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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.  
W tym roku szkolnym szczególnym zadaniem, przed którym stoi rada pedagogiczna jest ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, działania  wychowawcze  wspierające   kształtowanie  odpowiednich postaw  takich  jak  uczciwość,   prawda,  dobro   

uczniów oraz nauka  krytycznego podejścia do treści publikowanych  w Internecie i mediach . 

 
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 (m.in. 
związanych z nauką zdalną i izolacją od środowiska szkolnego oraz sytuacją wojny w Ukrainie), 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 UCZCIWOŚĆ ,  PRAWDA,  EMPATIA,  DOBRO , 

SZACUNEK , ŻYCZLIWOŚĆ ,  PRZYJAŹŃ , WDZIĘCZNOŚĆ ,  HOJNOŚĆ ,  WYTRWAŁOŚC , … Będzie ona tożsama z głównymi kierunkami pracy szkoły  
w roku szkolnym 2022/2023. Uwzględniać będzie:  

 
1) Działania  wychowawcze  wspierające   kształtowanie  odpowiednich postaw  takich  jak  uczciwość,   prawda,  dobro   

m.in. poprzez  upowszechnianie  i  popularyzację  czytelnictwa wśród uczniów.  
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2) Realizacja  edukacji  informatycznej  i  medialnej na wszystkich lekcjach i zajęciach ,  nauka  krytycznego podejścia do treści 

publikowanych   

w Internecie i mediach . 

3) Skoncentrowanie nauczania na procesie uczenia się ucznia oraz  na podnoszeniu  jakości  kształcenia  m.in. poprzez   pracę  metodą 

projektu  edukacyjnego, wdrażanie  rutyn myślenia  krytycznego  i  wprowadzanie  elementów  oceniania  kształtującego.  

 

4)  Wykorzystywanie  w szerszym zakresie pomocy dydaktycznych  m.in. zakupionych w ramach programu  „Klucz do przyszłości” ,  

„Laboratoria przyszłości”, „Mistrzowie programowania”, „Aktywna Tablica”  w celu zaciekawienia  oraz rozwoju uczniów . 

 

5) Działania profilaktyczne nakierowane na ochronę  i  wzmacnianie zdrowia psychicznego uczniów. 

4. Podstawą prawną programu jest Ustawa z dnia 14. 12.2016 Prawo Oświatowe art. 4 pkt. 24  i art. 26oraz 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. 

MISJA I WIZJA SZKOŁY 
 

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

 
WIZJA – w naszej  szkole : 
 

 wszystkie działania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój ucznia, 

„Empatia to rzadka cecha, która pomaga nam obalać mury. Dzięki niej 
możemy odkryć, że każdy "inny" jest taki sam, jak my.” B.Ferrero 

- Bruno Ferrero 
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 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. 

 

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  
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5. BUDZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I PROZDROWOTNEJ, W TYM DOTYCZĄCEJ PROFILAKTYKI COVID-19 
 

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 

 

 

 

                        „człowiek jest tyle wart, ile potrafi dać drugiemu człowiekowi”” 

 
- płk. pil. B. Orliński- 
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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. ), stosuje zasady związane z profilaktyką COVID-19, 

 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 
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-    kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej  
-    poznanie symboli Unii Europejskiej  oraz tradycji państw Unii 
-    poszerzenie wiedzy o Wrocławiu, poznawanie Dolnego Śląska 
-       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 
- udział w Międzyszkolnym Konkursie- edukacja lotnicza 
- znajomość i przestrzeganie praw i obowiązków ucznia 
- znajomość historii osiedla, patronów ulic 
- poznanie kosmicznych urządzeń lotniczych 
- zwiedzanie lotniska, poznanie zasad jego funkcjonowania 
- 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 
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- 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 

 

 
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 
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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 
- 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 
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- 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 
- 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 
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- 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 
- 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 
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- 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  - integracja społeczności szkolnej, 
-zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście stanu zagrożenia 
epidemicznego (Covid-19) 
- 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.  Międzynarodowy 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. Wizyty uczniów na grobie patrona  
     SP 118 

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

5. Uczczenie rocznicy wyboru Jana    
    Pawła II na papieża 

- zapoznanie uczniów z życiem i nauczaniem Jana Pawła II  
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6. Projekt ogólnoszkolny „Zakwitniemy na wiosnę” 
 

- propagowanie działań ekologicznych 

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 – „Jak  uprawiać kwiat 

uczciwości?”- 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. „Stillenight” – kolędowanie angielsko- niemieckie - poznawanie tradycji świątecznych krajów niemiecko i anglojęzycznych 

STYCZEŃ/LUTY 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 SP 118,  
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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, 

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

4. 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. Dzień pamięci o Holokauście 

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

4. Święto Ziemi – 22 kwietnia 
 

- propagowanie postaw proekologicznych 

5. Światowy Dzień Książki - zachęcanie do aktywnego czytelnictwa  

6. Uczczenie rocznicy śmierci  Jana Pawła II 
 

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

7. Tydzień Profilaktyki Uzależnień - profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych 
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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, 

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. 
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Wnioski końcowe do Programu Wychowawczo –Profilaktycznego po przeprowadzonej diagnozie pod koniec 2021/2022: 

1.    Poczucie bezpieczeństwa i integracji w klasach młodszych jest na wysokim poziomie. W związku z tym warto dbać o utrzymanie takiego 

stanu w dalszym ciągu. 

2.  Wzmacnianie u uczniów postaw koleżeńskości, życzliwości i tolerancji. 

3.  Należy rozważyć baczniejsze zwrócenie uwagi zarówno rodziców, ale też i samych uczniów na problemy związane ze szkodliwością różnego 

rodzaju używek wpływających negatywnie na organizm człowieka. 

4.  Prawie 87% badanych ma w klasach 4-8 przyjaciela lub kolegę/koleżankę. Jednak nadal nieliczna grupa -13% badanych  uczniów nie ma 

takiej osoby w klasie. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku we współpracy z wychowawcami klas uda nam się zidentyfikować tych uczniów w 

celu ustalenia dla nich najlepszej formy pomocy oraz integracji z grupą rówieśniczą. Dalsza praca podczas godzin wychowawczych w zespołach 

klasowych  nad integracją, wzrostem szacunku, życzliwości i wzajemnej pomocy, tak aby nikt nie czuł się osamotniony i miał poczucie 

przynależności do klasy. 

5. Kontynuowanie działań przez całą radę pedagogiczną zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa uczniów podczas wypowiadania się 

na forum klasy. 

6. Szkolenie rady pedagogicznej, w jaki sposób budować relacje z uczniami, aby mogli, w razie potrzeby zgłaszać wychowawcom/nauczycielom 

i specjalistom  trudności/problemy także w swoim środowisku rodzinnym. 

7. Większość uczniów klas 4-8 80,8% nie spotkała się z używkami w domu,  zaś 12,1% spotkała się z papierosami, 17,5% z alkoholem, 5% z 

dopalaczami, 4,7% narkotykami. Zastanawia i niepokoi fakt, że istnieje grupa- prawie 8% uczniów, którzy czasami i często próbują alkohol.  

Należy kontynuować/ zmodyfikować profilaktykę uzależnień od papierosów i alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Podjąć działania 

mające na celu lepsze poznanie środowiska rodzinnego uczniów. 

8.  Ponad połowa naszych przebadanych uczniów klas 4-8 tj. 52,8% w ciągu dnia korzysta z telefonu komórkowego, komputera, konsoli więcej 

niż przez dwie godziny  Kontynuowanie / intensyfikacja działań profilaktycznych w obszarze częstotliwości i jakości korzystania przez uczniów 

z urządzeń elektronicznych 
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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 wewnątrzszkolnym oraz tworzenie kodeksu    

klasowego ( w tym kodeksu wartości klasy) podczas zajęć z wychowawcą. 

2. Wybory do samorządu klasowego i szkolnego. 

3. Omówienie i zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa związanymi  

z pandemią , w tym podkreślenie, że nauka zdalna ( w razie jej wystąpienia) jest 

tak samo ważna, jak nauka stacjonarna (budowanie właściwej motywacji do 

uczenia się). 

Opiekun Samorządu Szkolnego, 

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy 

pedagog, psycholog     /IX 2022/ 

 

 
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. 

4. Przeprowadzenie zajęć  w klasach IV związanych z przekroczeniem progu  

Wychowawcy , nauczyciele /cały rok/ 
 
 
 
 
Pedagog, psycholog, wychowawcy /XI 
2022/ 
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edukacyjnego. 

5. Przeprowadzenie warsztatów w klasach IV-VIII nt. profilaktyki zdrowia 

psychicznego, radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, 

rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami. 

6. Podtrzymywanie współpracy ze szkołami partnerskimi 
 

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 9/. 

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

warsztatowe na temat zjawiska agresji i przemocy wśród uczniów oraz 

profilaktyki zdrowia psychicznego  (Apteczka I pomocy emocjonalnej) 

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/ 

Wychowawcy klas, wychowawcy  świetlicy,  
psycholog, pedagog, Policja, pielęgniarka 
szkolna, nauczyciele w-f, nauczyciel 
techniki 
/ cały rok szkolny/według potrzeb/ 
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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".  

 
 
 
Nauczyciel techniki /V/VI 2023/ 
 
 
 

  
5. Edukacja związana z wiekiem 
dojrzewania 
 

 

1. Zajęcia edukacyjne w ramach programu „Między nami  kobietkami” –   
    kl. V i VI 
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, nadużywania elektroniki- 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”, „Debata”/ 

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

od narkotyków”, pedagogizacja rodziców w ramach Szkoły Rodzica 

 / załącznik nr 10/, 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/. 

Pedagog, psycholog, wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, , pielęgniarka, Rada 

Rodziców, nauczyciele informatyki, policja 

/cały rok szkolny/według potrzeb/zgodnie z 
harmonogramem/ 
 
 
 
IV 2023 Współpraca ze Stowarzyszeniem  
„Powrót z U”,  PPP nr 4, Policją, Strażą M. 
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7. Kształtowanie systemu wartości 
uczniów, w tym promowanie zdrowia i 
zdrowego stylu życia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

umiejętnego selekcjonowania i  właściwego wyboru programów TV oraz stron   

    WWW – rozmowy, pogadanki. 

 

Do profilaktyki selektywnej zaliczamy: 

1. Udział pedagogów/psychologa w Grupach Roboczych przy MOPS. 

2. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz 

grupy wsparcia dla uczniów  z rodzin zagrożonych uzależnieniami. 

3.  Indywidualne rozmowy wspierające z uczniami, których rodziny objęte są 

pomocą instytucjonalną (MOPS, kurator sądowy). 

4. Szczególna opieka pedagogów i psychologa nad w/w uczniami. 

 

1.Kontynuowanie „wychowania do wartości”- skupienie się w poszczególnych 

miesiącach roku szkolnego na proponowanych wartościach( lekcje 

wychowawcze, apele, koło dziennikarskie, Wolontariat) 

2. Zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia; uświadomienie im,   

    że warto inwestować w swoje zdrowie – programy, konkursy,   

    zawody sportowe.  

3. Prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce   
    zdrowia w różnych aspektach. 
4. Realizacja programu „Bezpiecznie i zdrowo w świetlicy szkolnej”. 
 
5. Eliminowanie hałasu na lekcji i przerwie - dyżury nauczycieli   

    podczas przerw, pogadanki na lekcjach, praktyczne wykorzystanie  

    opracowanych w poprzednich latach zasad.  

Wychowawcy klas, nauczyciele informatyki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy klas, przeszkoleni 

nauczyciele, nauczyciele techniki, przyrody i 

wychowania fizycznego, Samorząd 

Uczniowski, uczestnicy kół ekologicznych i 

Klub Liderów Zdrowia, 

wychowawcy świetlicy, pedagog, 
psycholog, pielęgniarka, nauczyciel 
techniki. 
/cały rok szkolny/zgodnie z 
harmonogramem planu pracy Zespołu 
Promocji Zdrowia/ współpraca z Akademią 
Zdrowego Żywienia 
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6. Realizacja programu „Ciszej”. 
7.Zajęcia poświęcone zagadnieniom zdrowego odżywiania się. 

8. Pogadanki na lekcjach wychowawczych. 

9. Filmy na temat właściwego odżywiania się. 

10. Realizacja akcji w szkole w ramach programu „Owoce i warzywa  szkole”. 

11. Realizacja w świetlicy szkolnej akcji m.in.:  „Zdrowie na talerzu”, „Wiem co 
jem”, “Z rodzinnej spiżarni”, “Woda to życie” oraz „Co się kryje pod wodą”,  
Powitanie Wiosny na sportowo (wyścigi rzędów, pokaz Eko mody wiosennej) - 
wiosenny wspólny akcent  całorocznej profilaktyki chorób serca pod hasłem 
„Ruch to zdrowie – przed chorobą uciekaj na własnych nogach”. 
12. Organizowanie wycieczek, zajęć terenowych, przerw   

    śródlekcyjnych uwzględniających ćwiczenia ruchowe. 

13.Dbałość o dobrą kondycje fizyczną - monitorowanie za pomocą    

    testu Coopera i próby Ruffiera. Ćwiczenia relaksacyjne i nauka   

    samodzielnego organizowania gier i zabaw na świeżym powietrzu. 

14. Zachęcanie do udziału w zawodach sportowych.. 

15. Przestrzeganie regulaminu stołówki szkolnej. 

16.Wyrabianie nawyku mycia rąk przede wszystkim przed   

    spożywaniem posiłków oraz po powrocie z boiska szkolnego, sali  

    gimnastycznej. 

17. Przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków 

18. Stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia  

/m. in. Koła zainteresowań, zajęcia sportowe, Szkolny Wolontariat, Tutoring/ 

 

19. W celu wyeliminowania czynników ryzyka zwiększających możliwość 

wystąpienia u uczniów zachowań ryzykownych organizuje się pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci z trudnościami (terapia  RSA 

Biofeedback, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające umiejętności 

uczenia się, dydaktyczno-wyrównawcze, terapia logopedyczna, zajęcia 

kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog, psycholog, specjaliści, prelegenci 
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8. Edukacja oraz wzmacnianie 
kompetencji wychowawców, nauczycieli, 
pracowników szkoły i rodziców uczniów. 

 
1. Szkolenia rady pedagogicznej zgodnie z planem pracy szkoły 
2. Edukacja rodziców uczniów w ramach Szkoły Rodzica /tematyka-załącznik 10/ 
3. Prelekcja dla nauczycieli i rodziców podczas Tygodnia Profilaktyki Uzależnień 
nt. współczesnych środków uzależniających. 
4. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów podczas 
indywidualnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 
5. Zapoznanie rodziców uczniów z ofertą  warsztatów umiejętności 
wychowawczych wg C. Sutton w PPP nr 4  
6. Konsultacje ze specjalistami Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w przypadku 
podejrzenia krzywdzenia dzieci. 

 
 
 
 
Współpraca z PPP nr 4 
Współpraca z fundacją „Non Licet” 

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

Wdrażanie różnych projektów i działań poprawiających stan kondycji fizycznej i 
psychicznejuczniów: 
      - projekt  „ W-F z AWF” – szkolenia nauczycieli w-f, klas 1-3 oraz świetlicy   
        oraz dodatkowe zajęcia  sportowe dla uczniów 
      - projekt Volleymania – dodatkowe zajęcia z siatkówki dla uczniów 
      - współpraca z klubem sportowym Śląsk Wrocław 
      - ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa podczas lekcji w-f 
      - bieg charytatywny „Kilometr na 5” 
 
Wdrażanie różnych działań i programów o charakterze proekologicznym, np. : 

- Zakwitniemy na wiosnę, 

- Godzina dla Ziemi 

- Dzień Ziemi, 

- Posadź drzewko dla pokoju, 
 

 

Nauczyciele przyrody, wychowania 

fizycznego, Zespół Promocji Zdrowia 
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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 profilaktycznych,  

 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 ). 

 

„TECZKA  WYCHOWAWCY”  - dokumentacja wychowawcy klasy: 

 

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

2.   Klauzula informacyjna dla Rodziców (RODO) - wzór -  załącznik nr 1 (zbierana  raz na cały okres nauki w szkole). 
 

3. Formularz zgody na publikację wizerunku dziecka na stronie www i portalach społecznościowych – wzór -  załącznik nr 1 -  

(zbierany  raz na cały okres nauki w szkole).  
4. Lista uczniów – zgoda na publikację wizerunku(zbierana  raz na cały okres nauki w szkole).  

 

5. Informacja o monitoringu prowadzonym w szkole –  wzór załącznik nr 1 (przekazywana  raz na cały okres nauki w szkole). 
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6. Wniosek rodziców o udział dziecka w zajęciach religii / etyki  na terenie szkoły – wzór  - załącznik nr 2 

-  (składany raz na cały okres nauki w szkole). 
 

7. Sprzeciw rodzica na udział  dziecka w  organizowanych zajęciach  z „Wychowania do życia w rodzinie”  – dotyczy klas IV – VIII 
– wzór załącznik nr  2 (zbierany  na  rok szkolny , chyba że składana przez rodzica rezygnacja dotyczy całego cyklu kształcenia  

– II etap edukacyjny (klasy 4-8). 
 

8. Plan pracy  wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny –  omówiony z  uczniami  i  zaakceptowany przez rodziców –  obowiązujący 

schemat programu – wzór załącznik nr 3 

9. Tematyka godzin wychowawczych (klasy 4- 8)  

10. Potwierdzenie zapoznania uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, statutem, programem 

wychowawczo-profilaktycznym, programem doradztwa zawodowego, regulaminem stroju i wyglądu ucznia, zasadami bezpieczeństwa -  

wzór załącznik nr 4 

11. Potwierdzenie zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami   ocenianiastatutem, programem 

wychowawczo-profilaktycznym, programem doradztwa zawodowego, regulaminem stroju i wyglądu ucznia, zasadami bezpieczeństwa  - 

wzór załącznik nr 5 

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

13. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej: 

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

-   dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów – DZIENNIK LIBRUS (zapis w „Inne informacje o uczniu” ) 

-    tabela z informacją  o udzielanej pomocy p-p w klasie–  załącznik nr 6 

- informacje  o   ustalonych  przez szkołę formach pomocy/zgody rodziców – załącznik nr 7 
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14. Decyzje zwolnienia z określonych ćwiczeń lub z  zajęć na lekcjach wychowania fizycznego  (podpisana przez nauczyciela tego przedmiotu). 

15. Potwierdzenie obecności rodziców/ opiekunów prawnych  na zebraniach. 

16. Protokół z zebrania – podpisany przez protokolanta. 

17. Poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną, oceną obniżoną z zachowania (podpis rodzica/opiekuna prawnego). 

18. Informacja o powrocie ucznia ze szkoły  – załącznik nr 8  

 

 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 : 

KLAUZULA INFORMACYJNA – EDUKACJA DZIECKA W PLACÓWCE 

1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego, Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: 

szkola@sp118.pl.  

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. 

3. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka (dalej również jako Państwa dane osobowe) przetwarzamy w celu świadczenia usług edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych oraz 

pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Administrator pozyskał Państwa dane osobowe od Urzędu Miasta Wrocławia, który prowadzi elektroniczny system rekrutacji. Pozyskane dane osobowe obejmują: dane Państwa dziecka (dalej: 

kandydata), jak również Państwa dane osobowe (dalej: rodziców kandydata), w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL 

seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); imiona i nazwiska rodziców kandydata; adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; adres e-mail rodziców; 

numery telefonu rodziców; preferencje odnośnie placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych oraz pozostałe dane zawarte w załączonych przez Państwa do wniosku 

dokumentach i oświadczeniach. 

5. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe Państwa dziecka, jakie zostały uznane przez Państwa za istotne i z tego powodu przekazane naszej placówce, w szczególności o stanie zdrowia, stosowanej 

diecie i rozwoju psychofizycznym, w celu zapewnienia Państwa dziecku podczas pobytu w naszej placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych. 

6. Na gruncie regulacji ochrony danych osobowych, z powołaniem na wykonanie przepisów prawa oświatowego, będziemy wykorzystywać wizerunek Państwa dziecka w celu udostępniania go w 

ramach społeczności Szkoły Podstawowej – na tablo, w gablotkach, w gazetce itp. W tym zakresie nie będziemy Państwa pytać o odrębną zgodę, ponieważ działamy w obszarze realizacji zadania 

publicznego i w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

7. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie: 

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): przyjęcie i rozpoznanie przekazanych dokumentów rekrutacyjnych, jak również ogłoszenie wyników 

rekrutacji; 

b) interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO):  

 gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności, w tym przypadku zapewnienie edukacji publicznej; 

 zapewnienie profilaktyki zdrowotnej, tam gdzie jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych dotyczących zdrowia, diety i rozwoju psychofizycznego Państwa dziecka. 

mailto:szkola@sp118.pl
mailto:inspektor@coreconsulting.pl
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8. Podanie danych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jest obowiązkowe. Przekazanie pozostałych danych, jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne 

do zapewnienia odpowiedniej opieki Państwa dziecku. 

9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

10. Okres przechowywania Państwa danych osobowych: 

 Dane osobowe zarówno Państwa, jak i Państwa dziecka, przyjętego do naszej Szkoły Podstawowej, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać nie 

dłużej niż do końca okresu, w którym Państwa dziecko korzysta z edukacji szkolnej; 

 Dane osobowe Państwa jak i Państwa dziecka, nieprzyjętego do naszej Szkoły Podstawowej, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać przez okres 

roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły Podstawowej została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem; 

 Dane osobowe zarówno Państwa, jak i Państwa dziecka zgromadzone w toku edukacji, zawarte w dokumentacji z przebiegu nauczania, będą przetwarzane przez okres pobierania edukacji 

przez Państwa dziecko, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa. Szczegółowe informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej. 

 Dane powołane w treści złożonego przez Państwa pisma, składane w toku edukacji, przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od 

rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej. 

11. Nie udostępniamy na własność Państwa danych żadnym podmiotom komercyjnym. Proszę jednak wiedzieć, że Państwa dane osobowe mogą być ujawnione: 

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności, 

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności, 

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności, 

e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencji, 

f. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina), 

g. w przypadku konkursów międzyszkolnych, w których Państwa dziecko będzie uczestniczyć – innym jednostkom oświatowym, będącym organizatorem konkursu, 

h. w przypadku monitoringu – agencji ochrony.  

Dodatkowo, Państwa dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom 

organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. 

Jeśli są Państwo zainteresowani jakie są to podmioty proszę napisać na adres naszej placówki: Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego, Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław bądź 

proszę skontaktować się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: szkola@sp118.pl.  

12. Przysługują Państwu następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Państwa danych: 

a) wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b) realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

13. Odrębnie chcemy Państwa poinformować, że mają Państwo również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.  

14. Uprawnienia, o których mowa powyżej mogą Państwo wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: szkola@sp118.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. pil. Bolesława 

Orlińskiego, Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław.   

15. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).  

 

_________________________________ 

mailto:szkola@sp118.pl
mailto:szkola@sp118.pl
mailto:iod@uodo.gov.pl
http://www.uodo.gov.pl/
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Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH - UCZEŃ 

FACEBOOK / YOUTUBE / STRONA WWW 

 

Imię i nazwisko ucznia: _____________________________________________________ 

 

Klasa, do której uczęszcza uczeń: ______________________________________________ 

 

W ramach budowania naszej szkolnej społeczności, chcielibyśmy móc publikować zdjęcia, filmy oraz informacje z życia Szkoły na naszym fanpage’u portalu Facebook, kanale na YouTube 

oraz stronie internetowej Placówki.  Celem publikacji informacji w mediach społecznościowych jest również promowanie osiągnięć i zainteresowań naszych uczniów oraz promowanie 

działalności Placówki. 

 

Umieszczanie danych osobowych na portalu Facebook i YouTube, łączy się z koniecznością przekazywania danych osobowych do państw trzecich – więcej informacji na ten temat 

znajduje się w dołączonej klauzuli informacyjnej.                                                                   Przed wyrażeniem zgody prosimy o szczegółowe zapoznanie się z klauzulą. 

 

Zgoda jest dobrowolna, w każdej chwili można ją wycofać pisząc na adres e-mail: szkola@sp118.pl  lub składając pismo w Placówce. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania 

danych realizowanego przed jej wycofaniem.  

Facebook 

Wyrażam zgodę na umieszczanie przez Szkołę Podstawową nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wizerunek, głos, 

wyniki konkursów, klasa) na*: 

☐      fanpage’u Placówki na Facebooku: https://www.facebook.com/SP118/; 

☐      fanpage’u bibliotecznym na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/category/Education/Biblioteka-SP118-we-Wroc%C5%82awiu-102649164985122/  

Mając świadomość, iż Facebook przekazuje dane osobowe do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w szczególności Stanów Zjednoczonych, wyrażam 

zgodę na takie przekazywanie. 

*Należy zaznaczyć pola, na które wyrażona jest zgoda – „X” lub „ptaszek”. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną, w tym w szczególności z informacją na temat ryzyka, związanego z przekazaniem danych do państw trzecich, zawartą w klauzuli 

informacyjnej, zamieszczonej poniżej. 

         

    _______________________________________________________              

              (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

YouTube 

Wyrażam zgodę na umieszczanie przez Szkołę Podstawową nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu danych osobowych mojego dziecka (wizerunek, głos, imię, nazwisko, 

klasa) na kanale YouTube Placówki: https://www.youtube.com/channel/UCejsMeOdGoUH2BrFNMg3MTw . 

Mając świadomość, iż YouTube przekazuje dane osobowe do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Stanów Zjednoczonych, Chile, Tajwanu (Republika 

Chińska) i Singapuru, wyrażam zgodę na takie przekazywanie. 

mailto:szkola@sp118.pl
https://www.facebook.com/SP118/
https://www.facebook.com/pages/category/Education/Biblioteka-SP118-we-Wroc%C5%82awiu-102649164985122/
https://www.youtube.com/channel/UCejsMeOdGoUH2BrFNMg3MTw
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną, w tym w szczególności z informacją na temat ryzyka, związanego z przekazaniem danych do państw trzecich, zawartą w klauzuli 

informacyjnej, zamieszczonej poniżej. 

 

                    _________________________________              

                           (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

Strona www 

Wyrażam zgodę na umieszczanie przez Szkołę Podstawową nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wizerunek, głos, 

wyniki konkursów, klasa) na stronie internetowej Placówki: www.sp118.pl.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej. 

                    _________________________________              

                           (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: szkola@sp118.pl.   

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane 

kontaktowe: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Celem przetwarzania danych jest umieszczenie danych osobowych na fanpage’u na Facebooku, na kanale YouTube oraz stronie internetowej Placówki.  

5. Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody, albo do czasu przydatności danych dla realizowanego celu.  

6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie ma negatywnego wpływu na uczęszczanie ucznia do Placówki. Spowoduje to jedynie to, że nie będziemy umieszczać danych osobowych na fanpage’u na Facebooku, na kanale 

YouTube lub na stronie internetowej Placówki. 

7. Dane osobowe mogą być ujawnione: podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu i obróbce zdjęć lub filmów, firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym 

serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności. Ponadto, z uwagi na charakter wykorzystania danych do 

opublikowania ich w Internecie – dane te zostaną upublicznione bliżej nieokreślonej liczbie odbiorców. 

8. W przypadku wyrażenia zgody na umieszczanie danych na Facebooku, dane mogą być ujawnione Spółkom Facebooka– Facebook zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji wewnątrz spółek działających w ramach grupy: 

Facebook Payments Inc.; Facebook Payments International Limited; Onavo; Facebook Technologies, LLC oraz Facebook Technologies Ireland Limited; WhatsApp Inc. oraz WhatsApp Ireland Limited; CrowdTangle. Oznacza to, że dane 

osobowe zamieszczone przez nas na tym portalu mogą być dostępne globalnie dla tych spółek. 

9. W przypadku wyrażenia zgody na umieszczanie danych na YouTube, dane mogą być ujawnione firmie Alphabet Inc. (powołanej przez Google), która jest właścicielem serwisu YouTube.  

10. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.  W przypadku zgłoszenia żądania realizacji 

przysługujących praw, Placówka zrealizuje je w ramach prowadzonego przez siebie fanpage’a lub kanału oraz przekaże treść żądania do Facebooka lub YouTube’a.   

11. Placówka nie będzie wykorzystywać danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

12. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:  szkola@sp118.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego, Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław.    

13. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych osobowych, to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).  

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na umieszczanie danych na Facebooku lub na kanale YouTube, prosimy dodatkowo zapoznać się z poniższymi informacjami 
 
Umieszczanie danych osobowych na portalu Facebook lub YouTube, łączy się z przekazywaniem tych danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – a więc państw spoza Unii Europejskiej. 
 
Administratorem tych danych umieszczonych na portalu Facebook jest Meta Platforms Ireland Ltd.  
(kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tego podmiotu możliwy jest przy użyciu formularza: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Meta Platforms Ireland 
Ltd. znajdują się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W polityce znajduje się deklaracja wykonywania praw osób, których dane dotyczą wynikających z RODO. Uprawnienia te można wykonać za naszym pośrednictwem 
(patrz pkt 10 powyżej).  
 

http://www.sp118.pl/
mailto:szkola@sp118.pl
mailto:inspektor@coreconsulting.pl
mailto:szkola@sp118.pl
mailto:iod@uodo.gov.pl
http://www.uodo.gov.pl/
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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Zgodnie z oświadczeniem Meta Platforms Ireland Ltd., jako część organizacji globalnej, działa zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak i poza nim i może przekazywać i przetwarzać dane na terytorium poza 
EOG, które nie ma takich samych ustawowych gwarancji ochrony danych jak na terenie EOG. Facebook korzysta przy tym ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia, równoważnego 
poziomu ochrony (więcej informacji dostępnych tutaj: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp). 
 
Administratorem danych umieszczonych na kanale YouTube jest Alphabet Inc. 
 
Właściciel YouTube deklaruje, że przetwarza dane na serwerach w różnych stronach świata (lista dostępna tutaj: https://www.google.com/about/datacenters/locations/). Wobec wskazanych na liście państw: Stany Zjednoczone, Chile, Tajwan 
(Republika Chińska) i Singapur – Komisja Europejska nie wydała dotychczas decyzji stwierdzającej, że państwa te zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych. Muszą jednak Państwo wiedzieć, że dostęp do danych będzie możliwy nie tylko ze 
wskazanych państw. Dostęp też będzie możliwy niemalże z całego świata – wszędzie tam gdzie użytkownik ma dostęp do serwisu YouTube. YouTube deklaruje jednak, że bez względu na miejsce przetwarzania informacji stosuje on ten sam poziom 
ochrony danych użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności Google, w ramach której działa serwis  YouTube dostępnej tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosharing. W polityce znajduje się deklaracja 
wykonywania praw osób, których dane dotyczą, co minimalizuje ryzyko ich naruszenia przez YouTube i dalej przez osoby trzecie.  Uprawnienia te można wykonać za naszym pośrednictwem (patrz pkt 10 powyżej).   
 
Jakie wiążą się z tym ryzyka? 
 
Treści zamieszczane na fanpage’u na Facebooku i na kanale na YouTube są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby, która korzysta z portalu. Dlatego też, potencjalnie, osoby z całego świata, będą mogły poznać opublikowane przez nas dane 
osobowe. 
Przy czym publikować będziemy tylko takie treści, które nie będą sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i normami kulturowymi. Nie możemy wykluczyć, że jakaś osoba trzecia będzie chciała wykorzystać te dane do własnych celów, np. dokona 
przeróbki nagrań w zakresie wizerunku lub głosu. Gdy tylko dowiemy się o takiej sytuacji, niezwłocznie poinformujemy o tym właściwy portal oraz dokonamy usunięcia danych na poziomie prowadzonego przez nas fanpage’a lub kanału. Chcemy w 
tym miejscu podkreślić, że to my decydujemy o tym, czy jakiś film lub zdjęcie nadal jest wyświetlane na kanale lub fanpage’u,  czy nie – wobec tego mamy kontrolę nad danymi, które tam umieszczamy. Zapewniamy, że będziemy wrażliwi na każdy 
potencjalny przejaw mowy nienawiści. 
 
W związku z tym, że siedziba Facebooka jak i YouTube’a znajduje się na terenie USA informujemy, iż zgodnie z obowiązującym w USA prawem, agencje rządowe mają prawo dostępu do szerokiej gamy informacji przetwarzanych w ramach 
działalności tych firm - między innymi do danych osobowych klientów i użytkowników. Wskazujemy, iż obywatele Unii Europejskiej nie mają możliwości realizacji praw wynikających z RODO, w tym wyrażenia sprzeciwu, wobec takiego 
przetwarzania danych przez te agencje. 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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  __________________________________________  

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
https://www.google.com/about/datacenters/locations/
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosharing
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(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 

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. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Sprzeciw rodzica na udział  dziecka w  organizowanych zajęciach  „Wychowanie do życia w rodzinie”  

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

lub  przez cały  II etap edukacji . 

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

                                    (data)                                                                                      (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
LISTA ZBIORCZA – zgoda na publikacje wizerunku uczniów danej klasy: 
 

Zgoda rodziców  na publikację  wizerunku  dziecka w zestawieniu z jego imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem grupy/klasy przez Szkołę 
Podstawową nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu ( odpowiednio wpisać na podstawie zebranych informacji od rodziców   
zgoda lub  brak zgody ) 
Imię i nazwisko ucznia na stronie internetowej 

www.sp118.pl 

na profilu szkoły na Facebook’u pod adresem  

www.facebook.com/SP118/ 

   

http://www.sp118.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
                                       Plan pracy  wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny  2022/2023  dla klasy ……………………         
 
Główne cele  : ……………………………………… 
 

ZADANIA FORMY TERMINY ODPOWIEDZIALNI EWALUACJA 

     

     

 

Podpis ;  wychowawcy klasy  

 

ZAŁĄCZNIK NR  4 

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

statutem, programem wychowawczo-profilaktycznym, programem doradztwa zawodowego, regulaminem stroju i wyglądu ucznia, 

zasadami bezpieczeństwa 

 -  rok szkolny 2022/2023”   

l.p. Imię i nazwisko ucznia data podpis 

    

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
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„ Oświadczam, że zostałem/am  zapoznany/ a  z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania 

statutem, programem wychowawczo-profilaktycznym, programem doradztwa zawodowego, regulaminem stroju i wyglądu 

ucznia, zasadami bezpieczeństwa   

                                                              -  rok szkolny 2022/2023”   

l.p. Imię i nazwisko rodzica data podpis 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6- Plan   pomocy psychologiczno - pedagogicznej  w klasie wrzesień /luty : 

 KLASY 1-3 :Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom - rok szkolny 2022/2023  ,  KLASA ……WYCHOWAWCA…………… 

 

Rodzaj zajęć: Imiona  i nazwiska uczniów: Termin : Nauczyciel prowadzący Zmiany po I semestrze: 

Zespół dydaktyczno - 

wyrównawczy    

  

 

  

Zajęcia rozwijające 

umiejętność uczenia się 

    

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

 
  

 

Zajęcia logopedyczne     

Zajęcia rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno-społeczne 
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Zajęcia z pedagogiem     

j. polski dla 

obcokrajowców 

 
  

 

Zdw- wyrównanie 

różnic programowych  

dla obcokrajowców 

    

Inne zajęcia o 

charakterze 

terapeutycznym (m.in. 

rewalidacja) 

    

Porady i konsultacje 
prowadzone przez 

pedagoga dla uczniów, 

rodziców 

 

  

 

Porady i konsultacje 
prowadzone przez 

psychologa dla uczniów, 

rodziców 

 

  

 

Inne formy wsparcia:     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                Podpis wychowawcy 

 

 

 

KLASY 4-8 :Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom - rok szkolny 2022/2023      KLASA …….WYCHOWAWCA…………. 
 

Rodzaj zajęć: Imiona  i nazwiska uczniów: Termin : Nauczyciel prowadzący Zmiany po I semestrze: 

Zespół dydaktyczno 

- wyrównawczy   

z  j. polskiego 
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Zespół dydaktyczno  

wyrównawczy  

z j. angielskiego 

    

Zespół dydaktyczno 

– wyrównawczy  

z j. niemieckiego 

    

Zespół dydaktyczno 

– wyrównawczy  

z matematyki 

    

Zajęcia rozwijające 

umiejętność uczenia 

się 

    

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne  

    

Zajęcia 

logopedyczne 

    

Zajęcia rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno-

społeczne) 

    

J. polski dla 

obcokrajowców 

    

Zdw - 

wyrównywanie 

różnic 

programowych dla 
obcokrajowców 

    

Inne zajęcia o 

charakterze 
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terapeutycznym 

(m.in. rewalidacja) 

Zajęcia rozwijające 

uzdolnienia z j. 

polskiego 

    

Zajęcia rozwijające 

uzdolnienia z 

matematyki 

    

Zajęcia rozwijające 

uzdolnienia  

z j. angielskiego 

    

Zajęcia rozwijające 

uzdolnienia  

z j. niemieckiego 

    

Porady i 

konsultacje 
prowadzone przez 

pedagoga dla 

uczniów/rodziców 

    

 

Porady i 

konsultacje 
prowadzone przez 

psychologa dla 

uczniów/rodziców 

 .   

 

Inne formy 

wsparcia:  

    

 

 

………………………………………………………………… 

Podpis wychowawcy 

 
ZAŁĄCZNIK NR 7-   Informacje  o   ustalonych  przez szkołę formach pomocy  
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Wersja dla rodzica 
…………………………………                                                                 Wrocław, dnia …………  

pieczęć szkoły 

           

          Sz. P.  Pan/Pani…………………………………………………. 
                                             (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia) 

 

Niniejszym informuję, iż dla ………………………………………………………………… , klasa…………. 
                                                                           (imię i nazwisko ucznia), 
zostały ustalone następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

które będą realizowane w roku szkolnym 2022/2023: 

1). ……………………………………………………………., – dzień tygodnia …………, godzina……………………, 

2). ............................................................., – dzień tygodnia ……………,  godzina ……………………., 

3)................................................................,– dzień tygodnia ……………, godzina……………, 

 

 

                                                                                       ………………………………………………...                              
                                                                                                                                (podpis  wychowawcy)                                                                                                                 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

wersja dla wychowawcy  

 

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

pieczęć szkoły 

 

Sz. P.  Pan/Pani…………………………………………………. 
             (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia) 
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Niniejszym informuję, iż dla ………………………………………………………………… , klasa…………. 
                                                                           (imię i nazwisko ucznia), 
zostały ustalone następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

które będą realizowane w roku szkolnym 2022/2023: 

1). ……………………………………………………………., – dzień tygodnia …………, godzina……………………, 

2). ............................................................., – dzień tygodnia ……………,  godzina ……………………., 

3)................................................................,– dzień tygodnia ……………, godzina……………, 

 

Wyrażam zgodę na wszystkie proponowane formy pomocy .                                                                                                 

Rezygnuję z formy pomocy nr ………………                                                                                                                                               

 

                                                                                                              (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

ZAŁĄCZNIK NR 8 

Informacja o powrocie ucznia ze szkoły – odpowiednie zaznaczyć wstawiając znak „X” 

l.p. Imię i nazwisko ucznia samodzielne wyjście ze 

szkoły 

opieka w świetlicy 

szkolnej 

odbiór bezpośrednio po lekcjach 

przez rodziców/opiekunów prawnych  

     

     

     

     

 



41 

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH UWZGLĘDNIAJĄCE PRIORYTETY PRZYJĘTE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

1. WRZESIEŃ – Tworzymy klasowy system wartości - Co jest dla nas ważne …? SZACUNEK, ŻYCZLIWOŚĆ, UCZCIWOŚĆ BAJKA „Cesarzowa”   

2. PAŹDZIERNIK – Budujemy poczucie bezpieczeństwa w naszej klasie – jesteśmy zespołem, w którym każdy może się swobodnie wypowiedzieć, nie 

krytykujemy innych, szanujemy swoje różnice. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SZACUNEK, PRZYJAŹŃ, EMPATIA  

3. LISTOPAD – Jestem polakiem co to dla mnie znaczy? Mój patriotyzm na co dzień. WDZIĘCZNOŚĆ,  DOBRO  

4. GRUDZIEŃ – Tradycje świąteczne w mojej rodzinie. SZACUNEK, ŻYCZLIWOŚĆ  

5. STYCZEŃ – Umiejętność uczenia się, a osobisty sukces. Moje skuteczne metody nauki. PRAWDA, WYTRWAŁOŚĆ  

6. LUTY – Moje bezpieczne ferie – bezpieczeństwo w Internecie i nie tylko. UCZCIWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SZACUNEK,  

7. MARZEC – Czy wiem w jaki sposób dbać o swoje zdrowie psychiczne? – zdrowy styl życia.  EMPATIA, PRZYJAŹŃ, SAMOAKCEPTACJA, 

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI,  

8. KWIECIEŃ – Telefon, komputer, papierosy, alkohol – potrafię odmówić i znaleźć alternatywę.  WYTRWAŁOŚĆ,  ODWAGA, ASERTYWNOŚĆ  

9. MAJ – Moja ekologia na co dzień – kształtujemy postawy proekologiczne. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SZACUNEK  

10. CZERWIEC – Jak rozwijam swoje talenty? Czy potrafię zaplanować swój czas wolny? AKTYWNOŚĆ, WYTRWAŁOŚĆ  

 

ZAŁĄCZNIK NR 10 

TEMATY  SZKOŁY  RODZICA  - 2022/2023 

1. WRZESIEŃ – Hierarchia wartości w rodzinie – jakie wartości przekazujemy dzieciom.  

2. PAŹDZIERNIK – Rodzina jako zespól – co może wpływać na bezpieczeństwo dziecka w rodzinie.  

3. LISTOPAD – Patriotyzm na co dzień – jak przekazywać go dziecku.  
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4. GRUDZIEŃ – Relacje w rodzinie – pielęgnowanie tradycji świątecznych.  

5. STYCZEŃ – Jak pomagać dziecku w osiągnięciu osobistego sukcesu w szkole i nie tylko. 

6. LUTY – Rola rodziny w zapewnieniu bezpieczeństwa dziecka w Internecie.  

7. MARZEC – Zdrowie psychiczne mojego dziecka – czy wiem jak je chronić i wzmacniać?  

8. KWIECIEŃ – Współczesne uzależnienia – rola rodziców, opiekunów w profilaktyce.  

9.  MAJ – Jak kształtujemy postawy proekologiczne naszych dzieci – ekologia na co dzień.  

10. CZERWIEC – Pomoc dziecku w planowaniu czasu wolnego i rozwoju jego talentów. | 

EWALUACJA  PROGRAMU   WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

 
 

ROK SZKOLNY 
 

BADANY PROBLEM 
 

 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EWALUACJI 

 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA  

 
TERMIN 

 
 

2022/2023 
 

 

 
 

Świadomość uczniów dotycząca 
profilaktyki zdrowia psychicznego 
(radzenie sobie ze stresem) 
 

 
 

 Ankieta diagnozująca  

 
 

 PEDAGODZY 

 PSYCHOLODZY 

 WYCHOWAWCY 

 
 

Maj  2023 
 

 

 

COROCZNA EWALUACJA W POSTACI – DIAGNOZY SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ DOTYCZĄCEJ POCZUCIA  
       BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I ZAGROŻENIA UZALEŻNIENIEM OD KOMPUTERA, PAPIEROSÓW,       
       ALKOHOLU , DOPALACZY I NARKOTYKÓW NA KOŃCU ROKU 
 

 Zaopiniowany  przez  Radę Pedagogiczną  dnia 13.09.2022r.  r.      Uchwała Rady Rodziców z dnia 15 września  2022 r. 
 


