolnych*. Udział
w akcjach czytelniczych ogólnopolskich. Rozwijanie
zainteresowań - wystawy indywidualne.

Cały rok
szk.

Kształtowanie
umiejętności przyswajania
wiedzy i dzielenia się nią z
innymi

Uczenie selekcjonowania materiału, zapoznawanie nauczyciele
z metodami skutecznego uczenia się, ćwiczenie
pamięci - kształcenie umiejętności uczenia się w grupie
i wartości pracy zespołowej.

Cały rok
szk.

1-3

Edukacja ekologiczna.

Kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za wychowawcy
środowisko naturalne: np. propagowanie segregacji
śmieci, udział w akcjach proekologicznych, informacje nauczyciele
o zagrożeniu zatruciem tlenkiem węgla. Akcja „Adoptuj
w szczeg.biologii
nie kupuj”, uwrażliwianie na los zwierząt.

Cały rok
szk.

1-3

Upowszechnianie
czytelnictwa oraz
rozwijanie kompetencji
czytelniczych Rozwijanie
nawyków czytelniczych.

FIZYCZNA

Projekt PAH “Godziny wychowawcze ze światem”

Joanna
Kuśnierczyk

1-3

Wg
harmonogra
mu

Cały rok
szkolny
1

Zapewnienie
bezpieczeństwa
związanego z
zagrożeniem zakażenia
korona wirusem COVID 19

Stosowanie się do wytycznych MEN i SANEPID dla wszyscy
Do
szkół, możliwość zorganizowania szczepień dla pracownicy szkoły odwołania
uczniów.

Zapewnienie
szczególnego wsparcia
psychologiczno pedagogicznego z uwagi
na sytuację kryzysową
wywołaną pandemią
COVID - 19

Zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy, wyznaczenie psycholog
1 raz w tygodniu godziny zajęć z pedagogiem
i psychologiem dla uczniów zmagających się ze pedagog
skutkami psychologicznymi pandemii,wzmacnianie
pozytywnego klimatu szkoły i poczucia bezpieczeństwa wychowawcy
warsztaty dla klas, pogadanki, rozmowy wspierające, nauczyciele
współpraca z rodzicami, zajęcia terapeutyczne,
uruchomienie Skrzynki Zaufania
warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów
szkolnych pt: “Jak wychować silne psychicznie dziecko
i przeciwdziałać skutkom problemów emocjonalnych
dzieci po pandemii.

Cały rok
szk.

1-3

1-3

Wdrażanie zdrowego trybu Kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia
życia. Przeciwdziałanie
własnego i innych ludzi. Informacje dotyczące wpływu
zwolnieniom z w-fu
higieny na rozprzestrzenianie się chorób, m.in.
zagrożenia zachorowaniem na COVID – 19.
Dostarczanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania
i zaburzeń odżywiania. Uświadomienie konieczności
zachowania proporcji pomiędzy pracą snem a czasem
wolnym. Wdrażanie do przestrzegania zasad BHP
w szkole i poza nią. Propagowanie odpoczynku na
świeżym powietrzu, turystyki, sportu. Zachęcanie do
brania udziału w zawodach sportowych, podkreślanie
i promowanie sportowego charakteru klas w szkole,
zachęcanie sportowców, jakich mamy w szkole, aby
dzielili się swoją pasją do sportu (pokaz zdjęć,
prezentacja, pogadanki) w innych klasach, w SP.

wychowawcy

Cały rok
szk.

1-3

Cały rok
szk.

1-3

nauczyciele
biologii
i wf
pedagog
psycholog

Wolontariat sportowy np. Silesia Marathon
Niwelowanie wszelkich
przejawów agresji
i przemocy.
Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Lekcje wychowawcze o agresji i jej unikaniu. Nauka wychowawcy
kontroli zachowania w wypadku negatywnych uczuć,
radzenia sobie ze stresem, kształtowanie umiejętności psycholog
pokojowego rozwiązywania konfliktów, reagowanie
wypadku bycia świadkiem przemocy w tym przemocy pedagog
domowej.
prelekcje:
„Odpowiedzialność
karna
Policja
nieletnich”*. Współpraca z rodzicami.
Współpraca szkoły z OIK

II półrocze

Zapewnienie uczniom
wszelkiej pomocy we
współpracy z instytucjami
działającymi na rzecz
dziecka i rodziny

Współpraca z Sądem, Poradnią PP, Policją, kuratorami psycholog
sądowymi,
OPS,
Strażą
Miejską,
poradniami
pedagog
specjalistycznymi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

Znajomość konsekwencji
zażywania środków
psychoaktywnych,
alkoholu

Prelekcje i warsztaty związane z zapoznaniem uczniów
z wpływem substancji uzależniających na organizm
człowieka. Realizacja programu rekomendowanego :
“Korekta” w klasach 1 LO, Programu: “Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, program: “Hazard - nie daj się
wciągnąć”.
Zapoznanie
uczniów
z formami i placówkami pomocy osobom uzależnionym
i zagrożonym uzależnieniem. Uświadomienie prawnych
konsekwencji posiadania narkotyków i dopalaczy.
Współpraca z rodzicami.

i papierosów.

Posiadanie wiedzy o
konsekwencjach
zdrowotnych, społecznych
i psychologicznych
uzależnień
behawioralnych.

Cały rok
szk.

1-3

II półrocze

1-3

II półrocze

1-

wychowawcy

prelegenci np.
z programu NOE*
wychowawcy
psycholog
pedagog

Prelekcje zapoznające uczniów z negatywnym wychowawcy
wpływem nadużywania Internetu, telefonu, gier.
Kształtowanie umiejętności organizowania czasu psycholog
wolnego w sposób zapewniający komfort i dbałość o
zdrowie fizyczne i psychiczne oraz prawidłowe relacje pedagog
interpersonalne. Zaznajomienie uczniów z zagrożeniami
płynącymi z mediów społecznościowych np. hejtów.
Współpraca z rodzicami.
Prelekcje pt: “Hazard, nie daj się wciągnąć”

3
październik

1

Świadomość zagrożeń
zdrowotnych

Zapoznanie
z
zagrożeniami
wynikającymi wychowawcy
z nieodpowiedzialnej inicjacji seksualnej. Kształtowanie nauczyciele
odpowiedzialności za własne czyny, za swoje zdrowie biologii
i życie oraz zdrowie i życie swojego partnera. Elementy
antykoncepcji.

II półrocze

3

Doskonalenie umiejętności
rozpoznawania zagrożeń
cywilizacyjnych. Zdrowie w
dorosłym życiu.

Zajęcia uświadamiające przyczyny i skutki chorób wychowawcy
cywilizacyjnych np. choroby nowotworowe, układu
krążenia, AIDS, otyłość oraz innych zagrożeń: nauczyciele
biologii, i wf
uzależnienia, sekty, subkultury

I półrocze

1-3

Kształtowanie postaw
obywatelskich

Rozwijanie
poczucia
tożsamości
narodowej.
Kształtowanie szacunku do narodowego dziedzictwa,
kultury narodowej, historii, literatury i języka.
Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych.
Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje
wychowawcze na temat patriotyzmu wprowadzenie
w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, osiągnięć
duchowych i materialnych, wycieczki edukacyjne

Listopad

1-3

i społecznych
wynikających
z nieprzemyślanej lub zbyt
wczesnej inicjacji
seksualnej.

MORALN
A I
SPOŁECZ
NA

i patriotycznych.

wszyscy
nauczyciele

Maj
w szczeg.
przedmiotów
humanistycznych

Integracja zespołów
klasowych.

Ukierunkowanie na budowanie relacji poza siecią. wychowawcy
Zajęcia integracyjne. Uczenie działania zespołowego,
tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, pedagog
umiejętności słuchania innych, doskonalenie postawy
szacunku do drugiego człowieka, kształtowanie psycholog
zdolności do budowania dobrych relacji z innymi.
Kształtowanie postrzegania różnorodności między sobą
jako wartości.

Wrzesień

1-3

Cały rok
szk.

Reintegracja uczniów po powrocie do nauczania
stacjonarnego
Znajomość
i stosowanie zasad
skutecznej komunikacji.

Wspomaganie
wychowawczej roli rodziny

Zapoznanie
ze
schematem
komunikacji
oraz wychowawcy
z pojęciami komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Analizowanie
przyczyn
zakłóceń
w
procesie pedagog
komunikacji. Rozwijanie umiejętności nawiązania
porozumienia
oraz
przezwyciężania
blokad psycholog
w komunikowaniu się. Kształtowanie umiejętności
aktywnego słuchania. Kształtowanie umiejętności
dostosowywania formy komunikatu do odbiorcy
i sytuacji

Cały rok
szk.

1-3

Zajęcia edukacyjne WDŻ

Cały rok
szk.

1-3

nauczyciele

Ścisła współpraca z rodzicami (rozmowy, konsultacje, psycholog
porady)
pedagog
Prelekcje dla rodziców

Kształtowanie przekonania Rozwijanie
umiejętności
współdecydowania wychowawcy
i współodpowiedzialności. Omówienie dokumentów nauczyciel WOS
o społecznym wymiarze
obowiązujących w szkole (statut szkoły i regulaminy),
istnienia osoby ludzkiej,
wychowawca
lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.
a także o społecznym
aspekcie bycia uczniem
szkoły. Uczenie zasad
samorządności
i demokracji.

Wybory opiekuna samorządu uczniowskiego, wybory do opiekun
samorządu uczniowskiego, działalność samorządu Samorządu
uczniowskiego, uczenie umiejętności wspólnego Uczniowskiego
podejmowania decyzji dotyczących wszystkich uczniów
klasy.

Nauka nabywania
świadomości własnych
słabych

Udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych wychowawcy
- indywidualne spotkania uczniów z pedagogiem
i psychologiem szkolnym, rozwijanie umiejętności pedagog
akceptacji siebie. Lekcje wychowawcze poświęcone tej
tematyce. Zajęcia „Najważniejsze mieć w życiu cel” psycholog
stawianie sobie celów ambitnych lecz realnych. Nauka
radzenia sobie z porażką.

i mocnych stron,
kształtowanie
samoakceptacji,
budowanie poczucia
własnej wartości.

Przyjmowanie postaw
asertywnych oraz
doskonalenie kultury bycia

Wrzesień

1-3

Cały rok

1-3

Cały rok
szk.

1-3

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć.
Pomoc we wspieraniu roli rodziny w wychowaniu oraz
prawidłowych relacjach dziecko – rodzice.
Rozwijanie
empatii.
Kształtowanie
umiejętności wychowawcy
odmawiania i radzenia sobie z presją grupy. Rozwijanie
umiejętności wyrażania swoich poglądów, uczuć, nauczyciele
potrzeb i pragnień. Uwrażliwianie na zasady dobrego
wychowania (na ulicy, korytarzu szkolnym, w klasie), psycholog
zasady savoir vivre'u w kontaktach z rówieśnikami
i nauczycielami (bezpośrednich jak i mailowych). pedagog
Dbanie o kulturę słowa. Współpraca z rodzicami.

Kształtowanie postawy
tolerancji, szacunku do
osób
o innych przekonaniach,
wyglądzie, możliwościach
psychofizycznych,
doskonalenie umiejętności
empatii

Lekcje wychowawcze, pogadanki, filmy. Zajęcia wychowawcy
antydyskryminacyjne. Tolerancja na co dzień.
Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, hospicjum. pedagog
Kształtowanie szeroko rozumianej wrażliwości na
potrzeby innych np. niepełnosprawnych oraz osób psycholog
odmiennych kulturowo. Rozwijanie i wspieranie
działalności wolontaryjnej. Kształtowanie postawy
poszanowania dla innych kultur i tradycji. Współpraca
z rodzicami.

Cały rok
szk.

1-3

Cały rok
szk.

1-3

Obchody Międzynarodowego Dnia Depresji
Organizacja Światowego Dnia Zespołu Downa
Organizacja Światowego Dnia Autyzmu

Wartości moralne w życiu
człowieka

Lekcje wychowawcze, pogadanki dotyczące postawy
etycznej
i
budowania
hierarchii
wartości.
Uświadamianie potrzeb duchowych, mówienie o nich
w ich uniwersalnym wymiarze (wrażliwości na piękno,
sztukę), ich roli w poczuciu spełnienia, szczęścia
w
życiu;
kształtowanie
właściwych
postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości
o
zdrowie,
wskazywanie
dobrych
sposobów
zaspokajania
potrzeb
duchowych,
mówienie
o zagrożeniach wypływających z niewłaściwych prób
zagłuszania tych potrzeb. Wskazywanie, nazywanie
zachowań nieetycznych jako nieakceptowanych
społecznie. Współpraca z rodzicami.

wychowawcy
nauczyciele
pedagog
psycholog

Wiara i życie duchowe
DUCHOWA

Wigilie klasowe, obchodzenie
Współpraca z rodzicami.

świąt

w

rodzinie. nauczyciele religii
wychowawcy

*w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju

Cały rok
szk.

1-3

