
Po raz dwudziesty w naszej 
szkole organizujemy  

„Uśmięchnięte Dni”. 

Dlaczego? Ponieważ, nadal 
chcemy,  by w naszej szko-
le odbywały się  imprezy z 
uśmiechem, by promować 
wzajemną życzliwość, 
Chcemy by były to dni z 
uśmiechem i miłością, życz-
liwością w relacjach mię-
dzyludzkich. Chcemy, aby 
nasi uczniowie wybierali 
taki styl życia, który pro-
centuje uśmiechem drugie-
go człowieka, aby wiedzieli, 
że można żyć nie krzyw-
dząc innych, ale i nie wyrzą-
dzając krzywdy sobie. I że 
można reagować, gdy widzi 
się krzywdę drugiej osoby. 

„Uśmiechnięte Dni” są  prze-
de wszystkim mocniejszym 
akcentem codziennej pracy 
wychowawczej szkoły w ciągu 
całego roku szkolnego   - zgod-
nie z programem wychowaw-
czo-profilaktycznym, planami 
nauczania, dodatkiem do co-
dziennego trudu wychowaw-
czego Państwa –Rodziców. 

Między innymi  

zdarzyło się w 2019/2020... 

Jak co roku klasy pierwsze 
spotkały się z komisarzem 
Wydziału Ruchu Drogowego, 
który omówił bezpieczne za-
chowanie na drodze, przez 
pedagogów realizowane były 
zajęcia  poruszające  treści 
tolerancji, poczucia bezpie-
czeństwa, wzajemnej akcepta-

cji, klimatu i atmosfery w każdej 
klasie; warsztaty prowadzone 
przez pracowników Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Jaworznie -„Wyspa szacun-
ku" motywowanie uczniów  
do przyjmowania postawy sza-
cunku wobec siebie i innych, 
"Okazywanie i interpretowanie 
emocji"  (klasy 3), „Nie pójdę  
z nieznajomym” (klasy 2,3), 
piąte „Zdrowy tryb życia– profi-
laktyka uzależnień”, szóste 
uczestniczyły w programie 
„Potrafię słuchać i rozumieć 
innych- zajęcia dotyczące po-
prawnego komunikowania". 
Klasy 1-3 wzięły  udział w  zaję-
ciach "Dobry, zły dotyk", pro-
wadzonych przez Ośrodek In-
terwencji Kryzysowej. Podczas 
prelekcji z inspektorem ds. nie-
letnich z KMP uczniowie klas 
szóstych i siódmych, ósmej 
poznali  tematykę związaną  
z odpowiedzialnością nieletnich 
wobec prawa. 

Klasa ósma uczestniczyła  
w programie ”Klucz do efektyw-
nej nauki”, klasa pierwsza  
w adaptacyjnych zajęciach wy-
chowawczych celem, których 
było podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa uczniów  
w klasie oraz stworzenie klima-
tu wzajemnego zaufania między 
uczniami a nowym wychowaw-
cą oraz wraz z rodzicami w inte-
gracyjnym programie „Czar 
zabawy” . 

Odbyły się warsztaty dla  

Rodziców „Profilaktyka uzależ-
nień w szkole-Narkotyki”.  
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Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. Choć niewielu z nich o tym pamięta.  

 A. de Saint-Exupery 

 

 01.06.2020 
 

Dla chłopaka, dla 
dziewczyny 
Na dzień każdy, 
imieniny, 
Na rozstanie i 
dobranoc, 
Na dzień dobry i 
Wielkanoc 
Często nam brakuje 
czasu 
Pośród zgiełku 
ambarasu 
Żeby znaleźć dobre 
słowo 
Żeby było kolorowo 
 

  Wybieramy po raz 
XX Przyjaciela 
Świata, czyli osobę, 
która najchętniej 
pomaga innym, na 
pomoc, której 
większość uczniów w 
klasie zawsze może 
liczyć, która chętnie 
podejmuje (bez 
marudzenia i 
proszenia) różne 
zadania związane z 
pomocą innym i 
pracą na rzecz klasy i 
szkoły. 

01.06 –05.06.2020  
XX UŚMIECHNIĘTE DNI online 

 
  

Informator  
dla rodziców 

WAŻNE TEMATY: 

 

 

 Szkolna Akcja Eduka-
cyjna „NIE ZAMYKAJ 
OCZU!” 

 

 Po raz XX wybieramy 
Królową i Króla 
Uprzejmości,  na ko-
niec roku uroczysta ce-
remonia koronacji ! To 
ktoś, kto jest szczegól-
nie uprzejmy, miły i 
grzeczny wobec innych, 
kto, na co dzień używa 
takich czarodziejskich 
słów jak: ”proszę, dzię-
kuję, przepraszam”. Na 
czyjej twarzy najczę-
ściej gości uśmiech? 

 

 

 Miłe słówka są 
naprawdę miłe
– zwłaszcza, że przy-
niesie je szkolny listo-
nosz, każdy może wy-
branej osobie przesłać 
miłe słowa, a są one 
naprawdę nam potrzeb-
ne.. 

 



 

 

Informator  
dla rodziców 

 
Niebieskie Karty 

Procedura interwencji policji wobec 
przemocy domowej, "Niebieskie Karty", 
została opracowana przez Komendę 
Główną Policji, Komendę Stołeczną 
Policji i Państwową Agencję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 
Procedura "Niebieskie Karty" przezna-
czona jest dla służb patrolowo-
interwencyjnych i dzielnicowych, nie-
mniej jednym z ważniejszych elemen-
tów podnoszącym jej skuteczność jest 
utworzenie lokalnego systemu pomocy 
dla ofiar przemocy w rodzinie, a co za 
tym idzie współpraca różnych osób, 
instytucji, organizacji, w zależności od 
zasobów środowiska. Procedura wyma-
ga jedynie odpowiedniego podejścia do 
problematyki przemocy domowej i zro-
zumienia specyfiki pomagania rodzinom 
dotkniętym przemocą. Ciężar przeciw-
działania przemocy domowej nie może 
spoczywać jedynie na Policji. Osoby 
doświadczające przemocy domowej 
potrzebują różnorodnej pomocy często 
socjalnej, materialnej, psychologicznej, 
lekarskiej, prawnej. Policjanci są wtedy 
osobami umożliwiającymi kontakt z 

 
Nie wolno pozwolić, aby zło czuło się bezkarne, 
bo tym co potrzebne do zła jest „bezsilność 
ludzi dobrych” 

Skrzynka bezpieczeństwa 
(obok fotela u pani woźnej)  

przez cały rok szkolny i następne 

Jeżeli Państwa dziecko ma problem, 
czuje się skrzywdzone, ktoś mu do-
kucza- mogło o tym napisać, zawsze 
reagujemy i pomagamy. Jeżeli był 
podpis, pomoc była skierowana kon-
kretnie do danej osoby, jeżeli nie 
pomoc była bardziej ogólna, ale na 
pewno była. List, opis sytuacji zaw-
sze można było i można będzie 
wrzucić do skrzynki bezpieczeństwa. 
Chcemy by w naszej szkole było bezpiecz-
nie, zapewniamy bezpieczeństwo tym, któ-
rzy napiszą nam o swoich problemach-listy 
są czytane tylko przez pedagogów szkol-
nych,  autorzy nie są i nie będą ujawniani, 
chyba, że będzie zagrożone czyjeś zdrowie 
lub życie. 

 
 

innymi służbami. 
 

 
Sposoby okazywania dzieciom miłości i troski: 

 zaakceptuj dziecko takim, jakie jest 

 okazuj mu szacunek 

 poświęcaj mu swój czas i uwagę 

 dawaj dziecku możliwość wyboru 

 bądź szczery w wyrażaniu własnych uczuć 

 słuchaj uważnie, co przeżywa 

 ciesz się z jego sukcesów 

 dostrzegaj, gdy coś robi dobrze i nagradzaj za 
wysiłek, akceptuj jego uczucia 

 zachęcaj do współpracy, udzielaj informacji 
 
Zamiast karania określ swoje oczekiwania - „ Chcę, 
byś poprawił oceny’’. Wskaż, jak może naprawić zło. 
Wspólnie zaproponuj rozwiązanie problemu. Zachęć 
dziecko do szukania odpowiedzi na pytania. Nie 
śpiesz się z dawaniem gotowych odpowiedzi. Nie 
odbieraj nadziei. Bądź tolerancyjny i wyrozumiały. 
Świadomie unikaj konfliktów. Okaż dziecku swą 
życzliwość. Twoje dziecko jest wyjątkowym czło-
wiekiem! J eżeli zechcesz porozmawiać z kimś o 
swoich problemach pedagog szkolny służy ci pomo-
cą . 

 

Walcz z agresją. Zacznij od siebie. 
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PROGRAM REALIZOWANY POD 
PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA 
JAWORZNA 

 
 
 

Ludzkość musi wypracować skuteczną na wszystkie konflikty 
 metodę, w której odrzuca się zemstę, agresję, odwet. 
Podstawą takiej metody jest miłość.”  

Martin Luther King 

 

„(...)Trzeba ludzi nauczyć kochać. Gdyby ich można do tego zmusić!
Lecz nie narzuci się drugiemu miłości...Tak, to piękna myśl...Ale jaka 
złudna!” 
J.Dobraczyński:”Listy Nikodema” 

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DLA PROGRAMU  TARCZA: 

1. Zero tolerancji! Tolerancja dla niewłaściwego lub nagannego zachowania oraz drobnych 

przestępstw skutkuje wzrostem liczby ciężkich przestępstw. 

2. Koniec z bezkarnością! Drobne przestępstwa, na które nikt nie reaguje, wywołują strach 

wśród ludzi, a zarazem poczucie bezkarności przestępców. 

3. Aktywizacja służb. Widoczna obecność służb porządkowych, szybkie r eagowanie 

na zgłoszenia, surowość kar doprowadza do zmniejszenia liczby wykroczeń i przestępstw. 

4. Przede wszystkim edukacja. Wychowanie młodzieży, kształtowanie świadomości społe-

czeństwa oraz ścisła współpraca różnych instytucji w przyszłości będzie skutkowało ogólnym 

wzrostem bezpieczeństwa w każdej dziedzinie życia. 

5. Zyska całe miasto. Dewastacja i kradzież mienia komunalnego wpływa negatywnie na 

wygląd miasta, przynosi duże straty finansowe oraz stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzi. 

6. Partnerstwo w akcji. Podstawowym warunkiem powodzenia programu jest ścisła  

i skoordynowana współpraca służb, instytucji, organizacji i mieszkańców. 

7. Dla mieszkańców i z mieszkańcami! Program musi wzbudzić zaufanie wśród mieszkań-

ców Jaworzna. 

8. Patronat mediów. Program „Tarcza” wymaga skutecznej obsługi medialnej.  



 
Konflikt  to spór między dwiema osobami (lub większą ich liczbą) albo grupami dotyczący: różnicy 
interesów, niemożności zdobycia ważnych dóbr, braku możliwości realizacji istotnych potrzeb lub 

wartości. 
 

Test: ”Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów” 

Instrukcja: Przy każdym stwierdzeniu napisz TAK– jeśli najczę-
ściej tak właśnie postępujesz w sytuacjach społecznych, a  NIE 
–jeśli takie zachowanie jest Ci obce lub nie wiesz o co chodzi. 
Jeśli opisane zachowania występują u Ciebie raczej rzadko, 
także napisz NIE. 

1. Staram się unikać konfliktów, bo nie lubię się denerwować. 

2. W konfliktowych sytuacjach zwykle ustępuję. 

3. Dążę do takich rozstrzygnięć konfliktu, z których wszyscy są 
zadowoleni. 

4. Zazwyczaj twardo walczę o swoje. 

5. Często podporządkowuję się innym ludziom. 

6. Wycofuję się z trudnych sytuacji. 

7. Umiem współpracować także z ludźmi, którzy mają odmien-
ne zdanie. 

8. Dążę do ugody, nawet wtedy, kiedy ogarnia mnie wście-
kłość. 

9. Zwykle staram się udowodnić ludziom, ze mam rację. 

10. Często ulegam, żeby nie prowokować nasilenia konfliktu. 

11. Kiedy inni się kłócą , najczęściej siedzę cicho. 

12. Bardzo lubię wygrywać w konfliktach. 

13. W sytuacjach konfliktowych aktywnie dążę do kompromisu. 

14. Ustępuję, gdy widzę, że inni też to czynią. 

15. Jako osoba mądrzejsza ustępuję tym mniej dojrzałym. 

16. Współpracuję z ludźmi, bo jestem zdania, że to najlepszy 
sposób na rozwiązanie konfliktu. 

17. Eliminuję konflikty przez poszukiwanie rozwiązań, satysfak-
cjonujących obie strony. 

18. Uciekam od trudnych sytuacji, bo za dużo mnie to kosztuje 
(koszt emocjonalny) 

19. Lubię ostre starcia 

20. Rzadko otwarcie wypowiadam własne zdanie. 

21. Okazuję czasem pokorę. 

22. Wspólnie z  drugą osobą staram się znaleźć najlepsze wyj-
ście z konfliktowej sytuacji . 

23. Walczę, bo uważam, ze inaczej inni mnie zniszczą. 

24. Z agresją ludzi zwykle radzę sobie poprzez znalezienie 
płaszczyzny porozumienia. 

25. Umiem  ulegać. 

Tylko odpowiedzi na TAK oznaczają występowanie skłonności do danego stylu rozwiązywania konfliktu, nie bierzemy 
zatem w ogóle pod uwagę odpowiedzi NIE. Należy podkreślić poniżej przy numerach stwierdzeń, własne odpowiedzi 
TAK: 

WSPÓŁPRACA: 3, 7, 16, 17, 22 

 

KOMPROMIS: 2, 8, 13, 14, 24 

 

WALKA: 4, 9, 12, 19, 23 

 

UNIKANIE: 1, 6, 11, 18, 20 

 

ULEGANIE: 5, 10, 15, 21, 25 

Należy teraz policzyć ile razy podkreśliłaś 
TAK przy poszczególnych stylach rozwią-
zywania konfliktów.  

Wynik od 0  do 3 jest przypadkowy. Jednak 4-5 punktów oznacza 
skłonność do stosowania tego stylu rozwiązywania konfliktów. Jeśli 
charakteryzuje Cię jeden lub dwa style (po 4 lub 5 pkt.) to za mało, by 
poradzić sobie w różnych konfliktowych sytuacjach. Najlepiej gdy po-
trafisz stosować wszystkie style rozwiązywania konfliktów, ale gdyby 
miały to być tylko trzy, to najlepiej te, które tworzą triadę skuteczności, 
czyli: współpraca, kompromis i walka.  

Jak to jest u  Twojego dziecka, jak ono radzi sobie w sytuacjach kon-
fliktowych? Porozmawiaj z nim na ten temat. 

Co robi w szkole, gdy między nim a kolegą wybucha spór? 

W  naszej szkole działa 
„Szkolny Zespół do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy”,  jego członkami są przedstawiciele 
klas    3 –8 SP.  Opiekunem jest pedagog szkolny. 

Materiały na tej stronie opracowano 
m.in. na podstawie :”Rozwój umiejęt-

ności społecznych” Hanna Hamer, 
Veda, Warszawa 1999 


