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Program Wychowawczo – Profilaktyczny został opracowany przez członków Zespołu 

wychowawczo - profilaktycznego, zespołu ds. wsparcia psychologiczno – pedagogicznego we 

współpracy z Radą Rodziców uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 29.09.2021 r. 
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Podstawa prawna: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 48, 53, 54, 70, 72); 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 

3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; 

4. Konwencja o Prawach Dziecka; 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60); 

7. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze 

zmianami) 

8. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 

Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

9. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. 

zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1280) 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 

2019, poz. 325); 

13. Statut szkoły; 

14. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

685) 

15. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 

dnia 9 listopada 1995 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 276) 

16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2021, 

poz. 1249) 

17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2020, po. 2050) 

18. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 



3 

19. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 

2018 r. poz. 969) 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i 

form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu  przeciwdziałania narkomanii (t.j. Dz. U 

z 2020 r. poz. 1449) 
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„Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i 

uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” 

(art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) 

Misja szkoły 

Jesteśmy szkołą, która: 

 Wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia i korzystania z 

dostępnych źródeł informacyjnych. 

 Eksponuje w swojej pracy treści plastyczne przez co kształci wrażliwość na piękno 

otaczającego świata. 

 Rozbudza wrażliwość na dobro, tolerancję i odmienność innych. 

 W życzliwej atmosferze pomaga uczniom rozwijać własną osobowość i pasje. 

 Uczy twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie porozumiewać się. 

 Wspiera współpracę między uczniami a innymi podmiotami szkoły. 

Absolwent naszej szkoły: 

 Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce. 

 Szuka w świecie dobra, prawdy i piękna. 

 Jest tolerancyjny, szanuje odmienność innych. 

 Umie znaleźć własną drogę życiową i ciągle się rozwija. 

 Umie pracować w zespole i buduje więzi międzyludzkie. 

 Twórczo rozwiązuje problemy. 

 Cechuje go kultura osobista. 

 

Założenia programu: 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest dokumentem pozwalającym scalać 

oddziaływania wychowawczo - profilaktyczne szkoły i środowiska uczniów. 

Stanowi podstawę do pracy wychowawczej i profilaktycznej skierowanej do dyrekcji szkoły, 

wychowawców klas, nauczycieli zajęć edukacyjnych, pedagoga szkolnego, Samorządu 

Uczniowskiego, pracowników administracji obsługi, organizacji i instytucji wspomagających pracę 

szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – 

wychowawczo - profilaktycznych. 

Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań 

wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów szkoły. 
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Cele ogólne: 

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości na płaszczyźnie 

intelektualnej, emocjonalnej, społecznej. 

2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie 

3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w 

dalszym życiu. 

4. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w środowisku lokalnym. 

Cele szczegółowe: 

1. Przygotowanie ucznia do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną, naukę języków 

obcych, edukację informatyczną, aktywność fizyczną. 

2. Umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań. 

3. Dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich , aby 

uczeń był kreatywny i miał świadomość własnej wartości. 

4. Kultywowanie tradycji związanej z Patronem szkoły, a także narodowych, religijnych, 

rodzinnych. 

5. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy wśród uczniów. 

6. Kształcenie umiejętności zachowań w sytuacjach trudnych. 

7. Ograniczenie trudności wychowawczych wśród uczniów klas I- VIII. 

8. Otoczenie szczególną opieką i pomocą uczniów z grup dyspanseryjnych. 

9. Polepszenie frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych. 

10. Współpraca z rodzicami niewydolnymi wychowawczo. 

11. Polepszenie relacji między uczniami, oraz uczniami a osobami dorosłymi. 

12. Zwiększenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat konsekwencji postępowań 

aspołecznych. 

13. Kształtowanie zachowań bezpiecznych w szkole, w drodze do szkoły, w domu. 

14. Kształtowanie nawyków higienicznych, dbanie o środowisko naturalne. 

15. Kształcenie zachowań kulturalnych, ograniczenie wulgaryzmów. 

16. Kształcenie pozytywnego stosunku do mienia prywatnego i szkolnego . 

Priorytety szkoły: 

1. Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces. 

2. Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy. 

3. Realizację zadań szkoły zapewniają odpowiednie kwalifikacje kadry. 

4. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym 

środowisku. 
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Diagnoza wstępna środowiska szkolnego: 

Diagnozy środowiska szkolnego dokonano na podstawie ankiet przeprowadzonych w roku 

szkolnym 2021/2022 wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, na temat bezpieczeństwa w szkole, 

dobrostanu i potrzeb uczniów po powrocie z nauki zdalnej, badanie przesiewowe uczniów 

(obejmujące: środki psychoaktywne – narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc, czytelnictwo, przemoc i 

agresję rówieśniczą oraz wychowanie do wartości), rozmów indywidualnych z rodzicami, uczniami, 

nauczycielami, obserwacji i analizy dokumentacji pedagoga szkolnego, wywiadów z nauczycielami, 

wychowawcami klas, personelem szkoły, protokołu przeglądu pracy szkoły pod względem 

bezpieczeństwa oraz wyników ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Metody zbierania informacji: 

• Metody bezpośrednie: obserwacja, analiza dokumentów, analiza osiągnięć uczniów, 

wywiady. 

• Metody pośrednie: analiza ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

Adresaci działań wychowawczo – profilaktycznych: 

 Uczniowie klas I – VIII 

 Nauczyciele 

 Rodzice 

 

Struktura oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych: 

Rada Pedagogiczna: 

1. Ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, które padły ofiarą przestępczości. 

2. Ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej 

potrzeby). 

3. W sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych , które swoim 

podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla uczniów. 

4. Współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci 

szczególnie z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo. 

5. Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców 

świadomość prawną w zakresie konsekwencji wynikających z popełnionych czynów . 
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Dyrekcja: 

1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej opiekuńczej, o 

kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole. 

2. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim. 

3. Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia 

uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej. 

4. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

5. Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli oraz umożliwiania 

pogłębiania wiedzy podczas szkoleniowych Rad Pedagogicznych. 

 

Nauczyciele: 

1. Powinni proponować uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w 

mieście. 

2. Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego. 

3. Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 

ich zdolności i zainteresowania. 

4. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów. 

5. Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 

6. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej 

terenem, w czasie wyjść, wycieczek, itp. 

7. Inspirują uczniów do twórczych poszukiwań oraz rozwiązań napotkanych problemów. 

8. Jeśli w danym roku szkolnym będzie zatrudniony asystent romski nauczyciele powinni 

kontynuować z nim współpracę. 

 

Wychowawcy klas i pedagog szkolny: 

1. Wychowawcy klas i pedagog szkolny prowadzą w rożnych formach szkolenia i warsztaty 

dla rodziców. 

2. Wychowawcy klas oraz pedagog szkolny uatrakcyjniają formę zebrań ogólnych 

(np. wykorzystując multimedia). 

3. Wraz z pedagogiem szkolnym organizują spotkania rodziców ze specjalistami 

(psychologiem, kuratorami rodzinnymi itp.). 

4. Wychowawcy we współpracy z pedagogiem szkolnym powinni prowadzić działania 

zmierzające do większego zaangażowania rodziców w pracę na rzecz szkoły. 
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5. Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich 

uczniów. 

6. Wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i 

materialnej dla uczniów. 

7. Sprawują opiekę nad uczniami, a w szczególności tworzą warunki wspomagające ich rozwój 

i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie. 

8. Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków. 

9. Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i 

poszanowaniu godności osoby. 

10. Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej 

wartości ucznia. 

11. Uczą przewidywania konsekwencji zachowań uczniów. 

12. Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, 

elastyczności w zachowaniu. 

 

Rodzice: 

1. Powinni dbać o właściwą formę spędzania wolnego czasu przez uczniów, proponować im 

pozytywne formy wypoczynku w szkole i w mieście. 

2. Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i 

w szkole. 

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

 

Rada Rodziców: 

1. Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczy szkoły. 

2. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku. 

3. Współuczestniczy w opracowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

4. Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły. 

5. Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 

szkoły. 

 

Samorząd Uczniowski: 

1. Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na 

terenie szkoły i w środowisku lokalnym. 
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2. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji szkoły i grona 

pedagogicznego. 

3. Inicjuje działania dotyczące życia uczniów. 

4. Zwraca szczególną uwagę uczniów klas pierwszych i angażuje uczniów do pomocy 

młodszym kolegom. 

5. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji. 

6. Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 

7. Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycje. 

8. Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotycząca problemów społeczności 

uczniowskiej. 

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY JEST 

POPRZEZ: 

 Zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne 

 Ścieżki edukacyjne 

 Projekt edukacyjny 

 Działania prowadzące do stworzenia wspólnoty uczniów, rodziców i nauczycieli 

 Przestrzeganie szkolnych regulaminów 

 Kultywowanie tradycji szkoły i obyczajów 

 Postawę nauczycieli, którzy mogą być wzorem dla uczniów. 

 Działania doraźne i okolicznościowe, które wspierają działania wychowawcze i 

profilaktyczne, reguluje danym roku szkolnym kalendarz uroczystości i imprez szkolnych. 

Szkoła włącza się w akcje wychowawcze organizowane przez środowisko lokalne. 
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Płaszczyzny oddziaływań wychowawczych: 

Rozwój społeczny: 

1. Kształtowanie umiejętności komunikowania się. Życzliwość w kontaktach bezpośrednich 

oraz w rzeczywistości wirtualnej. 

2. Motywowanie uczniów do stosowania w życiu zasad prawdomówności, uczciwości, tolerancji, 

empatii i zachowań altruistycznych. Wizualizacja konsekwencji zachowań aspołecznych, w 

tym kłamstwa, poprzez zastosowanie metod aktywizujących np. drama, burza mózgów; bajki 

terapeutyczne, dyskusje. Przestrzeganie praw autorskich i rozumienie konsekwencji plagiatu. 

3. Integracja klasy. Uwrażliwienie na potrzeby rówieśników. Gry i zabawy integrujące grupę 

rówieśniczą. Organizacja wycieczek, spotkań klasowych w terenie. 

4. Wdrażanie do samorządności. Opieka nad salą lekcyjną. Wybór dyżurnych i ustalenie ich 

zadań. Wspólne dbanie o wygląd pomieszczeń szkolnych. Aktywne uczestnictwo w 

organizacji imprez klasowych i szkolnych. 

5. Wdrażanie do życia społecznego. Przestrzeganie zasad i norm społecznych. 

6. Zapoznanie z kulturą oraz tradycją miasta, regionu i kraju. Obchodzenie świąt religijnych i 

państwowych w różnorodnych formach. Kultywowanie tradycji i zwyczajów np. wigilia 

klasowa, andrzejki, palenie marzanny. Wycieczki tematyczne po naszym mieście. 

7. Przygotowanie do życia w rodzinie. Właściwy stosunek do członków rodziny. Zacieśnianie 

więzi: rodzice – dziecko - szkoła. Ukazywanie różnych form okazywania miłości, szacunku, 

wdzięczności wobec rodziców i otoczenia. 

8. Wyrastanie ze świadomości tego, że uczniowie należący do mniejszości oraz do grup 

zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją oprócz pomocy merytorycznej, potrzebują 

również wsparcia, które polega na aktywnym włączaniu w życie klasy i szkoły 

9. Noszenie ubioru uczniowskiego zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. 

10. Poprawa bezpieczeństwa w szkole. 

11. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Przeprowadzenie z uczniami spotkań 

dotyczących: 

a) sposobów podniesienia ich wspólnego bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

b) konieczności właściwego reagowania na wszelkie negatywne i zagrażające sytuacje 

występujące na terenie placówki. 

c) niepowodzeń szkolnych uczniów oraz sytuacji wywołujących u nich stres. 

12. Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów mające na celu 

przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w relacji z 

rówieśnikami i dorosłymi: 
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a) realizacja zajęć obejmujących zasady dobrego zachowania (funkcjonowanie w relacjach 

oficjalnych i prywatnych, zasady grzeczności, zachowanie w różnych okolicznościach – 

strój, maniery) 

b) przygotowanie do funkcjonowania w określonych rolach (relacje chłopiec-dziewczyna, 

mężczyzna-kobieta, rola członka rodziny, pracownika, kolegi, przyjaciela, rola ucznia – 

zasady funkcjonowania w tej roli, uprawnienia i obowiązki z nią związane, stopień 

identyfikacji z rolą). Społeczne oczekiwania i społeczna ocena funkcjonowania w danej 

roli życiowej. 

c) poprawa jakości życia (zdrowe odżywianie, dbanie o stan zdrowia i higienę osobistą, 

rozwiązywanie problemów – sposoby radzenia sobie ze stresem) 

d) budowanie poczucia tożsamości i poczucia bezpieczeństwa jako sposób eliminowania 

frustracji, stanowiącej poważne źródło agresji. 

13.  Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie: 

a) stosowanie oprogramowania zabezpieczającego komputery w szkole przed dostępem 

nieletnich użytkowników do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego 

rozwoju psychicznego uczniów 

b) reagowanie na wszelkie formy cyberprzemocy, z którą uczniowie mogą zetknąć się w 

sieci i uczenie ich prawidłowych zachowań w Internecie: ochrona prywatności, 

wizerunku i praw autorskich 

14. Podniesienie poziomu dyscypliny w szkole: 

a) ujmowanie praw ucznia w kontekście czytelnie określonych obowiązków 

b) redukowanie zachowań agresywnych uczniów poprzez interaktywne działania 

wychowawcze. Kontrolowanie agresji, kontrakty i konsekwencje, 

c) systematyczny monitoring frekwencji uczniów w szkole. 

 

Rozwój emocjonalny: 

1. Pomoc w samopoznaniu i samoocenie. Próba opisu siebie i samoocena. Ukazywanie i 

propagowanie właściwych form zachowania oraz eliminowanie zachowań uważanych za 

niewłaściwe. 

2. Pomoc w ocenie innych osób. Właściwa ocena zachowań swoich kolegów. Naśladowanie 

pozytywnych postaw. 

3. Wzmocnienie pozycji nieśmiałych uczniów. 

4. Radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Racjonalne postępowanie w sytuacjach 

stresu, konfliktu. Kształtowanie umiejętności opisu i różnicowania emocji (ćwiczenia, testy 

wyboru, analizowanie zachowań). Próby znalezienia wyjścia z sytuacji, które wywołują stres. 
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5. Nauka komunikowania się i asertywności. Właściwe komunikowanie się. Umiejętność 

odmawiania – mówienie NIE. Ćwiczenia w sposobach komunikowania się oraz zachowania 

w sytuacjach nacisku innych osób – sztuka odmawiania np. palenia papierosów, picia 

alkoholu, brania narkotyków. Unikanie kontaktów z nieznajomymi osobami. 

 

Rozwój intelektualny 

1) Budzenie ciekawości poznawczej. Rozwijanie zainteresowań i ambicji uczniów. Stosowanie 

ciekawych, aktywizujących metod pracy na lekcji. Zachęcanie do wypowiedzi, 

rozwiązywania dodatkowych zadań, brania udziału w różnego typu konkursach. 

2) Odkrywanie możliwości uczniów, ich predyspozycji i uzdolnień. Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych dla słabszych uczniów. 

3) Diagnoza wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu opanowania podstawy programowej z 

danego przedmiotu. 

4) Diagnoza potencjału poznawczego uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych. 

5) Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia. Samodzielne stawianie pytań i rozwiązywanie 

problemów. Dostosowanie zadań do możliwości dziecka. Zachęcanie do odważnych, 

samodzielnych wypowiedzi. 

6) Rozwój umiejętności samokształcenia. Umiejętność samodzielnej pracy. Samodzielne 

poszukiwanie i korzystanie ze źródeł informacji. Umiejętność selekcji. 

7) Udział w zajęciach kół zainteresowań. Wdrażanie do samodzielnej pracy. 

8) Udział w projektach realizowanych na terenie szkoły. 

 

Rozwój zdrowotny: 

1) Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych. Znajomość i stosowanie 

zasad higienicznego trybu życia. Przestrzeganie higieny na co dzień (prawidłowa pozycja w 

ławce, właściwe oświetlenie, mycie rąk przed jedzeniem,w związku z pandemią częsta 

dezynfekcja rąk, strój zmienny na zajęcia wychowania fizycznego). 

2) Propagowanie zasad ekologii. Znajomość własnego środowiska, dbałość o nie i 

współodpowiedzialność za jego czystość. Wycieczki po najbliższej okolicy.  

3) Promocja zdrowego trybu życia. Zrozumienie roli właściwego odżywiania się i zdrowego 

trybu życia. Zajęcia ruchowe (wychowania fizycznego, gry i zabawy ruchowe, zajęcia 

świetlicowe i w czasie wolnym) 

4) Kształtowanie zachowań zdrowotnych. Umiejętność bezpiecznego i czynnego wypoczynku 

oraz promowanie różnych jego form. Zainteresowanie rekreacją ruchową. Organizowanie 

rywalizacji sportowej (zawody sportowe, Dzień Sportu). 
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5) Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Aktywne uczestnictwo w wycieczkach i 

zabawach. Zajęcia świetlicowe oparte o sport i rekreację. Wyjazdy na pływalnię, wycieczki 

krajoznawcze, zielone szkoły, gry i zabawy terenowe.  

6) Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami. Świadomość, iż alkohol, nikotyna, 

narkotyki, "dopalacze”, środki farmakologiczne szkodzą zdrowiu i zagrażają życiu. 

7) Uzależnienie od Internetu i gier komputerowych szkodzą zdrowiu. Dyskusje, pogadanki 

profilaktyczne. Uświadomienie zgubnego wpływu uzależnień i nałogów. 

8) Realizacja zajęć mających na celu kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie. 

Wdrażanie zasad dbania o bezpieczeństwo zdrowotne swoje i innych osób. Uświadamianie 

konsekwencji zaniedbań oraz celowego narażania innych na utratę zdrowia. 

9) Uświadamianie uczniom konieczności dbania o środowisko. Przedstawianie zagrożeń 

wynikających z zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatycznych. Zachęcanie do udziału w 

akcjach ekologicznych. 

10) Wychowanie komunikacyjne. Znajomość zasad ruchu drogowego. Przygotowanie i 

przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową 

 

Pomoc materialna: 

1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z 

rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne. W związku z pandemią 

w/w działania mogą być zawieszone. 

2. Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających trudne warunki materialne 

w porozumieniu z MOPS –em. 

3. Koordynacja działań mających na celu uzyskanie przez uczniów z rodzin ubogich stypendiów 

na wyrównanie szans edukacyjnych. 

4. Pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (choroba, śmierć, zdarzenia 

losowe) w uzyskaniu pomocy w postaci stypendium socjalnego. 

5. Organizowanie opieki i pomocy materialnej dzieciom z rodzin romskich. 

6. Prowadzenie działań charytatywnych mających na celu pomoc osobom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej.  
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Szczegółowe działania wychowawcze w roku szkolnym 2021/2022: 

ROZWÓJ SPOŁECZNY: 

1. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

2. Szkolne akcje charytatywne. 

3. Współpraca z instytucjami środowiskowymi. 

4. Wycieczki i imprezy klasowe, międzyklasowe, szkolne. 

5. Gry i zabawy integracyjne. 

6. Wybory do samorządów klasowych i szkolnego.  

7. Działalność Samorządu Uczniowskiego. 

8. Organizowanie  i udział w szkolnych, patriotycznych i religijnych uroczystościach o zasięgu 

szkolnym i lokalnym. 

9. Angażowanie rodziców do organizowania życia szkoły (festyny, imprezy szkolne i sportowe, 

wycieczki, akcje charytatywne) załącznik: Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. 

10. Udział w  projektach szkolnych. 

10. Włączanie uczniów należących do mniejszości oraz do grup zagrożonych lub dotkniętych 

marginalizacją w życie klasy i szkoły. 

11. Przestrzeganie zasad estetycznego ubioru na terenie szkoły. 

12. Monitorowanie zachowań uczniów  i eliminowanie zachowań niebezpiecznych. 

13. Przygotowanie uczniów i udział w konkursie „Uczę się bezpiecznie żyć”, konkurs plastyczny 

„Bezpieczna droga do szkoły”, Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” spotkanie z policjantem 

klasy I. 

14. W ramach projektu organizacja zajęć pozalekcyjnych mających na celu przygotowanie 

uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w relacji z rówieśnikami i dorosłymi. 

15. Organizacja zajęć specjalistycznych: terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych, zajęć 

wyrównawczych. 

16. Organizowanie i udział w akcjach promujących zdrowy styl życia, odżywiania i rekreacja – 

wspólnie z rodzicami. 

17. Opracowanie programu i wdrożenie działań z zakresu Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego. 

18. Przestrzeganie i uświadamianie uczniów o zagrożeniach płynących z Internetu na godzinach 

wychowawczych oraz na spotkaniach z pedagogiem. 

19. Uświadamianie o konieczności przestrzegania praw autorskich. 

20. Edukacja społeczno – prawna. 
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ROZWÓJ EMOCJONALNY: 

1. Dokonywanie samooceny na zajęciach. 

2. Wzajemne ocenianie zachowania z poszanowaniem godności innych osób i prawa do inności. 

3. Zwracanie uwagi na umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach, podczas 

wycieczek, imprez, uroczystości i nauki zdalnej. 

4. Uświadamianie potrzeby bycia asertywnym w życiu. 

5. Poznanie metod reagowania w sytuacjach stresowych. 

 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY: 

1. Organizowanie kół zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych. 

2. Przygotowywanie do konkursów. 

3. Udział w projektach. 

4. Działania promujące czytelnictwo. 

 

ROZWÓJ ZDROWOTNY: 

1. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych. Znajomość i stosowanie 

zasad higienicznego trybu życia. Przestrzeganie higieny na co dzień (prawidłowa pozycja w 

ławce, właściwe oświetlenie, mycie rąk przed jedzeniem, częsta dezynfekcja rąk, strój 

zmienny na zajęcia wychowania fizycznego). 

2. Udział w akcjach  ekologicznych, w konkursach ekologicznych, zbiórki surowców wtórnych. 

3. Promocja zdrowego stylu życia, udział w akcjach sportowych, zawodach sportowych. 

4. Organizacja zajęć ruchowych (w-f, gry i zabawy ruchowe, zajęcia świetlicowe i w czasie 

wolnym). 

5. Promowanie aktywnego wypoczynku w czasie wolnym. 

6. Zajęcia, spotkania, prelekcje ze specjalistami od spraw uzależnień. 

7. Udział w „programie dla szkół” -  „szklanka mleka” . 

8. Prelekcje na temat zdrowego odżywiania podczas zajęć z wychowawcą i wychowania do 

życia w rodzinie (zwrócenie uwagi rodzicom na konieczność wyposażania dzieci w drugie 

śniadanie oraz wodę). W miarę możliwości organizacja warsztatów na temat zdrowego 

odżywiania we współpracy z lokalną gastronomią. 

9. Pogadanki na temat depresji podczas godzin wychowawczych i spotkań z pedagogiem 

szkolnym. 

10. Informowanie rodziców o osiągnięciach sportowych i aktywności fizycznej uczniów. 

11. Higiena osobista i otoczenia, okresu dojrzewania – pogadanki. 

12. Ćwiczenia praktyczne z pierwszej pomocy. 
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 Profilaktyka wad postawy: 

 Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. 

 Prowadzenie akcji "Lekki tornister". 

 Dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu uczniów. 

 

Płaszczyzny oddziaływań profilaktycznych 

Ankieta przesiewowa dotycząca środków psychoaktywnych, cyberprzemocy, przemocy, norm i 

wartości, relacji z rodzicami, czytelnictwa. 

Strategie informacyjne (metody): 

 Pogadanka 

 Spotkanie ze specjalistami 

 Prezentacje multimedialne 

 Wycieczki tematyczne 

 Praca w oparciu o tekst przewodni 

 Technologia Informacyjno Komunikacyjna 

Strategie edukacyjne: 

 Realizacja programów edukacyjnych 

 Projekt edukacyjny 

 Prace plastyczne 

 Drama 

 Przedstawienia 

 Burza mózgów 

 Dyskusja 

 Technika uzupełniania zdań 

 Gry i zabawy dydaktyczne 

 Uroczystości, obrzędowość szkolna 

 Metoda działań praktycznych 

 Strategie działań alternatywnych: 

 Koła zainteresowań 

 Wycieczki 

 Festyny 

 Zajęcia SKS i zawody sportowe 
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Osoby odpowiedzialne za realizację: 

 Dyrektor szkoły, 

 Wicedyrektor szkoły, 

 Nauczyciele przedmiotów, 

 Wychowawcy klas, 

 Pedagog szkolny, 

 Rodzice, 

 Pielęgniarka szkolna. 

Szczegółowe działania profilaktyczne w roku szkolnym 2021/2022: 

Analiza ankiety przesiewowej wśród uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022 

 

Relacje z rodzicami, rówieśnikami, czas wolny: 

Z odpowiedzi uczniów wynika, że większość ma dobre i bardzo dobre relacje z obojgiem rodziców. 

Znają zasady obowiązujące w ich domach. Rodzice zdaniem uczniów wiedzą z kim i gdzie spędzają 

czas wolny ich pociechy. Większość uczniów spędza czas wolny z kolegami i koleżankami. 

Zdecydowana większość uczniów jest pewna siebie i dobrze ocenia swoje relacje z rówieśnikami. 

Uczniowie preferują bezpośrednią rozmowę jako metodę komunikacji. Spośród nowoczesnych  

technologii informacyjno – komunikacyjnych najczęściej korzystają z telefonów komórkowych. 

Niepokojącym jest fakt, iż 23% uczniów spędza przed komputerem od 4-6 godzin dziennie. Wśród 

ankietowanych uczniów 23 osoby celowo wykluczyły swoich znajomych w Internecie np. na 

portalu społecznościowym Facebook. 22 osoby doznały przykrości poprzez negatywne komentarze 

do ich wypowiedzi. 22 osoby doświadczyły wykorzystania ich prywatnego zdjęcia w Internecie. 

 

Wnioski: 

Podczas godzin wychowawczych, informatyce oraz podczas spotkań z pedagogiem omówić z 

uczniami elementy cyberprzemocy dotyczące szczególnie hejtu oraz wykorzystania wizerunku. 

 

Bezpieczeństwo: 

Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie w szkole. Najczęstsze reakcje na akty 

przemocy to wezwanie pomocy oraz obrona poszkodowanego. Większość uczniów przestrzega 

zasad obowiązujących w szkole. 45% uczniów twierdzi, ze nigdy nie reaguje agresywnie w szkole. 

46% uczniów w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło aktów agresji w formie wyzwisk, 

ośmieszania, popychania, bicia. 
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Wnioski: 

Podczas spotkań z uczniami przedstawić różne sposoby reagowania na przemoc ponieważ 

uczniowie często stają w obronie poszkodowanego w sposób agresywny co nasila reakcje 

przemocowe. 

 

Narkotyki i dopalacze: 

Uczniowie wiedzą czym są narkotyki i dopalacze. Jako bezpośrednie źródło wiedzy podali 

telewizję. Większość uczniów odpowiedziała negatywnie na pytanie dotyczące używania 

narkotyków przez osoby z najbliższego otoczenia. 

Wnioski: 

W czasie godzin wychowawczych i warsztatów omawiać częściej tematykę środków 

psychoaktywnych gdyż uczniowie wskazali, że tylko 2% wiedzy na ten temat czerpią od 

wychowawców. 

 

Normy moralne i wartości: 

62 osoby uważają, że ściąganie na sprawdzianie jest oszustwem. 59 osób twierdzi, że zabranie 

nieswojej rzeczy bez pytania nie jest pożyczeniem.  

39 osób uważa, że pobieranie filmów z portali w Internecie jest kradzieżą. 32 osoby uważają, że tak 

nie jest. 

Większość uczniów twierdzi, że nie można jeździć bez ważnego biletu autobusowego.  

43% uczniów ustępuje miejsca osobom starszym w autobusie. 

 

Wnioski: 

Uwrażliwić uczniów na przestrzeganie praw autorskich oraz zjawisko plagiatu. 

 

Czytelnictwo: 

33% czyta książki dla przyjemności rzadziej niż raz w roku. Z tego 24 osoby czytają do końca 

lektury   a 26 osób książki dodatkowe.  

Natomiast 22 osoby nie czyta  do końca lektur, a  21 osób książek dodatkowych. 

 

Wnioski: 

Prowadzić więcej działań promujących czytelnictwo np. podczas godzin wychowawczych 

odwiedzać bibliotekę, proponować nowe tytuły książek dla dzieci i młodzieży, a także zachęcać 

starsze dzieci do czytania młodszym. 
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2. W zakresie zachowań agresywnych i ryzyka niedostosowania społecznego: 

 Konsultacje psychologa dla rodziców uczniów naszej szkoły w Centrum Wczesnej 

Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach (raz w tygodniu) 

 Spotkania z przedstawicielami Policji Kowary: stoliki oświatowe. 

 Współpraca z CWPZ w Kowarach- socjoterapia, terapia pedagogiczna, logopedyczna. 

 Rozmowy z wychowawcami, pedagogiem szkolonym. 

 Współpraca z pracownikami Poradni dla Dzieci i Młodzieży w Radomierzu 

 „Era Psyche” 

 Kontrakty uczeń, nauczyciel, rodzic. 

3. W zakresie poprawy frekwencji: 

 Monitorowanie frekwencji uczniów przez wychowawców i pedagoga szkolnego  

(karty monitorujące frekwencje uczniów dla rodziców pod koniec każdego miesiąca) 

 Współpraca z rodzicami. 

 Wnioski do Organu Prowadzącego w sytuacjach niskiej frekwencji lub nieuczęszczania 

na zajęcia lekcyjne. 

4. Powiększająca się grupa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

 Współpraca z PPPP i CWPZ w Kowarach 

 Projekt na terenie szkoły. 

 Współpraca z rodzicami. 

5. Zwiększająca się liczba rodzin niewydolnych wychowawczo: 

 Współpraca z MOPS -em. 

 Udział w posiedzeniach Zespołu Interdycyplinarnego. 

 Współpraca z Sądem Wydział III Rodzinny i Nieletnich. 

 Współpraca z PPPP i CWPZ w Kowarach. 

 Wywiady środowiskowe.  

6. Bezpieczeństwo uczniów: 

 Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. 

 Wyjazdy na basen- spotkania z ratownikiem.(?) 

 Rozmowy z pedagogiem i wychowawcami. 

 Rozmowy z pielęgniarką szkolną. 

7. Nawyki higieniczne uczniów: 

 Spotkania z pielęgniarką szkolną. 

 Rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. 
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 Spotkania dla rodziców. 

Dodatkowe działania z zakresu profilaktyki uzależnień: 

 Godziny wychowawcze o tematyce uzależnień i skutków palenia papierosów, picia alkoholu i 

zażywania substancji psychoaktywnych, spożywania napojów energetycznych dla uczniów 

klas IV-VIII. 

 Godziny wychowawcze w klasach I-III dotyczące asertywności oraz wzmacniania poczucia 

własnej wartości, zwrócenie uwagi na kontakt uczniów z osobami nieznajomymi w sieci i w 

realu. 

 

Przewidywane efekty działań wychowawczo - profilaktycznych: 

 Uczniowie rozumieją konieczność wyznaczania sobie celów i dążą do ich osiągania. 

 Potrafią dokonywać samooceny i samokontroli. 

 Potrafią współdziałać z rówieśnikami i dorosłymi. 

 Okazują szacunek i chętnie pomagają osobom potrzebującym. 

 Dostrzegają potrzeby własne i innych. 

 Przyjmują pomoc jako objaw koleżeństwa i starają się ją odwzajemnić. 

 Czują się bezpiecznie w szkole. 

 Uczniowie i nauczyciele potrafią zachować się w sytuacjach trudnych. 

 Wśród uczniów klas szczególnie młodszych następuje zmniejszenie trudności 

wychowawczych. 

 Uczniowie z grup dyspanseryjnych otoczeni są opieką psychologiczną i pedagogiczną. 

 Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują obiady, wyprawki szkolne. 

 Rodziny niewydolne wychowawczo otrzymują wsparcie ze strony wychowawców i pedagoga 

szkolnego. 

 Uczniowie, rodzice i nauczyciele posiadają wiedzę na temat konsekwencji zachowań 

aspołecznych. 

 Następuje poprawa w relacjach między uczniami, nauczycielami i rodzicami. 

 Uczniowie umieją bezpiecznie korzystać z ruchu drogowego (szczególnie dzieci 

dojeżdżające). 

 Uczniowie dbają o środowisko naturalne. 

 Uczniowie posiadają nawyki higieniczne, zdrowo się odżywiają i przejawiają aktywność 

fizyczną. 
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 Uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania zdrowych, 

zbilansowanych i estetycznie wyglądających posiłków. 

 Uczniowie potrafią udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 Uczniowie przewlekle chorzy otoczeni są opieką ze strony nauczycieli i uczniów. 

 Uczniowie są uświadomieni o przyczynach, objawach oraz zapobieganiu zarażeniom różnych 

odmian grypy i innych chorób wirusowych. 

 

Procedura ewaluacji : 

 Analiza jakościowa i ilościowa działań zrealizowanych w ramach programu 

przeprowadzana jest na zakończenie I i II semestru każdego roku szkolnego w oparciu o 

sprawozdania wychowawców klas i nauczycieli zajęć edukacyjnych: 

 uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego, 

 poznanie ewentualnych trudności i braków, które wystąpiły w trakcie realizacji, 

 określenie nastawienia uczestników do realizacji programu. 

 Ewaluacja kształtująca  poprzez ankiety skierowane do uczniów., nauczycieli, rodziców, 

obserwacja zachowań uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. 

Kryteria: 

 kryterium zgodności: 

 zgodności efektów programu z założonymi celami, 

 zgodności celów programu z potrzebami adresatów programu. 

 kryterium efektywności: 

 zmniejszenie ilości zachowań patologicznych uczniów, 

 poprawa klimatu szkoły (w zakresie przewidzianym w programie), 

 wzrost kompetencji wychowawczych  nauczycieli i rodziców. 

Postanowienia końcowe: 

1. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny stanowi integralną całość z planem 

dydaktycznym. 

2. Klasowe plany wychowawcze opracowywane przez wychowawców klas I-VIII na każdy rok 

szkolny na podstawie treści Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego znajdują 

się w teczkach wychowawców. 

3. Z treścią Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego i jego załącznikami 

zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy klas. 

4. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny i jego zmiany wchodzą w życie po 

uchwaleniu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
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5. Projekt programu i jego zmian przygotowuje zespół nauczycieli wyznaczonych przez 

Dyrektora szkoły we współpracy z członkami Rady Rodziców. 

6. Ewaluacji kształtującej Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego dokonuje się 

na koniec każdego roku szkolnego na podstawie pomiaru dokonywanego poprzez ankiety 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, analizę dokumentów, wywiady, obserwacje. 

7. Nowy Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny zostanie opracowany przez zespół 

po dokonaniu szczegółowej diagnozy i analizie dotychczasowych działań szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1: Kalendarz szkolny 

Załącznik nr 2: Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 

Załącznik nr 3: Harmonogram konkursów 

Załącznik nr 4: Ankieta „Dobrostan uczniów” 

Załącznik nr 5: Ankieta przesiewowa (badanie przesiewowe obejmuje następującą tematykę: środki 

psychoaktywne – narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc, czytelnictwo, przemoc i agresja rówieśnicza, 

wychowanie do wartości) 
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Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022 

 

Termin Zadanie 

1 września 2021r. Rozpoczęcie roku szkolnego 

13 października 2021r. 
Uroczystości związane z Dniem Edukacji 

Narodowej 

13 października 2021r. Ślubowanie klas pierwszych 

 wrzesień 2021r. 
Badanie kompetencji (testy na wejście) uczniów 

klas kl. 2 - 8 

marzec/kwiecień 2022 Próbny test ósmoklasisty  

do 17 grudnia 2021 r. 
Termin poinformowania rodziców o grożących 

ocenach niedostatecznych 

23 grudnia - 31 grudnia 2021r. Zimowa przerwa świąteczna 

17 stycznia 2022 r. Termin wystawiania ocen śródrocznych 

21 stycznia 2022 r. Koniec I półrocza nauki 

31.01 – 13.02. 2022 r. Ferie zimowe 

24 – 26 maja 2022 r. Egzamin ósmoklasisty 

14 – 19 kwietnia 2022r. Wiosenna przerwa świąteczna 

do 13 maja 2022r. 
Termin poinformowania rodziców o grożących 

ocenach niedostatecznych 

13 czerwca 2022r. Termin wystawiania ocen końcoworocznych 

21–23 czerwca 2022r. Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych 

24 czerwca 2022r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 
Dni ustawowo wolne od pracy: 

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021r. (poniedziałek), 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021r. (czwartek), 

 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021r., 
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 Nowy Rok – 1 stycznia 2022r. (sobota) 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2022r. (czwartek) 

 Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022r., 

 Święto Pracy – 1 maja 2022r. (niedziela), 

 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022r. (wtorek), 

 Boże Ciało – 16 czerwca 2021r. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

 

 

 02 listopada 2021r. (wtorek) 

 12 listopada 2021r. (piątek) 

 07 stycznia 2022r. (piątek) 

 02 maja 2022r. (poniedziałek) 

 24 maja 2022r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 

 25 maja 2022r. (środa) - egzamin ósmoklasisty z matematyki 

 26 maja 2022r. (czwartek) - egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 

 17 czerwca 2022r. (piątek) 
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KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN ODPOWIEDZIALNY 

1. 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

2021/2022 

01.09.2021 

(wtorek) 

- dyrektor szkoły 

2. 
Sprzątanie świata „Czyste 

Karkonosze” 

Wrzesień 2021 - wychowawcy klas 0 – 

VIII 

3. 
Obchody „Dnia Chłopaka” 

 

30.09.2021r. - wychowawcy klas 

- SU 

4. 

Powitanie pierwszoklasistów przez 

klasę trzecią 

Wrzesień 2021 - M. Grunin, 

E. Zagrobelna 

 

5. 
Jesienny Festyn z Trójką 25 września 2021r. - wszyscy nauczyciele 

6. 

Całoroczna zbiórka recyklingowa 

cały rok 

 

- baterie - L. Knap 

- nakrętki - B. Pelc 

- M. Walesiak 

- I. Wołosecka 

7. 

Uroczysta akademia z okazji 

Święta Edukacji Narodowej 

Pasowanie na ucznia 

13.10.2021r. 

 

-B. Pelc 

-E. Sadowska 

-A. Marglarczyk 

8. 
Miesiąc bibliotek szkolnych 

Konkurs czytelniczy 

październik/ listopad 

2021r. 

- E. Merta 

9. 

Święto Odzyskania Niepodległości 

 
Uroczystość szkolna 

10.11.2021 

 

- A. Marglarczyk 

- R. Oskulski 

- L. Knap 

- koło plastyczne 

- koło muzyczne 

10. 
Impreza andrzejkowa – dyskoteka, 

wróżby 

Listopad 2021 - SU 

- wychowawcy klas 

11. 
Dzień Pluszowego Misia 20.11.2021r. 

 

- wychowawcy klas 

- SU 

12. 
Mikołajki klasowe 06.12.2021r. 

 

- wychowawcy klas 

13. 
Najazd Świętych Mikołajów 

(impreza miejska) 

grudzień 2021r. - R. Oskulski 

- wychowawcy 

14. 
Wigilie klasowe 22.12.2021r. 

 

- wychowawcy klas 

15. 
Apel bożonarodzeniowy 22.12.2021r. 

 

-katecheci 

16. 
Zabawy karnawałowe 

(z wodzirejem) 

styczeń 2022 - wychowawcy klas 

17. 
Finał Ogólnopolskiej Akcji „Góra 

grosza”. 

Grudzień 2021 SU 

18. 

Bal charytatywny dla mieszkańców 

Kowar (i okolic) 

Styczeń 2022 - Rada Rodziców 

-wszyscy chętni 

nauczyciele 
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19. 
Tydzień języków obcych II semestr 2022 - nauczyciele języków 

obcych 

20. Dzień Kobiet w szkole 08. 03.2022r. - SU 

21. 
Święto Wiosny 21.03.2022r. 

 

- wychowawcy klas 

22. Apel świąteczny – „Wielkanoc Kwiecień 2022 -katecheci  

23. 

Obchody „Dnia Ziemi” 

(apel, wystawa prac plastycznych, 

inscenizacja, wiersze i piosenki) 

22 kwiecień 2022r. 

 

- B. Pelc, E. Sadowska, 

K.Burzyńska 

24. 

Święto Konstytucji 3 maja 29.04.2022r. 

 

 

-M. Graczyk 

-M. Dudziński 

25. 
Święto Patrona szkoły 27.05.2022r. -I. Wołosecka 

-kl.4 

26. Festyn Rodzinny SP1 maj 2022 - chętni nauczyciele 

27. 
„Lemowisko” 

(impreza miejska) 

czerwiec 2022r. -R.Oskulski 

- chętny nauczyciel 

28. Cała Polska Czyta Dzieciom czerwiec 2022r. - E. Merta 

29. 

Święto sportu szkolnego klas I - 

VIII 

czerwiec 2022r. - M. Młodawska 

- R. Oskulski 

-K. Burzynska 

-wychowawcy klas I-III 

30. 
VI przegląd talentów „Trójkowi 

giganci” 

Czerwiec 2022 -A.Marglarczyk 

-SU 

31. 
Pożegnanie uczniów klasy VIII 

przez uczniów klas I 

24 czerwca 2022 -B. Pelc 

32. 
Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 2021/2022 

24.06.2022r. - dyrektor 

- A.  
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Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2021/2022 

 
Lp. Nazwa konkursu Osoby 

odpowiedzialne 

za organizację 

Termin konkursu/imprezy sportowej 

Etap 

szkolny 

Etap 

rejonowy 

Etap 

wojewódzki 

1 Konkurs 

matematyczny 

„Mistrz 

szaradziarstwa” 

klas IV-VIII 

M.  Zielińska X/XI    

2 Dzień tabliczki 

mnożenia 

M. Zielińska, 

nauczyciele 

matematyki 

IX   

3 Konkurs 

interdyscyplinarny 

„Zdolny Ślązaczek” 

dyrektor szkoły 

szkolna komisja 

konkursowa 

X XI  

4 Konkurs plastyczny 

„Bezpieczna droga 

dziecka do szkoły” 

B. Pelc X   

5 Konkurs przyrodniczy  
E.Sadowska 

IV    

6 Konkurs przyrodniczy 

dla klas II-III 

M. Walesiak IV   

7 Konkurs kolęd i 

pastorałek 

R. Oskulski 

M. Grunin 

N. Rusek 

XII    

8 Konkurs 

"Najpiękniejsza 

dekoracja 

świąteczna– Boże 

Narodzenie" 

A. Spyrka 

katecheci 

wychowawcy klas 

XII    

9 Konkurs recytatorski 

klas 

IV - VIII 

A. Marglarczyk 

E. Merta 

M .Graczyk 

D. Skiermańska 

XI/XII    

10 Konkurs "Jestem 

mistrzem pięknego 

czytania" 

klas IV-VIII 

E.Merta 

A.Marglarczyk 

M.Graczyk 

D. Skiermańska 

X/XI   

11 Konkurs pięknego 

czytania klas II-III 

E.Merta 

nauczyciele II-III 

III    

12 Konkurs plastyczny 

„Zdrowe odżywianie” 

L. Knap III    

13 Konkurs 

ortograficzny „Mistrz 

ortografii klas II – 

III” 

E. Zagrobelna III    

14 Konkurs na "Super 

Świetliczaka" 

B. Donhefner 

N. Rusek 

D. Skiermańska 

I   
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15 Konkursy plastyczne 

dla Świetliczaków 

B. Donhefner 

N. Rusek 

D.Skiermańska 

wg ustaleń   

16 Konkurs „Kangur 

matematyczny” 

E. Sadowska 

M. Zielińska 

M. Walesiak 

T. Sadowski 

III    

17 Konkurs 

matematyczny 

„Mistrz 

Matematyki”dla 

klas I – III 

 
M. Walesiak 

N. Rusek 

 

IV    

18 Konkurs pierwszej 

pomocy „Uczę się 

bezpiecznie żyć” 

K. Burzyńska 

B. Pelc 

II  IV   

19 Konkurs recytatorski 

klas I- III 

M.Walesiak 

B. Pelc 

E. Merta 

nauczyciele I-III 

wg ustaleń   

20 Konkurs 

ortograficzny 

klas IV - VIII 

A. Marglarczyk 

M .Graczyk 

D. Skiermańska 

III    

21 Konkurs 

"Najpiękniejsza 

dekoracja 

świąteczna–

Wielkanoc” 

A. Spyrka 

N. Rusek 

B. Donhefner 

katecheci 

IV    

22 Konkurs o krajach 

anglojęzycznych 

A. Chomicz – 

Szabłowska 

I. Wołosecka 

II – III    

23 Konkursy literackie A. Marglarczyk 

M .Graczyk 

D. Skiermańska 

wg 

kalendarza 
  

24 Konkursy 

plastyczne 

A. Spyrka i  

L. Knap 

wg 

kalendarza 
  

25 Konkurs językowy 

(j.ang.) 

I-III 

I. Wołosecka 

A. Chomicz- 

Szabłowska 

wg ustaleń   

26 Liga Ortograficzna 

Kl. 2-8 

A.Marglarczyk 

 

Cały rok 

szkolny 
  

27 Święto liczby π 

konkurs 

T. Sadowski 

E. Sadowska 

14.III.   

28 Turniej warcabowy T. Sadowski wg ustaleń   

29 Turniej w Seta T. Sadowski wg ustaleń   

30 Szkolny Konkurs 

Matematyczny 

T. Sadowski wg ustaleń   

31 Turniej szachowy T. Sadowski wg ustaleń   

32 Turniej Sudoku T. Sadowski wg ustaleń   
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85.16% 

100% 

Szkoła: 

Szkoła Podstawowa (100% / 128 głosów) 
 

Płeć 

dziewczyna (48.44% / 62 głosów) 

  48.44% 

chłopak (51.56% / 66 głosów) 

  51.56% 
 

Jak oceniasz swoje samopoczucie, kondycję psychiczną? 

bardzo dobrze (26.56% / 34 głosów) 

  26.56% 

dobrze (47.66% / 61 głosów) 

  47.66% 

źle (17.19% / 22 głosów) 

  17.19% 

bardzo źle (8.59% / 11 głosów) 

    8.59% 
 

Czy powrót do szkoły ma/miał wpływ na Twoje samopoczucie, kondycję psychiczną? 

tak, poprawił je (34.38% / 44 głosów) 

  34.38% 

tak, pogorszył je (25% / 32 głosów) 

  25% 

nie miał wpływu (40.63% / 52 głosów) 

  40.63% 
 

Czy w trakcie nauki zdalnej miałaś/eś możliwość odbywania spotkań: 
 

 wiele razy kilka razy raz nigdy 

z kolegami, 

koleżankami z klasy? 

53 40 10 25 

z kolegami, koleżan-

kami spoza 

szkoły? 

60 32 8 28 

z rodziną, która z Tobą 

nie zamieszkuje? 

74 28 6 20 

Czy lubisz spotykać się z kolegami, koleżankami, znajomymi? 

tak (85.16% / 109 głosów) 
 

nie, nie mam takiej potrzeby (7.81% / 10 głosów) 

   7.81% 

nie, gdyż mam wiele innych rzeczy do robienia (2.34% / 3 głosów) 

   2.34% 
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nie mam kolegów, koleżanek, znajomych (4.69% / 6 głosów) 

   4.69% 
 

Czy w okresie nauki zdalnej miałeś/miałaś możliwość prowadzenia rozmów za pomocą 

urządzeń elektronicznych z koleżankami, kolegami z klasy? 

tak, wiele razy (59.38% / 76 głosów) 

  59.38% 

tak, kilka razy (25.78% / 33 głosów) 

  25.78% 

raz (8.59% / 11 głosów) 

    8.59% 

nigdy (6.25% / 8 głosów) 

   6.25% 
 

 

Jak oceniasz swoje relacje z rówieśnikami po okresie nauki zdalnej 

mam lepsze relacje (24.22% / 31 głosów) 

  24.22% 

relacje pozostają bez zmian (51.56% / 66 głosów) 

  51.56% 

moje relacje się pogorszyły (13.28% / 17 głosów) 

  13.28% 

jeszcze nie jestem w stanie ocenić (10.94% / 14 głosów) 

  10.94% 
 

Czego najbardziej brakowało Ci w trakcie nauki zdalnej? (możesz wybrać więcej niż jedną 

odpowiedź) 

spotkań z kolegami, koleżankami, znajomymi (17.4% / 63 głosów) 

  17.4% 

spotkań z rodziną (3.04% / 11 głosów) 

   3.04% 

spotkań z nauczycielem (8.29% / 30 głosów) 

    8.29% 

rozmów z koleżankami, kolegami (online) (4.42% / 16 głosów) 

   4.42% 

wsparcia psychicznego (6.35% / 23 głosów) 

   6.35% 

osoby, z którą mogłabym/mógłbym szczerze porozmawiać (9.39% / 34 głosów) 

  9.39% 

energii i chęci (12.98% / 47 głosów) 

  12.98% 

zrozumienia (8.84% / 32 głosów) 

  8.84% 

możliwości rozładowania energii (8.01% / 29 głosów) 

   8.01% 
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ruchu, aktywności fizycznej (12.98% / 47 głosów) 

  12.98% 

niczego mi nie brakowało (8.29% / 30 głosów) 

    8.29% 
 

Czy wyżej wymienione braki miały wpływ na Twoje samopoczucie? Udziel odpowiedzi, jeśli na 

poprzednie pytanie wskazałeś jakieś braki. 

zdecydowanie tak (12.8% / 16 głosów) 

  12.8% 

tak (41.6% / 52 głosów) 

  41.6% 

nie (32% / 40 głosów) 

  32% 

zdecydowanie nie (13.6% / 17 głosów) 

  13.6% 
 

Czy uważasz, że jesteście zgraną klasą? 

tak (45.31% / 58 głosów) 

  45.31% 

nie (30.47% / 39 głosów) 

  30.47% 

nie wiem (24.22% / 31 głosów) 

  24.22% 
 

Czy chodzenie do szkoły wywołuje u Ciebie stres? 

zdecydowanie tak (20.31% / 26 głosów) 

  20.31% 

tak (11.72% / 15 głosów) 

  11.72% 

nie (20.31% / 26 głosów) 

  20.31% 

tylko w niektórych sytuacjach (47.66% / 61 głosów) 

  47.66% 
 

Czego najbardziej obawiasz się po powrocie do szkoły? (możesz wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź) 

nastawienia nauczycieli (12.45% / 60 głosów) 

  12.45% 

kartkówek, sprawdzianów (19.5% / 94 głosów) 

  19.5% 

odpytywania (16.6% / 80 głosów) 

  16.6% 

wejścia w relacje rówieśnicze (2.7% / 13 głosów) 

  2.7% 
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spotkania z niektórymi osobami z klasy lub ze szkoły (5.81% / 28 głosów) 

   5.81% 

Ilości materiału do nadrobienia (12.86% / 62 głosów) 

  12.86% 

konieczności zmiany trybu uczenia, funkcjonowania (6.64% / 32 głosów) 

   6.64% 

zbyt dużej liczby aktywności (3.73% / 18 głosów) 

   3.73% 

rywalizacji (4.77% / 23 głosów) 

   4.77% 

że sobie nie poradzę (9.54% / 46 głosów) 

  9.54% 

o swoje bezpieczeństwo (2.07% / 10 głosów) 

   2.07% 

niczego się nie obawiam (3.32% / 16 głosów) 

   3.32% 
 

Czego oczekujesz po powrocie do szkoły? (możesz wskazać więcej niż jedną odpowiedź) 

odnowienia relacji rówieśniczych (8.75% / 40 głosów) 

  8.75% 

poprawy kondycji psychicznej (7.22% / 33 głosów) 

   7.22% 

nadrobienia zaległości (5.91% / 27 głosów) 

   5.91% 

możliwości uczestniczenia w kołach zainteresowań (4.16% / 19 głosów) 

   4.16% 

ciekawszych zajęć (12.69% / 58 głosów) 

  12.69% 

większej aktywności fizycznej (11.16% / 51 głosów) 

  11.16% 

większej serdeczności ze strony nauczycieli (7.66% / 35 głosów) 

   7.66% 

zrozumienia ze strony nauczycieli (10.72% / 49 głosów) 

  10.72% 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej (1.09% / 5 głosów) 

   1.09% 

wycieczek (20.79% / 95 głosów) 

  20.79% 

ciekawych warsztatów (7.22% / 33 głosów) 

   7.22% 

niczego nie oczekuję (2.63% / 12 głosów) 

   2.63% 
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67.97% 

5.56% 

3.01% 

Czy myślisz, że chciałbyś skorzystać z wizyty u psychologa szkolnego, by móc porozmawiać o 

ewentualnych problemach, obawach, o swojej kondycji psychicznej? 

zdecydowanie tak (4.69% / 6 głosów) 

   4.69% 

tak (7.03% / 9 głosów) 

   7.03% 

nie, nie potrzebuję (67.97% / 87 głosów) 
 

jeszcze nie wiem (20.31% / 26 głosów) 

  20.31% 

Czy myślisz, że zajęcia z wychowawcą pomogą Wam odbudować relacje w klasie? 

tak (28.91% / 37 głosów) 

  28.91% 

nie (25.78% / 33 głosów) 

  25.78% 

nie wiem (23.44% / 30 głosów) 

  23.44% 

nie ma potrzeby odbudowywania relacji (21.88% / 28 głosów) 

  21.88% 
 

Jak myślisz, z jakich przedmiotów nie przyswoiłaś/eś treści przekazywanych przez 

nauczyciela? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

język polski (7.18% / 31 głosów) 

   7.18% 

język obcy (7.64% / 33 głosów) 

   7.64% 

matematyka (12.73% / 55 głosów) 

  12.73% 

fizyka (7.18% / 31 głosów) 

   7.18% 

plastyka (4.17% / 18 głosów) 

   4.17% 

chemia (9.49% / 41 głosów) 

  9.49% 

biologia (4.86% / 21 głosów) 

   4.86% 

historia (9.03% / 39 głosów) 

  9.03% 

geografia (5.56% / 24 głosów) 
 

w-f (3.01% / 13 głosów) 
 

zajęcia komputerowe/ informatyka (7.64% / 33 głosów) 
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7.64% 

3.7% 

6.48% 

5.79% 

5.56% 

6.77% 

5.18% 

2.79% 

7.57% 

3.98% 

4.38% 

4.78% 

3.19% 

4.38% 

0.8% 

3.59% 

1.59% 

 

przyroda (3.7% / 16 głosów) 
 

muzyka (6.48% / 28 głosów) 
 

religia/etyka (5.79% / 25 głosów) 
 

nie ma takich zajęć (5.56% / 24 głosów) 
 

 

Czy są przedmioty, że których już teraz potrzebujesz dodatkowego wsparcia, konsultacji, zajęć? 

(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

język polski (6.77% / 17 głosów) 
 

język obcy (11.55% / 29 głosów) 

  11.55% 

matematyka (14.34% / 36 głosów) 

  14.34% 

fizyka (5.18% / 13 głosów) 

plastyka (2.79% / 7 głosów) 
 

chemia (7.57% / 19 głosów) 
 

biologia (3.98% / 10 głosów) 
 

historia (4.38% / 11 głosów) 
 

geografia (4.78% / 12 głosów) 
 

w-f (3.19% / 8 głosów) 
 

zajęcia komputerowe/ informatyka (4.38% / 11 głosów) 
 

przyroda (0.8% / 2 głosów) 
 

muzyka (3.59% / 9 głosów) 
 

religia/etyka (1.59% / 4 głosów) 
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7.29% 

5.9% 

4.86% 

5.9% 

6.94% 

6.6% 

nie ma takich zajęć (25.1% / 63 głosów) 

  25.1% 
 

Czy wychowawca był dla Ciebie wsparciem w trakcie nauki zdalnej? 

tak (29.69% / 38 głosów) 

  29.69% 

nie (31.25% / 40 głosów) 

  31.25% 

nie miałem takiej potrzeby (39.06% / 50 głosów) 

  39.06% 
 

Czy są tematy z zakresu wychowawczego, które uważasz, że powinny być w miarę szybko 

omówione? Jakie? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

integracja zespołu klasowego (7.29% / 21 głosów) 
 

cyberprzemoc (5.9% / 17 głosów) 
 

uzależnienie od urządzeń elektronicznych (4.86% / 14 głosów) 
 

zdrowie i kondycja fizyczna (5.9% / 17 głosów) 
 

agresja i przemoc w szkole (8.33% / 24 głosów) 

    8.33% 

jak radzić sobie ze stresem? (11.11% / 32 głosów) 

  11.11% 

współpraca w grupie (10.07% / 29 głosów) 

  10.07% 

depresja (11.81% / 34 głosów) 

  11.81% 

jak budować przyjazne relacje (6.94% / 20 głosów) 
 

wystarczą zwykłe rozmowy z wychowawcą (6.6% / 19 głosów) 
 

inne (6.25% / 18 głosów) 

   6.25% 

nie ma takich zajęć (14.93% / 43 głosów) 

  14.93% 
 

Wymień przykładowe działania z zakresu działań wychowawczych, które chciałbyś, aby 

zostały zorganizowane w szkole, a nie zostały ujęte w pytaniu 18: 

Użytkownik Odpowiedz 

Gość nie ma 

Gość stalking 
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Uczniem której klasy jesteś 

IV (13.28% / 17 głosów) 

  13.28% 

V (10.94% / 14 głosów) 

  10.94% 

VI (38.28% / 49 głosów) 

  38.28% 

VII (24.22% / 31 głosów) 

  24.22% 

VIII (12.5% / 16 głosów) 

  12.5% 
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100% 

Jestem uczniem 

Szkoły Podstawowej (100% / 126 głosów) 
 

 

Jestem uczniem klasy 

I (0% / 0 głosów) 

II (0% / 0 głosów) 

III (0% / 0 głosów) 

IV (8.73% / 11 głosów) 

  8.73% 

V (15.08% / 19 głosów) 

  15.08% 

VI (13.49% / 17 głosów) 

  13.49% 

VII (38.1% / 48 głosów) 

  38.1% 

VIII (24.6% / 31 głosów) 

  24.6% 

Jestem 

Dziewczyną (48.41% / 61 głosów) 

  48.41% 

Chłopakiem (51.59% / 65 głosów) 

  51.59% 

Jak oceniasz swoje stosunki z mamą? 

Bardzo dobrze (61.11% / 77 głosów) 

  61.11% 

Dobrze (26.98% / 34 głosów) 

  26.98% 

Średnio dobrze (8.73% / 11 głosów) 

  8.73% 

Źle (0.79% / 1 głos) 

   0.79% 

Bardzo źle (0% / 0 głosów) 

Nie mam mamy (2.38% / 3 głosów) 

   2.38% 

Jak oceniasz swoje stosunki z tatą? 

Bardzo dobrze (52.38% / 66 głosów) 

  52.38% 

Dobrze (28.57% / 36 głosów) 

  28.57% 

Średnio dobrze (7.94% / 10 głosów) 

   7.94% 

Źle (4.76% / 6 głosów) 
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   4.76% 

Bardzo źle (2.38% / 3 głosów) 

   2.38% 

Nie mam taty (3.97% / 5 głosów) 

   3.97% 

Czy poniższe stwierdzenia odnoszą się do Ciebie? 
 

 Tak Raczej tak Raczej nie Nie 

Moi rodzice/opiekunowie określili ściśle zasady, co 

ja mogę robić w domu 

37 41 31 17 

Moi rodzice/opiekunowie wiedzą z kim spędzam 

wieczory 

84 23 10 9 

Moi rodzice/opiekunowie wiedzą, gdzie spędzam 

wieczory 

95 12 10 9 

Jak spędzasz wolny czas? (możesz wskazać kilka odpowiedzi) 

Spędzam czas z kolegami lub koleżankami (23.49% / 97 głosów) 

  23.49% 

Czytam książki (5.08% / 21 głosów) 

   5.08% 

Gram w gry planszowe (3.39% / 14 głosów) 

   3.39% 

Gram w gry komputerowe lub na tablecie (16.95% / 70 głosów) 

  16.95% 

Uprawiam sport (11.38% / 47 głosów) 

  11.38% 

Oglądam telewizję (12.83% / 53 głosów) 

  12.83% 

Spędzam miło czas z rodzicami (13.08% / 54 głosów) 

  13.08% 

Spędzam czas sam/sama (13.8% / 57 głosów) 

  13.8% 

 
 

Czy uważasz, że jesteś pewna/y siebie? 

Tak (38.1% / 48 głosów) 

  38.1% 

Raczej tak (44.44% / 56 głosów) 

  44.44% 

Raczej nie (10.32% / 13 głosów) 

  10.32% 

Nie (7.14% / 9 głosów) 

   7.14% 
 

Jak ocenisz swoje relacje z kolegami i koleżankami z klasy? 

Bardzo dobrze, wszyscy się lubimy (22.22% / 28 głosów) 

  22.22% 



39 

Mam kilku dobrych znajomych/ przyjaciół (57.14% / 72 głosów) 

  57.14% 

Mam jednego dobrego znajomego, przyjaciela (15.87% / 20 głosów) 

  15.87% 

Nie potrzebuję znajomych, przyjaciół (3.17% / 4 głosów) 

   3.17% 

Jestem samotny/a (1.59% / 2 głosów) 

   1.59% 
 

Jaka jest Twoja preferowana metoda komunikacji ze znajomymi, koleżankami, kolegami? 

Bezpośrednia rozmowa (61.9% / 78 głosów) 

  61.9% 

Za pomocą komunikatorów tekstowych (SMS) (12.7% / 16 głosów) 

  12.7% 

Za pomocą komunikatorów internetowych (12.7% / 16 głosów) 

  12.7% 

E-mailem (0.79% / 1 głos) 

   0.79% 

Za pomocą portali społecznościowych (8.73% / 11 głosów) 

  8.73% 

Nie kontaktuję się ze znajomymi (3.17% / 4 głosów) 

   3.17% 
 

Z których urządzeń nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych korzystasz? 

Telefon komórkowy (46.25% / 117 głosów) 

  46.25% 

Komputer stacjonarny (13.44% / 34 głosów) 

  13.44% 

Laptop (25.3% / 64 głosów) 

  25.3% 

Tablet (14.23% / 36 głosów) 

  14.23% 

Nie korzystam (0.79% / 2 głosów) 

   0.79% 

Ile przeciętnie godzin dziennie korzystasz z Internetu? 

Nie korzystam (0% / 0 głosów) 

0-1h (11.11% / 14 głosów) 

  11.11% 

1-2h (18.25% / 23 głosów) 

  18.25% 

2-4h (19.84% / 25 głosów) 

  19.84% 

4-6h (23.02% / 29 głosów) 

  23.02% 
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6-8h (15.08% / 19 głosów) 

  15.08% 

Całą dobę (12.7% / 16 głosów) 

  12.7% 
 

Udziel odpowiedzi na poniższe pytania 
 

 5 razy i 
więcej 

2-4 razy 1 raz Nigdy Nie wiem, 
nie pa-
miętam 

Czy zdarzyło Ci się komentować wy-

powiedzi na forum internetowym, żeby 

ośmieszyć/sprawić przykrość innej oso-

bie (w przeciągu ostatniego roku)? 

12 8 11 69 26 

Czy zdarzyło Ci się celowo wykluczyć 

ze swoich znajomych w Internecie (np. 

na Facebooku) inną osobę, aby jej do-

kuczyć (w przeciągu ostatniego roku)? 

6 4 12 81 23 

Czy ktoś komentował Twoje wypowie-

dzi na forum internetowym w taki spo-

sób, że sprawił Ci przykrość? 

17 18 13 56 22 

Czy ktoś umieścił/rozesłał w Interne-

cie Twoje zdjęcie ukazujące Cię w nie-

korzystnej sytuacji? 

9 4 6 85 22 

Czy czujesz się bezpiecznie w szkole? 

Tak (38.1% / 48 głosów) 

  38.1% 

Raczej tak (43.65% / 55 głosów) 

  43.65% 

Raczej nie (8.73% / 11 głosów) 

  8.73% 

Nie (9.52% / 12 głosów)  9.52% 
 

Jak reagujesz, gdy jesteś świadkiem przemocy? 

Mówię później komuś o tym zdarzeniu (15.87% / 20 głosów) 

  15.87% 

Wzywam pomoc (28.57% / 36 głosów) 

  28.57% 

Bronię poszkodowaną osobę (23.81% / 30 głosów) 

  23.81% 

Bronię poszkodowaną osobę, jeśli jest to mój przyjaciel (18.25% / 23 głosów) 

  18.25% 

Odchodzę, lepiej się nie wtrącać (13.49% / 17 głosów) 

  13.49% 
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78.57% 

Czy zasady panujące w szkole są przez Ciebie przestrzegane? 

Tak (54.76% / 69 głosów) 

  54.76% 

Nie (2.38% / 3 głosów) 

   2.38% 

Nie wszystkie (34.92% / 44 głosów) 

  34.92% 

Nie wiem – nie znam zasad panujących w szkole (7.94% / 10 głosów) 

   7.94% 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy spotkały Cię ataki agresji lub przemocy (np. wyzywanie, ośmieszanie, 

obrażanie, popychanie, bicie) na terenie szkoły bądź w jej obrębie? 

Tak (46.83% / 59 głosów) 

  46.83% 

Nie (53.17% / 67 głosów) 

  53.17% 
 

Czy wiesz czym są narkotyki i dopalacze? 

Wiem czym są narkotyki i dopalacze (78.57% / 99 głosów) 
 

Wiem czym są narkotyki (8.73% / 11 głosów) 

  8.73% 

Wiem czym są dopalacze (0.79% / 1 głos) 

   0.79% 

Nie wiem (11.9% / 15 głosów) 

  11.9% 
 

Skąd wiesz o narkotykach? 

Od rodziców (25.4% / 32 głosów) 

  25.4% 

Od wychowawcy (2.38% / 3 głosów) 

   2.38% 

Od znajomych (7.94% / 10 głosów) 

   7.94% 

Z telewizji (37.3% / 47 głosów) 

  37.3% 

Z Internetu (18.25% / 23 głosów) 

  18.25% 

Z gazet, ulotek (2.38% / 3 głosów) 

   2.38% 

Z innego miejsca (6.35% / 8 głosów) 

   6.35% 
 

Skąd wiesz o dopalaczach? 

Od rodziców (22.22% / 28 głosów) 
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  22.22% 

Od wychowawcy (3.97% / 5 głosów) 

   3.97% 

Od znajomych (7.94% / 10 głosów) 

   7.94% 

Z telewizji (39.68% / 50 głosów) 

  39.68% 

Z Internetu (15.08% / 19 głosów) 

  15.08% 

Z gazet, ulotek (4.76% / 6 głosów) 

   4.76% 

Z innego miejsca (6.35% / 8 głosów) 

   6.35% 

Czy osoby z Twojego otoczenia przyjmują narkotyki lub dopalacze? 

Tak, jest to popularne (3.17% / 4 głosów) 

   3.17% 

Tak, sporadycznie (5.56% / 7 głosów) 

   5.56% 

Nie (50.79% / 64 głosów) 

  50.79% 

Nie wiem (40.48% / 51 głosów) 

  40.48% 

Jak często zdarza Ci się przezywać, szturchać, czy obrażać swoich kolegów czy koleżanki ze szkoły? 

Około raz dziennie (18.25% / 23 głosów) 

  18.25% 

Około raz w tygodniu (11.9% / 15 głosów) 

  11.9% 

Około raz w miesiącu (3.17% / 4 głosów) 

   3.17% 

Około raz na dwa miesiące (21.43% / 27 głosów) 

  21.43% 

Nigdy nie reaguję agresywnie (45.24% / 57 głosów) 

  45.24% 
 

Oceń poniższe zdania 
 

 Nie Raczej nie Raczej 
tak 

Tak 

Ściąganie na sprawdzianach oraz dawanie ściągać, 

czy przepisywać pracę domową jest 

oszustwem. 

18 16 30 62 

Zabranie nieswojej rzeczy bez pytania, z chęcią 

późniejszego zwrócenia jej, jest tylko pożyczeniem. 

59 27 17 23 
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67.46% 

Pobieranie muzyki, filmów z portali w Internecie (bez 

wykupienia licencji) jest kradzieżą. 

32 25 30 39 

Czy uważasz, że można jeździć bez ważnego biletu autobusowego? 

Tak (10.32% / 13 głosów) 

  10.32% 

Tak, to nie jest nic wielkiego (11.9% / 15 głosów) 

  11.9% 

Nie, ale czasem tak robię (10.32% / 13 głosów) 

  10.32% 

Nie, nigdy tak nie robię (67.46% / 85 głosów) 
 

Czy ustępujesz miejsca osobom starszym/kobietom w ciąży/potrzebującym? 

Zawsze (42.86% / 54 głosów) 

  42.86% 

Często (19.84% / 25 głosów) 

  19.84% 

Czasami (17.46% / 22 głosów) 

  17.46% 

Rzadko (7.14% / 9 głosów) 

   7.14% 

Nigdy (12.7% / 16 głosów) 

  12.7% 
 

Jak często czytasz książki dla przyjemności? 

Codziennie lub prawie codziennie (10.32% / 13 głosów) 

  10.32% 

Co najmniej raz w tygodniu (18.25% / 23 głosów) 

  18.25% 

Co najmniej raz w miesiącu (15.87% / 20 głosów) 

  15.87% 

Kilka razy w roku (22.22% / 28 głosów) 

  22.22% 

Rzadziej niż raz w roku lub nigdy (33.33% / 42 głosów) 

  33.33% 

Jak często zdarza Ci się nie dokończyć czytanej książki 
 

 Bardzo 

często 

Często Czasami Prawie nigdy Zawsze czy-

tam książkę 

do 

końca 

Lektura szkolna 22 17 39 24 24 

Książka dodatkowa 21 14 34 31 26 

 


