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MISJA SZKOŁY 

 
Misją Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie jest przygotowanie 

każdego ucznia do: 

• rozpoznawania ogólnospołecznych wartości moralnych i estetycznych, 

ich hierarchizacji oraz dokonywania wyborów ważnych dla odnalezienia 

własnego miejsca w życiu, 

• poznawania prawdy, dobra i piękna, traktowania zdobytej wiedzy i umiejętności 

w sposób integralny, prowadzący do rozumienia ludzi, siebie i świata, 

• samorozwoju i aktywnego uczestnictwa w kulturze, obcowania z tradycją oraz 

szacunku dla symboli szkolnych i narodowych, 

• kształtowania przekonania, że warto być użytecznym, żyć dla drugiego 

człowieka, iść z ufnością w kierunku własnych marzeń oraz rozwijania swoich 

pasji zgodnie z treścią i przesłaniem zawartym w hymnie naszej Szkoły 

 

 
 

„...Jesteśmy młodzi wszystko przed nami...” 

Lublin, 2003 r. 
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PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROGRAMU 

 
1. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dn. 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe 

(art. 26). 

2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 26, art. 

84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3. 

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

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii z późniejszymi zmianami. 

5. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach, placówkach. 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych 

szkół. 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół. 

11. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. 

12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

15. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

16. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

17. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych z późniejszymi zmianami. 

https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczy-i-profilaktyki/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_0_p_0_l_0_i_0
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SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 
IM. ROMUALDA TAUGUTTA W LUBLINIE 

 
Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu 

i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny i refleksyjny stosunek do otaczającej 

go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, współpracy oraz 

kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, 

Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy 

jako podstawę własnego rozwoju. W ujęciu poszczególnych sfer dojrzałości jego cechy, 

postawę i zachowanie zawiera poniższy opis. 

 
UCZEŃ JEST DOJRZAŁY SPOŁECZNIE 

 
Respektuje zasady i normy: 

• rozumie je, 

• stosuje w codziennym zachowaniu, dając przykład innym swoją postawą, 

• właściwie reaguje i zachowuje się wobec łamania zasad. 

Właściwie komunikuje się: 

• prezentując swój punkt widzenia, szanuje poglądy innych, 

• dbając o kulturę słowa, 

• formułuje jasne, precyzyjne komunikaty, 

• słuchając aktywnie, 

• wyrażając radość z sukcesów swoich i innych. 

Szanuje innych i siebie: 

• jest tolerancyjny, świadomy występowania różnic między ludźmi, 

• otwarty na budujące przyjaźnie, miły, taktowny, odpowiedzialny, 

• stara się rozumieć uczucia i emocje innych, odznacza się wrażliwością 

i gotowością pomocy, 

• prezentuje obiektywną samoocenę, 

• przez szacunek wobec siebie unika uzależnień i innych czynników 

zagrażających jego zdrowiu i funkcjonowaniu. 

 
UCZEŃ JEST DOJRZAŁY EMOCJONALNIE I DUCHOWO 

 
Panuje nad swoimi emocjami: 

• właściwie komunikuje swoje emocje, 

• rozwiązuje problemy i zachowuje się w sytuacjach konfliktowych z szacunkiem 

wobec innych i siebie, 

• zna oraz stosuje techniki i strategie rozładowywania negatywnych emocji, 

• jest szczery wobec swoich uczuć, potrafi przeprosić za złe zachowanie. 
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Kształtuje swoją hierarchię wartości: 

• kieruje się ideałami dobra, prawdy i piękna, 

• zaczyna ustosunkowywać się do wartości takich jak: Bóg, honor, Ojczyzna, 

rodzina, zdrowie, nauka, praca, 

• przejawia troskę o swoją i cudzą własność, a także o mienie szkoły. 

Staje się wrażliwy na: 

• piękno przyrody i konieczność jej ochrony, 

• otaczające go piękno świata, zaczyna interesować się sztuką, 

• krzywdę innych, jest gotowy do pomocy, 

• kulturę – uczestnicząc w kulturze, kulturalnie wyraża swoje opinie, 

• wartości artystyczne – tworzy własne i docenia wartości artystyczne tekstów 

kultury oraz wytwory sztuki użytkowej. 

 
UCZEŃ JEST DOJRZAŁY INTELEKTUALNIE I FIZYCZNIE 

 
Zdobył wiedzę i umiejętności, które: 

• umożliwią mu naukę na wyższym poziomie kształcenia, 

• pomogą mu samodzielnie zdobywać wiedzę, 

• zachęcą do dalszego świadomego rozwoju, 

• pozwolą przezwyciężać niepowodzenia, 

• będą motywacją do dbałości o zdrowie ze świadomością różnych czynników 

mających na nie wpływ, 

• umożliwią świadomość własnego ciała, kompensację ograniczeń fizycznych 

ciekawością poznawczą oraz rozwijaniem pasji i zainteresowań, 

• pozwolą organizować wypoczynek i rekreację. 

Charakteryzuje go: 

• sumienność, pilność, systematyczność w nauce i wykonywaniu innych 

obowiązków, 

• samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu trudności w nauce i w życiu, 

• bycie ambitnym i odpowiedzialnym za swój rozwój, 

• bycie wolnym od uzależnień, 

• zdolność do samooceny i poprawy, 

• odpowiedzialność za dokonywane wybory. 

Dąży konsekwentnie do: 

• realizacji wytyczonych planów i zamierzeń, 

• ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności 

i zdobywania nowych kompetencji oraz poszukiwania nowych wyzwań, 

• spełniania swoich marzeń. 
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WPROWADZENIE 

 
Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają 

ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby 

drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich. 

W myśl ustawy Prawo oświatowe, działalność Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda 

Traugutta określona jest przez szkolny zestaw programów nauczania, tworzony przez 

programy nauczania dla każdego z przedmiotów szkolnych oraz program wychowawczo- 

profilaktyczny szkoły. Spójność treści wychowawczo-profilaktycznych w poszczególnych 

programach i realizacja programu przez wszystkich nauczycieli pozwolą uczniom osiągnąć 

umiejętności opisane w podstawie programowej, a także kompetencje dostosowane 

do indywidualnych potrzeb i dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 

Niniejszy Program wychowawczo-profilaktyczny – Rozumiem siebie, próbuję 

zrozumieć innych, pomagam – zwany dalej programem, opracowano na podstawie diagnozy 

wewnętrznej i ewaluacji zewnętrznej oraz dostosowano do potrzeb rozwojowych uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. 

Program obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Treści i działania o charakterze 

wychowawczym formułowano z uwzględnieniem definicji wychowania określonej 

w ustawie – Prawo oświatowe, wg której jest ono wspieraniem dziecka w rozwoju 

ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 

Teoria pedagogiki łączy ściśle wychowanie z profilaktyką, wprowadzając ją wówczas, gdy 

działania wychowawcze okazują się nieefektywne. Wyznacza się bowiem profilaktyce 

ważną rolę interwencji kompensującej niedostatki wychowania. Profilaktyka to proces 

wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących 

i zaburzających zdrowe życie. 

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną 

całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego 

człowieka. Dlatego naturalnym wydaje się być programowanie działań wychowawczych 

wraz z planowaniem działań z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Jedna 

z definicji mówi o profilaktyce jako działaniach, skierowanych do różnych grup, 

we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, które mają na celu zapobieganie 

pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk 

społecznych. 

 Przy ewaluacji programu w roku szkolnym 2018/19 wykorzystano ankiety przygotowane 

przez zespół ekspertów służące do rozpoznania czynników chroniących i czynników ryzyka 

w środowisku szkolnym. Przeprowadzona diagnoza i zawarte w ewaluacji wnioski pomogły 

rozpoznać potrzeby rozwojowe uczniów oraz wspomniane czynniki, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. W trakcie realizacji programu zaplanowano 

współpracę z policją w celu poprowadzenia działań profilaktycznych dotyczących nowych 

narkotyków (dopalacze). 

 W ramach diagnozy szkolnej prowadzone były badania dotyczące zagrożeń związanych 

z narkotykami i dopalaczami. W wybranych klasach przeprowadzone zostały zajęcia 

ze specjalistami z wykorzystaniem skutecznych działań profilaktycznych opartych na naukowych 
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podstawach. 

 W działaniach profilaktycznych wykorzystujemy ofertę ORE zawierającą poradniki, 

informatory, programy, scenariusze zajęć z uczniami i rodzicami oraz ofertę doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w problematyce przeciwdziałania narkomanii. 

  

Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach, w zależności od stopnia 

ryzyka (definicja profilaktyki w załączniku nr 1). 

 

Niniejszy dokument powstał na podstawie analizy i wniosków dotyczących: 

• realizowanych przez nauczycieli działań wychowawczych i profilaktycznych 

z uczniami; 

• animacji różnorodnej aktywności uczniów z uwzględnieniem indywidualnego 

potencjału każdego dziecka; 

• wysokich wskaźników efektywności pracy dydaktycznej, możliwych 

do osiągnięcia przez dzieci, którym szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa 

psychicznego i fizycznego. 

 

Obszary kształtowania postaw, a sfery dojrzewania ucznia 

 
 

Kompozycja programu opiera się na powtarzalnym na każdym poziomie klas układzie 

obszarów kształtowania postaw. W sposób spiralno-koncentryczny porządkuje działania 

wychowawcze. Obszary kształtowania postaw, odnieść można do sfer dojrzewanie dziecka. 

Układ obszarów w dokumencie przedstawia się następująco: 

Obszar I. Samopoznanie i samodzielne uczenie się – SFERA FIZYCZNA, MOCJONALNA, 

INTELEKTUALNA. 

Obszar II. Współdziałanie w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej w oparciu 

o wybrane wartości w tym doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji językowej – 

SFERA SPOŁECZNA i DUCHOWA. 

Obszar III. Kształtowanie postaw patriotycznych – SFERA DUCHOWA: 

a) postępowanie zgodne ze świadectwem Patrona Szkoły w kontekście historii i tradycji 

szkoły; 

b) obchodzenie najważniejszych rocznic ze znajomością czasu, miejsca i znaczenia; 

c) znajomość historii najważniejszych zabytków Lublina w emocjonalnym związku ze swoim 

miastem. 

Obszar IV. Promocja zdrowego stylu życia – SFERA FIZYCZNA 

Obszar V. Bezpieczeństwo – SFERA EMOCJONALNA I FIZYCZNA. 

 
 

Strategia opracowania programu 

Strategia opracowania programu uwzględniła wiek, specyfikę problemów i stopnień 

ich nasilenia. Projektowane zadania sięgają do dobrych praktyk wewnątrzszkolnych z innym 
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rozłożeniem akcentów dotyczących sfery przypomnienia, a także wspólnego z dziećmi 

oraz rodzicami respektowania zasad i norm społeczności naszej szkoły. 

Etapy powstawania programu miały na celu udział wszystkich statutowych organów 

szkoły w procesach decyzyjnych dotyczących jego treści. 
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CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SZKOŁY Z UWZGLĘDNIENIEM 

OKRESU ROZWOJOWEGO UCZNIÓW 

 
Środowisko Szkoły 

 
Środowisko Szkoły Podstawowej nr 6 tworzą przede wszystkim uczniowie do niej 

uczęszczający, będący podmiotem procesu kształcenia i wychowania, a także ich rodzice, 

nauczyciele, pracownicy administracyjni i całe środowisko lokalne. Szkoła Podstawowa nr 6 

utrzymuje się w czołówce najlepszych szkół w Lublinie. Wskazuje to na wysokie ambicje 

dzieci i ich rodziców, a także wysoką jakość kształcenia. Co roku szkoła może poszczycić się 

kilkoma laureatami z różnych konkursów przedmiotowych. Wielu uczniów zdobywa 

stypendia Prezydenta Miasta Lublin. Uczniowie swoje zdolności mogą rozwijać nie tylko 

w zakresie nauczanych przedmiotów. Dla uzdolnionych muzycznie zawsze znajdzie się 

miejsce w szkolnym chórze „Kasjopea”, który każdego roku plasuje się w czołówce chórów 

w kraju. Chór nagrywa również własne płyty. Podobnie rzecz się ma z grupami tanecznymi, 

które preferują taniec towarzyski, ale też współczesne formy tańca. Bardzo duża liczba 

uczniów objęta jest opieką świetlicy szkolnej. Dzieci przebywają tam przed zajęciami, a po 

skończonych lekcjach oczekują w świetlicy na rodziców. 

Dzięki dotychczasowym działaniom wśród uczniowskiej społeczności coraz rzadziej 

zauważalne są dysproporcje między uczniami, którzy pochodzą z rodzin dobrze 

sytuowanych, a tymi, których rodziny mają trudną sytuację finansową. Wśród uczniów są 

dzieci, które pochodzą z rodzin wojskowych, gdyż szkoła znajduje się w pobliżu jednostki, 

a właściwie została postawiona na dawnych terenach należących do Garnizonu Lublin. 

Rodzice niektórych uczniów są obecnie na misjach wojskowych lub oddelegowani do innych 

placówek wojskowych. Na wniosek rodziców, wspólną decyzją Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej wprowadzono jednolity strój szkoły. Pomaga on budować wizerunek szkoły, 

wychowywać ku wartościom oraz prowadzić działania profilaktyczne. 

SP6 znajduje się w starej dzielnicy miasta zwanej Wieniawą, gdzie zlokalizowane są 

trzy uniwersytety. W najbliższym otoczeniu szkoły są bloki mieszkalne, kamienice 

i akademiki studenckie. Należy zwrócić uwagę, że bliskość uczelni wyższych tworzy 

naturalne środowisko do współpracy adresowanej do uczniów. Plusem takiego położenia jest 

także łatwy dostęp do basenu Akademickiego Centrum Kultury Fizycznej, a problemy może 

powodować bliskość akademika i specyfika zachowań studenckich. 

Liczba oddziałów klasowych, baza lokalowa i najbliższe otoczenie szkoły tworzy 

kameralny klimat. Układ pomieszczeń w budynku z jednej strony bardzo sprzyja integracji 

całej szkolnej społeczności. Niemniej powierzchnia użytkowa sal dydaktycznych nie pozwala 

na jednozmianowy ciąg pracy szkoły. Wciąż doskonalona baza dydaktyczna tworzy dzieciom 

warunki do rozwoju zainteresowań i pasji, a także osiągania kompetencji przedmiotowych. 

 
 

Charakterystyka okresu rozwojowego uczniów szkoły 

 
Uczniowie szkoły to dzieci i młodzież od 6 do 15 roku życia. Oznacza to, że 

w placówce będą obecne dzieci znajdujące się według teorii Piageta w stadium heteronomii 

moralnej. Dzieci będące w tym stadium kontaktują się głównie ze swoimi rodzicami, wierząc 

w ich wszechmoc i są przekonane o nienaruszalności reguł postępowania przez 
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nich określonych. Świadomość dobra i zła kształtuje się u nich na podstawie tego, co mówią 

rodzice. Dla okresu heteronomii charakterystyczny jest egocentryzm i realizm moralny. 

Egocentryzm sprawia, że dziecko jest przekonane o tym, że wszyscy posiadają taki sam 

pogląd na dobro i zło jak ono samo. Ogranicza to współdziałanie z innymi. Realizm moralny 

każe młodym ludziom spostrzegać rzeczy w konkretny sposób, oceniając ludzkie czyny 

według kryterium fizycznych konsekwencji, nie uwzględniając intencji sprawców. 

Około 7 roku życia uczniowie osiągają drugi etap rozwoju moralnego – relatywizm 

moralny charakteryzujący się jednostronnym poszanowaniem reguł, których istnienie dziecko 

zaczyna sobie uświadamiać. Młodzi ludzie są jednak przekonani o nienaruszalności reguł, 

i co za tym idzie, wprowadzenie do nich jakichkolwiek zmian jest traktowane jako 

wykroczenie. Dzieci zaczynają jednak już uwzględniać intencje sprawców, chociaż nie 

zawsze potrafią swoje sądy uzasadnić. Uczniowie zaczynają traktować reguły społeczne jako 

umowy i wiedzą, że te reguły mogą się zmieniać w zależności od warunków. Dopuszczają 

np. kłamstwo w celach szlachetnych. 

W ostatnich latach szkoły podstawowej, na początku okresu dorastania, uczniowie 

wchodzą w fazę autonomii moralnej. Uczą się współdziałać w grupie rówieśniczej 

dostrzegając, że mogą się różnić poglądami. Zauważają, że norma zachowania nie jest 

narzucona z góry, ale jest efektem współdziałania między ludźmi oraz ich ustaleń, które 

mogą doprowadzić do zmiany reguł postępowania. Dziecko przestaje oceniać czyny innych 

wyłącznie z punktu widzenia skutków ich czynów, ale przede wszystkim bierze pod uwagę 

ich intencje. Zaczyna oceniać czyny w ogólnych kategoriach wzajemnego szacunku 

pomiędzy ludźmi, sprawiedliwości i równości w zależności od sytuacji. 

W pierwszych latach szkolnych rozwija się również dojrzałość społeczna. Młodsze 

dzieci idąc do szkoły, oprócz obowiązków związanych z nauką, stają przed równie trudnym 

zadaniem rozwojowym – wejściem w grupę rówieśniczą i znalezieniem w niej własnego 

miejsca. Muszą poddać się różnorodnym wpływom społecznym, często odmiennym od tych 

jakie wywiera na nich rodzina. Istotne jest, aby dzieci miały w tym okresie zapewnioną 

prawidłową opiekę, a metody wychowawcze, które są stosowane przez rodziców 

i nauczycieli były przemyślane. Jeśli dziecko dobrze się czuje w grupie rówieśniczej, 

korzystnie wpływa to na rozwój jego osobowości. Przyjazne środowisko ucznia przyczynia 

się w znacznej mierze do podwyższenia jego samooceny, a ta z kolei pozytywnie wpływa na 

jego rozwój umysłowy i uczuciowy. Jest to szczególnie ważne w tym wieku, gdyż jak 

słusznie zauważa Erikson w okresie między 6 a 14 rokiem życia dziecko jest szczególnie 

narażone na wytworzenie się u niego poczucia mniejszej wartości ze względu 

na kształtowanie się właśnie w tym okresie poczucia kompetencji i skuteczności w działaniu. 

 

Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych 

 
Praca wychowawcza z uczniami w SP6 ma swoje wieloletnie tradycje i dobre praktyki. 

Każdy z nauczycieli i wychowawców może wykorzystywać sprawdzone w efektywności 

działania wychowawcze. Wspieranie dziecka w rozwoju społecznym i wychowanie 

ku wartościom zawsze towarzyszyło dydaktyce w SP6, a poszczególne umiejętności 

specjalistyczne i ponadprzedmiotowe kształtowane są w korelacji z uniwersalnym kanonem 

dobra i piękna w życiu każdego, a szczególnie dziecka i adolescenta. 

Ważnym kontekstem są zasoby wewnątrzszkolne, a wśród nich za najważniejszy 

należy uznać wysokie kompetencje wychowawcze kadry pedagogicznej SP6 oraz 
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wspomniane już dobre praktyki programowania pracy i sposoby realizacji zadań. Zostały 

one także precyzyjnie opisane w katalogu pedagogicznych procedur wewnątrzszkolnych. 

Szczegółowy inwentarz cech osobistych i zadań nauczyciela-wychowawcy umożliwia 

nowym pracownikom pedagogicznym osiągać je, a tym samym efektywnie realizować cele 

wychowawczo-opiekuńcze. Praca nauczycieli z uczniami wymaga współpracy i wsparcia 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów. W procesy wychowawczo-profilaktyczne włączani 

są również pracownicy niepedagogiczni. 

 

 Ewaluacja i wyznaczone ścieżki działania na najbliższy rok szkolny 2019/2020 

 

 W czerwcu 2019 roku przeprowadzona została ewaluacja powodzenia realizowanego 

programu profilaktyczno-wychowawczego zarówno przez nauczycieli, uczniów jak i rodziców. 

Wnioski i rekomendacje stały się drogowskazem na obszary, które w sposób szczególny należy 

zgłębić w obecnym roku szkolnym. 

 Nauczyciele, jako pierwsza grupa poddana ewaluacji wyodrębniła sześć obszarów, 

którym w pracy z uczniami należy poświęcić szczególną uwagę. Pierwszym z nich jest 

przestrzeganie prawa szkolnego. Związany jest on przede wszystkim z podkreślaniem istoty 

przestrzegania prawa zawartego w Statucie Szkoły, ze szczególnym naciskiem na pojęcie 

odpowiedzialności oraz świadomość konsekwencji własnych czynów. Kolejnym z obszarów jest 

kultura i dyscyplina w zachowaniu uczniów. Dotyka on zagadnień związanych z zachowaniem 

adekwatnym do sytuacji oraz wzajemnego szacunku w relacji uczeń-nauczyciel. Trzecim 

obszarem są relacje między uczniami. Skupiony jest on wokół budowania dobrej współpracy 

opartej na empatii i koleżeństwie. Ten obszar, podobnie jak w latach poprzednich, ma opierać 

się o zasadę Porozumienia bez przemocy oraz elementy mediacji. Kolejnym istotnym aspektem 

jest budowanie skutecznej motywacji i zaangażowania uczniów. Związane jest 

to z wykorzystywaniem w praktyce wiedzy na temat skutecznych metod uczenia się, ale także 

nauka skutecznego planowania swoich obowiązków, jak i czasu wolnego. Piątym obszarem jest 

współpraca z rodzicami, która daje poczucie bezpieczeństwa. Powinna być zależna od sytuacji 

i indywidualnych potrzeb ucznia. Ostatnim obszarem nadmienionym przez nauczycieli są 

działania profilaktyczne. Ten obszar wymaga działania dwutorowego – z jednej strony będzie 

to promowanie zasad prozdrowotnych, podejmowanie tematyki szacunku do innych i samych 

siebie, wspieranie inicjatyw opartych na wartościach, z drugiej strony spotkania ze specjalistą 

w dziedzinie uzależnień. 

 Rodzice uczniów również wskazali na obszary, które ich zdaniem potrzebują 

szczególnego wsparcia. Wśród tych, które najczęściej wybierali, była nieumiejętność ich dzieci 

w radzeniu sobie z porażką. Kolejnym podkreślanym przez rodziców obszarem były konflikty 

rówieśnicze oraz świadome ponoszenie konsekwencji swojego zachowania. W odpowiedziach 

pojawiały się także trudności w planowaniu i organizowaniu czasu, relacjach z rówieśnikami 

(w tym współdziałaniu w grupie) oraz przestrzeganiu zasad. Rodzice uczniów zwracali także 

uwagę na potrzebę większej ilości spotkań uczniów z psychologiem lub pedagogiem. 

W ich wypowiedziach podkreślana była także potrzeba, aby oni sami również mogli skorzystać 

z rozmowy z psychologiem lub pedagogiem szkolnym w razie pojawiających się wątpliwości 

dotyczących funkcjonowania ucznia w szkole. Bardzo otwarte było również podejście 

do spotkań ze specjalistami, którzy mogliby wspomóc ich w procesie wychowania dzieci. 

 Ewaluacja uczniów odbyła się za pomocą ankiety internetowej. Odpowiedzi pokazały, 

że w społeczności SP6 większość zachowań rówieśniczych oparta jest o empatię i koleżeństwo. 



14 

 

 

Ich kontakty z nauczycielami, wychowawcami są pełne szacunku i określane jako dobre. 

Obszarami, które należałoby objąć działaniami jest konstruktywne radzenie sobie 

z trudnościami. Dodatkowo należałoby podjąć działania mające na celu zapobieganie sięganiu 

po używki. Jako główne powody takich decyzji uczniowie wymieniali ciekawość, chęć 

poprawienia sobie nastroju oraz chęć zaznaczenia swojej autonomii. Ostatnim z kluczowych 

działań powinno być stworzenie przestrzeni pełnej bezpieczeństwa i ufności, która doda 

uczniom śmiałości w szukaniu pomocy wśród nauczycieli, wychowawców, pedagoga oraz 

psychologa. 
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CELE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE PROGRAMU 
 

Cele ogólne 

 

Ogólne cele wychowania i profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda 

Traugutta w Lublinie ukierunkowane są na wspieranie uczniów w rozwoju fizycznym, 

emocjonalnym, intelektualnym, duchowym i społecznym ze szczególnym uwzględnieniem 

wartości szacunku wobec osób i środowiska naturalnego, cudzej własności oraz siebie jako 

osoby, która dba o własny rozwój. 

 

Cele ogólne: 

• wykształcenie u uczniów nawyków kulturalnego zachowania, przestrzegania przez 

uczniów zasad i norm, umożliwiających dobre współżycie społeczności szkolnej; 

• ukształtowanie przynależności do społeczności szkolnej oraz poczucia tożsamości 

w związku z krajem urodzenia i miejscem zamieszkania; 

• zaznajomienie uczniów z zagrożeniami zdrowia i zasadami bezpieczeństwa 

oraz nauczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia; 

• przygotowanie uczniów do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie 

czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się 

na wartości europejskie. 

 

Cele szczegółowe: 

 

• Uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej. 

• Uczeń zna zasady dobrego zachowania i według nich postępuje. 

• Uczeń swoim zachowaniem i językiem wyraża szacunek dla tradycji szkolnych 

i narodowych. 

• Uczeń okazuje szacunek kolegom i dorosłym, nazywa swoje uczucia oraz 

komunikuje się z innymi bez przemocy. 

• Uczeń zna swoje mocne i słabe strony oraz postępuje zgodnie z zasadami dobrego 

zachowania. 

• Uczeń planuje swoje działania i przewiduje ich efekty. 

• Uczeń jest odpowiedzialny i przewiduje konsekwencje swojego działania. 

• Uczeń prezentuje dojrzałą postawę do podejmowania właściwych decyzji, zgodnych 

z uniwersalnym systemem wartości, adekwatnie do swojego wieku. 

Cele szczegółowe programu korespondują ściśle z opisem sylwetki absolwenta, 

a sformułowano je również w świetle diagnozy potrzeb. Określono je w Programie działań 

wychowawczo-profilaktycznych dla poszczególnych poziomów klas (patrz – aktualny 

dokument, s. 23). 

 

Warunki realizacji programu 

 

Rodzice: 

• współpracują z wychowawcą i nauczycielami; 
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• identyfikują cele programu z osiągnięciami swojego dziecka; 

• uznają wartości, do których odnoszą się działania edukacyjne szkoły, opisane 

w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania; 

• uznają zasady i przestrzegają norm określonych w Statucie Szkoły i procedurach 

wewnątrzszkolnych; 

• biorą udział w warsztatach organizowanych przez szkołę (informacje o warsztatach 

będą podawane na bieżąco, przed zebraniami z rodzicami); 

• ewaluują postępy programowych działań. 

Nauczyciele: 

• systematycznie realizują program podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

• doskonalą metody pracy z uczniami; 

• monitorują efekty swoich działań z uczniami; 

• uczestniczą w ewaluacji programowanych działań. 

Pedagog i psycholog szkolny: 

• wspierają nauczycieli, rodziców i uczniów w realizacji programu. 

Pracownicy niepedagogiczni: 

• znają cele programu; 

• pomagają nauczycielom w przygotowaniu warsztatu pracy; 

• komunikują dyrekcji szkoły i nauczycielom zdarzenia i sytuacje, które zagrażają 

realizacji celów. 

Dyrekcja: 

• monitoruje realizację programu; 

• prowadzi stały nadzór nad realizacją zadań przez nauczycieli. 

 

Na podstawie diagnozy sytuacji szkolnej oraz ewaluacji działań wychowawczo- 

profilaktycznych w roku 2018/19 najbardziej problemowe wydają się być poniższe 

zachowania uczniów: 

• zaburzone kompetencje emocjonalne, m.in. trudność w radzeniu sobie z porażką; 

• zaburzenia w relacjach interpersonalnych warunkujące osiąganie kompetencji 

społecznych; 

• trudności dydaktyczne; 

• problemy z substancjami uzależniającymi (alkohol, papierosy, e-papierosy). 

 

Adresaci programu 

 

Adresatami programu jest zatem cała społeczność szkoły, a szczególnym podmiotem 

działań uczniowie. Profilaktyką uniwersalną zostaną objęci wszyscy uczniowie. 

Do działań z zakresu profilaktyki selektywnej wybrano uczniów na podstawie: 

• informacji od wychowawców o rozpoznanych potrzebach uczniów w bieżącym 
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roku szkolnym; 

• analizy dokumentów pedagoga i psychologa szkolnego; 

• analizy dokumentów dostarczonych przez rodziców z poradni pedagogiczno- 

psychologicznych lub innych specjalistycznych; 

• ewaluacji ankiety internetowej dla uczniów oraz rodziców; 

• obserwacji uczniów – ich zachowania oraz efektów uczenia się. 

Profilaktyką selektywną zostaną objęci uczniowie, którzy są szczególnie narażeni 

na działanie czynników ryzyka, takich jak: 

• brak satysfakcjonujących relacji rówieśniczych; 

• nieadekwatna samoocena; 

• trudności w nauce; 

• niewłaściwie realizowany obowiązek szkolny (np. absencja, liczne spóźnienia); 

• zachowania agresywne; 

• trudne warunki ekonomiczne rodziny; 

• przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie; 

• rodziny niepełne, dysfunkcyjne, rozbite. 

 
Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki selektywnej podjęte będą w formach: 

1. Indywidualnych, systematycznych rozmów uczniów z nauczycielami, 

wychowawcami, pedagogiem, psychologiem. 

2. Stałej współpracy z rodzicami uczniów, konsultacje (według uzgodnionego planu 

wspomagania dziecka). 

3. Wypracowania spójnego sposobu postępowania wobec ucznia w szkole i domu 

(jak wyżej). 

4. Zawierania umów i ustaleń z uczniami oraz ich rodzicami. 

5. Spotkań uczniów z przedstawicielem policji w klasach, w których występuje 

nasilony problem agresywności. 

6. Kierowanie rodziców na zajęcia Szkoły dla Rodziców. 

7. W sytuacji rozpoznania szczególnych potrzeb związanych z narażeniem 

na czynniki ryzyka uczniowie będą kierowani do Poradni Specjalistycznych 

oraz grupy kształtującej kompetencje emocjonalno-społeczne w szkole. 

 
Do grupy kształtującej kompetencje emocjonalno-społeczne będą przyjęci 

uczniowie na podstawie rozpoznanych przez wychowawców, pedagoga i psychologa 

szkolnego szczególnych potrzeb rozwojowych. Spotkania grupy będą odbywały się raz 

w tygodniu w ciągu roku szkolnego. Zajęcia będą trwały każdorazowo 45 minut. Grupa 

będzie liczyła do 10 osób. Istotne jest, by uczestnicy grupy regularnie uczęszczali na zajęcia, 

gdyż jest to warunkiem dobrego jej funkcjonowania. Celem grupy jest rozwijanie 

kompetencji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem budowania dobrych relacji 

rówieśniczych. Grupę prowadzi wykwalifikowany nauczyciel socjoterapeuta, psycholog lub 

pedagog szkolny. 
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Profilaktyka wskazująca obejmie uczniów, u których zostaną rozpoznane zachowania 

ryzykowne, takie jak: 

• myśli samobójcze, samookaleczenia; 

• picie alkoholu i przyjmowanie środków psychoaktywnych; 

• stosowanie przemocy (w tym cyberprzemoc); 

• nierealizowanie obowiązku szkolnego. 

W tym celu zostały stworzone procedury odpowiednie do określonego problemu 

(pakiet procedur w załączniku nr 8). 
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TREŚCI PROGRAMU 
 

Struktura treści programu w układzie wertykalnym wynika z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego szkoły podstawowej oraz dopuszczonych do realizacji zestawów 

programów nauczania. Układ spiralno-koncentryczny oparto na sferach rozwoju przyjętych 

w opisie sylwetki absolwenta (wyniki analizy nowej podstawy programowej i treści 

programów nauczania dokonanej przez nauczycielskie zespoły przedmiotowe pod kątem 

wychowawczo-profilaktycznym zamieszczono w załączniku nr 3). 

Ponadto: 

• treści programu uwzględniają specyfikę wieku rozwojowego uczniów i opisane 

zostały dla wszystkich poziomów nauczania (klas od I do VIII); 

• dzięki temu, praca wychowawcza zintegrowana jest z treściami programów 

nauczania, a zadania do realizacji włączane są i precyzowane w planach pracy 

dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 

• z uwagi na procesowy charakter działań wychowawczych, podlegają one 

systematycznej autoewaluacji, której wyniki są omawiane w zespołach 

nauczycieli uczących daną klasę oraz z rodzicami; 

• poprawie efektywności działań z uczniami podczas obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych służą przedsięwzięcia towarzyszące, realizowane z rodzicami 

i partnerami szkoły; 

• mocny akcent wychowawczy dotyczy animowania działań Samorządu 

Uczniowskiego. 

Kształt programu jest wynikiem powtórnej analizy jakościowej problemów 

rówieśniczych, zasobów szkoły oraz relacji z rodzicami uczniów naszej szkoły, które 

w zdecydowanej większości tworzone są w zrozumieniu potrzeb dzieci i dobrej współpracy. 

Celem interwencji profilaktycznej będzie oddziaływanie zarówno na czynniki ryzyka, 

jak i na czynniki chroniące. Działania profilaktyczne skierowano na najważniejsze czynniki 

ryzyka tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu społecznym. 
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STRATEGIE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE 

 
Przyjęte strategie wychowawczo-profilaktyczne za podstawę uznają współdziałanie 

z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów. Wiążąca jest kwestia wzajemnego 

zrozumienia i wsparcia nauczycieli i rodziców. Strategicznym staje się maksymalne 

rozwijanie przez nauczycieli w pracy wychowawczej z uczniami dziecięcych 

i młodzieńczych cech oraz zachowań, które pomogą uczniom zrozumieć siebie, przyswoić 

i zautomatyzować zasady oraz reguły życia społecznego. Ważnym jest, by dziecko znalazło 

w szkole klimat i warunki dla rozpoznawania i doskonalenia mocnych stron oraz realizacji 

swoich pasji. Równie ważnym jest, by we współpracy z rodzicami pomagać dziecku 

poznawać ograniczenia osobiste z jednoczesną nauką technik radzenia sobie z różnymi 

niepowodzeniami przy wykorzystaniu indywidualnych, osobistych zasobów nastolatka. 

Nauczyciele SP6 jako kompetentni pedagodzy łączą w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

budzenie poznawczej ciekawości wobec zagadek otaczającego świata ludzi i natury 

z otwartością na trudne pytania, a także odbiegające od stereotypowych reakcje i odpowiedzi 

ze strony uczniów, przy zachowaniu zasad kultury osobistej i szacunku dla uniwersalnych 

norm społecznych. Zasadniczą jest zasada, by szkolnym procesom rozwoju indywidualnego 

i społecznego każdego dziecka wraz z obiektywną samooceną, towarzyszyła afirmacja bycia 

potrzebnym w grupie rówieśniczej, w środowisku rodzinnym i pozaszkolnym gronie 

przyjaciół. Tak rozumiane wychowanie jest najbardziej pojemnym i bezpiecznym 

działaniem, które tworzy przestrzeń i daje uczniom podstawy oraz pozytywną siłę 

do radzenia sobie w sytuacjach ryzyka różnego rodzaju uzależnień. 

Oprócz systematycznej pracy wychowawczej opartej na uniwersalnych wartościach, 

strategia realizacji programu polega na dostosowaniu przez nauczycieli i wychowawców 

działań i zaplanowaniu pracy z uczniami zgodnie ze zdiagnozowanymi specyficznymi 

potrzebami każdej z klasowych grup rówieśniczych. Dlatego plany pracy dydaktyczno- 

wychowawczej w obrębie przedmiotów oraz plany pracy wychowawców klas, powinny być 

wynikiem współdziałania na poziomie nauczycielskich zespołów wychowawczych danej 

klasy. Zarówno specyfika form działań, jak rozłożenie akcentów wychowawczo- 

profilaktycznych będą gwarantem efektywności działań nauczycieli z uczniami w świetle 

potrzeb indywidualnych i grup rówieśniczych. Realizowane w każdej grupie minimum 

programowe to działania z wykorzystaniem dobrych praktyk wychowawczych 

wypracowanych w szkole. 

W profilaktyce oddziaływań na czynniki chroniące przyjęto zjawisko rezyliencji, która 

odnosi się do rozwijania zdolności, aby nie dać się pokonać trudnym sytuacjom życiowym 

(pełny opis w załączniku nr 4). 

W procesie wychowawczym istotnym jest, by podejmowane działania były dalekie od 

indoktrynacji, narzucania, automatycznego wdrażania. Programowane działania 

to podmiotowe kreowanie sytuacji poznawania, przeżywania i urzeczywistniania wartości 

przez uczniów. Podmiotowy sposób wychowania to również określone strategie 

wychowawcze takie jak: strategia dysonansu, strategia świadectwa i strategia stymulacji. 

Inne, zaplanowane do realizacji programu to: strategia alternatyw, strategia 

kształtowania umiejętności życiowych, strategia przekazu informacji. Programowane 

działania wykorzystują również strategię rozwoju zasobów środowiskowych. 

Klasyfikacje strategii wychowawczych i profilaktycznych przedstawiono w załączniku 

nr 5. 
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PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW PROGRAMU 

 
Istotną funkcję w wychowaniu ku wartościom pełnią metody, formy i sytuacje 

wychowawcze. Do podstawowych metod i form należą: dyskusja, praca z tekstem, którego 

treścią są wartości oparte na świadectwie osób godnych naśladowania, konkursy poetyckie, 

literackie, plastyczne, sesje popularnonaukowe lub debaty o tematyce aksjologicznej, 

projekty aksjologiczne; a także redakcja gazetki szkolnej /Szósty Zmysł/. 

Program w sposób funkcjonalny wykorzystuje metody komunikacji i rozwiązywania 

problemów umożliwiające wzajemną autentyczność i szacunek w relacjach międzyludzkich. 

W celu realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych, wspierających w pełni dziecięce 

dojrzewanie i osiąganie kompetencji społecznych zostaną wykorzystane elementy metody 

„Porozumienie bez przemocy” (skrót PBP) Marshalla Rosenberga (załącznik nr 6) oraz 

mediacje szkolne (załącznik nr 7). 

Funkcjonalną podstawą działań wychowawczych i profilaktycznych będą techniki 

i strategie komunikacyjne. A wśród nich: 

• strategie PBP i zaawansowane techniki na poziomie komunikacji społecznej takie jak: 

aktywne słuchanie, zadawanie pytań otwartych, komunikat „ja”, parafraza, 

odzwierciedlanie, klaryfikacja, podsumowanie, komunikacja niewerbalna; 

• ekspresja treści emocjonalnych, uczuć, potrzeb poprzez powstrzymanie się 

od wyrażania uczuć podniesionym tonem; słowa powinny być wypowiadane tak, aby 

odbiorca nie wyczuł w nich agresji, pogardy, ironii, a jedynie szacunek, akceptację 

i zrozumienie; 

• techniki pracy w małych grupach, np. intelektualne – kiedy nauczyciel korzysta 

z licznych środków przekazu, stosując np. wizualizacje – plakaty i inspiracje 

na ścianach, scenki terapeutyczne – bazujące na empatii udzielanej uczestnikom przez 

nauczyciela; ćwiczenie empatii wobec drugiej osoby z udziałem obserwatora; zajęcia 

z PBP odbywają się w ramach godzin wychowawczych i języka polskiego, a wybrane 

strategie PBP są doskonalone podczas bieżącej pracy z uczniami w szkole; 

• kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez powstrzymywanie się od wyrażania 

negatywnych ocen co do własnej osoby; 

• kształtowanie pozytywnej samooceny poprzez akceptację własnej osoby; 

• debaty uczniowskie i dyskusje na forum – dają wszystkim możliwość swobodnego 

wypowiedzenia się na temat uczuć i potrzeb, jakie odczuwają; 

• projekty edukacyjne – interdyscyplinarne i ponadprzedmiotowe rozwijanie 

kluczowych kompetencji uczniów. 

 

Równolegle do przedstawionych celów programu odbywa się praca na wartościach 

zogniskowanych na działaniach w poszczególnych miesiącach roku szkolnego: 

• wrzesień – normy i zasady (kontrakty klasowe, zasady zachowania, prawa i obowiązki 

ucznia, integracja klasowa); 

• październik – szacunek i odpowiedzialność (kultura słowa, zasady savoir vivre, 

zwroty grzecznościowe, wsparcie dla słabszych, świadomość konsekwencji własnych 

czynów ); 
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• listopad – tożsamość (święta narodowe – patriotyzm, poznawanie siebie, swojej 

historii); 

• grudzień – życzliwość (Mikołajki, Wigilie klasowe, akcje charytatywne, np. „Pomóż 

dzieciom przetrwać zimę”); 

• styczeń –przyjaźń, asertywność, bezinteresowność (wzajemna pomoc, empatia, 

stawianie granic); 

• luty – wspólnota (podkreślenie tego, co nas łączy – Dzień Patrona Szkoły, tworzenie 

przestrzeni do integracji poprzez zabawy karnawałowe – zachowanie, zasady savoir 

vivre, omówienie jak ma wyglądać zabawa); 

• marzec – mądrość/także nauka/ i samodoskonalenie (rozwój, konkursy, poszerzanie 

świadomości dotyczącej preorientacji zawodowej); 

• kwiecień – kultura/piękno/ (Szkolna Wiosna Teatralna, wycieczki szkolne); 

• maj – zdrowie i ekologia (sposoby zdrowego żywienia, dietetyk – spotkanie o zdrowym 

odżywianiu, warsztaty dla uczniów – z dietetykiem; ruch, zdrowie, aktywność 

fizyczna); 

• czerwiec – aktywność i zaangażowanie (pokazy klas na zakończenie roku, aktywność 

podczas roku szkolnego oraz podczas wakacji – umiejętne planowanie czasu wolnego, 

podkreślanie pasji, które warto rozwijać). 

 

 

Realizacja programu oparta na wartościach będzie dokonywała się zarówno podczas lekcji, jak 

i w czasie zajęć w świetlicy szkolnej. 
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PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY I 
 

Cel szczegółowy: Uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej. 

 
Obszar kształtowania 

postaw 
Formy i środki realizacji zadania Osoba odpowiedzialna Efekty działań wychowawczych i profilaktycznych 

I. Samopoznanie 

i samodzielne uczenie się. 

1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach 

szkolnych i międzyszkolnych. 

2. Udział w spotkaniach z Panią Muzyką, 

warsztatach UNIKIDS, przyrodniczo-

kulinarnych. 

3. Zorganizowanie międzyklasowego konkursu 

pięknego czytania. 

 

Wychowawca  

 

Osoby prowadzące 

warsztaty 

 

Uczeń:  

- podnosi poziom umiejętności i wiedzy dydaktycznej  

z zakresu edukacji plastycznej, przyrodniczej, 

polonistycznej i matematycznej. 

II. Współdziałanie w grupie 

rówieśniczej 

i społeczności szkolnej 

w oparciu o wybrane 

wartości: 

a) doskonalenie 

umiejętności skutecznej 

komunikacji językowej. 

 

1. Utworzenie, spisanie i zatwierdzenie (przyjęcie) 

regulaminu klasowego. 

2. Przygotowanie i wystawienie przedstawień  

dla rodziców. 

3. Zorganizowanie klasowego spotkania 

andrzejkowego. 

4. Przygotowanie spotkań klasowych, takich jak: 

Mikołajki, spotkanie opłatkowe, zabawia 

karnawałowa. 

Wychowawca 

 

 

 

Rodzice 

 

 

Uczeń:  

- współtworzy kodeks klasowy i stara się go 

przestrzegać; 

- potrafi współpracować w różnych sytuacjach 

społecznych, bawi się zgodnie podczas zabaw 

integracyjnych w klasie, jest koleżeński; 

- jest odpowiedzialny za powierzone mu zadanie. 

III. Kształtowanie postaw 

patriotycznych: 

a) postępowanie zgodne 

ze świadectwem Patrona 

Szkoły w kontekście 

historii i tradycji szkoły; 

b) obchodzenie 

najważniejszych rocznic 

ze znajomością czasu, 

miejsca i znaczenia; 

c) znajomość historii 

najważniejszych 

zabytków Lublina 

w emocjonalnym związku 

ze swoim miastem. 

1. Udział w międzyklasowym konkursie 

plastycznym „Portret Romualda Traugutta”  

z okazji Dnia Patrona Szkoły. 

2. Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi 

i hymnem Polski. 

3. Zapoznanie uczniów ze słowami i melodią 

hymnu szkoły. 

4. Przybliżenie uczniom „Legendy o Czarciej 

Łapie”. 

5. Zorganizowanie wycieczki szkolnej do Muzeum 

Wsi Lubelskiej. 

Wychowawca 

 

Uczeń:  

- zna sylwetkę i najważniejsze wiadomości o Patronie 

Szkoły; 

- wymienia symbole narodowe, potrafi zaśpiewać hymn 

narodowy i hymn szkoły; 

- umie opowiedzieć „Legendę o Czarciej Łapie”; 

- wie, co znajduje się w Muzeum Wsi Lubelskiej  

i potrafi opowiadać o dawnym życiu na wsi. 
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IV. Promocja zdrowego 

stylu życia. 

1. Spotkanie z dietetykiem i pielęgniarką. 

2. Udział w konkursie plastycznym „Jem owoce 

i warzywa”. 

3. Udział w zajęciach przyrodniczo-kulinarnych. 

4. Przystąpienie do udziału w Programie w szkole, 

korzystając z owoców, warzyw, mleka. 

Wychowawca 

Dietetyk, pielęgniarka 

 

Osoba prowadząca 

warsztaty 

przyrodniczo-kulinarne 

 

 

Uczeń:  

- prezentuje wiedzę na temat zdrowego trybu życia; 

- potrafią dbać o swoje zdrowie; 

- wyrażają w pracy plastycznej konieczność jedzenia 

owoców i warzyw; 

- wykonuje poznane na warsztatach potrawy; 

- realizuje w praktyce szkolny program – pije mleko,  

je owoce i warzywa. 

V. Bezpieczeństwo. 1. Spotkanie z policjantem na temat 

bezpieczeństwa. 

2. Tworzenie zbioru zasad „Bezpieczne ferie”, 

„Bezpieczne wakacje”, regulaminu zachowania 

się w czasie wycieczki szkolnej. 

Wychowawca 

Policjant 

Uczeń: 

- zna zasady bezpieczeństwa i stara się ich przestrzegać 

w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; 

- wspólnie z innymi tworzy zasady regulaminu 

wycieczki. 
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PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY II 

 

Cel szczegółowy: Uczeń zna zasady dobrego zachowania i według nich postępuje. 

 
Obszar kształtowania 

postaw 
Formy i środki realizacji zadania Osoba odpowiedzialna Efekty działań wychowawczych i profilaktycznych 

I. Samopoznanie 

i samodzielne uczenie się. 

1. Organizowanie zajęć poświęconych prezentacji 

swoich zainteresowań i hobby. 

2. Zapoznanie z różnorodnymi technikami 

ułatwiającymi samodzielne uczenie się. 

3. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych. 

4. Organizowanie zajęć o tematyce promującej 

czytanie książek i czasopism dla dzieci. 

wychowawcy 

 
nauczyciele  

nauczyciele biblioteki 

Uczeń: 

- aktywnie słucha swoich kolegów z klasy, docenia ich 

zainteresowania i prezentuje własne; 

- wykorzystuje techniki samodzielnego uczenia się 

podczas lekcji; 

- rozwija swoje zdolności przez udział w konkursach 

szkolnych i międzyszkolnych; 

- systematycznie odwiedza bibliotekę szkolną, czyta 

wybrane książki i czasopisma dziecięce. 

II. Współdziałanie w grupie 

rówieśniczej 

i społeczności szkolnej 

w oparciu o wybrane 

wartości: 

a) doskonalenie 

umiejętności skutecznej 

komunikacji językowej; 

b) budowanie 

odpowiedzialności za 

słowo. 

1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, prawami 

i obowiązkami ucznia. 

2. Opracowanie zasad właściwego zachowania 

się w klasie, w szkole – w  formie klasowego 

kodeksu grzeczności i kontraktu klasowego. 

3. Propagowanie właściwych form spędzania 

wolnego czasu poprzez organizowanie rozgrywek 

sportowych, wyjść do filharmonii, teatru, kina, 

na wystawy. 

4. Organizowanie spotkań z kolegami ze starszych 

klas. 

5. Udział uczniów w akcjach charytatywnych 

organizowanych na terenie szkoły. 

6. Organizowanie spotkań integrujących zespół 

klasowy – zabawa andrzejkowa, mikołajki klasowe, 

wigilia klasowa, zabawa karnawałowa, Dzień 

Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Matki. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 
 

 

Wychowawca kl. 

VIII d 

Uczeń: 

- respektuje ustalone normy i zasady obowiązujące 

w klasie, w Statucie Szkoły; 

- przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w szkole 

i poza nią, w tym przestrzega zasad kultury 

komunikacji językowej i pozawerbalnej; 

- bierze udział w wyjściach do kina, teatru, na wystawy; 

- pomaga organizować i bierze czynny  

udział w uroczystościach klasowych; 

- rozumie potrzebę pomagania innym 

i aktywnie uczestniczy w akcjach 

charytatywnych; 

- współuczestniczy w organizowaniu spotkań 

integrujących zespół klasowy z kolegami ze 

starszych klas; 

- jest odpowiedzialny za podjęte zadanie i czuje 

przynależność do społeczności szkolnej. 
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 7. Kształtowanie umiejętności właściwego 

komunikowania się w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się i zachowania. 

  8. Przygotowanie konkursu plastycznego dla klas I 

„Ja w szkole”. 

  

III. Kształtowanie postaw 

patriotycznych: 

a) postępowanie zgodne 

ze świadectwem Patrona 

Szkoły w kontekście 

historii i tradycji szkoły; 

b) obchodzenie 

najważniejszych rocznic 

ze znajomością czasu, 

miejsca i znaczenia; 

c) znajomość historii 

najważniejszych 

zabytków Lublina 

w emocjonalnym związku 

ze swoim miastem. 

1. Przeprowadzenie zajęć poświęconych Patronowi 

Szkoły – konkurs plastyczny „Portret patrona”. 

2. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek 

do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji 

związanych z rodziną, szkołą i społecznością 

Lokalną – Święto Niepodległości – konkurs 

plastyczny. 

3. Poznanie miejsc pamięci narodowej – wyjście na 

cmentarz przy ul. Lipowej. 

4. Uroczyste obchody 85-lecia SP6. 

5. Uroczysta lekcja poświęcona świętu niepodległości. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Uczeń: 

- Ma poczucie przynależności do społeczności 

szkolnej; 

- opowiada historię szkoły, poszerza swoją wiedzę 

o Patronie Szkoły; 

- szanuje tradycje związane z rodziną, szkołą 

i społecznością lokalną; 

- szanuje symbole narodowe; 

- wymienia zabytki, opisuje stroje regionalne i miejsca 

pamięci narodowej w Lublinie; 

- zna historię szkoły i jej tradycje (na podstawie 

Kroniki Szkoły). 

 

IV. Promocja zdrowego 

stylu życia. 

1. Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny osobistej i aktywności 

fizycznej. 

wychowawcy Uczeń: 

- stosuje zasady zdrowego odżywiania; 

- dba o swoje zdrowie; 

- racjonalnie spędza wolny czas. 

V. Bezpieczeństwo. 1. Poznanie zasad bezpieczeństwa w drodze 

do szkoły i ze szkoły, a także podczas zimowego 

i letniego wypoczynku. 

2. Zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia – spotkanie z policjantem. 

3. Przeciwdziałanie różnym formom uzależnień – 

spotkanie z pedagogiem szkolnym. 

policjant, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Uczeń: 

- potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach, a także 

właściwie zachować się podczas wypoczynku 

zimowego i letniego; 

- wymienia numery alarmowe; 

- w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia powiadamia 

odpowiednie instytucje lub osoby; 

- jest wolny od uzależnień, np. jedzenia słodyczy, 

korzystania z technologii informatycznych; 

- stosuje strategie wyhamowywania zagrażających 

nawyków oraz strategie radzenia sobie z emocjami. 
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PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY III 

 

Cel szczegółowy: Uczeń swoim zachowaniem i językiem wyraża szacunek dla tradycji szkolnych i narodowych. 

 
Obszar kształtowania 

postaw 
Formy i środki realizacji zadania Osoba odpowiedzialna Efekty działań wychowawczych i profilaktycznych 

I. Samopoznanie 

i samodzielne uczenie się. 

1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach 

szkolnych i międzyszkolnych. 

2. Współtworzenie regulaminów klasowych, zasad 

zachowania na lekcjach, na korytarzach, wokół 

budynku szkoły. 

3. Budowanie relacji i więzi między uczniami 

w zespole klasowym. 

wychowawcy,  

nauczyciele 

Uczeń: 

- docenia siebie, zna swoje mocne strony; 

- rozwija swoje zdolności, uczestnicząc w konkursach 

szkolnych i międzyszkolnych; 

- właściwie komunikuje się z kolegami, nauczycielami 

i innymi pracownikami szkoły; 

- bierze udział w spisaniu i zatwierdzeniu regulaminu 

klasowego oraz przestrzega go; 

- jest tolerancyjny i wymienia przykłady zachowań 

świadczących o tolerancji. 

II. Współdziałanie w grupie 

rówieśniczej 

i społeczności szkolnej 

w oparciu o wybrane 

wartości: 

a) doskonalenie 

umiejętności skutecznej 

komunikacji językowej; 

b) budowanie 

odpowiedzialności 

za słowo; 

c) uświadamianie 

szkodliwości agresji. 

1. Realizacja PBP (komunikacja, przeciwdziałanie 

agresji, przeżywanie emocji, rozwiązywanie 

konfliktów, radzenie sobie ze stresem). 

2. Zwracanie uwagi na kulturę słowa, ubioru 

i zachowania. 

3. Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się 

podczas wyjść, uroczystości i spotkań. 

 

pedagog, psycholog 

 

 
wychowawcy, 

nauczyciele 

Uczeń: 

- wymienia zasady programu PBP i stara się stosować 

jego elementy; 

- doświadcza współzależności i odpowiedzialności 

za działania grupy; 

- postępuje według ustalonych zasad i obowiązujących 

norm w szkole; 

- jest koleżeński i życzliwy w różnych sytuacjach 

szkolnych; 

- pomaga organizować i bierze czynny udział 

w uroczystościach klasowych; 

- przestrzega regulaminu wycieczek szkolnych. 

III. Kształtowanie postaw 

patriotycznych: 

a) postępowanie zgodne 

ze świadectwem Patrona 

Szkoły w kontekście 

historii i tradycji szkoły; 

1. Przeprowadzenie zajęć poświęconych Patronowi 

Szkoły. 

2. Wychowanie w duchu patriotyzmu. 

3. Prawa i obowiązki ucznia, zapoznanie ze Statutem 

Szkoły. 

4. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji narodowych o raz tradycji 

związanych z rodziną, szkołą i społecznością 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Uczeń: 

- swoim zachowaniem poświadcza przynależność 

do społeczności szkolnej; 

- wyraża emocjonalny związek ze swoją szkołą 

w różnych formach działań; 

- opowiada historię szkoły, poszerza swoją wiedzę 
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b) obchodzenie 

najważniejszych rocznic 

ze znajomością czasu, 

miejsca i znaczenia; 

c) znajomość historii 

najważniejszych 

zabytków Lublina 

w emocjonalnym związku 

ze swoim miastem. 

lokalną. 

 

 o Patronie Szkoły; 

- szanuje tradycje związane z rodziną, szkołą 

i społecznością lokalną. 

IV. Promocja zdrowego 

stylu życia. 

1. Poznanie zasad zdrowego odżywiania 

i namawianie uczniów do stosowania tych zasad. 

2. Informowanie, jak dbać o swoje zdrowie. 

3. Pokazanie, jak racjonalnie spędzić wolny czas. 

spotkanie z dietetykiem  

pielęgniarką 

wychowawcy 

 
 

Uczeń: 

- przestrzega zasad zdrowego odżywiania się; 

- dba o swoje zdrowie; 

- wymienia przykłady racjonalnych form spędzania czasu 

wolnego. 

V. Bezpieczeństwo. 1. Poznanie zasad bezpieczeństwa w drodze 

do szkoły i ze szkoły. 

2. Bezpieczne ferie i wakacje. 

3. Zasady fair play podczas zabaw i gier. 

4. Przeciwdziałanie różnym formom uzależnień oraz 

zagrożeniom. 

 

policjant, pedagog, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uczeń: 

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w szkole 

i w drodze do niej; 

- jest wolny od uzależnień, np. jedzenia słodyczy, 

korzystania z technologii informatycznych; 

- stosuje strategie wyhamowywania zagrażających 

nawyków oraz strategie radzenia sobie z emocjami. 
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PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY IV 

 

Cel szczegółowy: Uczeń okazuje szacunek kolegom i dorosłym, nazywa swoje uczucia oraz komunikuje się innymi ludźmi bez przemocy 

 
Obszar kształtowania 

postaw 
Formy i środki realizacji zadania Osoba odpowiedzialna Efekty działań wychowawczych i profilaktycznych 

I. Samopoznanie 

i samodzielne uczenie się. 

1. Współdziałanie w zespołach organizujących 

imprezy klasowe i szkolne. 

2. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach 

szkolnych i międzyszkolnych. 

3. Pobudzenie do samorefleksji dotyczącej zasadności 

własnych zachowań oraz rozwinięcie umiejętności 

komunikacyjnych. 

4. Diagnoza preferencji poznawczych. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

 

 

 

 
pedagog 

 

 
 

Uczeń: 

- dokonuje obiektywnej samooceny, jest otwarty 

na potrzeby innych; 

- wymienia swoje mocne i słabe strony; 

- wykorzystuje różne techniki samodzielnego uczenia 

się; 

- rozwija swoje zdolności i zainteresowania, uczestnicząc 

w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

II. Współdziałanie w grupie 

rówieśniczej 

i społeczności szkolnej 

w oparciu o wybrane 

wartości: 

a) doskonalenie 

umiejętności skutecznej 

komunikacji językowej; 

b) budowanie 

odpowiedzialności 

za słowo; 

c) uświadamianie 

szkodliwości agresji; 

d) kształtowanie charakteru 

ucznia. 

1. Współtworzenie zasad właściwego zachowania 

w formie kontraktów i umów klasowych. 

2. Wzmacnianie dobrych relacji w zespołach 

klasowych i kształtujących zasady właściwego 

zachowania się. 

3. Organizacja zajęć dotyczących praw i obowiązków 

dziecka w świetle Statutu i Konwencji o Prawach 

Dziecka. 

4. Uczenie nawiązywania serdecznego kontaktu, 

sympatii, szacunku i tolerancji. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

 

 

 
pedagog 

Uczeń: 

- przestrzega ustalonych zasad zachowania; 

- zgodnie współpracuje i współdziała w grupie 

rówieśniczej; 

- odpowiedzialnie wykonuje powierzone mu zadania; 

- swoim zachowaniem poświadcza przynależność 

do społeczności szkolnej; 

- umie odmawiać i uzasadnia swoje stanowisko; 

- stosuje właściwe sposoby rozwiązywania problemów 

poznane w szkole (np. PBP); 

- jest otwarty na partnera dialogu. 
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III. Kształtowanie postaw 

patriotycznych: 

a) postępowanie zgodne 

ze świadectwem Patrona 

Szkoły w kontekście 

historii i tradycji szkoły; 

b) obchodzenie 

najważniejszych rocznic 

ze znajomością czasu, 

miejsca i znaczenia; 

c) znajomość historii 

najważniejszych 

zabytków Lublina 

w emocjonalnym związku 

ze swoim miastem. 

1. Przygotowanie ekspozycji patriotycznych 

poświęconych świętom narodowym i państwowym 

oraz ich bohaterom. 

2. Poznanie miejsc pamięci narodowej. 

3. Poznawanie historii i kultury regionalnej. 

wychowawcy, 

nauczyciele historii 

Uczeń: 

- szanuje symbole narodowe i opowiada historię 

ich powstania; 

- aktywnie uczestniczy w przygotowaniach ekspozycji 

poświęconych bohaterom narodowym; 

- bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych; 

- rozumie i wyjaśnia potrzebę obchodzenia świąt 

narodowych; 

- wymienia miejsca pamięci narodowej w okolicy; 

- wyraża swoją przynależność zarówno do „małej” jak 

i „wielkiej” Ojczyzny. 

IV. Promocja zdrowego 

stylu życia. 

1. Pogadanki ze specjalistami (np. lekarz, 

pielęgniarka, dietetyk). 

2. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat stresu. 

3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

Uczeń: 

- dba o własne zdrowie i rozwój; 

- wykorzystuje w życiu codziennym poznane zasady 

zdrowego stylu życia; 

- szuka pomocy dla siebie u osób do tego 

przygotowanych (rodzice, pedagog, psycholog, 

wychowawca); 

- świadomie wykorzystuje najskuteczniejsze 

indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem. 

V. Bezpieczeństwo. 1. Redukowanie agresywnych zachowań poprzez 

uczenie sposobów rozwiązywania problemów. 

2. Rozwijanie umiejętności troski o własne 

bezpieczeństwo w relacjach z innymi. 

3. Spotkanie z policjantem na temat bezpiecznego      

poruszania po drodze. 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog, 

nauczyciele 

 

 
policjant, wychowawcy 

Uczeń: 

- rozpoznaje swoje emocje i uczy się nad nimi panować; 

- wie, jak dbać o własne bezpieczeństwo w 

relacjach z innymi ludźmi, np. nieznajomi; 

- potrafi odpowiednio zachować się na drodze, będąc 

pieszym lub poruszając się np. rowerem lub 

hulajnogą. 
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PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY V 
 

Cel szczegółowy: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony oraz postępuje zgodnie z zasadami dobrego zachowania. 
 

Obszar kształtowania 

postaw 
Formy i środki realizacji zadania Osoba odpowiedzialna Efekty działań wychowawczych i profilaktycznych 

I. Samopoznanie 

i samodzielne uczenie się. 

1. Organizowanie spotkań poświęconych prezentacji 

swoich zainteresowań i hobby. 

2. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej. 

3. Rozwijanie wiedzy na temat technik 

samodzielnego uczenia się, np. mnemotechniki. 

4. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych poprzez korzystanie 

z zasobów bibliotecznych i Internetu. 

5. Prawa i obowiązki ucznia – analiza Statutu SP6. 
 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 
pedagog, psycholog,   

 
 

nauczyciele biblioteki 

Uczeń: 

- posiada twórcze nastawienie do życia, chce wiedzieć 

i zrozumieć więcej; 

- stosuje techniki samodzielnego uczenia się; 

- prosi o pomoc w nauce i wie, jak pomóc koledze; 

- rozwija swoje zdolności poprzez udział w konkursach 

szkolnych i innych; 

- korzysta z różnych źródeł wiedzy; 

- dostosowuje własne zachowanie do zasad szkolnych, 

świadomie realizuje określoną rolę w grupie 

rówieśniczej. 

II. Współdziałanie w grupie 

rówieśniczej 

i społeczności szkolnej 

w oparciu o wybrane 

wartości: 

a) kształtowanie charakteru 

ucznia; 

b) poznawanie siebie 

na podstawie opinii 

innych i własnych 

doświadczeń; 

c) profilaktyka przemocy. 

1. Współtworzenie regulaminów klasowych, zasad 

zachowania na lekcjach, na korytarzach, wokół 

budynku, regulaminów wycieczek i wyjść z klasą. 

2. Wybory do Samorządu Szkolnego. 
3. Nauka samooceny i konstruktywnej krytyki. 

4. Udział uczniów w akcjach charytatywnych. 

5. Realizacja PBP (komunikacja, przeciwdziałanie 

agresji, przeżywanie emocji, rozwiązywanie 

konfliktów). 

6. Budowanie relacji i więzi między uczniami 

w zespole klasowym. 

7. Wyrabianie nawyku kulturalnego 

zachowania się podczas wyjść 

i uroczystości. 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 
opiekunowie SU 

 

 
wychowawcy, 

nauczyciele 

Uczeń: 

- ustala, a potem przestrzega kontraktów klasowych oraz 

szkolnych; 

- jest aktywny społecznie, pracuje na rzecz społeczności 

szkolnej; 

- przestrzega ustalonych norm postępowania w grupie; 

- jest wrażliwy oraz tolerancyjny; 

- pomaga słabszym; 

- radzi sobie w trudnych sytuacjach, panuje nad 

emocjami, próbuje rozwiązywać problemy bez agresji; 

- podczas działań na rzecz klasy i szkoły 

ze zrozumieniem stosuje takie wartości jak: szacunek 

i koleżeństwo, życzliwość i tolerancja, patriotyzm, 

tradycja, odwaga, miłość, zdrowie, odpowiedzialność, 

rodzina; 

- zachowuje się kulturalnie w klasie, podczas 

uroczystości, jak i poza szkołą. 
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III. Kształtowanie postaw 

patriotycznych: 

a) postępowanie zgodne 

ze świadectwem Patrona 

Szkoły w kontekście 

historii i tradycji szkoły; 

b) obchodzenie 

najważniejszych rocznic 

ze znajomością czasu, 

miejsca i znaczenia; 

c) znajomość historii 

najważniejszych 

zabytków Lublina 

w emocjonalnym związku 

ze swoim miastem. 

1. Organizowanie uroczystości szkolnych 

o charakterze patriotycznym (Dzień Patrona 

Szkoły, uroczystości z okazji świąt państwowych). 

2. Włączanie się w działania w ramach Bractwa Szkół 

im. Romualda Traugutta. 

 

opiekunowie SU, 

opiekunowie Bractwa 

Traugutta, wychowawcy, 

nauczyciele 

Uczeń: 

- właściwie zachowuje się podczas uroczystości 

szkolnych; 

- wyraża potrzebę celebrowania świąt o charakterze 

narodowym, czci pamięć o Patronie szkoły poprzez 

poznawanie jego życia, cech charakteru…; 

- aktywnie włącza się w organizację uroczystości 

o charakterze patriotycznym. 

IV. Promocja zdrowego 

stylu życia. 

a) analizowanie i ocena 

przekazów telewizyjnych, 

radiowych, prasowych, 

internetowych. 

1. Przeciwdziałanie różnym formom uzależnień 

(alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze). 

Spotkanie ze specjalistą dla rodziców. 

2. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym 

z cyberprzemocą. 

3. Zdrowe odżywianie się (piramida żywieniowa, 

spotkanie z dietetykiem). 

4. Uświadomienie wpływu telewizji, prasy, portali 

społecznościowych na wybory młodego 

człowieka. 

  5. Ukazanie zależności między aktywnością fizyczną       

a zdrowiem. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele informatyki 

 
dietetyk 

Uczeń: 

- wyjaśnia, dlaczego różnego rodzaju używki są 

szkodliwe dla człowieka i podaje konsekwencje 

ich stosowania dla zdrowia i życia człowieka; 

- wyjaśnia pojęcie cyberprzemocy, właściwie korzysta 

z komunikatorów społecznych i reaguje, kiedy widzi 

ten rodzaj przemocy; 

- selekcjonuje programy telewizyjne, treści z portali 

społecznościowych, prasy młodzieżowej; 

- zdrowo się odżywia; 

- jest aktywny fizycznie. 

V. Bezpieczeństwo. 1. Przybliżenie zasad bezpieczeństwa w szkole 

i poza nią. 

2. Podanie zasad bezpieczeństwa podczas ferii 

i wakacji – propagowanie właściwych form 

spędzania wolnego czasu. 

3. Nauczenie zasady udzielania pierwszej pomocy. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Uczeń: 

- bezpiecznie porusza się po mieście; 

- bawi się w bezpieczny sposób; 

- udziela pierwszej pomocy osobie poszkodowanej 

i zawiadamia odpowiednie instytucje. 
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PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY VI 

 

Cel szczegółowy: Uczeń planuje swoje działania i przewiduje ich efekty. 

 
Obszar kształtowania 

postaw 
Formy i środki realizacji zadania Osoba odpowiedzialna Efekty działań wychowawczych i profilaktycznych 

I. Samopoznanie 

i samodzielne uczenie się. 

a) rozwijanie postawy 

twórczej uczniów, 

umiejętności planowania 

własnych działań. 

1. Wybieramy samorząd klasowy. Podpisujemy 

umowę klasową. 

2. Nasze szkolne sukcesy – podsumowanie pracy w I 

semestrze w poziomie klas szóstych. 

3. Bieżąca ocena zachowania uczniów: analiza 

wpisów do dziennika, rozmowy na temat relacji 

w klasie. 

4. Kształtowanie umiejętności stawiania sobie celów 

i planowania działań. 

wychowawca, 

uczniowie, 

wychowawca wraz 

z zespołem 

wyznaczonym przez 

dyrekcję 

nauczyciele 

Uczeń: 

- potrafi dokonać autoprezentacji, oddać niezależny 

głos; 

- zna obowiązki Samorządu Klasowego; 

- rozumie potrzebę funkcjonowania kontraktu 

klasowego i zna zasady obowiązujące w klasie; 

- nie łamie zasad zawartych w kontrakcie 

klasowym;   

- ma poczucie własnej wartości, zna swoje mocne 

i słabe strony, planuje dalszy rozwój (tworzy plan 

na nowy semestr); 

- dokonuje analizy swojego zachowania i potrafi 

naprawić niewłaściwe zachowanie, nie powiela 

błędów; 

- dba o atmosferę w klasie, rozwiązuje konflikty 

rówieśnicze, stosując dialog; 

- właściwe gospodaruje czasem – planuje dzień – 

w odniesieniu do umiejętnie postawionego celu. 



34 

 

 

II. Współdziałanie w grupie 

rówieśniczej 

i społeczności szkolnej 

w oparciu o wybrane 

wartości: 

a) poznawanie własnej 

osobowości, 

kształtowanie 

charakteru; 

b) uwrażliwienie 

na potrzeby innych; 

c) rozwijanie kultury 

osobistej ucznia; 

d) profilaktyka agresji. 

1. Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe. 

Przygotowanie klasowej wigilii. 

2. Udział w Szkolnej Wiośnie Teatralnej. 

3. Urodziny naszej Szóstki. 

4. Udział uczniów w akcjach charytatywnych. 

 

 

wychowawca, 

uczniowie, 

nauczyciele 

Uczeń: 

- umiejętnie współorganizuje klasową wigilię, dba o 

dobry nastrój, uwzględnia polskie tradycje; 

- zna i stosuje właściwe sposoby rozwiązywania 

problemów, jest otwarty na partnera dialogu; 

- włącza się w organizowanie pomocy potrzebującym: 

np. grupy wsparcia w nauce, akcje charytatywne. 

 

 

III. Kształtowanie postaw 

patriotycznych: 

a) postępowanie zgodne 

ze świadectwem Patrona 

Szkoły w kontekście 

historii i tradycji szkoły; 

b) obchodzenie 

najważniejszych rocznic 

ze znajomością czasu, 

miejsca i znaczenia; 

c) znajomość historii 

najważniejszych 

zabytków Lublina 

w emocjonalnym związku 

ze swoim miastem. 

1. Romuald Traugutt – patron „Szóstki” – 

konkurs dla klasy trzeciej. 

2. Co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku? 

3. Spacerkiem po Lublinie – uczniowskie 

prezentacje lubelskich miejsc bliskich 

uczniom. 

 

wychowawca, 

uczniowie, 

nauczyciele historii 

Uczeń: 

- znając tradycje szkoły, przygotowuje konkurs wiedzy 

o patronie dla młodszych kolegów; 

- aktywnie uczestniczy w przygotowaniach 

ekspozycji poświęconych uroczystościom 

narodowym i ich bohaterom; 

- przygotowuje prezentację poświęconą lubelskim 

zabytkom, zna ich historię i znaczenie dla miasta; 

- korzysta z różnych źródeł wiedzy, argumentuje 

wybór, wywiązuje się z przydzielonych mu 

zadań. 
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IV. Promocja zdrowego 

stylu życia. 

a) kształtowanie postawy 

dbałości o własne 

zdrowie psychiczne; 

b) uświadomienie 

destrukcyjnego wpływu 

nałogów na zdrowie 

i rozwój człowieka; 

c) analiza wpływu 

nadmiernego korzystania 

z internetu. 

1. Równowaga pozwala zachować zdrowie. 

Prezentacje uczniowskie. 

2. Nie, dziękuję – używki, dlaczego należy mówić 

im NIE? Zajęcia z udziałami pedagoga szkolnego. 

 

wychowawca, 

uczniowie, 

pedagog 

Uczeń: 

- uświadamia sobie potrzebę równowagi w życiu 

człowieka (praca i wypoczynek, zrównoważona 

dieta, równowaga wewnętrzna – przygotowuje 

prezentację, bierze udział w dyskusji klasowej); 

- zna konsekwencje i niebezpieczeństwa 

wynikające ze stosowania używek; 

- nie ulega nałogom. 

V. Bezpieczeństwo. 1. Jak zachować bezpieczeństwo w szkole i poza 

nią? 

2. Zasady ewakuacji w SP nr 6. 

 

wychowawca, 

instruktor BHP 

Uczeń: 

 - przestrzega ustalonych zasad właściwego zachowania się, 

dzięki czemu nie ulega wypadkom; 

 - zna drogę ewakuacyjną w SP 6, przestrzega zasad 

ewakuacyjnych, ewakuuje się bezpiecznie podczas alarmu 

próbnego. 
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PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY VII 

Cel szczegółowy: Uczeń jest odpowiedzialny i przewiduje konsekwencje swojego działania. 
 

Obszar kształtowania 

postaw 
Formy i środki realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna 
Efekty działań wychowawczych i profilaktycznych 

I. Samopoznanie 

i samodzielne uczenie się. 

a) rozwijanie postawy 

twórczej uczniów, 

umiejętności planowania 

własnych działań. 

1. Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu 

kształcenia i samokształcenia, zaangażowania 

w zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

2. Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania 

sobie konkretnych celów. 

3. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez 

określanie osobistego potencjału. 

4. Poszerzanie zainteresowań uczniów poprzez 

uczestnictwo w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia. 

5. Przygotowywanie oraz motywowanie uczniów 

do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

6. Budzenie kreatywności i pogłębianie integracji poprzez 

uczestnictwo w Szkolnej Wiośnie Teatralnej. 

7. Realizacja programu PBP (właściwa komunikacja, 

przeciwdziałanie agresji, przeżywanie emocji, 

rozwiązywanie konfliktów). 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
psycholog 

 
 

Uczeń: 

- jest kreatywny; 

- wyjaśnia wagę wyznaczania sobie celów, umie 

je określić i dąży do ich osiągnięcia; 

- wykorzystuje różnorodne techniki samodzielnego 

uczenia się; 

- rozwija swoje zdolności, uczestnicząc w konkursach 

szkolnych i międzyszkolnych; 

- stosuje właściwe sposoby rozwiązywania problemów 

i konfliktów, jest otwarty na partnera dialogu. 

 

II. Współdziałanie w grupie 

rówieśniczej 

i społeczności szkolnej 

w oparciu o wybrane 

wartości: 

a) poznawanie własnej 

osobowości, 

kształtowanie 

charakteru; 

b) uwrażliwienie 

na potrzeby innych; 

c) rozwijanie kultury 

osobistej ucznia; 

d) profilaktyka agresji. 

1. Rozwijanie umiejętności prowadzenie rozmowy 

w sytuacji konfliktu – postawy negocjacji i mediacji. 

2. Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, 

rozwijanie własnej kreatywności. 

3. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych 

(wolontariat). 

4. Budowanie więzi między uczniami w zespole klasowym 

poprzez organizowanie wspólnych zabaw i imprez 

klasowych oraz szkolnych. 

5. Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

6. Organizowanie pomocy potrzebującym, np.: naukowe 

grupy wsparcia, akcje charytatywne, imprezy kulturalne 

dla dzieci oraz osób starszych, potrzebujących, chorych 

i niepełnosprawnych. 

pedagog, psycholog 

 

 
wychowawcy 

 

 

 

 
 

 

opiekunowie SU 

Uczeń: 

- w swoich wypowiedziach jest wiarygodny, bezpośredni 

i otwarty; 

- konstruktywnie wyraża swoje sądy i opinie; 

- właściwie zachowuje się w miejscach publicznych; 

- jest wrażliwy na problemy i potrzeby innych oraz 

podejmuje działania na rzecz potrzebujących. 
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III. Kształtowanie postaw 

patriotycznych: 

a) postępowanie zgodne 

ze świadectwem Patrona 

Szkoły w kontekście 

historii i tradycji szkoły; 

b) obchodzenie 

najważniejszych rocznic 

ze znajomością czasu, 
miejsca i znaczenia; 

c) znajomość historii 

najważniejszych 

zabytków Lublina 

w emocjonalnym związku 

ze swoim miastem. 

1. Organizowanie uroczystości patriotycznych, działania 

w ramach Bractwa Traugutta, obchody Dnia Patrona 

Szkoły, obchody 85-lecia Szkoły. 

2. Wychowywanie w duchu patriotyzmu poprzez 

przygotowywanie ekspozycji patriotycznych 

poświęconych świętom narodowym i państwowym oraz 

ich bohaterom. 

3. Opieka nad miejscami pamięci narodowej 

Lubelszczyzny. 

wychowawcy Uczeń: 

- wyraża emocjonalny związek ze swoją szkołą, miastem 

i Ojczyzną; 

- aktywnie uczestniczy w przygotowaniach ekspozycji 

poświęconych uroczystościom narodowym 

i ich bohaterom; 
- wyjaśnia pojęcie patriotyzmu i pokoju, podaje przykłady 

bohaterów broniących pokoju; 

- wymienia miejsca pamięci narodowej Lubelszczyzny – 

bierze aktywny udział w pracach na rzecz szkoły 

i miasta. 

IV. Promocja zdrowego 

stylu życia: 

a) kształtowanie postawy 

dbałości o własne 

zdrowie psychiczne; 

b) uświadomienie 

destrukcyjnego wpływu 

nałogów na zdrowie 

i rozwój człowieka; 

c) analiza wpływu 

nadmiernego korzystania 

z Internetu. 

1. Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń 

przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność 

za swoje działania i decyzje. 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację 

projektów edukacyjnych, właściwą organizację czasu 

wolnego, dyskusje na temat profilaktyki uzależnień. 

3. Przeciwdziałanie różnym formom uzależnień (alkohol, 

dopalacze, narkotyki, Internet) oraz zagrożeniom 

cyberprzemocą. Organizowanie spotkań ze specjalistami 

(lekarz, pielęgniarka, dietetyk, psycholog) oraz 

warsztatów z udzielania pierwszej pomocy. 

4. Poznawanie różnych sposobów przezwyciężania stresu. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 
nauczyciel techniki 

 

 

 
psycholog, dietetyk, 

pielęgniarka 

Uczeń: 

- analizuje i modyfikuje swoje działania w zależności 

od potrzeb, korzysta przy tym ze źródeł informacji; 

- dokonuje samokontroli i samooceny; 

- dba o własne zdrowie; 

- zachowuje się asertywnie, potrafi się przeciwstawić 

negatywnym działaniom innych (np. namawianiu 

do picia alkoholu, palenia… itp.). 

V. Bezpieczeństwo. 1. Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności 

za dokonywane wybory i postępowanie. 

2. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego 

postępowania w sprawach nieletnich. 

3. Opracowanie regulaminów pracowni oraz zasad   BHP 

na lekcjach. 

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa 

do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych 

oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych 

w sieci. 

wychowawcy 

policjant 

nauczyciele chemii, 

fizyki  

 

policjant 

 
 

Uczeń: 

- przyjmuje konsekwencje swoich wyborów; 

- przestrzega zasad BHP oraz zasad zachowania się 

w pracowniach szkolnych; 

- ma świadomość, jakie są konsekwencje nieprzestrzegania 

prawa. 
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PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY VIII 

 

Cel szczegółowy: Uczeń prezentuje dojrzałą postawę do podejmowania właściwych decyzji, zgodnych z uniwersalnym systemem wartości. 

 
Obszar kształtowania 

postaw 
Formy i środki realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna 
Efekty działań wychowawczych i profilaktycznych 

I. Samopoznanie 

i samodzielne uczenie się. 

a) rozwijanie postawy 

twórczej uczniów, 

umiejętności planowania 

własnych działań. 

1. Kim chcę być w przyszłości – predyspozycje do 

wykonywania zawodów. 

2. Szanują pracowników szkoły. 

3. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych. 

4. Stosowanie w czasie zajęć różnorodnych technik 

samodzielnego uczenia się i motywacyjnego systemu 

oceniania. 

nauczyciele 

przedmiotów 

prowadzący zajęcia 

dodatkowe 

nauczyciel doradztwa 

zawodowego 

psycholog 

wychowawcy 

 
 

Uczeń: 

- określa swoje zainteresowania i potrafi 

wskazać zawody związane z 

zainteresowaniami; 

- okazuje szacunek pracownikom szkoły; 

- ma poczucie sprawstwa, kreatywności, jest 

odpowiedzialny za swoje poczynania; 

- wykorzystuje różnorodne techniki samodzielnego 

uczenia się; 

- rozwija swoje zdolności poprzez uczestnictwo 

w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

 

II. Współdziałanie w grupie 

rówieśniczej 

i społeczności szkolnej 

w oparciu o wybrane 

wartości: 

a) poznawanie własnej 

osobowości, 

kształtowanie 

charakteru; 

b) uwrażliwienie 

na potrzeby innych; 

c) rozwijanie kultury 

osobistej ucznia; 

d) profilaktyka agresji; 

e) mediacje rówieśnicze; 

f) wolontariat. 

1. Stosowanie elementów programu „Savoir vivre na co 

dzień”. 

2. Okazujemy i organizujemy pomoc 

potrzebującym: np. grupy wsparcia w nauce, 

akcje charytatywne, imprezy kulturalne dla dzieci 
chorych i ludzi niepełnosprawnych. 

3. Zorganizowanie warsztatów BPB. 

4. Zajęcia z psychologiem poświęcone mediacji 

wychowawcy 

 

 
opiekunowie SU 

 

 
pedagog, psycholog 

Uczeń: 

- Zna i stosuje w społeczności szkolnej zasady savoir 

vivre; 

- jest wrażliwy na problemy innych i podejmuje 

działania na rzecz potrzebujących; 

- konstruktywnie i bez agresji wyraża swoje sądy i opinie 

– unika sarkazmu i ironii jako przemocowych środków 

komunikacji językowej i pozawerbalnej; 

- podejmuje próby rozwiązania konfliktów przy pomocy 

mediacji. 
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III. Kształtowanie postaw 

patriotycznych: 

a) postępowanie zgodne 

ze świadectwem Patrona 

Szkoły w kontekście 

historii i tradycji szkoły; 

b) obchodzenie 

najważniejszych rocznic 

ze znajomością czasu, 

miejsca i znaczenia; 

c) znajomość historii 

najważniejszych 

zabytków Lublina 

w emocjonalnym związku 

ze swoim miastem. 

1. Lubelskie pomniki pamięci narodowej – wyjście 

klasowe do wybranego miejsca. 

2. Historia naszej szkoły – uczestnictwo w obchodach 

85. Rocznicy powstania naszej szkoły. 

3. Udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych 

i państwowych. 

 
 

wychowawcy 

 

 
nauczyciele języka 

polskiego i historii 

 
 

Uczeń: 

- wyjaśnia cel i potrzebę pielęgnowania tradycji 

i pamięci narodowej; 

- wyjaśnia pojęcie patriotyzmu, pokoju, podaje 

przykłady bohaterów broniących pokoju; 

- wyraża emocjonalny stosunek do szkoły, miasta, 

Ojczyzny; 

- identyfikuje się ze społecznością szkolną 

i lokalną; 

- wymienia miejsca pamięci narodowej Lubelszczyzny. 

IV. Promocja zdrowego 

stylu życia: 

a) kształtowanie postawy 

dbałości o własne 

zdrowie psychiczne; 

b) uświadomienie 

destrukcyjnego wpływu 

nałogów na zdrowie 

i rozwój człowieka; 

c) analiza wpływu 

nadmiernego korzystania 

z Internetu. 

1. Dbam o swoje zdrowie – profilaktyka uzależnień. 

2. Organizowanie spotkań ze specjalistami (pielęgniarka, 

dietetyk, psycholog). 

3. Poznawanie różnych sposobów przezwyciężania 

stresu. 

 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog, 

pielęgniarka 

Uczeń: 

- zachowuje się asertywnie, przeciwstawia się 

negatywnym działaniom innych (np. namawianiu do 

picia alkoholu, palenia… itp.); 

- dba o własne zdrowie; 

- zna sposoby przezwyciężania stresu. 

 

V. Bezpieczeństwo. 1. Bezpieczne korzystanie z mediów 

społecznościowych. 

2. Odpowiedzialność prawna nieletnich – 

spotkanie z policjantem. 

 

wychowawcy 

 
policjant 

Uczeń: 

- podaje przykłady zagrożeń związanych z Internetem, 

umiejętnie ich unika; 

- wie, jakie są konsekwencje prawne w przypadku 
przekroczenia prawa przez nieletnich. 

- wymienia instytucje, do których może zwrócić się 

o pomoc w sytuacji zagrożenia psychicznego 

i cyberprzemocy. 

 



WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNE 
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Treści niniejszego programu wychowawcy klas uwzględnią w planach pracy 

z zespołami rówieśniczymi poszczególnych oddziałów klasowych, zgodnie ze specyfiką 

grupy i jej potrzebami. 

Działania przewidziane programem uwzględniają nauczyciele w swoich planach pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. Program realizowany jest podczas zajęć edukacyjnych, godzin 

z wychowawcą, konsultacji i porad, a także wycieczek i wyjść edukacyjnych oraz 

przedsięwzięć wewnątrzszkolnych. 

 

 
 

PROCEDURY BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU 

 
Ewaluacji odroczonej podlegać będą badania przeprowadzone jako diagnoza w klasach 

pierwszych. Materiał diagnostyczny wykorzystany zostanie do analizy porównawczej na 

koniec I etapu edukacji. 

Ewaluacja na poziomach klas dokona się w kontekście efektów działań 

wychowawczych i profilaktycznych zaplanowanych dla poszczególnych klas. Będzie 

przeprowadzona z wykorzystaniem miękkich narzędzi ewaluacyjnych. 
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