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WSTĘP 

                                                        
1. Wychowanie i profilaktyka jest ciągłym procesem kształtowania charakteru i postaw człowieka w rozwoju , chronieniem go przed 
zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, 
podejmowaniem działań ryzykownych, ochrona jego tożsamości z poszanowaniem innych jest niezwykle ważnym zadaniem dla dorosłych. 
 
2. Wszystkie zadania programu mają na celu wdrażanie młodego człowieka do opanowania umiejętności budowania dobrych relacji  
i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji zarówno między uczniami, jak również w relacjach nauczyciel – uczeń. Poza tym 
nieodzownym elementem działań wychowawczych i profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania 
swoich potrzeb, emocji i opinii. Istotnym elementem profilaktyki jest więc alternatywne promowanie pozytywnych zjawisk w stosunku do tych, 
które usiłuje się wyeliminować oraz wzmacnianie czynników chroniących przed rozwojem zagrożeń.  
 
3. Zaplanowane przez nas działania wychowawcze, profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne mają na celu wszechstronny rozwój ucznia 
zmierzający ku jego pełnej dojrzałości w 5 sferach: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i aksjologicznej. Skierowane są również 
do nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców uczniów, których rola w wychowaniu własnych dzieci jest kluczowa. W bieżącym roku 
szkolnym praca wychowawcza będzie koncentrowała się na promowaniu wartości takich jak: szacunek, życzliwość, przyjaźń, wdzięczność, 
hojność, uczciwość i wytrwałość,…. Będzie ona tożsama z głównymi kierunkami pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Uwzględniać będzie:  
1. Rozwijanie na lekcjach i na zajęciach samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów 

2. Wsparcie  psychologiczno-pedagogiczne wszystkich uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych- zapewnienie 
wysokiej jakości kształcenia. 

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z 
technologii cyfrowych. 

4. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 
5. Przesłanie płynące z bajki pt „Marchewka, jajko, kawa”- To Ty możesz zmieniać świat wokół siebie. 
6. Propagowanie tematów dotyczących zdrowia, klimatu i ochrony środowiska. 
7. Kontynuowanie działań dotyczących upowszechniania Widzy o prawach i obowiązkach ucznia- Konwencja Praw Dziecka. 

 

 
4. Podstawą prawną programu jest Ustawa z dnia 14. 12.2016 Prawo Oświatowe art. 4 pkt. 24  i art. 26 oraz Rozporządzenie MEN w/s zakresu 
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii z dnia 18.08.2015 r.  
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                                            MISJA I WIZJA SZKOŁY  
 

                 NASZĄ MISJĄ JEST  „ROZWIJAĆ SKRZYDŁA, INSPIROWAĆ, WSPIERAĆ WYCHOWANIE”  

                                                                   
WIZJA – w naszej  szkole : 
 

 wszystkie działania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój ucznia, 

 dzieci czują się bezpiecznie, wiedzą jak unikać zagrożeń /przemoc, cyberprzemoc, uzależnienie od TV, komputera, dopalaczy, 

narkotyków itp./, 

 uczniowie biorą odpowiedzialność za swoją edukację  poprzez znajomość PZO i wdrażanie przez nauczycieli oceniania kształtującego, 

 dobrze przygotowujemy dzieci do kolejnych etapów kształcenia oraz startu w dorosłe życie, 

 prowadzimy doradztwo zawodowe na każdym etapie edukacji, 

 jesteśmy otwarci na zmiany, jakie niesie współczesny świat, 

 aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym , a w szczególności z  rodzicami, którzy są partnerami dialogu edukacyjnego, 

 uczymy tolerancji i stwarzamy możliwości poznania kultur  różnych krajów poprzez nawiązanie kontaktu ze szkołami partnerskimi   

w Anglii i |Indiach oraz realizację projektów międzynarodowych , 

 systematycznie wzbogacamy bazę SP 118  wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnej, 

 troszczymy się o wysoki poziom przygotowania i umiejętności kadry pedagogicznej oraz permanentne podnoszenie ich kwalifikacji 

zawodowych, 

 dbamy o wychowanie naszych uczniów w prawdzie i uczciwości. 

„ to Ty możesz zmieniać świat wokół siebie”                                    
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CELE OGÓLNE JAKIE  STAWIA SOBIE SZKOŁA DO REALIZACJI  W OBSZARACH WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA: 

 

1. UTRWALANIE  ZASAD  KULTURY OSOBISTEJ 
 

2. WSPOMAGANIE  WSZECHSTRONNEGO  ROZWOJU UCZNIA 
 

3. WSPIERANIE UZDOLNIEŃ ORAZ OPIEKA NAD UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI 
 

4. KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNĄ NAUKĘ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO  
 

5. BUDZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I PROZDROWOTNEJ 
 

6. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU, PAPIEROSÓW, DOPALACZY I NARKOTYKÓW 
 

7. PROPAGOWANIE EDUKACJI LOTNICZEJ 
 

8. UWRAŻLIWIANIE NA POTRZEBY INNYCH 
 

9. UCZENIE I UTRWALANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG ZASAD ETYCZNYCH  W DUCHU   TOLERANCJI  RELIGIJNEJ  I  KULTUROWEJ 
 

10. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH  
 

11. REALIZOWANIE EDUKACJI EUROPEJSKIEJ 
 

12. OTWIERANIE SIĘ NA ZDOBYCZE CYWILIZACYJNE I TECHNICZNE, RÓWNIEŻ NA MOŻLIWOŚCI  NAUKI I PRACY ZDALNEJ 
 

13. INTEGROWANIE ŚRODOWISKA SZKOLNEGO, RODZINNEGO I LOKALNEGO UCZNIÓW W CELU BUDOWANIA WZAJEMNEGO ZAUFANIA 
 

14. WSPIERANIE RODZICÓW W KSZTAŁTOWANIU WAŻNYCH UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH ORAZ INFORMOWANIE ICH O SPOSOBACH 
ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM I INSTYTUCJACH WSPIERAJĄCYCH WALKĘ Z UZALEŻNIENIAMI 

 

15. PRZYGOTOWUJEMY UCZNIÓW DO ŚWIADOMEGO I SAMODZIELNEGO WYBORU KOLEJNEGO ETAPU KSZTAŁCENIA ORAZ SAMODZIELNEGO WYBORU  
ZAWODU Z UWZGLĘDNIENIEM ICH ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ 
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                                     „człowiek jest tyle wart, ile potrafi dać drugiemu człowiekowi””                                                                            

 
                                                                                         - płk. pil. B. Orliński-                                                              

 
          WYCHOWANEK NASZEJ SZKOŁY: 
 

 jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia i wyboru przyszłego zawodu 

 wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej, 

 potrafi samodzielnie i we współpracy z innymi zdobywać wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji, 

 wykorzystuje zdobycze techniki, m.in. komputer w codziennej nauce, korzysta z najnowszych technologii informacyjnych, 

 posiada umiejętności niezbędne do nauki zdalnej 

 ma świadomość potrzeby przestrzegania praw i obowiązków ucznia, dziecka, obywatela, 

 dąży do umacniania więzi emocjonalnej ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, 

 zna swoje osiedle, miasto, region, 

 akceptuje ogólnie przyjęte wartości etyczne, 

 dba o własną kondycję fizyczną i psychiczną, uczestniczy w programach prozdrowotnych realizowanych  
     na terenie szkoły i poza nią ( np. „Bezpieczny Internet” , „Cisza”, „Zdrowe odżywianie”, „Profilaktyka uzależnień”,     
     „Cukierki”, „Spójrz inaczej”, „Między nami Kobietkami” itp. ), 

 jest wrażliwy na potrzeby słabszych, chorych, niepełnosprawnych pomagając im, np. w ramach wolontariatu, 

 prezentuje postawę patriotyczną, 

 ma orientację w zasadach funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, 

 zna tradycje swojej szkoły, regionu oraz tradycje i technikę lotniczą, 

 jest odpowiedzialny za siebie i innych, unika zagrożeń uzależnieniem od papierosów, dopalaczy, narkotyków 

 w czasie wolnym rozwija swoje zainteresowania, uczestnicząc np. w zajęciach pozalekcyjnych, 

 zna swoje mocne i słabe strony, rozumie potrzebę pracy nad sobą, jest osobą kreatywną, 

 uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły, miasta, regionu, 

 jest świadomy zagrożeń ekologicznych i bierze aktywny udział w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, 

 zna zagadnienia związane z integracją europejską, 

 uczy się języków obcych, 

 nie toleruje ani nie stosuje przemocy, wie jak się zachować w sytuacjach zagrożenia, 

 zna i stosuje zasady higieny psychicznej, 

 jest tolerancyjny wobec przekonań innych, szanuje odmienność religijną i kulturową. 
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                 Kształtowanie cech osobowych wychowanka Szkoły Podstawowej nr  118 im. płk. pil.  Bolesława Orlińskiego 
                                                                         realizuje się poprzez następujące cykle zagadnień: 

 
W klasie pierwszej:  

    -    kształtowanie  postaw świadczących o kulturze osobistej,  
           -    nauka hymnu państwowego oraz hymnu szkoły, poznanie sztandaru szkoły  

    -    poznanie symboli narodowych i rozwijanie postaw patriotycznych 
           -    pogłębianie więzi rodzinnych i koleżeńskich 
           -    poznawanie najbliższej okolicy 
           -    orientacja w szkole – bezpieczna szkoła, bezpieczna przerwa 
           -    znajomość podstawowych praw i obowiązków ucznia 
           -    przestrzeganie zasad zachowania w szkole 
           -    poznawanie tradycji szkolnych, w tym pasowanie na ucznia SP 118 
           -    znajomość mitu o Ikarze, poznanie postaci B. Orlińskiego  
           -    rozpoznawanie urządzeń lotniczych lżejszych od powietrza 
           -    zdobycie podstawowej wiedzy o Osiedlu Kosmonautów, Wrocławiu, Dolnym Śląsku i Polsce 
           -    znajomość legend związanych z regionem, początkami Polski 
           -    kształtowanie więzi z klasą i szkołą 
           -    rozpoznanie uzdolnień i trudności uczniów 
           -    psychoedukacja – rozpoznawanie i nazywanie emocji 
           -    wprowadzenie edukacji informatycznej 
           -    wiedza o życiu dzieci w państwach Unii Europejskiej 
           -    poznawanie ciekawych ludzi różnych zawodów 
           -    kształtowanie kompetencji przydatnych w pracy - obowiązkowość 
           -    poznawanie podstawowych zagadnień ekologicznych,  wdrażanie zasad segregacji śmieci 
           -    propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia 

 
 W klasie drugiej:  
- kształtowanie dyscypliny szkolnej, zachowanie zasad bezpieczeństwa w szkole 
- poznawanie tradycji narodowych, znajomość hymnu narodowego 
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej  
- poznanie symboli Unii Europejskiej  oraz tradycji państw Unii 
- poszerzenie wiedzy o Wrocławiu, poznawanie Dolnego Śląska 
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- pogłębianie znajomości osiedla, patronów ulic /projekt –„Patroni ulic”- wystawa plakatów/ 
- poszerzanie wiedzy o patronie szkoły i jego locie do Tokio 

- zapoznanie uczniów z postacią i dokonaniami Mirosława  Hermaszewskiego 
- poznanie urządzeń lotniczych cięższych od powietrza 
- kultywowanie tradycji rodzinnych 
- kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie rówieśniczej 
- wspieranie uczniów uzdolnionych i uczniów z trudnościami 

          -      psychoedukacja – rozpoznawanie i nazywanie emocji 
- edukacja informatyczna 
- troska o ekologię, higienę i zdrowy styl życia 

- poznawanie ciekawych ludzi różnych zawodów 

-     kształtowanie kompetencji przydatnych w pracy – obowiązkowość, punktualność 
 

            W klasie trzeciej:  
- znajomość tradycji rodzinnych i narodowych 
- poznanie historii szkoły, dokonań jej patrona  
- poszerzenie wiedzy o Bolesławie Orlińskim- prezentacja lotu do Tokio, konkurs wiedzy o patronie 
- znajomość i przestrzeganie praw i obowiązków ucznia 
- znajomość historii osiedla, patronów ulic 
- poznanie kosmicznych urządzeń lotniczych 
- zwiedzanie lotniska, poznanie zasad jego funkcjonowania 
- udział w konkursie o tytuł „Pilota po Osiedlu Kosmonautów”  
- przygotowanie i udział w konkursie wiedzy o Wrocławiu 
- poznawanie walorów turystycznych Dolnego Śląska 
- posługiwanie się mapą fizyczną Polski 
- sztuka elementem  kultur różnych  krajów Europy i świata 
- wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w życiu codziennym 
- przestrzeganie zasad i procedur bezpieczeństwa w szkole 
- troska o higienę psychiczną i fizyczną oraz zdrowy styl życia 
- przygotowanie do przejścia na drugi etap edukacyjny /samodzielność, samoobsługa, znajomość zasad pracy, wewnątrzszkolny system oceniania/ 
- poznawanie różnych zawodów 

      -     kształtowanie kompetencji przydatnych w pracy – obowiązkowość, punktualność, sumienność 
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           W klasie czwartej:  
- kształtowanie wysokiego poziomu kultury osobistej 
- pogłębianie poczucia związku z tradycjami rodziny 
- rozumienie treści i symboliki godła i hymnu państwowego 
- wizyta przedstawicieli klas na grobie patrona szkoły  
- rozumienie idei samorządności uczniowskiej 
- poznawanie treści ; Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania , Przedmiotowe Zasady  Oceniania , Statut Szkoły, Konwencja Praw Dziecka 
- nauka hymnu Unii Europejskiej 
- uczestniczenie w projektach międzynarodowych z wykorzystaniem znajomości języków obcych 
- kształtowanie wrażliwości ekologicznej 
- korzystanie z różnych źródeł informacji 
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie 
- kształtowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz nawyków higieny i dbałości o zdrowie 
- uczestniczenie w życiu kulturalnym Wrocławia 
- poznanie i akceptacja ogólnie przyjętych wartości etycznych 
- określanie uzdolnień uczniów, motywowanie  ich do rozwoju i kreatywności 
- poznanie baśni różnych  narodów 
- profilaktyka uzależnień – informacje o zagrożeniach i skutkach nałogów/papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki/ 
- respektowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących  uczniów klas starszych, troska o bezpieczeństwo swoje i innych 
- poznawanie różnych zawodów -  ciekawych ludzi 

      -     kształtowanie kompetencji przydatnych w pracy – obowiązkowość, punktualność, sumienność, samodzielność 
 

           W klasie piątej: 
- rozumienie pojęcia narodu i państwa w kontekście praw i obowiązków obywatela 
- nauka pieśni patriotycznych 
- poznanie korzeni kultury europejskiej 
- kształtowanie postaw tolerancji wobec przekonań innych 
- poszerzanie znajomości Wrocławia, regionu i Polski 
- poznanie sylwetek wybitnych lotników 
- poznanie mitów greckich i rzymskich 
- poznanie i stosowanie w praktyce zasad ekologii, higieny i zdrowego trybu życia 
- kształtowanie świadomości norm w życiu społecznym, odrzucanie stosowania przemocy 
- przyjmowanie postawy życzliwości i uczciwości w relacjach z innymi ludźmi 
- stosowanie w życiu codziennym zasad bezpieczeństwa 
- profilaktyka uzależnień od papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków; sztuka odmawiania 
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- umiejętność zagospodarowania czasu wolnego 
- psychoedukacja – troska o higienę psychiczną 
- doskonalenie umiejętności informatycznych 
- rozpoznawanie i uświadamianie dziecku jego mocnych stron  
- wspieranie uzdolnień uczniów, promowanie działań kreatywnych 
- pomoc uczniom z trudnościami  

      -     poznawanie różnych zawodów 

     -     kształtowanie kompetencji przydatnych w pracy – obowiązkowość, punktualność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w grupie 

 
          W klasie szóstej:  

- poznanie różnych form państwa, w tym szczególnie form demokracji w społeczeństwie 
- kształtowanie świadomości prawnej, poznanie pojęcia obywatela 
- dostrzeganie bogactwa kulturowego regionu, uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta 
- kultywowanie tradycji szkoły 
- poznawanie zagadnień związanych z integracją europejską 
- posługiwanie się językiem obcym m.in. przy realizacji projektów międzynarodowych 
- udział klas w Dniu Języków Obcych 
- wykorzystanie umiejętności informatycznych w praktyce 
- uświadomienie swoich mocnych i słabych stron, praca nad sobą 
- psychoedukacja dotycząca zasad higieny zdrowia psychicznego 
- poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, uczenie asertywności  
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych 
- doskonalenie umiejętności współpracy, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów 
- wspieranie uzdolnień uczniów – inspirowanie do kreatywności  
- opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi, szczególnie z dysleksją 
- pogłębianie świadomości ekologicznej, realizacja projektów i programów szkolnych, krajowych i międzynarodowych   
- poznawanie różnych zawodów 

-     kształtowanie kompetencji przydatnych w pracy – obowiązkowość, punktualność, sumienność, samodzielność, umiejętność współpracy  
- rozwijanie zdolności komunikacyjnych 

 

 

 

          W klasie siódmej:  
- poznanie różnych form państwa, w tym szczególnie form demokracji w społeczeństwie 
- kształtowanie świadomości prawnej, poznanie pojęcia obywatela  
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- dostarczanie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich 
- dostrzeganie bogactwa kulturowego regionu, uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, umacnianie więzi ze społecznością lokalną 
- poznawanie zagadnień związanych z integracją europejską 
- posługiwanie się językiem obcym m.in. przy realizacji projektów międzynarodowych 
- udział klas w Dniu Języków Obcych 
- wykorzystanie umiejętności informatycznych w praktyce, świadome i bezpieczne korzystanie z technologii informacyjnej 
- kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje 
- psychoedukacja dotycząca zasad higieny zdrowia psychicznego  
- rozwijanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów 
- kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania  
- przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym 
- poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, urządzeń elektronicznych, uczenie 

asertywności  
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych 
- doskonalenie umiejętności współpracy, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów i reagowanie w sytuacjach kryzysowych 
- wspieranie uzdolnień uczniów – inspirowanie do kreatywności  
- opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi, szczególnie z dysleksją i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym 
- pogłębianie świadomości ekologicznej, realizacja projektów i programów szkolnych, krajowych i międzynarodowych   
- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poznawanie różnych zawodów i określanie własnych predyspozycji 

      -     kształtowanie kompetencji przydatnych w pracy – pracowitość, odpowiedzialność, obowiązkowość, punktualność, sumienność, samodzielność,    
  umiejętność współpracy  

      -     uczenie szacunku dla własnej i cudzej pracy 
- rozwijanie zdolności komunikacyjnych, nawiązywanie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich 

 

W klasie ósmej:  
- troska o znajomość różnych ustrojów państwa, w tym szczególnie demokracji w społeczeństwie 
- kształtowanie świadomości prawnej, utrwalanie znajomości pojęcia obywatela  
- dostarczanie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich 
- dostrzeganie bogactwa kulturowego regionu i kraju, uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, umacnianie więzi ze społecznością lokalną 
- kultywowanie tradycji szkoły, wizyta przedstawicieli klas na grobie patrona szkoły  
- poznawanie zagadnień związanych z integracją europejską,  
- umiejętność  sprawnego posługiwania się językiem obcym  m.in. przy realizacji projektów międzynarodowych 
- udział klas w Dniu Języków Obcych 
- wykorzystanie umiejętności informatycznych w praktyce, świadome i bezpieczne korzystanie z technologii informacyjnej  
- kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za swoje działania i decyzje 
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- psychoedukacja dotycząca zasad higieny zdrowia psychicznego  
- dalsze rozwijanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów oraz wytrwałego dążenia do ich realizacji 
- kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania 
- przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym 
- poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, urządzeń elektronicznych,  
- uczenie asertywności  
- kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu 
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych 
- doskonalenie umiejętności współpracy, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów i reagowanie w sytuacjach kryzysowych 
- wspieranie uzdolnień uczniów – inspirowanie do kreatywności, podejmowania samodzielnych działań i inicjatyw  
- opieka nad uczniami z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi, szczególnie z dysleksją  i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym 
- dalsze pogłębianie świadomości ekologicznej, realizacja projektów i programów szkolnych, krajowych i międzynarodowych   
- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poznawanie różnych zawodów i określanie własnych predyspozycji 

      -     kształtowanie kompetencji przydatnych w pracy – pracowitość, odpowiedzialność, obowiązkowość, punktualność, sumienność, samodzielność,    
      umiejętność współpracy  

      -     przedstawienie wartości własnej i cudzej pracy 
      -     poznanie znaczenia zarządzania sobą w czasie 

- rozwijanie zdolności komunikacyjnych i kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności wykorzystania ich w nawiązywaniu satysfakcjonujących 
relacji międzyludzkich 
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                 KALENDARIUM  STAŁYCH  DZIAŁAŃ  I  UROCZYSTOŚCI  O  CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM  I  KULTURALNYM 
 

MIESIĄC NAZWA DZIAŁANIA lub UROCZYSTOŚCI ZADANIA WYCHOWAWCZE 

WRZESIEŃ 
 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sytuacji 
pandemii 

- integracja społeczności szkolnej, 
-zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście stanu zagrożenia 
epidemicznego 
- rozwijanie umiejętności właściwego uczestnictwa w imprezach   ogólnoszkolnych, 

2. Dzień chłopca  - integracja zespołu klasowego 
 

3. Wybory do samorządu uczniowskiego 
 
 
 

- rozwijanie umiejętności organizowania wyborów, planowania ich   przebiegu, 
- uświadomienie uczniom rangi ich działań związanych   z współdecydowaniem 
o losach szkoły,  

4.  Dzień Języków Obcych - rozwijanie umiejętności porozumiewania się w innych językach 

PAŹDZIERNIK 
 

1. Dzień Edukacji - umacnianie więzi pomiędzy uczniami i nauczycielami, 

 
 

2. Pasowanie na Ucznia Szkoły Orlińskiego - budowanie więzi wewnątrzszkolnej, 
- przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej, 
- umacnianie poczucia bezpieczeństwa, 

3.  „Ikarek” – cykliczne wydawanie gazetki szkolnej 
przez członków koła dziennikarskiego 

- zapoznanie uczniów z elementami wiedzy dziennikarskiej, rozwijanie  
  zainteresowań, wyobraźni, wyobraźni estetycznej i moralnej oraz   indywidualnych   
  zdolności twórczych 
- rozwijanie umiejętności organizatorskich w trakcie udostępniania gazetki on-line 

4. Otrzęsiny klas IV - integracja uczniów klas IV (w pionie klas IV-VII), 

  5. Wizyty uczniów na grobie patrona  
     SP 118 

- uświadomienie uczniom potrzeby opiekowania się grobem patrona  szkoły, 
- uwrażliwienie na sens przemijania życia człowieka, 

6. Uczczenie rocznicy wyboru Jana    
    Pawła II na papieża 

- zapoznanie uczniów z życiem i nauczaniem Jana Pawła II  
 
 

7. Projekt ogólnoszkolny „Zakwitniemy na wiosnę” 
8. Finał Konkursu Ekologicznego 

- propagowanie działań ekologicznych 
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LISTOPAD 1. Święto Niepodległości  - budzenie uczuć patriotycznych, poczucia dumy narodowej, 
- zrozumienie znaczenia wolności i niepodległości dla narodu polskiego,  

2. TEG – Tydzień Edukacji Globalnej  
 

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z ogólnopolskim harmonogramem   
  akcji  

3. Międzynarodowy Dzień Tolerancji - budowanie i wzmacnianie postawy wzajemnego szacunku i koleżeństwa 

4. Dzień Życzliwości - propagowanie zachowań prospołecznych 

GRUDZIEŃ 1. Mikołajki - rozwijanie umiejętności obdarowywania się prezentami (różnorodne  
  formy w zależności od wieku dzieci), 

2. Kiermasz świąteczny - ukazanie roli współpracy uczniów i nauczycieli podczas działań  
  promujących szkołę, 
- rozwijanie samorządności w działaniach na rzecz szkoły i środowiska  
  lokalnego, 

3. Działalność wolontariatu – akcje charytatywne 
„Dar Serca” 

- uświadomienie uczniom rangi różnorodnych akcji oraz działalności  
  w formie wolontariatu na rzecz ludzi potrzebujących pomocy  
  (np. przedświąteczne zbieranie prezentów dla ubogich dzieci), 

4. Spotkania wychowawcze „To ty zmieniasz świat 
wokół siebie”, wspólne kolędowanie w klasach 
     

- umacnianie więzi z kolegami i nauczycielami oraz pracownikami szkoły 
- rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy w trakcie przygotowań do  
  spotkań, 
- kultywowanie polskich tradycji wigilijnych, poznawanie polskich kolęd, 

5. „Stille night” – kolędowanie angielsko- niemieckie - poznawanie tradycji świątecznych krajów niemiecko i anglojęzycznych 

STYCZEŃ 1. Bezpieczne Ferie  - przypomnienie zasad dotyczących bezpiecznego wypoczynku 

LUTY 1. Urodziny SP 118   - Dzień Patrona Szkoły  - umacnianie więzi między członkami społeczności szkolnej, 
- budzenie poczucia dumy z przynależności do grona uczniów S P 118,  

2. Walentynki - rozwijanie umiejętności organizowania imprez na terenie szkoły, 
- integracja uczniów, 
- ukazanie różnych możliwości zabawy,   

3. Pasowanie na Czytelnika - uwrażliwienie uczniów klas I na piękno poezji i prozy dziecięcej, 
- przyjęcie nowych uczniów w poczet osób umiejących samodzielnie  
  czytać, 
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4. Aktywny udział w klubie szkół UNICEF  - uświadomienie uczniom rangi różnorodnych akcji oraz działalności  
  w formie wolontariatu na rzecz ludzi potrzebujących pomocy  
  (np. przedświąteczne zbieranie prezentów dla ubogich dzieci), 

 
MARZEC 

1. Promocja szkoły i poinformowanie o ofercie SP 
118 w pobliskich przedszkolach przez wychowawców 
i uczniów  

- wyrabianie u uczniów chęci bycia współodpowiedzialnymi za  
  organizację imprezy dla okolicznych  przedszkoli na terenie szkoły, 

2. Dzień  otwarty szkoły – wirtualny spacer po szkole - uświadomienie uczniom klas starszych ich roli w trakcie prezentowania  
  szkoły rodzicom i krewnym przyszłych pierwszoklasistów, 

3. „ Godzina dla Ziemi” 
 

- propagowanie postaw proekologicznych 

4. „Szukamy zająca” - zapoznanie z wielkanocnymi tradycjami  
- integracja dzieci z grup świetlicowych, 

5. Dzień dziewczynek  - integracja zespołu klasowego 
 

KWIECIEŃ 1. Dzień pamięci o ofiarach Katynia - uwrażliwienie uczniów na problemy ludobójstwa, budowanie postaw  
  patriotycznych i kształtowanie świadomości historycznej 

2. Konkurs wiedzy o patronie szkoły. - podsumowanie zdobytych w pionie klas I-III wiadomości dotyczących  
 patrona szkoły. 

3. Święto Ziemi – 22 kwietnia 
 

- propagowanie postaw proekologicznych 

4. Światowy Dzień Książki - zachęcanie do aktywnego czytelnictwa  

5. Uczczenie rocznicy śmierci              
    Jana Pawła II 

- budowanie świata wartości, szacunku wobec autorytetów,   
  kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych 

MAJ 1. Święto Szkoły rocznica nadania imienia - systematyczne zapoznawanie uczniów z historią i tradycjami   powstałymi na 
przełomie lat w SP 118, 
 

2. Święto Konstytucji 3 Maja - zwrócenie uwagi na pierwszą konstytucję w Europie 

3. Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwego Handlu - uwrażliwienie na sprawiedliwość społeczną, 

4. Karta rowerowa w szkole - umożliwienie uczniom zdobycia wiadomości i zdawania egzaminu na  
  kartę rowerową, 

5. ABC małego Europejczyka - poszerzenie wiedzy na temat Europy, unii europejskiej, 
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6. Dzień Bociana Białego - propagowanie postawy proekologicznej 

CZERWIEC 1. Dzień Dziecka - umacnianie więzi poprzez wspólną organizację imprez pomiędzy  
  uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, 

2. Dzień sportu. - rozwijanie umiejętności sportowej rywalizacji, 

3. „Festiwal talentów” - umożliwienie uczniom  prezentacji swoich uzdolnień artystycznych, 

4. Igrzyska olimpijskie w świetlicy - integracja międzygrupowa, 
- nauka uczciwej sportowej rywalizacji. 

5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. - integracja społeczności szkolnej, 
- rozwijanie umiejętności właściwego uczestnictwa w imprezach  
   ogólnoszkolnych. 

 
            

Program został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej na koniec roku szkolnego 2019/2020 wśród uczniów 

klas III - VII za pomocą ankiety elektronicznej. Na 7 pytań ankiety diagnostycznej odpowiedziało 203  uczniów, którzy 

zareagowali pozytywnie na zdalne zaproszenie pedagogów do udziału w badaniach  ankietowych. 
 

 

WYNIKI DIAGNOZY 

 

KLASY II-III 
Analiza ankiet diagnozujących poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole  

i podczas zdalnego nauczania w roku szkolnym  2019/2020 

 

W ramach ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w obszarze diagnozowania poczucia bezpieczeństwa uczniów zostały 

przeprowadzone anonimowe badania ankietowe. Wszyscy uczniowie klas 3-7 otrzymali za pomocą dziennika Librus link do ankiety 

elektronicznej. Pytania skierowane do uczniów dotyczące poczucia bezpieczeństwa obejmowały swoim zasięgiem zarówno czas, kiedy nauka 

odbywała się w szkole jak i czas trwania nauki zdalnej. Informacje, które dostarczyły wyniki ankiet otrzymanych od 203 uczniów zostaną 

przedstawione w następującym porządku: 

                                                                      I.    klasy III-IV 

               II.    klasy V- VII 

 

I. Klasy III-IV- na prośbę o wzięcie udziału w badaniach ankietowych on-line odpowiedziało pozytywnie 48 uczniów kl. III-IV: 
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68,7% stanowią uczniowie kl. III 

     31,3%- to uczniowie kl. IV 

     Dziewczynki- to 58,3% badanych ,  Chłopcy- to 41,7% uczniów, którzy odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie. 

 

Analiza badań w zakresie poczucia bezpieczeństwa uczniów podczas nauki w szkole i nauki zdalnej w klasach III-IV 

przedstawia się następująco: 

 

1. Czy chodząc do szkoły czułeś/-łaś się bezpiecznie? 

 

 

 

 

Prawie wszyscy ankietowani uczniowie chodząc do szkoły czuli się bezpiecznie. Wyjątek z całej grupy, stanowi jeden uczeń.  

Wnioski: 
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Warto dbać o utrzymanie tak wysokiego stanu poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole, ale też być czujnym w zauważaniu 

dzieci, które mają zagrożone poczucie bezpieczeństwa. 

 

2. Z jakimi niewłaściwymi zachowaniami koleżanek i kolegów spotkałeś/- łaś się chodząc do szkoły? 

 

 

Niemalże połowa uczniów 48,9% nie spotkała się z niewłaściwymi zachowaniami koleżanek czy kolegów na terenie szkoły, ale 

też 51,1% dostrzegło przezywanie/wyśmiewanie, 23,4% szturchanie, 14,9% dostrzegło problem niszczenia rzeczy. Pozostałe niewłaściwe 

zachowania takie jak: kradzież, straszenie pobiciem, pobicie, wymuszanie pieniędzy stanowiły dla uczniów sytuacje incydentalne. 

Wnioski: 

Wysoki procent dzieci nie spotkał się z niewłaściwymi zachowaniami, co jest bardzo dobrą wiadomością. W przyszłości 



 19 

należałoby zwrócić uwagę na pielęgnowanie i wzmacnianie w zespołach klasowych właściwych sposobów komunikacji i szanowania 

godności innych, aby wyeliminować takie zachowania jak przezywanie/wyśmiewanie czy szturchanie. 

3. Niewłaściwe zachowania zauważyłem/-łam w szkole najczęściej: 

 

Pytanie dotyczące miejsc w szkole, w których najczęściej uczniowie dostrzegają niewłaściwe zachowania wskazało, że do takich 

miejsc najczęściej zaliczyć można kolejno: szatnię 51,1%, korytarz 42,6%, toaletę 38,3%, pomieszczenie klasowe 23,4%.  

Wnioski: 

W najbliższym czasie warto zadbać o zwiększenie świadomości uczniów w zakresie właściwych, kulturalnych zachowań oraz 

nadzoru i kontroli nauczycieli nad zachowaniami dzieci, w postaci np. dyżurów w szatni, na korytarzu czy podczas przerw w klasie. 

Cieszy fakt, że duża ilość badanych 21,3% nie spotkała się z niepożądanymi zachowaniami na terenie szkoły.  

4. Czy w czasie nauki zdalnej czujesz się bezpiecznie? 
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          Znakomita większość uczniów podczas nauczania zdalnego czuje się bezpiecznie, ponieważ tak odpowiedziało 93,8% badanych. 

Trzech uczniów, czyli 6,3% nie czuje się bezpiecznie. 

5. Jeśli nie czujesz się bezpiecznie podczas nauki zdalnej, co na to najbardziej wpłynęło?  

 

Największy wpływ na spadek poczucia bezpieczeństwa uczniów w czasie zdalnego nauczania ma kolejno:         

  - brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami – 65% 

- trudności z samodzielną organizacją nauki, odsyłaniem prac- 35% 
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- strach/wstyd przed połączeniem on-line z nauczycielem, całą klasą- 25% 

- cyberprzemoc ze strony szkolnych koleżanek i kolegów- 20% 

- lęk, niepokój o życie, zdrowie swoje i bliskich- 15% oraz problemy ze sprzętem technicznym (np. stary komputer, brak komputera, brak 

telefonu, brak Internetu, dzielenie sprzętu z innymi członkami rodziny) - 15% 

Wnioski: 

Jako główny powód spadku poczucia bezpieczeństwa w czasie zdalnego nauczania uczniowie podają brak bezpośredniego kontaktu z 

rówieśnikami. Dla części dzieci trudność występuje też w samodzielnej organizacji nauki zdalnej i związanego z nią obowiązku odsyłania 

wykonanych prac oraz strach/wstyd przed połączeniem on-line  z nauczycielem czy całą klasą. Martwi fakt, że aż 20% uczniów spotkało się z 

cyberprzemocą. Zadanie szkoły w przyszłym roku szkolnym to uwrażliwienie dzieci na zjawisko cyberprzemocy w sieci i skutkami, które z tego 

wynikają w kwestii emocjonalnej i prawnej. 

6. Jak czujesz się w swojej klasie? 

 

 

Zdecydowana większość uczniów czuje się dobrze zintegrowana ze swoją klasą 70,3%, zdecydowana większość czuje się 

akceptowana przez klasę 56,6%. Dwóch uczniów z badanej grupy czuje się odrzucanych/izolowanych przez klasę  
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i jeden uczeń przyznaje się do tego, że nie ma kolegów/koleżanek w klasie. 

Wnioski: 

Cieszy fakt, że znakomita większość uczniów kl. III-IV ma poczucie integracji z klasą i akceptacji ze strony klasy. Taki stan 

dobrze byłoby utrzymać i w dalszym ciągu stwarzać okazje do integrowania zespołów uczniowskich. Należałoby zwrócić szczególną  

uwagę na uczniów, którzy mają poczucie izolacji czy nie mają kolegów/koleżanek w klasie- wobec tych dzieci wskazane jest podjęcie 

działań na rzecz ich dobrego samopoczucia, integracji i możliwości zawarcia koleżeństwa/przyjaźni w grupie rówieśniczej.  

 

7. W jaki sposób kontaktujesz się z kolegami/koleżankami z klasy podczas nauki zdalnej? 

 

 

Wszyscy badani uczniowie mieli kontakt ze sobą podczas nauki zdalnej. Najwięcej przez telefon 70,3%, później za pośrednictwem 

Internetu 62,2%, następnie w czasie lekcji on-line 51,4% i osobiście 29,7%. 

Wnioski: 
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Uczniowie potrzebują i utrzymują kontakt ze sobą, co świadczy o dobrych relacjach między nimi. W tak trudnej sytuacji jaką stanowi 

ryzyko zachorowania na covid 19, znaleźli sposoby bezpiecznego komunikowania się ze sobą wykorzystując do tego celu różne możliwości tj. 

telefon, Internet, najrzadziej kontakt osobisty. 

 

II. Klasy V – VII - na prośbę pedagoga o wzięcie udziału w badaniach ankietowych  

on-line odpowiedziało pozytywnie 155 uczniów kl. V-VII: 

46,1% stanowią uczniowie kl. V,   44,8%- uczniowie kl. VI oraz  9,1 % - uczniowie kl. VII 

       Dziewczynki- to 65,8% badanych,      Chłopcy- to 34,2% uczniów, którzy odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie. 

Analiza badań w zakresie poczucia bezpieczeństwa uczniów podczas nauki w szkole i nauki zdalnej w klasach V-VII  

przedstawia się następująco: 

1. Czy chodząc do szkoły czułeś/-łaś się bezpiecznie? 

 

 

  

Niemal wszyscy, czyli -91% ankietowanych uczniów chodząc do szkoły czuło się bezpiecznie. 9% badanych z całej 155 osobowej grupy, 

twierdzi przeciwnie. 

Wnioski: 

Od lat wskaźnik poczucia bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole prezentuje się na podobnym, wysokim poziomie i należy 
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nadal pracować nad jego utrzymaniem lub wzrostem. Równocześnie powinniśmy dostrzegać nieliczne osoby, które mają 

zagrożone poczucie bezpieczeństwa i diagnozować przyczyny takiego stanu rzeczy. 

 

2. Z jakimi niewłaściwymi zachowaniami koleżanek i kolegów spotkałeś/- łaś się chodząc do szkoły? 

 

 

  

Zaledwie 36% badanych uczniów kl. V-VII nie spotkało się z niewłaściwymi zachowaniami koleżanek i kolegów chodząc szkoły. 

Najczęściej wymieniane formy niewłaściwego zachowania, które dostrzegli uczniowie to: przezywanie/wyśmiewanie, 56,5% 

szturchanie, 24,7% oraz niszczenie rzeczy 20,1%. Inne niewłaściwe zachowania wśród nich: pobicie, straszenie pobiciem, kradzież, 

czy, wymuszanie pieniędzy zdarzały się, jak wskazują odpowiedzi uczniów zdecydowanie rzadziej.  

Wnioski: 

     Na naszą uwagę zasługuje fakt, że ponad połowa badanych uczniów z klas V-VII spotyka się niestety na terenie szkoły  

z niewłaściwymi zachowaniami kolegów i koleżanek – aż 64 %.  Musi to znaleźć odzwierciedlenie w przyszłorocznym Programie 
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Wychowawczo - Profilaktycznym i programach klasowych uwzględniając działania zaradcze na zaobserwowany problem. Konieczne 

będą zajęcia i warsztaty dla uczniów dotyczące integracji zespołów klasowych oraz nauka kultury we wzajemnej komunikacji 

między uczniami. Nadal należy pracować nad wartościami takimi jak: tolerancja i szacunek dla innych.  

3. Niewłaściwe zachowania zauważyłem/-łam w szkole najczęściej: 

 

                             

Pytając uczniów o miejsca niewłaściwych zachowań w szkole, uzyskaliśmy odpowiedź, że należą do nich przede wszystkim: szatnia 

55,5%, korytarz 50,3% oraz toaleta 38,3%, a niekiedy sala lekcyjna 7,7% i boisko szkolne 7,1%.  

Wnioski: 

Dobrą informacją jest fakt, że 22, 6% badanych nie zauważyło niewłaściwych zachowań rówieśników. Oczywiście miejsca wskazane przez 

uczniów powinny być przedmiotem naszej szczególnej uwagi i nadzoru podczas dyżurów nauczycielskich.  

4. Czy w czasie nauki zdalnej czujesz się bezpiecznie? 



 26 

                         
Generalnie uczniowie z klas V-VII czują się bezpiecznie podczas nauki zdalnej, co potwierdza 89,6% badanych, natomiast 10,4 % 

twierdzi inaczej. Dane dotyczące poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły i podczas nauki zdalnej są porównywalne. Nieco bezpieczniej 

uczniowie czują się jednak chodząc do szkoły. 

5. Jeśli nie czujesz się bezpiecznie podczas nauki zdalnej, co na to najbardziej wpłynęło? 

                               

Obniżenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w czasie zdalnego nauczania powodowały najczęściej:         

 - brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami – 52,6% 

- problemy ze sprzętem technicznym (np. stary komputer, brak komputera, brak telefonu, brak Internetu, dzielenie sprzętu z innymi członkami 

rodziny) – 36,8% 

- trudności z samodzielną organizacją nauki, odsyłaniem prac - 31,6%  
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- strach/wstyd przed połączeniem on-line z nauczycielem, całą klasą - 28,9% 

- lęk, niepokój o życie, zdrowie swoje i bliskich - 21,1%  

- cyberprzemoc ze strony szkolnych - koleżanek i kolegów – 5,3% (4 osoby) 

Wnioski: 

       Głównym powodem obniżenia poczucia bezpieczeństwa w czasie zdalnego nauczania był dla uczniów z klas V-VII brak bezpośredniego 

kontaktu z rówieśnikami. Jako drugi czynnik wskazywali oni problemy ze sprzętem technicznym (np. stary komputer, brak komputera, brak 

telefonu, brak Internetu, dzielenie sprzętu z innymi członkami rodziny). Na miejscu kolejnym pojawiły się trudności z samodzielną 

organizacją nauki i odsyłaniem prac oraz w nieco mniejszym stopniu strach i wstyd przed połączeniem on-line z całą klasą i nauczycielem. 

Wielu badanych przeżywało też lęk i niepokój o zdrowie swoje i bliskich.  Tylko 4 osoby wskazały na cyberprzemoc ze strony kolegów i 

koleżanek. Mając doświadczenia pracy zdalnej należy wyposażyć uczniów w umiejętności niezbędne do ewentualnej samodzielnej nauki 

na odległość, celem eliminacji dodatkowego stresu, który utrudnia im naukę. 

6. Jak czujesz się w swojej klasie? 

 

W klasach V-VII ponad połowa uczniów -55,6% czuje się dobrze zintegrowana ze swoją klasą, a 38,6% badanych ma przekonanie 

o akceptacji przez klasę. Pięciu uczniów z badanej grupy czuje się odrzucanych/izolowanych przez klasę, a 2 osoby przyznają się do 

braku kolegów/koleżanek w swojej klasie. 

Wnioski: 
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Zaledwie połowa badanych z kl. V-VII ma poczucie integracji z klasą, a jeszcze mniejsza grupa uczniów czuje akceptację ze 

strony klasy. Niestety nie możemy zadowalać się takim wynikiem. Warto kontynuować podjętą w bieżącym roku szkolnym pracę 

nad poprawą atmosfery i integracji klas starszych. Powinniśmy również zwrócić uwagę na nieliczną grupę uczniów, którzy mają 

poczucie izolacji lub przyznają się do braku kolegów/koleżanek w klasie. Ważne byłoby tworzenie okazji i sytuacji sprzyjających 

nawiązywaniu relacji koleżeńskich i przyjacielskich. Być może działania wychowawcze typu: wspólne wyjazdy, „losowanie cichych 

przyjaciół oraz klasowe imprezy czy warsztaty integracyjne – stanowiłyby antidotum na problemy tej grupy uczniów.  

7. W jaki sposób kontaktujesz się z kolegami/koleżankami z klasy podczas nauki zdalnej? 

                              

Nieliczna grupa – 4 uczniowie z kl. V-VII nie kontaktowali się z kolegami koleżankami z klasy podczas nauki zdalnej. Reszta badanych 

97,4 % kontaktowała się ze sobą.  Sposobem komunikacji najczęściej był telefon 86,5% oraz Internet w czasie lekcji  

on-line 51% i poza lekcjami. Część uczniów spotykała się osobiście 38,1%. 

Wnioski: 

Jak widać uczniowie kontaktowali się z osobami ze swojej klasy, co może wskazywać na istniejące między nimi więzi. Z przyczyn oczywistych, 

wynikających ze stanu pandemii, najczęściej korzystali z bezpiecznych form kontaktu – telefonu oraz Internetu, nieco rzadziej kontaktowali się 

osobiście. 

Wnioski końcowe do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
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1. Od lat wskaźnik poczucia bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole prezentuje się na podobnym, wysokim poziomie i należy nadal 

pracować nad jego utrzymaniem lub wzrostem. Równocześnie powinniśmy dostrzegać nieliczne osoby, które mają zagrożone 

poczucie bezpieczeństwa i diagnozować przyczyny takiego stanu rzeczy. 

2. W przyszłości należałoby zwrócić uwagę na pielęgnowanie i wzmacnianie w zespołach klasowych właściwych sposobów komunikacji i 

szanowania godności innych, aby wyeliminować niewłaściwe zachowania uczniów /gł. przezywanie, wyśmiewanie czy szturchanie i 

niszczenie rzeczy…/. 

3. Dla uczniów kl. V-VII wskazane byłyby zajęcia i warsztaty dotyczące integracji zespołów klasowych oraz nauka kultury we 

wzajemnej komunikacji między uczniami. Nadal należy pracować nad wartościami takimi jak: tolerancja i szacunek dla innych.  

4. W najbliższym czasie powinniśmy zadbać o zwiększenie świadomości uczniów w zakresie właściwych, kulturalnych zachowań oraz 

nadzoru i kontroli nauczycieli nad zachowaniami dzieci np. dyżurów w szatni, na korytarzu, czy podczas przerw w klasie. Okazjonalnie, 

warto nadzorować także toalety i ich okolicę Wyżej wymienione miejsca, wskazane przez uczniów powinny być przedmiotem naszej 

szczególnej uwagi podczas dyżurów nauczycielskich. 

5. Zadaniem szkoły w przyszłym roku szkolnym powinno być uwrażliwienie dzieci na zjawisko cyberprzemocy i skutki, które z tego 

wynikają w kwestii emocjonalnej oraz prawnej. 

6. Mając doświadczenia pracy zdalnej należy wyposażyć uczniów w umiejętności niezbędne do ewentualnej samodzielnej nauki na 

odległość, celem eliminacji dodatkowego stresu, który utrudnia im naukę. 

7. Należałoby również zwrócić szczególną uwagę na uczniów, którzy mają poczucie izolacji czy nie mają kolegów/koleżanek w klasie - 

wobec tych dzieci wskazane jest podjęcie działań na rzecz ich dobrego samopoczucia, integracji i możliwości zawarcia 

koleżeństwa/przyjaźni w grupie rówieśniczej. 

8. Ważne byłoby więc, tworzenie okazji i sytuacji sprzyjających nawiązywaniu relacji koleżeńskich i przyjacielskich. Być może działania 

wychowawcze typu: wspólne wyjazdy, „losowanie cichych przyjaciół” oraz klasowe imprezy czy warsztaty integracyjne – 

stanowiłyby antidotum na problemy osób odrzucanych i izolowanych.  

9. Uczniowie potrzebują kontaktu z rówieśnikami, co sygnalizują wszyscy badani. Dlatego w sytuacji nauki zdalnej warto prowadzić lekcje 

i zajęcia on-line, gdyż dla niektórych dzieci jest to jedyna okazja do kontaktu z osobami z klasy.  
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          „Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może” - /J. Korczak/                          

 
 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM, PROFILAKTYCZNYM, EDUKACYJNYM I INFORMACYJNYM 

 
ZADANIA 

 
SPOSÓB REALIZACJI 

 
ODPOWIEDZIALNI / TERMIN 

1. Zapoznanie uczniów z prawami  

    i obowiązkami ucznia i dziecka. 
    
 

1. Zapoznanie uczniów z prawem szkolnym oraz tworzenie kodeksu    klasowego 

podczas zajęć z wychowawcą. 

2. Wybory do samorządu klasowego i szkolnego. 

3. Omówienie i zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa związanymi  

z pandemią  

Opiekun Samorządu Szkolnego, 

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy 

pedagog, psycholog     /IX 2020/ 

 

 
2. Diagnozowanie potrzeb,  

   możliwości i uzdolnień uczniów oraz 

przyczyn  trudności i niepowodzeń 

szkolnych. 

 
 

1. Ocena wiedzy i umiejętności ucznia 
2. Rozpoznawanie predyspozycji uczniów w oparciu o program Indywidualni pl. 
3. Konsultacje z rodzicami 
4. Obserwacja uczniów 
5. Badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
6. Diagnozowanie sytuacji środowiskowej, wychowawczej i poczucia 
bezpieczeństwa uczniów 

 
pedagog, psycholog , wychowawca, 
logopeda, PPP /cały rok/ 
 
 
 
 
  

 3. Kształtowanie przyjaznego klimatu oraz 
budowanie prawidłowych relacji  
(integracja zespołu klasowego  
i społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej). 
 
 
 
 
 

1. Integrowanie uczniów i całej społeczności szkolnej  

2.  Organizowanie pomocy koleżeńskiej – np. “Cichy Przyjaciel”, zespoły 

udzielające dodatkowych wyjaśnień rówieśnikom podczas lekcji i zajęć 

wyrównawczych, pomoc kolegom z zagranicy. 

3. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I. 

5. Przeprowadzenie zajęć  w klasach IV związanych z przekroczeniem progu  

edukacyjnego. 

8. Podtrzymywanie współpracy ze szkołami partnerskimi 

Wychowawcy , nauczyciele /cały rok/ 
 
 
 
 
 
Współpraca z PPP nr 4/ IX 2020/ 
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4. Przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym, agresji i przemocy, 
kształtowanie postaw, nawyków  
i umiejętności służących bezpieczeństwu 
uczniów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Monitorowanie zachowania uczniów, tzw. ryzyka zachowań agresywnych 

(wgląd w ocenianie zachowania w dzienniku elektronicznym) 

2. Uwzględnienie w tematyce lekcji wychowawczych rozmowy o zasadach  

    i wartościach. /lista tematów godzin wychowawczych-załącznik 1/. 

3. Spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym - pogadanki, zajęcia 

warsztatowe na temat zjawiska agresji wśród uczniów oraz przemocy. 

4. Spotkania indywidualne i klasowe z przedstawicielami policji.  

5. Uczenie reagowania na takie zjawiska jak: przezywanie, wyśmiewanie, bicie, 

wyłudzenia, kradzież /rozmowy z wychowawcą, zajęcia z pedagogiem i 

psychologiem, mediacje/ 

6. Prowadzenie zeszytu informacyjnego ucznia - systematyczne noszenie do  

szkoły i sprawdzanie przez rodziców. 

7. Ogólnoszkolny projekt "Znam zasady bezpieczeństwa - bezpiecznie w domu, 
szkole i w drodze" 
8. Pogadanki i zajęcia praktyczne dotyczące bezpiecznej drogi dziecka do i ze 

szkoły.    

9.Apele porządkowe z problematyką bezpieczeństwa w szkole i poza nią – 
 kl. I-VIII oraz utrwalające zasady dobrego zachowania. 
10. Zorganizowanie Tygodnia Pierwszej Pomocy  

11.„Agresja i przemoc- to nie u nas”- udział wychowanków świetlicy w 
programie przeciw agresji i przemocy w życiu i cyberprzestrzeni . 
12.„Dzień Życzliwości”- ogólnoszkolne działania /życzliwa poczta, zajęcia 
integracyjne/ 
13.Dzień Bezpiecznego Internetu.  
14. Kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku podczas ferii   

    zimowych i wakacji. 

15. Przygotowanie i egzamin na kartę rowerową oraz    udział w turnieju  
    miejskim "Bezpiecznie i pewnie z rowerem i na   rowerze".  

Wychowawcy klas, wychowawcy  świetlicy,  
psycholog, pedagog, Policja, pielęgniarka 
szkolna, nauczyciele w-f, nauczyciel 
techniki 
/ cały rok szkolny/według potrzeb/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel techniki /V/VI 2020/ 
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5. Edukacja związana z wiekiem 
dojrzewania 
 
 
 
 
 

 

 
1. Zajęcia edukacyjne w ramach programu „Między nami  kobietkami” –   
    kl. VI i VIII  
2. Dbałość o higienę osobistą w okresie  dojrzewania – pogadanki  
z wychowawcami, pielęgniarką szkolną i na zajęciach   
    wychowania fizycznego 
3. Zajęcia WDŻ realizowane wg programu nauczania 

Wychowawcy, nauczyciele w-f, wdż, 
pielęgniarka szkolna, prelegentka, pedagog 
 
 
 

 

 

 

 
6. Profilaktyka uzależnień (nikotynizm, 
narkomania, dopalacze, alkoholizm, 
Internet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do profilaktyki uniwersalnej zaliczamy: 
1. Wykonanie gazetek klasowych n/t szkodliwości palenia   papierosów i picia 

alkoholu, rozmowy, pogadanki.  

2. Realizacja wybranych tematów  o profilaktyce uzależnień na zajęciach we 

wszystkich klasach z wychowawcami oraz w ramach lekcji przyrody i biologii 

/wykorzystanie elementów programów „Cukierki”, „7 kroków” „Jaś i Małgosia 

na tropie..”, „Fantastyczne możliwości”, ,”Kiszone ogórki”, „Debata”/ 

3. Udostępnienie rodzicom uczniów materiałów  z programu  „Bliżej siebie, dalej 

od narkotyków”, pedagogizacja rodziców w ramach Szkoły Rodzica 

 / załącznik nr 2/, zasady skutecznej komunikacji z dzieckiem.  

4. Przestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie szkoły. 

 

 

 

 

 

5. TYDZIEN PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ- konkursy, zajęcia z klasą, apele, 

pogadanki na temat m.in. dopalaczy i innych używek 

 

6. Projekcja filmów video, referaty, prelekcje, plakaty na temat  uzależnień i 

zorganizowanie wystawy książek i czasopism pod hasłem „Uzależnieniom stop”.  

7. Pogadanki i rozmowy na temat umiejętności odmawiania i  podejmowania 

właściwych decyzji w sytuacjach trudnych /zajęcia warsztatowe z wychowawcą 

uczące asertywności/. 

8. TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – konkurs plastyczny  

    „Bezpieczeństwo w sieci”, zajęcia komputerowe z wykorzystaniem 

programów: „Sieciaki” , „Owce z sieci”, „1,2,3 Internet”, przypomnienie zasad 

Netykiety. 

9. Zajęcia dotyczące mądrego korzystania z urządzeń elektronicznych – nauka 

Pedagog, psycholog, wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, , pielęgniarka, Rada 

Rodziców, nauczyciele informatyki, policja 

/cały rok szkolny/według potrzeb/zgodnie z 
harmonogramem/ 
 
 
 
IV 2020 Współpraca ze Stowarzyszeniem  
„Powrót z U”,  PPP nr 4, Policją, Strażą M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 2020 Współpraca z pracownikiem IBM 
 
 
Wychowawcy klas, nauczyciele informatyki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.  Propagowanie tematów 
dotyczących zdrowia, klimatu  
i ochrony środowiska. 
 

  
Wdrażanie różnych działań i programów o charakterze proekologicznym, np. : 

- Zakwitniemy na wiosnę, 

- Godzina dla Ziemi 

- Dzień Ziemi, 

- Posadź drzewko dla pokoju, 

- Finał Międzynarodowego Konkursu Ekologicznego 

Nauczyciele przyrody, Zespół Promocji 

Zdrowia, organizatorzy Finału 

Międzynarodowego Konkursu 

Ekologicznego 
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ZADANIA   WYCHOWAWCY KLASY: 
    
  Wychowawca klasy: 

 we współpracy z rodzicami i uczniami opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczo – profilaktycznej 

  opracowuje oraz koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów swojej klasy,  

  utrzymuje systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych i prof ilaktycznych,  

 współpracuje z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych i ustala z nimi zasady  wzajemnych kontaktów, 

  współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

  dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

  kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami w oparciu o zasady tolerancji i poszanowania godności osobistej, 

  utrzymuje regularny kontakt z rodzicami i opiekunami , systematycznie przekazuje rodzicom informację o postępach i trudnościach 

uczniów, 

 interesuje się postępami w nauce swoich wychowanków, rozpoznaje ich uzdolnienia i mocne strony,   

  prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej ( dzienniki, arkusze ocen,  świadectwa szkolne ).        

 

Dokumentacja wychowawcy klasy – teczka wychowawcy: 

 

1. Lista uczniów z podstawowymi informacjami /adresy zamieszkania, PESEL, numery telefonów rodziców, e-maile rodziców/. 

2. Skrócona klauzula informacyjna  dla Rodziców  - wzór -  załącznik nr 1  . 
 

3. Formularz zgody na publikację wizerunku dziecka na stronie www i portalach społecznościowych  – wzór -  załącznik nr 2 -  podpisany 
przez obojga rodziców/opiekunów prawnych 
 

4. Wniosek rodziców o udział dziecka w zajęciach religii / etyki  na terenie szkoły – wzór  - załącznik nr 3 -  (składany raz na etap edukacji). 
 

5.  Sprzeciw rodzica na udział  dziecka w  organizowanych zajęciach  z „Wychowania do życia w rodzinie”  – dotyczy klas IV – VIII  
– wzór załącznik nr 4. 
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6. Plan pracy  wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny –  omówiony z  uczniami  i  zaakceptowany przez rodziców –  obowiązujący 

schemat programu  – wzór załącznik nr 5 

7. Tematyka godzin wychowawczych (klasy 4- 8)  

8. Potwierdzenie zapoznania uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania  -   wzór załącznik nr 6 

9. Potwierdzenie zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami   oceniania - wzór załącznik nr 7  

10. Informacja o monitoringu prowadzonym w szkole –  wzór załącznik nr 8 

11. Karty wycieczek klasowych (po odbytej wycieczce) ,  dokumentacja dotycząca wycieczki .  

12. Organizacja pomocy psychologiczno: 

 – kopie opinii /orzeczeń  – podpisane przez nauczycieli uczących w klasie. 

-  karta zawierająca informację o udzielanej pomocy p - p w klasie – zgodnie z przekazanym wzorem 

               - podpisane przez rodziców  informacje  o   ustalonych  przez szkołę formach pomocy.. 
   
13. Decyzje zwolnienia z określonych ćwiczeń lub z  zajęć na lekcjach wychowania fizycznego  (podpisana przez nauczyciela tego przedmiotu). 

14. Potwierdzenie obecności rodziców/ opiekunów prawnych  na zebraniach. 

15. Protokół z zebrania – podpisany przez protokolanta. 

16. Poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną, oceną obniżoną z zachowania (podpis rodzica/opiekuna prawnego).  
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EWALUACJA  PROGRAMU   WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 
 

 
ROK SZKOLNY 

 
BADANY PROBLEM 

 

 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EWALUACJI 

 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA  

 
TERMIN 

 
 

2020/2021 
 

 

 
 

JAK REALIZOWANA JEST EDUKACJA 

INFORMATYCZNA W SP 118? 

 
 

 

 PROGRAMY, PROJEKTY I KONKURSY  

  

 DIAGNOZOWANIE  TRUDNOŚCI 

ZWIĄZANYCH Z POSŁUGIWANIEM SIĘ 

TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ 

 

 

 NAUCZYCIELE  INFORMATYKI  

 PEDAGODZY 

 PSYCHOLODZY 

 
MAJ/CZERWIEC 

2021 
 

 

 

COROCZNA EWALUACJA W POSTACI – DIAGNOZY SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ DOTYCZĄCEJ POCZUCIA  

       BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I ZAGROŻENIA UZALEŻNIENIEM OD KOMPUTERA, PAPIEROSÓW,       

       ALKOHOLU , DOPALACZY I NARKOTYKÓW NA KOŃCU ROKU 

 
 
 

 
 
Pracę nad programem koordynował zespół w składzie R. Barsznica - Kalinowska, D. Nowicka -Sójka, A. Paruszewska –Gamrot 

 

 
Zaopiniowany  przez  Radę Pedagogiczną  dnia 15 września  2020 r. 
 
 
Uchwała Rady Rodziców z dnia 24 września  2020 r. 
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Załącznik  nr  1 :  
 
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 118 we Wrocławiu ul. 
Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., 
ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z rekrutacją dziecka do placówki 
dostępne są na stronie  www.sp118.pl oraz w sekretariacie szkoły. 

 
Nazwisko i imię dziecka: …………………………………………………….. 

 

Zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową 
nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu 
                                                                                               Podpis mamy  (1)                                             Podpis taty (2 

 

Załącznik  nr 2: 
 

W Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego we  Wrocławiu nauczyciele, dzieci i rodzice tworzą społeczność. Nasi nauczyciele, 
rodzice na bieżąco fotografują ważne chwile z życia naszych podopiecznych. Zdjęcia te pozwalają nam tworzyć społeczność wokół naszej 
placówki i przygotowywać wychowanków do życia w społeczeństwie. Chcielibyśmy móc publikować te zdjęcia: 

a) na stronie internetowej szkoły – www.sp118.pl 

b) na profilu szkoły na Facebook’u pod adresem :  www.facebook.com/SP118/  

Celem publikacji zdjęć jest promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i zainteresowań uczniów. Dzięki temu większa ilość rodziców oraz 
bliskich dzieci będzie miała dostęp do wydarzeń z ich życia, a same dzieci będą mogły zobaczyć siebie w Internecie w interakcji związanej  
z naszą społecznością i edukacją, co może mieć pozytywny wpływ na ich rozwój i poczucie wartości.  
Z uwagi na obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (tzw. RODO), abyśmy mogli publikować wizerunek Pana/Pani dziecka w 
powyższych mediach potrzebujemy wyrażenia przez Pana/Panią stosownej zgody. 
Proszę pamiętać, że w każdej chwili można wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail: szkola@sp118.pl lub składając pismo w sekretariacie 
placówki. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego przed jej wycofaniem. 
 Dane dziecka: 
___________________________  -  ___________________________ 

(imię i nazwisko dziecka)    (data urodzenia) 
 
Zgoda  (jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę, proszę  postawić  krzyżyk lub „ptaszek”  w każdym kwadraciku) 

http://www.sp118.pl/


 37 

Zgadzam się na publikację  wizerunku mojego dziecka w zestawieniu z jego imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem grupy/klasy przez Szkołę 
Podstawową nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu na: 

 stronie internetowej www.sp118.pl oraz 

 na profilu szkoły na Facebook’u pod adresem  www.facebook.com/SP118/ 

 
___________________________________ 
podpis mamy/opiekuna prawnego                                                                                                                miejscowość, data 
 
 
__________________________________ 
podpis taty/opiekuna prawnego                                                                                                                    miejscowość, data 
 
Załącznik nr 3  

WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  - ZAJĘCIA ETYKI 
 
 

Wnioskuję o organizację dla mojego dziecka  __________________________________________  
(imię i nazwisko dziecka) 

nauki etyki prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu. 
 
                                                   _______________________________ 

                                                (data i podpis rodzica) 
WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO - ZAJĘCIA RELIGII 
 

Wnioskuję o organizację dla mojego dziecka  __________________________________________  
(imię i nazwisko dziecka) 

nauki religii rzymsko-katolickiej prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu. 
 

                                                   ______________________________ 
                                                    (data i podpis rodzica) 

 

 
Powyższe oświadczenie zbierane jest przez Szkołę Podstawową nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu  w trybie przewidzianym przez przepisy Rozporządzenia Ministra 

http://www.sp118.pl/
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Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych Szkoły Podstawowych i szkołach. Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. 

pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu będzie przetwarzać dane osobowe związane ze złożonym oświadczeniem w wykonaniu obowiązków nakładanych przez polskie prawo, w związku 

z art. 9 ust. 2 lit. g) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.  Składane oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. 

 

Załącznik nr 4 

  Nie wyrażam zgody  na udział  mojego dziecka  w zajęciach   „Wychowania do życia w rodzinie”  organizowanych  w  Szkole. 

              Wrocław, ...............................                                                                 …………………………………………………………………… 

                                    (data)                                                                                      (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

 
Załącznik nr 5  
                                       Plan pracy  wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny  2020/2021  dla klasy ……………………         
   
Główne cele  : ……………………………………… 
 

ZADANIA FORMY TERMINY ODPOWIEDZIALNI EWALUACJA 

     

     

                                 

                                                                                                                                                              Podpisy ;  wychowawcy klasy   

 

Załącznik nr 6 

Imię i nazwisko  ucznia : ……………………………………………….. 

„ Oświadczam, że zostałem/am  zapoznany/ a  z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania -  rok szkolny 

2020/2021”   

                                                                                                                                               data  podpis                
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Załącznik nr 7 

Imię i nazwisko  rodzica/opiekuna prawnego:…………………………………… 

„ Oświadczam, że zostałem/am  zapoznany/ a  z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania -  rok szkolny 

2020/2021”: 

                                                                                                                                              data podpis 

 

Załącznik nr 8 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO  Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu  

 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego  

     we Wrocławiu  , ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław , 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to e-mail: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o. ul. Z. Krasińskiego 

16, 60-830 Poznań.  

3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny oraz numery identyfikacyjne (np. numer 

rejestracyjny pojazdu) przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na obszarze należącym Administratora 

(podopiecznych, kadry, gości) oraz ochrony mienia.  

4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się budynek Administratora mieszczący się pod adresem ul. Bulwar Ikara 19,  

54-130 Wrocław oraz jego najbliższe otoczenie, w tym: wejścia i wyjścia z budynku; korytarze budynku; klatki schodowe w budynku. 

 

Nazwisko i imię dziecka: ……………………………………………….. 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą monitoringu wizyjnego działającego na terenie  

Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu 

                                                                                                         Podpis mamy                                           Podpis taty 

 

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
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TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH UWZGLĘDNIAJĄCE PRIORYTETY PRZYJĘTE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

1. WRZESIEŃ – Hurra, wracamy do szkoły! – do nauki w klasie, kolegów i koleżanek, nauczycieli. Jesteśmy samodzielni, odpowiedzialni za siebie i innych oraz 

szanujemy siebie. SZACUNEK /bajka- „Marchewka, jajko, kawa”. 

2. PAŹDZIERNIK – Rola przyjaciela w moim życiu – co chciałbym dostawać i dawać swoim przyjaciołom. PRZYJAŹŃ 

3. LISTOPAD – Moja ojczyzna – co to dla mnie znaczy? ŻYCZLIWOŚĆ 

4. GRUDZIEŃ – Moja rodzina – mój dom. SZACUNEK, WDZIĘCZNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ 

5. STYCZEŃ – Moje prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych – Konwencja Praw Dziecka. SZACUNEK 

6. LUTY – Bezpieczne i efektywne wykorzystywanie technologii cyfrowych. UCZCIWOŚĆ 

7. MARZEC – Warto pomagać – nie żyję tylko dla siebie. HOJNOŚĆ 

8. KWIECIEŃ – Profilaktyka uzależnień – dbam o swoje zdrowie i wybieram wolność. WYTRWAŁOŚĆ 

9. MAJ – Co ja mogę zrobić dla ochrony klimatu? WDZIĘCZNOŚĆ, SZACUNEK 

10. CZERWIEC – Czym jest prawdziwa odwaga? – odwaga a brawura. Dbajmy o bezpieczeństwo. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

 

 

TEMATY  SZKOŁY  RODZICA  - 2020/2021 

1. WRZESIEŃ – Pomoc rodziny w odnalezieniu się dziecka w nowej rzeczywistości szkolnej. (p. D. Nowicka-Sójka) 

2. PAŹDZIERNIK – Jak wspierać dziecku w budowaniu i podtrzymywaniu relacji rówieśniczych? (p. A. Siudek) 

3. LISTOPAD – Jak rodzice mogą przekazywać dziecku wartości patriotyczne? (p. R. Barsznica-Kalinowska) 

4. GRUDZIEŃ – Relacje rodzinne jako podstawa poczucia bezpieczeństwa dziecka. (p. A. Paruszewska -Gamrot)  

5. STYCZEŃ – Jakie prawa i obowiązki m a moje dziecko w świetle Konwencji Praw Dziecka? (p. M.Metelica) 

6. LUTY – Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. (p. D. Nowicka-Sójka ) 

7. MARZEC – Rozwijanie postaw prospołecznych u swojego dziecka. (p. A. Siudek) 
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8. KWIECIEŃ – Profilaktyka uzależnień – jak wychować zdrowego i wolnego człowieka? (p. R. Barsznica-Kalinowska) 

9.  MAJ – Przykład idzie z góry – kształtowanie postaw proekologicznych dziecka. (p. A. Paruszewska -Gamrot)  

10. CZERWIEC – Samodzielność mojego dziecka i bezpieczeństwo podczas wakacji. (p. M. Metelica) 

 


