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„My wychowujemy Was 
        Ale i Wy nas wychowujecie” 
               J. Korczak 

PODSTAWA PRAWNA: 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59 ) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. 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 2017r., poz. 356 ) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia 
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz. U. z 2015 poz. 
1249 )  

4. Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. 2020 poz. 871 ) 
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DIAGNOZA: 
 
Program Wychowawczo - Profilaktyczny dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 12 w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach został opracowany na podstawie analizy dokumentów, 
diagnozy dokonanej w ramach Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 
2020/2021, diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka, obserwacji oraz wniosków 
składanych przez organy placówki. 

 
MISJA PLACÓWKI: 
     
Podstawowym założeniem systemu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły Podstawowej  
Specjalnej  nr 12 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach jest wszechstronny rozwój 
osobowości ucznia, zarówno fizyczny, intelektualny, emocjonalny, społeczny jak i kulturalny 
uwzględniający jego potrzeby oraz możliwości psychofizyczne i środowiskowe. Dążeniem 
nauczycieli i wychowawców jest rozwijanie jego autonomii poprzez jego personalizację oraz 
socjalizację, a także wyposażenie go w takie umiejętności, sprawności i nawyki, aby na miarę 
własnych możliwości uczeń: 

1. Zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych 
potrzeb  

2. Był zaradny w życiu codziennym, umiał wezwać pomoc w trudnej sytuacji i wypełnić 
ulubionymi zajęciami wolny czas  

3. Mógł porozumiewać się z otoczeniem w sposób dla niego najpełniejszy, werbalnie lub 
niewerbalnie, poprzez uruchomienie odpowiednich kanałów komunikowania się  

4. Potrafił właściwie sterować własnym zachowaniem zarówno w miejscach publicznych, 
jak i prywatnych, wobec osób bliskich i wobec obcych, mówić “nie” w sytuacjach 
zagrożenia 

5. Mógł uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi członkami społeczeństwa, 
znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego oraz 
zachowując prawo do swojej intymności  

WIZJA PLACÓWKI: 

Działalność wychowawczo - profilaktyczna Szkoły Podstawowej nr 12 w Tychach jest 
jednolitym i zintegrowanym z  nauczaniem procesem realizowanym przez wszystkich 
nauczycieli, wychowawców i specjalistów poprzez : 

1. Zajęcia edukacyjne – wychowawcze 
2. Zajęcia opiekuńcze 
3. Zajęcia pozalekcyjne  
4. Zajęcia terapeutyczne 

Integralną jej część stanowią również rodzice i opiekunowie prawni uczniów, a także 
przedstawiciele instytucji wspomagających. 
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Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli opierają się na następujących 
założeniach:  

1. W szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej 
wszystkich uczestników procesu edukacyjno – wychowawczego 

2. Każdy uczeń czuje się w szkole dobrze i bezpiecznie 
3. Każdy uczeń znajduje w szkole wsparcie i pomoc 
4. Cała społeczność szkolna wspiera się w swoich działaniach 
5. Każdy uczeń czuje się w szkole doceniony 
6. Każdy uczeń jest niepowtarzalny 
7. Szczegółowe cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane są 

do konkretnego ucznia, do jego indywidualnej drogi rozwoju uwarunkowanej przede 
wszystkim rodzajem i stopniem niepełnosprawności, jego potrzebami i możliwościami 

8. Wychowawca i nauczyciel swoją życzliwą ale i konsekwentną postawą budują swój 
autorytet; wspierają ucznia w jego rozwoju, wprowadzają go w świat wartości, 
wzmacniają poczucie tożsamości narodowej, rozwijają jego zainteresowania, 
kreatywność oraz wspomagają w sytuacjach trudnych; są profesjonalistami 
gwarantującymi wysoką jakość nauczania i wychowania 

9. Wszelkie działania wychowawcze nauczycieli są spójne, tak by nie było między nimi 
sprzeczności i by nie wykluczały się one wzajemnie 

10. Wychowawcą jest każdy nauczyciel, niezależnie od tego, czy pełni, czy też nie pełni 
formalnej funkcji wychowawcy klasy 

11. Sprawność ruchowa, rozwój intelektualny, dojrzałość społeczna osób 
niepełnosprawnych mogą ulegać poprawie w wyniku oddziaływań dydaktyczno - 
wychowawczych uwzględniających czynniki indywidualne i środowiskowe 

12. Warunkiem powodzenia w edukacji i wychowaniu jest nawiązanie współpracy                    
ze środowiskiem rodzinnym  ucznia  

13. Zachowanie zgodności działań wychowawczo – profilaktycznych w klasie z ogólnymi 
zasadami i celami przyjętymi w niniejszym programie jest obowiązkiem każdego 
nauczyciela  i wychowawcy Szkoły Podstawowej nr 12 w Tychach  
 

HASŁO PRZEWODNIE ROKU: „POROZMAWIAJMY O EMOCJACH” 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: 
 
Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym poprzez wspieranie ich 
wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości oraz wychowanie do 
wartości dzięki realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczo - profilaktycznych                                             
i opiekuńczych. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU: 
 

1. Wspieranie harmonijnego rozwoju poprzez rozwój intelektualny, emocjonalny, 
społeczny i kulturalny oraz zaspokojenie potrzeb edukacyjnych 
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2. Wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 
altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania                       
i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

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

4. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro 
5. Kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji między wszystkimi członkami 

społeczności szkolnej opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu 
6. Rozwijanie kompetencji takich, jak samodzielność, kreatywność, innowacyjność                         

i przedsiębiorczość 
7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki 
8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć 
świat 

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

10. Kształtowanie postawy dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do 
otwartego dialogu z dziełem literackim 

11. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość – wolontariat 

12. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego 
13. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności 
14. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne – edukacja 

ekologiczna 
15. Wyrabianie samodyscypliny i poczucia odpowiedzialności 

16. Kształtowanie umiejętności właściwego wyrażania opinii i sądów 

17. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

18. Rozwijanie umiejętności asertywnych 

19. Wdrażanie do prawidłowych form współżycia społecznego 

20. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów  

21. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia 

22. Rozwijanie umiejętności zawodowych 

23. Przygotowanie  do pełnienia ról społecznych, w tym wychowanie do życia w rodzinie 

24. Kultywowanie tradycji i zwyczajów szkoły poprzez organizację imprez 

okolicznościowych integrujących uczniów, rodziców i pracowników placówki 

25. Umacnianie poczucia przynależności do ojczyzny, zapoznawanie z polską kulturą,                       

w tym osiągnięciami duchowymi i materialnymi – edukacja patriotyczna 

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

27. Wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy 
28. Kształtowanie tolerancji dla odmienności w życiu społecznym i kulturalnym 

29. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla wszystkich podmiotów 
programu szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 
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RÓWNOŚĆ SZANS: 
 

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z przepisami prawa 
2. Organizacja i warunki kształcenia zapewniają uczniom równe szanse uczestniczenia 

w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 
3. W szkole przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia a wiedza o nich jest 

upowszechniana 
4. Uczniom z niepełnosprawnościami szkoła zapewnia optymalne warunki pracy; 

wybór form indywidualizacji nauczania wynika z rozpoznania potencjału każdego 
ucznia; wybór zadań jest dostosowany do możliwości ucznia, umożliwia osiągnięcie 
sukcesu i motywuje go do radzenia sobie z wyzwaniami 

5. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi zindywidualizowane wspomaganie rozwoju, 
stosownie do jego potrzeb i możliwości 

6. W działalności szkoły nie występują przejawy uprzedzeń i niesprawiedliwości 
7. Program Wychowawczo – Profilaktyczny, programy nauczania, a także inne 

dokumenty regulujące działania szkoły promują szacunek do każdego człowieka                  
i jego godności osobistej 

 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ W POLSCE 
PRZYPADKAMI ZAKAŻEŃ COVID -19: 
 
Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej, w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań wywołanych przez 
koronawirusa SARS-CoV-2 w szkole wprowadza się: 
 
Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 
COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach od 1 września 2020 roku do odwołania 
 
 a w szczególności cykliczne działania profilaktyczne: 

1. Rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym 
np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu 
i kichania 

2. Wywieszenie w łazienkach instrukcji dotyczących mycia rąk oraz innych zasad 
dotyczących higieny osobistej 

3. Pogadanki z rodzicami na temat profilaktyki zdrowotnej i pomocy, jaka przysługuje 
rodzicom  

4. Apele do rodziców o wysyłanie do szkoły tylko zdrowych dzieci 
5. Umieszczenie w widocznych miejscach ważnych numerów telefonów: organu 

prowadzącego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Kuratorium 
Oświaty w Katowicach, służb medycznych 

6. Wyznaczenie bezpiecznej drogi przemieszczania się uczniów, nauczycieli i innych 
pracowników we wspólnych strefach szkoły 

7. Zabezpieczenie szkoły w niezbędne środki czystości 
8. Zapoznanie nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów z procedurami 

postępowania w czasie epidemii 
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PODMIOTY PROGRAMU: 
 
1.UCZEŃ 
 
Głównym adresatem Programu Wychowawczo - Profilaktycznego jest uczeń szkoły 
podstawowej, który podlega obowiązkowi szkolnemu i ma prawo do korzystania                                     
ze stworzonych mu warunków zabawy i nauki. Jego zadaniem jest aktywnie uczestniczenie                   
w zajęciach proponowanych przez szkołę oraz budowanie prawidłowych relacji społecznych. 
Uczeń ma również prawo do wszechstronnej pomocy i wsparcia ze strony dorosłych. 
 
2.RODZIC 
 
Decyduje o wszystkich sprawach dotyczących swojego dziecka, kierując się jego dobrem.                   
Ma za zadanie zaspokoić jego podstawowe potrzeby oraz dbać o jego zdrowie i rozwój. Określa 
swoje oczekiwania wobec szkoły. Jest najważniejszym partnerem w pracy wychowawczo – 
profilaktycznej szkoły.  
 
3.RADA PEDAGOGICZNA 
 
Jest kompetentna i twórcza. Tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces uczenia się 
oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie. Indywidualnie traktuje każdego   
ucznia. Udziela pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych. 
 
4. INNI PRACOWNICY PLACÓWKI 
 
Mają pozytywny wpływ na wizerunek szkoły. Rzetelnie wykonują swoje obowiązki, 
wykorzystując w najlepszy sposób swoją wiedzę i umiejętności. 
 
5.DYREKTOR 
 
Kieruje realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych tworząc warunki do prowadzenia 
efektywnej pracy, budując klimat współpracy i partnerstwa oraz wzajemnego zaufania. 
 
 
WSZYSTKIE PODMIOTY PROGRAMU ŚCIŚLE ZE SOBĄ WSPÓŁPRACUJĄ A ICH DZIAŁANIA 
WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄ. 
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ZAMIERZONE EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 
ABSOLWENT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ: 

 

1. Ma poczucie własnej wartości i adekwatną samoocenę 

2. Komunikuje się z otoczeniem w sposób społecznie akceptowany 

3. Rozpoznaje i nazywa emocje swoje i innych ludzi 

4. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji 

5. Potrafi powiedzieć „NIE” 

6. Zna i respektuje normy i zasady obowiązujące w społeczeństwie 

7. Zna prawa i obowiązki ucznia 

8. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne 

9. Systematycznie odrabia zadania domowe i przygotowuje się do lekcji  

10. Dba o higienę osobistą i porządek wokół siebie 

11. Dba o własne bezpieczeństwo i zdrowie 

12. Nawiązuje kontakty koleżeńskie 

13. Stosuje formy grzecznościowe 

14. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i osób dorosłych 

15. Chętnie pomaga młodszym i słabszym od siebie 

16. Akceptuje innych ludzi mimo ich odrębności 

17. Umiejętnie radzi sobie w sytuacjach trudnych 

18. Rozwiązuje konflikty bez przemocy i agresji 

19. Wie do kogo zwrócić się o pomoc; zna numery telefonów alarmowych 

20. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w życiu codziennym 

21. Potrafi aktywnie i bezpiecznie spędzić czas wolny 

22. Ma zainteresowania czytelnicze 

23. Angażuje się w działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym wolontariat 

24. Szanuje środowisko przyrodnicze 

25. Zna symbole narodowe i regionalne i wie jak należy się wobec nich zachować 

26. Potrafi dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia 
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PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA: 
 
Uczeń szkoły ma prawo do:  

 
1. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochronę                           
i poszanowanie jego godności 

2. Znajomości swoich praw  
3. Zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów  nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych 
4. Dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – 
pedagogicznej  

5. Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 
6. Otrzymania pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju  
7. Pełnej informacji na temat: 

a. Wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu 
nauczania  

b. Sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  
c. Warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
d. Kryteriów oceniania zachowania oraz warunków i trybu uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
8. Wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania 

związane z treścią nauczania 
9. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień  
10. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób  
11. Rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów 
12. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce  
13. Wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania  
14. Pomocy w przypadku trudności w nauce         
15. Korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego 
16. Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału                                

i powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy    
17. Reprezentowania szkoły w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; zawodach, 

przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa zgodnie ze swoimi 
umiejętnościami i możliwościami   

18. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się                            
w organizacjach działających w szkole, np. Szkolnym Klubie Wolontariusza; 

19. Korzystania z pomieszczeń i terenów szkoły, bazy, wyposażenia, środków 
dydaktycznych – tylko za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna       
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20. Zgłoszenia wszelkich naruszeń regulaminu uczniowskiego wychowawcy klasy, 
opiekunowi lub dyrektorowi szkoły;  

21. Nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców; 
22. Udziału w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” na podstawie pisemnej 

deklaracji rodziców      
23. Udziału w zajęciach ,,Doradztwo zawodowe” w klasie VII i VIII na podstawie pisemnej 

deklaracji rodziców 
 
Uczeń szkoły ma obowiązek:  

 

1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych 
2. Dostosowania się do organizacji nauki w szkole – punktualnie stawiać się na zajęciach 

lekcyjnych, przebywać podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do 
tego wyznaczonych: 

a. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach spóźnienie ucznia na  lekcje: 
spóźnienie to sytuacja, w której uczeń z przyczyn niezależnych od siebie, np. 
awaria autobusu, przychodzi na pierwszą w danym dniu lekcję nie później, niż 
15 minut po jej rozpoczęciu 

b. Nie dopuszcza się spóźnienia na kolejnych lekcjach, przyjście później może być 
uznane jako nieobecność 

3. Zachowywania podczas lekcji należytej uwagi 
4. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych 

przez nauczyciela do wykonania w domu  
5. Uczęszczania na zajęcia rewalidacyjne, pozalekcyjne zgodnie ze swoimi potrzebami                          

i możliwościami organizacyjnymi szkoły 
6. Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 5 dni od 
stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, 
w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności w szkole (dotyczy 
również ucznia pełnoletniego), a w przypadku dłuższej nieobecności przez lekarza 

7. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły 

8. Dbania o piękno mowy ojczystej 
9. Podporządkowania się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez i uroczystości 

szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów lub innych pracowników szkoły 
10. Podporządkowania się podczas przerw śródlekcyjnych poleceniom nauczycieli 

dyżurujących – zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć 
lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw śródlekcyjnych oraz w czasie oczekiwania na 
przyjazd autobusu szkolnego (w uzasadnionych przypadkach uczeń otrzymuje zgodę 
na opuszczenie terenu szkoły od wychowawcy klasy lub pod jego nieobecność od 
dyrekcji szkoły na podstawie pisemnej lub telefonicznej zgody rodziców ucznia) 

11. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole  
12. Dbania o honor i tradycje szkoły 
13. Podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej, rady rodziców, ustaleniom wychowawcy klasy oraz samorządu 
uczniowskiego 
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14. Podporządkowywania się zarządzeniu dyrektora szkoły w sprawie korzystania                               
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

15. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz 
16. Noszenia obuwia zmiennego 
17. Zostawiania okrycia wierzchniego w szafkach 
18. Posiadania stroju galowego (dziewczęta – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, 

chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula) i noszenia go podczas uroczystości szkolnych 
wynikających z ceremoniału szkolnego, reprezentowania szkoły na zewnątrz, imprez 
okolicznościowych – szkolnych i środowiskowych    

19. Bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach, salach 
przedmiotowych, sali gimnastycznej, oraz instrukcji obsługi urządzeń – podczas 
korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych      

20. Pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych 
do szkoły – szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub 
zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty 
wartościowe, w tym telefony komórkowe, drogie obuwie, zegarki i pieniądze                                      

 
Uczniowi szkoły zabrania się: 
 

1. Spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz używania innych środków 
psychoaktywnych na terenie szkoły  

2. Samowolnego opuszczania szkoły 
3. Niszczenia i demolowania szkoły; za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice; rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone 
mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo zakupu 

4. Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych członków społeczności 
szkoły 

5. Korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych                           
w czasie trwania zajęć lekcyjnych 

6. Zakłócania spokoju głośnym słuchaniem muzyki, w tym na przerwach 
międzylekcyjnych 

7. Fotografowania, filmowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku – w tym telefonem 
komórkowym – innych osób – bez ich wiedzy i zgody; zakaz ten dotyczy wszelkich zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form wypoczynku organizowanych 
przez szkołę 

8. W przypadku złamania przez ucznia zakazu, o którym mowa w pkt. 5, 6, uczeń jest 
zobowiązany przekazać telefon komórkowy, aparat fotograficzny lub inne urządzenie 
nagrywające, grające do depozytu dyrekcji szkoły – odbiór tych urządzeń jest możliwy 
wyłącznie przez rodziców ucznia 

9. Noszenia ubioru nieestetycznego lub uwłaczającego godności ucznia lub innych osób 
10. Noszenia biżuterii (zarówno przez chłopców, jak i dziewczęta) stwarzających 

zagrożenie zdrowia uczniów i innych osób 
 
KAŻDY UCZEŃ ZA WZOROWE ZACHOWANIE I WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 

KLASY, SZKOŁY LUB ŚRODOWISKA MOŻE OTRZYMAĆ NAGRODĘ 
NATOMIAST UCZEŃ, KTÓRY NIE PRZESTRZEGA REGULAMINU UCZNIA LUB PRZYJĘTYCH 

NORM SPOŁECZNYCH,  BĘDZIE PONOSIŁ KONSEKWENCJE 
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System nagród i konsekwencji zachowania obowiązujący w szkole: 
 
Uczniom osiągającym wyróżniające postępy w nauce oraz wyróżniającym się wzorowym 
zachowaniem lub postawą w grupie lub klasie szkolnej przyznawane są nagrody i wyróżnienia: 
 

1. Pochwała ustna na forum klasy  
2. Pochwała ustna na forum szkoły  
3. Pochwała pisemna z wpisaniem do dokumentacji uczniowskiej    
4. List pochwalny wychowawcy i dyrektora do rodziców;  
5. Nagroda rzeczowa    
6. Dyplom uznania  
7. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz  
8. Wytypowanie do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej                                          

dla wyróżniających się uczniów  
9. Stypendium motywacyjne przyznawane zgodnie z odrębnym regulaminem. 

 
W stosunku do uczniów nie wywiązujących się ze spoczywających na nich obowiązkach mogą 
być stosowane następujące konsekwencje zachowania:  

 
1. Upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy w formie notatki 
2. Upomnienie pisemne udzielone przez pedagoga/psychologa szkolnego  
3. Nagana wychowawcy z wysłaniem zawiadomienia do rodziców o terminie spotkania                  

z wychowawcą i pedagogiem/psychologiem szkoły 
4. Spisanie z uczniem kontraktu, czyli zgodnego porozumienia dwóch lub więcej stron, 

ustalającego ich wzajemne prawa lub obowiązki 
5. Wykonywanie prac społecznych na terenie szkoły 
6. Odsunięcie od wycieczki lub innej imprezy szkolnej 
7. Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz  
8. Indywidualna nagana dyrektora szkoły 
9. Skreślenie z listy uczniów, którego dokonuje dyrektor szkoły w drodze decyzji 

administracyjnej; skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego; skreślenie z listy uczniów może nastąpić 
w przypadku pełnoletniego ucznia, który nie wyraża woli realizacji obowiązku nauki; 
przepis nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym; w uzasadnionych 
przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 
kuratora oświaty do innej szkoły  
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KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH: 

 

DZIAŁANIA DIAGNOZUJĄCE I EWALUACYJNE 

 

1. UCZEŃ 

• Indywidualne rozmowy z wychowawcą klasy 

• Indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym 

• Obserwacje uczestniczące 

• Ankiety diagnozujące występowanie u uczniów czynników chroniących i czynników 

ryzyka 

 

2. RODZIC 

• Indywidualne spotkania z wychowawcą klasy 

• Indywidualne konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym 

• Ankiety dla rodziców diagnozujące występowanie u dzieci czynników chroniących         

oraz czynników ryzyka 

 

3. NAUCZYCIEL 

• Praca w ramach Zespołów Wychowawczych 

• Analiza dokumentacji szkolnej /dziennik lekcyjny, klasowe zeszyty pochwał i uwag, 

punktowy system oceniania/ 

• Ankiety dla nauczycieli diagnozujące występowanie u uczniów czynników chroniących 

i czynników  ryzyka 

 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE 

 

1. UCZEŃ 

• Zapoznanie z obowiązującym w placówce systemem norm i zasad 

• Przeprowadzanie zajęć wychowawczo - profilaktycznych w ramach zajęć                                            

z wychowawcą 

• Spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym  

• Prowadzenie gazetek ściennych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym 

zdrowia psychicznego 

• Prowadzenie działu PROFILAKTYKA na szkolnej stronie internetowej 

• Ulotki dla uczniów /zdrowy styl życia, w tym „Środki psychoaktywne – jak się przed tym 

bronić”, alternatywne metody spędzania czasu wolnego „Sport – nasz wspólny nałóg”, 

zachowania asertywne/ 

• Przeprowadzanie apeli organizacyjno – porządkowych 
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2. RODZIC 

• Konsultacje indywidualne z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem 

• Spotkania ze specjalistami w ramach posiedzeń Zespołów ds. Planowania                                          

i Koordynowania Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej 

• Prowadzenie gazetki ściennej z informacjami dla rodziców 

• Prowadzenie „Strony dla rodziców” w szkolnej gazetce KLEKS 

• Prowadzenie działu PROFILAKTYKA na szkolnej stronie internetowej 

• Wydawanie „Szkolnego informatora dla rodziców i opiekunów” 

• Ulotki dla rodziców /zdrowy styl życia, alternatywne metody spędzania czasu wolnego, 

zagrożenia i uzależnienia w tym „Środki psychoaktywne – jak się przed tym bronić”/ 

• Zebrania dla rodziców z dyrektorem szkoły 

• Konsultacje dla rodziców – raz w miesiącu oraz na bieżąco w razie potrzeb 

 

3. NAUCZYCIEL 

• Posiedzenia Rady Pedagogicznej 

• Spotkania w ramach Zespołów Wychowawczych 

• Ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym 

• Stały przepływ informacji między kadrą szkoły 

• Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i kursach ze szczególnym 

uwzględnieniem aktualnych informacji na temat skutecznych sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także innych zachowań 

ryzykownych, zaburzeń zachowania i emocji, promocji zdrowia psychicznego                         

i profilaktyki uniwersalnej 

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

 

1. UCZEŃ 

• Zajęcia indywidualne, grupowe i zespołowe w oparciu o programy wychowawcze, 

socjoterapeutyczne i profilaktyczne 

• Udział w konkursach, pogadankach i warsztatach prowadzonych przez pracowników 

szkoły i osoby współpracujące 

• Udział w uroczystościach okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią 

• Realizacja programów profilaktycznych opracowywanych bądź aktualizowanych               

w każdym roku szkolnym 

• Opracowanie przez pedagogów szkolnych porad dla ucznia  na łamach stron - „Pedagog 

radzi”oraz „UdU – czyli Uczniowie dla Uczniów” w szkolnej gazetce KLEKS 
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2. RODZIC 

• Spotkania z wychowawcą klasy 

• Indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym 

• Prelekcje i pogadanki w ramach semestralnych spotkań z rodzicami 

• Spotkania z ciekawymi ludźmi /górnik, podróżnik, strażnik miejski, policjant, strażak, 

żołnierz/ 

• Grupy wsparcia dla rodziców 

• Udział rodziców w uroczystościach okolicznościowych oraz warsztatach tematycznych 

 

3. NAUCZYCIEL 

• Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

• Indywidualny udział w różnorodnych formach doskonalenia w zależności od potrzeb 

• Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

 

1. UCZEŃ 

• Działania w oparciu o „Procedurę działań poprawy frekwencji uczniów w Zespole Szkół 

Specjalnych nr 8 w Tychach” 

• Działania w oparciu o „Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 

dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, 

alkoholizmem i prostytucją” 

• Działania oparte o „Procedurę postępowania z uczniem agresywnym i sprawiającym 

trudności wychowawcze w ZSS nr 8” 

• Działania oparte o procedury ukierunkowane na indywidualnego odbiorcę 

• Działania w oparciu o „Procedurę do spraw bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 

uczniów w dni wolne od zajęć dydaktycznych” 

• Indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym; rozmowy 

wyjaśniające i dyscyplinujące, sporządzenie notatek służbowych, egzekwowanie 

ustaleń 

• Apele interwencyjne 

• Posiedzenia Zespołów Wychowawczych 

• Współpraca z instytucjami wspomagającymi ( Policja, Straż Miejska, Sąd, MOPS, PCPR, 

Poradnie Zdrowia Psychicznego ) 

 

2. RODZIC 

• Spotkania wychowawcy z rodzicami na terenie szkoły 

• Spotkania interwencyjne z pedagogiem i psychologiem szkolnym; sporządzanie 

notatek służbowych z ustaleniami na przyszłość 

• Gazetka ścienna „Gdzie szukać pomocy?” 
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• Współpraca z instytucjami wspomagającymi ( Policja, Straż Miejska, Sąd, MOPS, PCPR, 

Poradnie Zdrowia Psychicznego ) 

3. NAUCZYCIEL 

• Spójne i konsekwentne działania wobec ucznia w oparciu o obowiązujący system 

nagród i konsekwencji zachowania 

• Ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym 

• Systematyczna działalność Zespołów Wychowawczych 

• Bezwzględne stosowanie się do obowiązujących na terenie szkoły procedur 
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DZIAŁY PROGRAMU: 
 

1. Uczeń jako członek społeczności szkolnej 
2. Uczeń jako członek rodziny 
3. Uczeń jako mieszkaniec swojego miasta i regionu 
4. Uczeń jako Polak i Europejczyk 
5. Uczeń jako członek społeczeństwa 
6. Uczeń jako zdrowy i bezpieczny obywatel 
7. Uczeń jako człowiek asertywny 
8. Uczeń jako przyjaciel środowiska 
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DZIAŁ PROGRAMU: 
 
Uczeń jako członek społeczności szkolnej 
 

Cele Sposób realizacji Termin realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Monitoring        
i ewaluacja 

1.Ma poczucie jedności 
ze społecznością klasy            
i szkoły 

 

▪ Adaptacja do nowych 
warunków. 
Indywidualne 
spotkania                                    
z pedagogiem                       
i psychologiem 
szkolnym 

▪ Pasowanie na ucznia 
klasy I 

▪ Udział w wycieczkach 
▪ Udział w imprezach  

klasowych i szkolnych 
▪ Udział w konkursach 
▪ Udział w zajęciach 

integrujących 
społeczność  i  szkolną   
   

Cały rok 

 

 

Wychowawcy   
Nauczyciele  
Pedagog 
Psycholog 

 

 

Analiza zapisów           
w dziennikach 
lekcyjnych. 
Analiza kart 
wycieczek 
Wystawy prac 
konkursowych 

2.Pracuje na rzecz klasy     
i szkoły 

 

 

▪ Pełnienie dyżurów      
▪ Praca w samorządzie 

klasowym 
▪ Praca w Samorządzie 

Uczniowskim 
▪  „Uczeń roku” – 

konkurs na 
najbardziej 
prospołeczną 
osobowość wśród 
uczniów 
 

Cały rok  

 

 

Wychowawcy 
Opiekunowie 
Samorządu 
Uczniowskiego 

Analiza 
dokumentacji 
szkolnej 

3.Dba o własność swoją       
i wspólną 

▪ Pełnienie dyżurów        
▪ Wykonywanie 

prostych prac 
społeczno-
użytecznych oraz prac 
o charakterze 
porządkowym 

▪ Przygotowywanie 
gazetek szkolnych 

▪ Aktywny udział           
w redagowaniu 
szkolnej gazetki KLEKS 
 

Cały rok Wychowawcy    
Nauczyciele 
Opiekunowie 
szkolnej gazetki 
KLEKS 

Analiza zapisów 
w dzienniku 
Gazetki ścienne 
Szkolna gazetka 
KLEKS 
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4.Potrafi godnie 
reprezentować szkołę      
w środowisku lokalnym 

▪ Udział w zawodach 
sportowych 

▪ Udział w Targach 
Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych 

▪ Udział w Przeglądach 
Artystycznych Szkół 
Specjalnych 

▪ Udział w Powiatowych 
Igrzyskach Osób 
Niepełnosprawnych 

▪ Udział w aukcjach 
prac uczniów ZSS nr 8            

▪ Udział w konkursach 
organizowanych poza 
szkołą 

 

Cały rok 

 

Wychowawcy     
Nauczyciele 

Scenariusze         
i sprawozdania    
z imprez 

5.Wypełnia zadania 
wynikające                           
z obowiązku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

▪ Analiza dokumentacji 
szkolnej 

▪ Rozmowy 
indywidualne                         
z wychowawcą klasy, 
pedagogiem                                     
i psychologiem 

▪ Powoływanie 
Zespołów 
Wychowawczych dla 
uczniów 
opuszczających 
zajęcia lekcyjne 

▪ Współpraca                   
z rodzicami, 
kuratorami 
zawodowymi                  
i społecznymi 

▪ Współpraca pomiędzy 
szkołą a Ośrodkiem 
Pieczy Zastępczej 
„Kwadrat” 

▪ Przekazywanie 
informacji                       
z monitoringu 
jednostkom  
nadrzędnym  

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy  
Nauczyciele 
Pedagog 
Psycholog 

 

 

 

 

 

Notatki 
służbowe 
Sprawozdania 
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DZIAŁ PROGRAMU: 
 
Uczeń jako członek rodziny 
 

Cele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób realizacji 
 

 

Termin 
realizacji 

 

Osoba 
odpowiedzialna 

 

 

 

Monitoring            
i ewaluacja 

 

 

1.Diagnozowana jest 
sytuacja wychowawcza 
ucznia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Kompleksowa diagnoza 
sytuacji wychowawczej  

▪ Diagnoza czynników 
chroniących i czynników 
ryzyka 

▪ Retrospektywna analiza 
dokumentacji uczniów 

▪ Rozpoznawanie 
warunków życia i nauki 
uczniów.  

▪ Rozpoznawanie 
sposobów spędzanie 
wolnego czasu  

▪ Rozmowy indywidualne                   
▪ Współpraca                               

z instytucjami 
wspomagającymi – 
MOPS, PCPR, Sąd, 
Policja, Straż Miejska, 
Straż Pożarna, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy     
Nauczyciele 
Pedagog  
Psycholog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatki służbowe 
Protokoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Rodzice współdziałają 
ze szkołą w zakresie 
propagowania 
zdrowego stylu życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Pogadanki dla rodziców 
na temat zdrowia                        
i higieny ciała     

▪ Organizowanie spotkań 
szkoleniowych                          
i prelekcji 

▪ Opracowanie ulotek dla 
rodziców propagujących 
zdrowy styl życia, w tym 
zdrowe odżywianie 

▪ Kontynuacja założeń 
kampanii miejskiej 
„Dlaczego? 
Porozmawiajmy o 
trudnych uczuciach” 

▪ Aktywna współpraca               
z sanepidem. Udział 
pracowników sanepidu 
w Szkolnym Dniu 
Profilaktyki. 
Prowadzenie warsztatów 
dla uczniów i rodziców 

 

Cały rok Dyrektor szkoły 
Wychowawcy  
Pielęgniarka 
szkolna      
Pedagog 

Analiza 
protokołów 
spotkań 
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3. Rodzice są wyposażeni                       
w podstawowy zasób 
wiedzy i materiały 
informacyjne związane   
z  wychowaniem do 
wartości i tradycji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Zapoznanie rodziców        
z działaniami szkoły 
wynikającymi                           
z Programu 
Wychowawczo - 
Profilaktycznego 

▪ „Wywiadówka inaczej” – 
udział rodziców                       
w spotkaniach 
prowadzonych                        
z wykorzystaniem metod 
aktywnych 

▪ Opracowanie gazetki 
ściennej z informacjami 
dla rodziców 

▪ Prowadzenie „Strony dla 
rodziców” w szkolnej 
gazetce KLEKS 

▪ Prowadzenie działu 
PROFILAKTYKA na 
stronie internetowej 
szkoły 

▪ Spotkania                           
z pedagogiem i 
psychologiem szkolnym 

▪ Pogadanki i warsztaty 
prowadzone przez 
pracowników instytucji 
wspomagających 

▪ Spotkania z ciekawymi 
ludźmi /policjant, 
strażak, strażnik miejski/ 

▪ Opracowanie ulotek dla 
rodziców /zdrowy styl 
życia, aktywne metody 
spędzania czasu 
wolnego, wychowanie 
do wartości i tradycji/ 

Cały rok Dyrektor szkoły 
Wychowawcy     
Pedagog     
Psycholog 
Pielęgniarka 
szkolna 

Gazetka ścienna 
Szkolna gazetka 
KLEKS     
Protokoły ze 
spotkań 

 

4.Szkoła wspiera 
rodziców w sytuacjach 
trudnych 

▪ Spotkania indywidualne 
dla rodziców 
prowadzone przez 
pedagoga i psychologa  

▪ Posiedzenia Zespołów 
Wychowawczych             
z udziałem rodziców 

▪ Posiedzenia Zespołów 
ds. Planowania                  
i Koordynowania 
Udzielania Pomocy 
Psychologiczno - 
Pedagogicznej 

▪ Grupy wsparcia dla 
rodziców 

Cały rok Dyrektor szkoły 
Wychowawcy  
Nauczyciele 
Pedagog             
Psycholog 

Notatki służbowe 
Protokoły ze 
spotkań 
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5. Rodzice integrują się 
ze społecznością szkolną 

 

▪ Udział rodziców                    
w spotkaniach                           
i uroczystościach 
klasowych, szkolnych                  
i pozaszkolnych 

▪ Udział rodziców                           
w pikniku „Dzień 
Rodziny” 

▪ Udział rodziców                        
w „Szkolnym Dniu 
Profilaktyki” 

▪ Udział rodziców                       
w imprezie szkolnej 
„Podróż z książką” 

▪ Aktywizowanie rodziców 
w pracach na rzecz 
placówki /drobne 
naprawy, wyposażanie  
w pomoce dydaktyczne, 
pomoc w organizacji 
imprez/ 
 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły 
Wychowawcy  

Scenariusze 
imprez 
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DZIAŁ PROGRAMU: 
 
Uczeń jako mieszkaniec swojego miasta i regionu 
 

Cele Sposób realizacji Termin realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Monitoring        
i ewaluacja 

1.Ma poczucie 
wspólnoty ze 
środowiskiem lokalnym 

 

▪ Aktywny udział             
w lekcjach historii, 
wiedzy                                  
o społeczeństwie, 
wychowania do życia 
w rodzinie i lekcjach                   
z wychowawcą 

▪ Udział w konkursach 
wiedzy o mieście                 
i regionie 

▪  Udział w wycieczkach   
klasowych po 
dzielnicy, mieście          
i regionie 
 

Cały rok 

 

 

Wychowawcy    
Nauczyciele 

 

Analiza zapisów           
w dziennikach 
Analiza kart 
wycieczek 
Wystawy prac 
konkursowych 

2.Jest dumny z bycia 
członkiem lokalnego 
środowiska 

▪ Udział w wycieczkach 
tematycznych              
z zakresu edukacji 
regionalnej 

▪ Udział w wycieczkach 
do zakładów pracy 

Cały rok Wychowawcy    
Nauczyciele 
Psycholog 
Pedagog 

 

Analiza zapisów           
w dziennikach 
Analiza kart 
wycieczek 

3.Rozwija swoje 
możliwości                         
i zainteresowania 

▪ Aktywny udział            
w wycieczkach, 
biwakach, rajdach 
pieszych                          
i rowerowych oraz 
turniejach 
organizowanych na 
terenie miasta 

▪ Udział w wyjściach do 
kina, teatru, biblioteki  
i muzeum 

▪ Korzystanie z bogatej 
oferty domów kultury 
i świetlic 
środowiskowych 

Cały rok Wychowawcy 
Nauczyciele 

Analiza zapisów           
w dziennikach 
Analiza kart 
wycieczek 
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4.Wie do kogo udać się 
po pomoc w sytuacji 
trudnej i potrafi o nią 
poprosić 

▪ Udział                            
w organizowanej na 
terenie szkoły pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej, 
szczególnie w sytuacji 
kryzysowej wywołanej 
pandemią COVID-19 

▪ Udział w pogadankach 
dotyczących 
znajomości zasad 
funkcjonowania                     
i pomocy instytucji 
wspierających: MOPS, 
PCPR, PPP, Sąd 
Rodzinny, Policja, 
Straż Miejska, 
Poradnie 
Specjalistyczne, 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 

▪ Aktywny udział             
w lekcjach historii, 
wiedzy                          
o społeczeństwie, 
wychowania do życia 
w rodzinie i zajęciach                               
z wychowawcą 
 

Cały rok Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 
Psycholog 

 

Analiza zapisów 
w dzienniku 
Notatki 
służbowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

DZIAŁ PROGRAMU: 
 
Uczeń jako Polak i Europejczyk 
 

Cele Sposób realizacji Termin realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Monitoring        
i ewaluacja 

1.Jest patriotą 

 

▪ Aktywny udział             
w lekcjach języka 
polskiego, historii, 
wiedzy                          
o społeczeństwie, 
zajęciach muzycznych 
i plastycznych oraz 
zajęciach                              
z wychowawcą 

▪ Udział w apelach          
z okazji rocznic i świąt 
narodowych 

▪ Udział w akademiach   
i uroczystościach  

▪ Udział w konkursach 
historycznych 

▪ Udział w wycieczkach 
edukacyjnych 

 

Cały rok 

 

 

Wychowawcy     
Nauczyciele 

 

Analiza zapisów           
w dziennikach 
Analiza kart 
wycieczek 
Wystawy prac 
konkursowych 

2.Jest dumny z tego, że 
jest Polakiem 

▪ Aktywny udział           
w lekcjach 
wzbogacających 
wiedzę o ojczyźnie 

▪ Bezbłędne i sprawne 
posługiwanie się 
językiem polskim na 
miarę swoich 
możliwości  

▪ Znajomość i szacunek 
wobec symboli 
narodowych 

 

Cały rok Wychowawcy    
Nauczyciele 

 

Analiza zapisów           
w dziennikach 

3.Ma poczucie 
przynależności do 
społeczności Europy 

▪ Aktywny udział             
w lekcjach języka 
angielskiego, historii, 
wiedzy                          
o społeczeństwie, 
zajęciach muzycznych 
i plastycznych oraz             
zajęciach                                       
z wychowawcą 

▪ Posługiwanie się 
językiem angielskim 
na miarę swoich 
możliwości  

▪ Korzystanie z zasobów 
Internetu 
 

Cały rok Wychowawcy    
Nauczyciele 

 

Analiza zapisów           
w dziennikach 
Sprawozdania     
z realizacji 
programu 
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DZIAŁ PROGRAMU: 
 
Uczeń jako członek społeczeństwa 
 

Cele Sposób realizacji Termin realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Monitoring        
i ewaluacja 

1.Kształtuje poczucie 
własnej wartości, 
pewności siebie                   
i samoakceptacji 

 

▪ Aktywny udział            
w zajęciach                              
z wychowawcą, 
zajęciach 
edukacyjnych, 
profilaktycznych                   
i terapeutycznych  

▪ Udział w konkursach 
zgodnych                      
z zainteresowaniami    
( plastyczne, 
muzyczne, czytelnicze, 
itd. ) 

▪ Udział w programach   
i kampaniach 
miejskich, 
ogólnopolskich, 
unijnych  oraz 
innowacjach 
pedagogicznych.           
Udział w zajęciach 
kontynuujących 
założenia programu 
„Szkoła Odkrywców 
Talentów” 
 

Cały rok 

 

 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 
Psycholog 

 

Analiza zapisów           
w dziennikach 
Wystawy prac 
konkursowych 
Sprawozdanie      
z realizacji 
programu 

2.Rozwija umiejętności 
komunikowania się           
i dialogu oraz aktywnego 
słuchania 

 

▪ Porozumiewanie się    
z otoczeniem               
w sposób społecznie 
akceptowany 

▪ Komunikowanie się na 
miarę indywidualnych 
możliwości                            
z wykorzystaniem 
dostępnych kanałów 
komunikacyjnych 

▪ Pomoc koleżeńska 
 

Cały rok Wychowawcy  
Nauczyciele 
Pedagog 
Psycholog 

Analiza 
dokumentacji 
szkolnej     

3. Zna zasady dobrego 
wychowania i stosuje je 
na co dzień 

 

▪ Respektowanie norm     
i zasad 
obowiązujących                
w szkole ( Prawa                                
i obowiązki ucznia ) 

▪ Respektowanie norm    
i zasad panujących     
w społeczeństwie 

▪ Stosowanie zwrotów 
grzecznościowych 

Cały rok Wychowawcy   
Nauczyciele 
Pedagog 
Psycholog 

Analiza 
dokumentacji 
szkolnej    
Notatki 
służbowe 
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4.Potrafi pracować 
zespołowo                          
i podejmować wspólne 
decyzje 

 

▪ Udział w pracach 
grupowych podczas 
zajęć 

▪ Udział w pracach na 
rzecz klasy  i szkoły        

▪ Aktywny dział w 
imprezach szkolnych 

▪ Praca w samorządzie 
klasowym 

▪ Praca w Samorządzie 
Uczniowskim 
 

Cały rok Wychowawcy  
Nauczyciele  

Analiza zapisów 
w dziennikach 
Analiza 
dokumentacji 
szkolnej 
Sprawozdania     
z imprez 

5.Zdobywa podstawowe 
wiadomości                         
i umiejętności 

 

 

▪ Systematyczny              
i aktywny udział         
w zajęciach lekcyjnych 

▪ Korzystanie z zasobów 
biblioteki szkolnej 
oraz bibliotek 
miejskich 

▪ Korzystanie                   
z Internetu 
 

Cały rok Wychowawcy    
Nauczyciele 

Analiza zapisów 
w dziennikach 
Analiza 
dokumentacji 
biblioteki 
szkolnej 

6.Wykorzystuje zdobytą 
wiedzę w praktyce 

 

 

▪ Udział w konkursach 
organizowanych          
w szkole  oraz                  
poza nią 

▪ Uczestnictwo               
w przygotowaniu 
uroczystości  
szkolnych                               
i pozaszkolnych  
 

Cały rok Wychowawcy    
Nauczyciele 

Wystawy prac 
konkursowych 
Protokoły 
przebiegu 
konkursów 
Scenariusze 
imprez 

7.Jest ciekawy świata. 
Rozwija swoje 
zainteresowania 

 

▪ Udział w zajęciach 
rozwijających 
zainteresowania 

▪ Korzystanie                   
z księgozbioru 
szkolnego i 
księgozbioru bibliotek 
miejskich 

▪ Oglądanie programów 
edukacyjnych w TV 

▪ Korzystanie                    
z zasobów Internetu 

▪ Spotkania z ciekawymi 
ludźmi 
 

Cały rok Wychowawcy    
Nauczyciele 

Analiza zapisów 
w dziennikach 
zajęć 
wzbogacających 
zainteresowania 
uczniów   
Analiza 
dokumentacji 
biblioteki 
szkolnej 
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DZIAŁ PROGRAMU: 
 
Uczeń jako zdrowy i bezpieczny obywatel 
 
 

1.Posiada wiedzę 
dotyczącą zdrowia              
i higieny osobistej 

▪ Udział w wykładach, 
pogadankach                         
i debatach na temat 
zdrowia, w tym 
psychicznego 

▪ Udział w 
pogadankach na 
temat  higieny 
osobistej oraz 
zdrowego odżywiania 

▪ Konkursy czystości    
 

Cały rok 

 

 

 

 

Wychowawcy     
Pielęgniarka 
szkolna 

Analiza zapisów           
w dzienniku 

 

 

 

2. Prowadzi i promuje 
zdrowy styl życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Udział w zajęciach 
kontynuujących 
założenia programu  
„Szkoła Promująca 
Zdrowie” 

▪ Organizowanie 
kącików zdrowego 
stylu życia  w salach 

▪ Udział w programach 
prozdrowotnych 

▪ Udział uczniów             
w warsztatach               
na temat udzielania 
pierwszej pomocy                       
w sytuacjach 
zagrożenia  

▪ Udział w konkursach  
o tematyce 
zdrowotnej  
i sportowej 

▪ Pogadanki, prelekcje  
i wyposażenie 
uczniów w materiały 
informacyjne 
dotyczące zdrowego 
stylu  życia 
 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy      
Nauczyciele 
Pielęgniarka 
szkolna 

 

 

 

 

 

Sprawozdania         
z realizacji 
programów             
i konkursów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jest wdrożony do 
aktywnego wypoczynku                 
i rekreacji 

 

 

 

▪ Udział w imprezach     
i zawodach 
sportowych  
/wycieczki, biwaki, 
rajdy piesze 
i rowerowe, turnieje/ 

▪ „Sport – nawyk na 

całe życie” – ulotki dla 

rodziców i uczniów 

Cały rok Wychowawcy     
Nauczyciele w-f 

Sprawozdania        
z imprez 
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4.Potrafi pokonać 
trudności 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Udział w zajęciach 
wspierających ucznia               
w sytuacji trudnej 
prowadzonych przez 
pedagoga                      
i psychologa 

▪ Udział w terapii 
logopedycznej 

▪ Udział w zajęciach 
gimnastyki 
korekcyjnej i innych 
specjalistycznych 
zajęciach 
terapeutycznych 

▪ Udział w turnusach 
rehabilitacyjnych 

Cały rok Pedagog 
Psycholog 
Logopeda 
Nauczyciel 
gimnastyki 
korekcyjnej 
Terapeuci 
Nauczyciele 

Analiza zapisów 
w dziennikach 
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5. Bierze udział                      
w organizowanej przez 
szkołę edukacji 
społeczno – prawnej 

▪ Rozmowy 
dyscyplinujące 
ukierunkowane na   
uświadomienie 
konsekwencji 
wynikających                         
z niedostosowania się 
do norm i zasad 
panujących                     
w szkole 

▪ Współpraca                      
z instytucjami  
wspierającymi 
działalność szkoły,          
w szczególności              
z przedstawicielami 
Zespołu ds. 
Przestępczości 
Nieletnich oraz 
dzielnicowymi 
Komendy Policji             
w Tychach 

▪ Kontynuacja założeń 
programu 
„Bezpieczna szkoła – 
Bezpieczny uczeń” 

▪ Kontynuacja założeń 
innowacji 
pedagogicznej „Ja, Ty 
i On bezpieczni w 
szkole i poza nią” 

▪ Kontynuacja założeń 
kampanii miejskiej 
„Dlaczego? 
Porozmawiajmy                
o trudnych uczuciach” 

▪ Udział w „Dniach 
Bezpiecznego 
Internetu” 

▪ Udział w „Szkolnym 
Dniu Profilaktyki” 

 

Cały rok Dyrektor szkoły 
Wychowawcy  
Pedagog  
Psycholog 

Notatki służbowe 
Scenariusz 
imprezy 
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6.Potrafi rozwiązywać 
sytuacje konfliktowe bez  
udziału agresji 

▪ Pogadanki i warsztaty 
na temat 
alternatywnych 
metod rozwiązywania 
konfliktów /mediacje, 
negocjacje/ 

▪ Udział w realizacji 
autorskich 
programów 
profilaktycznych  

         ukierunkowanych na 
pozyskanie 
umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach 
trudnych 

▪ Podnoszenie kultury 
słowa wśród uczniów 

▪ Systematyczna 
edukacja nauczycieli 
w zakresie zdolności 
rozpoznawania 
zagrożeń oraz 
procedur 
postępowania w 
sytuacjach trudnych 
 

Cały rok Wychowawcy    
Pedagog  
Psycholog 

Analiza zapisów 
w dzienniku 
Sprawozdania      
z realizacji 
programów 
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DZIAŁ PROGRAMU: 

Uczeń jako człowiek asertywny 

 

1.Posiada wiedzę na 
temat szkodliwości 
palenia papierosów, 
picia alkoholu, używania 
środków odurzających, 
substancji 
psychotropowych, 
środków zastępczych 
oraz nowych substancji 
psychoaktywnych 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Redagowanie 
materiałów 
informacyjnych          
w postaci biuletynów, 
artykułów                      
i opracowań, 
prezentujących 
tematykę zagrożeń       
i uzależnień oraz 
działań 
uprzedzających 

▪ Gromadzenie                
i udostępnianie 
materiałów 
informacyjnych 
dotyczących zagrożeń 
i uzależnień                 
w bibliotece szkolnej 

▪ Udział w zajęciach 
profilaktycznych 
ukierunkowanych               
w szczególności na 
kształtowanie                        
i wzmacnianie norm 
przeciwnych używaniu 
środków 
odurzających, 
substancji 
psychotropowych, 
środków zastępczych 
oraz nowych 
substancji 
psychoaktywnych 

▪ Udział w Treningu 
Umiejętności 
Społecznych 

▪ Udział w konkursach, 
programach                   
i kampaniach 
profilaktycznych:           
„Zachowaj trzeźwy 
umysł”, „19 dni 
przeciwko przemocy             
i krzywdzeniu dzieci                     
i młodzieży” 

▪ Pedagogizacja 
rodziców w zakresie 
prawidłowości 
rozwoju i zaburzeń 
zdrowia psychicznego 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 
klas           
Pedagog 
Psycholog 
Specjaliści  spoza 
placówki 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdania 
Zbiory              
w bibliotece 
szkolnej 
Analiza 
zapisów                   
w dziennikach 
Ankiety 
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dzieci i młodzieży oraz 
rozpoznawania 
wczesnych objawów 
używania środków        
i substancji  

▪ Szkolenia dla 
nauczycieli – 
„Rozpoznawanie 
symptomów używania 
narkotyków i 
dopalaczy. Procedury 
postępowania” 

▪ Pogadanki i warsztaty 
dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców 
prowadzone przez 
pracowników 
instytucji 
wspomagających 
 

2. Nabywa umiejętności 
odmawiania oraz 
ochrony własnych praw  

 

 

▪ Porady i informacje   
na łamach „Strony dla 
rodziców” oraz 
„Pedagog radzi”                 
i „UdU – czyli 
Uczniowie dla 
Uczniów” w szkolnej 
gazetce KLEKS 

▪ Korzystanie                   
z informacji 
zamieszczanych w 
dziale PROFILAKTYKA 
na stronie 
internetowej szkoły 

▪ Pogadanki z projekcją 
filmów – dostarczanie 
wiedzy na temat 
konsekwencji 
zachowań 
ryzykownych 

▪ Treningi umiejętności 
skutecznego 
odmawiania 

▪ Udział w debatach 
profilaktycznych 

▪ Udział w realizacji 
programów oraz 
prowadzonych 
zajęciach 
profilaktyczno – 
wychowawczych             
dotyczących 
przeciwdziałania 
zachowaniom 
ryzykownym 

▪ Korzystanie z form 
pomocy 

Cały rok 

 

Wychowawcy          
Pedagog 
Psycholog 

 

Sprawozdania     
z realizacji 
programów 
Analiza 
zapisów           
w dzienniku 
Szkolna 
gazetka KLEKS 
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terapeutycznej 
wspomagającej ucznia 
w sytuacjach trudnych 

▪ Korzystanie z form 
pomocy 
terapeutycznej 
wspomagającej 
rozwój emocjonalno – 
społeczny 

▪ Apele o tematyce 
dostosowanej do 
aktualnych potrzeb 
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DZIAŁ PROGRAMU: 
 
Uczeń jako przyjaciel środowiska 
 

Cele Sposób realizacji Termin realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Monitoring        
i ewaluacja 

1.Umiejętnie korzysta      
z zasobów środowiska 
naturalnego  

▪ Aktywny udział               
w lekcjach przyrody, 
biologii, geografii, 
chemii i fizyki 

▪ Udział w wycieczkach 
krajoznawczych 

▪ Udział w konkursach 
na temat ochrony 
środowiska 

▪ Dbanie o czystość 
środowiska na co 
dzień 
 

Cały rok 

 

 

Wychowawcy  
Nauczyciele 

Analiza zapisów           
w dziennikach 
Analiza kart 
wycieczek  
Wytwory 
uczniów 

2.Propaguje zdrowy styl 
życia 

▪ Udział w programach 
zdrowotnych 

▪ Udział w warsztatach 
z zakresu pierwszej 
pomocy 

▪ Udział w konkursach  
o tematyce 
zdrowotnej                    
i sportowej 

▪ Udział w pogadankach 
i prelekcjach 
dotyczących 
zdrowego stylu życia 

▪ Aktywne spędzanie 
czasu wolnego 
 

Cały rok 

 

Wychowawcy    
Nauczyciele 
Pielęgniarka 
szkolna 

 

Analiza zapisów           
w dziennikach 
Sprawozdania     
z realizacji 
programów 
Wystawy prac 
konkursowych 

3.Bierze aktywny udział 
w akcjach na rzecz 
środowiska 

▪ Udział w wycieczkach 
do Schroniska dla 
zwierząt 

▪ Udział w akcji 
„Sprzątanie świata” 

▪ Udział w akcji      
„Dzień Ziemi” 

▪ Udział w akcji „Dbaj     
o swoje środowisko. 
Zbieramy  surowce 
wtórne” 

▪ Przygotowywanie 
gazetek szkolnych 
 

Cały rok Wychowawcy 
Nauczyciele 

 

Analiza kart 
wycieczek 
Analiza zapisów           
w dziennikach 
Protokoły 
imprez 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE I EWALUACJA: 
 
Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły jest uchwalony przez Radę Rodziców                        
oraz opiniowany przez Radę Pedagogiczną. 
 
Wnioski o zmiany w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym mogą zgłaszać organy szkoły. 
Wprowadzenie zmian następuje po uchwaleniu przez Radę Rodziców. 
 
Ewaluacja działań następuje po upływie roku szkolnego. Przeprowadzana jest na podstawie 
analizy dokumentów szkolnych oraz diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka, 
wyników ewaluacji wewnętrznej, a także obserwacji.  
  
Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Dyrektor szkoły we współpracy                                                     
z wicedyrektorami, pedagogami i psychologami szkolnymi. 
 

 
 
 

Opracowanie 
     mgr Beata Piecha – Frycowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
Załącznik 1 – Ankieta dla uczniów 
Załącznik 2 – Ankieta dla rodziców 
Załącznik 3 – Ankieta dla nauczycieli 
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          Załącznik 1 
ANKIETA DLA UCZNIÓW 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 

Drodzy Uczniowie! 

Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu poznanie Waszej opinii na 

temat działań wychowawczych i profilaktycznych w naszej szkole. Ankieta jest anonimowa. Prosimy                   

o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie. Wybraną odpowiedź należy podkreślić.  

Dziękujemy. Zespół ds. opracowania i wdrożenia Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

 
1. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia Zespołu Szkół Specjalnych  nr 8 w Tychach? 

• Tak 

• nie 
2. Czy, według Ciebie, szkoła zauważa problemy uczniów i pomaga  im w ich rozwiązywaniu? 

• tak 

• nie 
3. Czy dobrze czujesz się w swojej klasie? 

• Tak 

• nie 
4. Czy pracujesz na rzecz klasy i szkoły (dyżury, samorząd, porządkowanie, gazetka, inne)? 

• tak 

• nie 
5. Czy w szkole uczysz się właściwych zachowań wobec rówieśników, nauczycieli, członków swojej 

rodziny oraz innych osób? 

• tak 

• nie 
6. Czy szkoła zachęca Cię do pomagania innym? 

• tak 

• nie 
7. Czy bierzesz udział w wycieczkach/konkursach/imprezach integracyjnych/zawodach sportowych 

szkolnych i pozaszkolnych? 

• tak 

• nie 
8. Czy lekcje i zajęcia wychowawcze pozwoliły Ci lepiej poznać tradycję i historię swojego miasta                           

i regionu?  

• tak 

• nie 
9. Czy uczestniczysz w apelach, akademiach patriotycznych (np. Święto Niepodległości, Święto 

Konstytucji 3-go Maja)? 

• tak 

• nie 
10. Czy bierzesz udział w szkolnych akcjach na rzecz środowiska naturalnego (wycieczka                                            

do schroniska, Dzień Ziemi, sprzątanie świata, zbieranie elektrośmieci i in.)? 

• tak 

• nie 
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11. Czy uczestniczysz (obecnie lub wcześniej) w programach unijnych, wymianie międzynarodowej, 
turnusach rehabilitacyjnych? 

• tak 

• nie 
12. Spośród podanych wybierz i zaznacz 6 wartości, które Twoim zdaniem są w życiu najważniejsze: 

• Miłość 

• Uczciwość 

• Władza 

• Wiedza 

• Pieniądze 

• Wiara 

• Prawda 

• Tolerancja 

• Wygląd 

• Zaufanie 

• Niezależność 

• Patriotyzm 

• Rodzina 

• Zdrowie 
13. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie? 

• tak 

• nie 
14. Czy umiesz sobie radzić w sytuacjach kryzysowych lub stresujących, np. zła ocena, ważny 

sprawdzian, problemy w klasie? 

• tak 

• nie 

15. Czy wiesz, do kogo w szkole możesz się zwrócić o pomoc, gdy masz kłopoty? 

• tak ( wymień te osoby ) ………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                            

• nie 
16. Czy dzięki zajęciom prowadzonym w szkole wiesz więcej o zagrożeniach i uzależnieniach (agresja, 

papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze)? 

• tak 

• nie 
17. Czy potrafisz odmówić, kiedy ktoś namawia Cię na coś, na co nie masz ochoty, albo na coś złego? 

• tak 

• nie 
18. Czy bierzesz udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających twoje zainteresowania? 

• tak 

• nie 
19. Czy bierzesz udział w zajęciach propagujących zdrowy tryb życia (zdrowe odżywianie, ruch)? 

• tak 

• nie 
20. Czy wiesz, jak zachować się w sytuacji, gdy Ty lub ktoś inny źle się poczuje?  

• tak 

• nie 
21. Czy potrafisz udzielać pierwszej pomocy? 

• tak 

• nie 
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22.Czy znasz numery telefonów alarmowych? 

• tak 

• nie 
 
 

METRYCZKA 

A) płeć: 

 dziewczyna 

 chłopiec 
 

B) Jestem uczniem/uczennicą: 

 szkoły podstawowej 

 szkoły branżowej 

 szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
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Załącznik 2 
ANKIETA DLA RODZICÓW 

MONITOROWANIE PRACY SZKOŁY 

 

Szanowni Rodzice! 

Mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla Państwa dzieci zwracamy się do Was 

z ponowną prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu poznanie Waszej opinii na temat działań 

dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych w naszej szkole. Ankieta została 

uzupełniona o dodatkowe odpowiedzi: często, czasami. Jest anonimowa. Prosimy o udzielenie 

szczerych odpowiedzi na każde pytanie. Wybraną odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem.  

Dziękujemy.  

1. Czy, jeśli zachodzi taka potrzeba, ma Pan(i) dostęp do informacji dotyczących prowadzonych                            

w szkole działań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych,                                         

np. w bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej placówki?  

 tak 

 często 

 czasami  

 nie 
 

2. Czy szkoła podejmuje niżej wymienione działania wspierające? 

(w każdym wierszu proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole) 

rozwój fizyczny ucznia tak często czasami nie 

rozwój psychiczny ucznia tak często czasami nie 

rozwój emocjonalno - społeczny ucznia tak często czasami nie 

rozwój duchowy/moralny ucznia tak często czasami nie 

 

3. Czy w szkole organizowane są wymienione poniżej zajęcia? 

(w każdym wierszu proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole) 

edukacyjne tak często czasami nie 

rewalidacyjne tak często czasami nie 

wychowawcze tak często czasami nie 

opiekuńcze tak często czasami nie 
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pozalekcyjne tak często czasami nie 

terapeutyczne tak często czasami nie 

 

4. Czy szkoła zapewnia Uczniom wszechstronną pomoc i wsparcie? 

 tak 

 często 

 czasami  

 nie 
 

5. Czy szkoła zapewnia Rodzicom wszechstronną pomoc i wsparcie? 

 tak 

 często 

 czasami  

 nie 
 

6. Czy Pana(i) dziecko wie do kogo może udać się po pomoc i wsparcie w sytuacji trudnej? 

 tak 

 często 

 czasami  

 nie 
 

7. Czy Pan(i) wie do kogo w szkole może się udać po wsparcie i pomoc w sytuacji trudnej? 

 tak 

 często 

 czasami  

 nie 
 

8. Czy zna Pan(i) system wzmocnień pozytywnych i negatywnych jaki obowiązuje  w szkole? 

 tak 

 nie 
 

9. Czy Pan(i) zdaniem dziecko w szkole uczy się:  

(w każdym wierszu proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole) 

bycia uczniem szkoły tak często czasami nie 

współdziałania w zespole rówieśniczym tak często czasami nie 

przynależności do swojej rodziny tak często czasami nie 

bycia członkiem społeczności lokalnej tak często czasami nie 
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postaw patriotycznych tak często czasami nie 

życia w zgodzie z przyrodą tak często czasami nie 

zdrowego stylu życia tak często czasami nie 

zapobiegania dysfunkcjom tak często czasami nie 

przeciwdziałania agresji tak często czasami nie 

zapobiegania uzależnieniom tak często czasami nie 

zasad higieny osobistej tak często czasami nie 

kultury osobistej tak często czasami nie 

 

10. Czy, jeśli zachodzi taka potrzeba ma Pan(i) wpływ na organizację procesu dydaktyczno – 

wychowawczego szkoły? 

 tak 

 często 

 czasami  

 nie 
 

11. Czy szkoła przestrzega praw ucznia? 

 tak 

 często 

 czasami  

 nie 
 

12. Czy szkoła egzekwuje obowiązki ucznia? 

 tak 

 często 

 czasami  

 nie 
 

13. Spośród podanych proszę wybrać i zaznaczyć 6 wartości, które Pana(i) zdaniem są w życiu 

najważniejsze: 

 miłość 

 uczciwość 

 władza 

 wiedza 

 pieniądze 

 wiara 

 prawda 

 tolerancja 
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 wygląd 

 zaufanie 

 niezależność 

 patriotyzm 

 praca 

 zdrowie 

 inne 
...................................................................................................................................................... 

 

14. Jakie umiejętności Państwa zdaniem są najważniejsze dla Waszego dziecka w jego dalszym życiu? 

 samodzielność na miarę możliwości dziecka 

 przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie 

 umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów 

 współdziałanie w zespole 

 działanie i funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi normami 

 rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień 
 

15. Czy Państwa zdaniem szkoła kształtuje wyżej wymienione umiejętności? 

 tak 

 często 

 czasami  

 nie 
 

 

METRYCZKA 

 

A) płeć osoby wypełniającej ankietę: 

 kobieta 

 mężczyzna 
 

B) moje dziecko jest uczniem: 

 klas I – IV szkoły podstawowej 

 klas V – VIII szkoły podstawowej 

 szkoły branżowej 

 szkoły przysposabiającej do pracy 

 

 

 

 



44 
 

Załącznik 3 
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 

Drodzy Nauczyciele!  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat działań wychowawczych  i profilaktycznych             
w naszej szkole. Wyniki ankiety pozwolą na opracowanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.  
Część pytań wymaga zaznaczenia jednej, bądź kilku odpowiedzi, a niektóre pytania mają charakter 
otwarty.  Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Dziękujemy! Zespół ds. opracowania                                                     
i wdrożenia Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

1. Czy realizuje Pan/Pani działania profilaktyczne i wychowawcze w codziennej pracy? 

a) tak 
b) raczej tak 
c) raczej nie 
d) nie 

 
2. Czy Pana/Pani zdaniem w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym należy uwzględnić 

potrzeby uczniów? 

a) tak 
b) raczej tak 
c) raczej nie 
d) nie 

 
3. W jaki sposób do tej pory realizował Pan/Pani główne założenia wynikające z Programu 

Wychowawczo - Profilaktycznego?  

a). godziny wychowawcze 
b). lekcje przedmiotowe 
c). zajęcia pozalekcyjne 
d). programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne 
e). programy ogólnopolskie i kampanie szkolne 
f). spotkania i konsultacje z rodzicami 
g). współpraca ze środowiskiem lokalnym 
h). inne………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Czy w szkole są organizowane imprezy i uroczystości szkolne? 

a). tak 
b). nie 

 
5. Jeśli tak, to które Pana/Pani zdaniem warto wymienić?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

 
6. Czy i w jaki sposób szkoła stymuluje uczniów do rozwoju intelektualnego? 

a). tak …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b). nie 
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7. Jak często uczniowie, u których zostały stwierdzone  problemy szkolne lub rodzinne są w naszej 
szkole otaczani pomocą ze strony nauczycieli i specjalistów?  
 
a). zawsze 
b). często 
c). rzadko 
d). nigdy 

 
8. Jakie działania zaradcze podejmuje szkoła w przypadku trudnych zachowań uczniów? 

 
a). upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy / w formie notatki / 
b). nagana wychowawcy z wysłaniem zawiadomienia dla rodziców/ prawnych opiekunów            
o terminie spotkania z wychowawcą i pedagogiem szkolnym 
c). upomnienie pisemne udzielone przez pedagoga szkolnego 
d). wykonywanie prac społecznych na rzecz szkoły 
e). odsunięcie od wycieczki lub innej imprezy szkolnej 
f). zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz 
g). indywidualne nagana Dyrektora szkoły 
h). nagana na forum szkoły udzielana podczas apelu przez Dyrektora szkoły 
j). skreślenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego, a ponadto 
k). powołanie indywidualnego zespołu wychowawczego i opracowanie procedur 
postępowania 
l). objęcie terapią psychologiczną i pedagogiczną ucznia i jego rodziny 

 
9. Jakie są według Pana/Pani przyczyny nagannych zachowań uczniów? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Czy Pana/Pani zdaniem Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach jest placówką przyjazną                          
i bezpieczną? 
 
a). tak 
b). nie 

       11. Jeśli nie to proszę wskazać obszary lub miejsca wymagające szczególnej uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

12. Do kogo w szkole zwraca się Pan/Pani o interwencję i pomoc? 

 

a) do wychowawcy klasy 

b) do pedagoga szkolnego 

c) do psychologa szkolnego 

d) do dyrektora szkoły 

e) do wybranego nauczyciela 

f) do innej osoby. Jakiej? ……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Czy Pan/Pani uważa, że realizacja założeń Programu Wychowawczo - Profilaktycznego                            
w codziennej pracy przyczyni się do lepszego funkcjonowania uczniów w szkole i w domu? 
 
a). tak 
b). raczej tak 
c). raczej nie 
d). nie 
 

14. Czy Pana/Pani zdaniem program wychowawczy klasy powinien opierać się o założenia 

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego placówki? 

 

a). tak 

b). nie 

15. Spośród podanych proszę wybrać i zaznacz 6 wartości, które Pana/Pani zdaniem są w życiu   

najważniejsze: 

• Miłość 

• Uczciwość 

• Władza 

• Wiedza 

• Pieniądze 

• Wiara 

• Prawda 

• Tolerancja 

• Wygląd 

• Zaufanie 

• Niezależność 

• Patriotyzm 

• Rodzina 

• Zdrowie 
 

16. Czy podczas prowadzenia zajęć wychowawczych lub innych zajęć lekcyjnych wprowadza 
Pan/Pani uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 
patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywania wzorców postępowania i budowania relacji 
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia? 

 
a). tak 

b). nie 

METRYCZKA: 

A) Płeć: 
 

 Kobieta 

 Mężczyzna 
 
B) Stopień awansu zawodowego: 

 nauczyciel stażysta 

 nauczyciel kontraktowy 

 nauczyciel mianowany 

 nauczyciel dyplomowany 


