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PREAMBUŁA

Program  Wychowawczo-  Profilaktyczny  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Gliwicach

jest  ustrukturowanym  zbiorem  działań,  które  mają  za  zadanie  wspomagać  i  kształtować

prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Adresatami Programu są wszyscy uczestnicy życia szkolnego i procesu wychowawczego: uczniowie,

rodzice oraz pracownicy szkoły.

Zadaniem Programu jest wspomagać rodziców w wychowaniu dzieci oraz podejmować działania

profilaktyczne wobec zagrożeń.

Dzia  łalność wychowawcza

Ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań oraz

cech  niezbędnych  w  życiu  społecznym.  Naszym  celem  jest  przygotowanie  ucznia  do

samodzielnego,  poprawnego  nawiązywania  stosunków  międzyludzkich,  kształtowania

długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego  i akceptowanego

przez społeczność, w której żyje. Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do

refleksji wartości młodego człowieka.

Działalność  wychowawcza  polega  na  prowadzeniu  działań  z  zakresu  promocji  zdrowia  oraz

wspomaganiu  ucznia  i  wychowanka  w  jego  rozwoju  ukierunkowanym  na  osiągnięcie  pełnej

dojrzałości w sferze:

• fizycznej  –  ukierunkowanej  na  zdobycie  przez  ucznia  i  wychowanka  wiedzy

i  umiejętności,  pozwalających  na  prowadzenie  zdrowego  stylu  życia  i  podejmowania

zachowań prozdrowotnych;

• psychicznej  –  ukierunkowanej  na  zbudowanie  równowagi  i  harmonii  psychicznej,

ukształtowanie  postaw  sprzyjających  wzmacnianiu  zdrowia  własnego  i  innych  ludzi,

kształtowanie  środowiska  sprzyjającego  rozwojowi  zdrowia,  osiągnięcie  właściwego

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

• społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu

umiejętności wypełniania ról społecznych;

• aksjologicznej  –  ukierunkowanej  na  zdobycie  konstruktywnego i  stabilnego systemu



wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Dzia  łalność profilaktyczna

Celem  profilaktyki  jest  podjęcie  szybkich  i  skutecznych  działań  przywracających

zdrowie. Ma ona również na celu hamowanie postępu i niwelowanie pojawiających się powikłań

już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań

społecznych,  które  przyczyniają  się  do  obniżenia  prawdopodobieństwa  pojawienia  się  danego

zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców,przeżyć, wspieranie

rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych

postaw.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U poz. 59):

Art. 26. 1.  Szkoły  oraz  placówki,  o  których  mowa  w  n.  2  pkt  3–5,  7  i  8,  realizują  program

wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych

uczniów,  przygotowane  w  oparciu  o  przeprowadzoną  diagnozę  potrzeb  i  problemów

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  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.  2017  poz.  356) nakłada  na  szkołę  następujące  działania  wychowawczo-

profilaktyczne:

• Indywidualizację i   wspomaganie rozwoju. 

• Prowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego, które przygotowują uczniów

do wyboru zgodnego z ich możliwościami i aspiracjami kierunku kształcenia  i przyszłego

zawodu.

•  Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, dbanie o zdrowie i  bezpieczeństwo

swoje i  innych osób,  budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw do



aktywności fizycznej powinno stać się częścią profilaktyki.

• Rozwijanie  postaw  obywatelskich,  patriotycznych  i  społecznych  u  dzieci  i  młodzieży

w wieku szkolnym. 

• Rozbudzanie  i/lub  wzmacnianie  tożsamości  narodowej  poprzez  przybliżanie  historii,

tradycji  lokalnych  i  narodowych  oraz  zachęcanie  do  aktywnego  uczestnictwa

w codziennym życiu społeczności lokalnej i środowisku szkolnym. 

Działania szkoły obejmują trzy poziomy profilaktyki: 

• profilaktyka  uniwersalna –  pierwszy  poziom  –  skierowana  do  wszystkich  uczniów  

i  nauczycieli.  Jej  celem  jest  budowanie  zdrowych  i  trwałych  relacji  w  obrębie  szkolnej

społeczności,  m.  in.  poprzez  szkolenie  nauczycieli  i  innych  pracowników  w  zakresie

pedagogiczno - wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na

przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów  (np. poprzez warsztaty

radzenia sobie ze stresem) i  podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby,

do której można udać się po pomoc

• profilaktyka selektywna – drugi  poziom – działania skupione są na osobach z grupy

zwiększonego  ryzyka  (np.  uczniach  z  problemami  zdrowotnymi,  ekonomicznymi,

rodzinnymi, z trudnościami w nauce)

• profilaktyka wskazuj  ąca – trzeci  poziom – działania skupiają  się na osobach z grupy

wysokiego ryzyka.

Praca  wychowawczo-profilaktyczna  oparta  będzie  na   koncepcji  pozytywnego  rozwoju,
ponieważ  młodzi ludzie o wysokich kompetencjach społecznych z jednej strony wykazują wysoki
poziom funkcjonowania, z drugiej zaś rzadziej podejmują zachowania ryzykowne. 

Są  to  działania  ukierunkowane  na  rozwijanie  mocnych  stron  i  zasobów,  dzięki  którym  młody
człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do
życia  w  świecie  różnych  zagrożeń.  Należą  do  nich  między  innymi:  rozwijanie  umiejętności
społecznych,  poznawczych  i  emocjonalnych,  umacnianie  norm  i  zachowań  prospołecznych
i  proekologicznych   (m.  in.  idei  wolontariatu)  oraz  wiary  w  swoje  możliwości  i  w  przyszłość,
kształtowanie  pozytywnej  identyfikacji,  wspieranie  więzi  z  rodziną  i  ze  szkołą,  kształtowanie
psychicznej odporności oraz działanie na rzecz rozwoju duchowego. 

Strategia ta będzie uzupełniana działaniami edukacyjno - informacyjnymi na temat zagrożeń. 



1.

Podstawa prawna.

• Ustawa z  dnia 7 września 1991 r.  o  systemie oświaty  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2016 r.
poz. 1943);

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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. 2017 poz. 356);

• Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  sierpnia  2012  r.  w  sprawie
podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977);

• Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  19  grudnia  2001  r.
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. 2002 nr 3 poz. 28);

• Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  29  stycznia  2002  r.
w  sprawie  organizacji  oraz  sposobu  przeprowadzania  konkursów,  turniejów
i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125);

• Konwencja  o  prawach  dziecka,  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 5).



2.

Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej.

Diagnoza potrzeb i problemów została opracowana na podstawie:

- debaty w gronie pedagogicznym

- rozmów kierowanych ze szkolnymi specjalistami

- debat w zespołach przedmiotowych i zespole wychowawczym

- ankiety skierowanej do rodziców

- rozmów z rodzicami.

Analiza  wyników  ankiet  przeprowadzonych  wśród  rodziców  pozwoliła  na  określenie  potrzeb

uczniów w poszczególnych sferach:

1. fizycznej – rodzice oczekują, że ich dziecko będzie sprawne, silne, będzie umiało zadbać
o  swoje  potrzeby  (sen,  ruch,  higienę),  będzie  miało  właściwą  postawę  i  będzie  dbało
o zmysły wzroku i słuchu

-  natomiast   w  zakresie  wiedzy  będzie  umiało  komponować  zdrowe  posiłki,  będzie
wybierało  zdrowe  pokarmy  a  ograniczało  niezdrowe  a  także  unikało  odżywek,  będzie
wykazywało chęć i  zainteresowanie zdrowymi formami aktywności fizycznej (szczególnie
w grupie rówieśniczej i na świeżym powietrzu) oraz będzie ograniczyło czas spędzany przy
użyciu  multimediów  Istotne  dla  rodziców  było  to,  żeby  ich  dzieci  znalazły  taki  rodzaj
aktywności  fizycznej,  który  sprawia  im  przyjemność,  a  nie  kojarzy  się  z  przykrym
obowiązkiem

2. emocjonalnej  (psychicznej)– rodzice chcą aby ich dziecko było empatyczne i potrafiło
reagować na krzywdę człowieka czy zwierzęcia, nie wstydziło się wyrażać swoich uczuć czy
potrzeb,  aby  było  szczere,  umiało  reagować  „bez  oglądania  się  na  innych”,  aby  było
odważne i w pewnym sensie niezależne od „poklasku” rówieśników, potrafiące przyznać się
do błędów czy  porażek   i  nie  załamujące  się  nimi,  akceptujące pojawiające  się  emocje
(rozpoznające je i nazywające) oraz radzące sobie z nimi, a także wyrażające je tak, aby nie
krzywdzić innych (szczególnie potrafiące kontrolować wybuchy złości i agresję), aby umiało
odczytywać emocje innych i potrafiło przeprosić

- rodzice wysoko cenili też umiejętności asertywne

-  chcieliby,  aby  ich  dziecko  nie  unikało  problemów,  ale  stawiało  im  czoła,  umiało
o nich rozmawiać oraz radziło sobie ze stresem

 -  chcieliby,  aby ich dziecko miało poczucie własnej  wartości  oraz  aby umiało oddzielić
uczucia od faktów i potrafiło to argumentować

3.  spo  łecznej  –   rodzice  chcą  wychować  dziecko,  które  będzie  umiało  wywiązywać  się
z podjętych i powierzonych im zadań

- będzie szanowało starszych



- będzie umiało współpracować w grupie, zachowując w niej swoją odrębność

-  będzie dążyło do samorealizacji  bez podążania za modą,  żeby znało swoje możliwości
i potrzeby oraz wiedziało czego chce, żeby czuło się pewnie w gronie rówieśników

- żeby w przyszłości było gotowe do podjęcia  roli zawodowej oraz ról rodzinnych oraz roli
przyjaciela

- będzie samodzielne

-  będzie  działało  na  rzecz  innych:  ludzi,  zwierząt,  środowiska  oraz  będzie  wrażliwe  na
otoczenie i potrzeby innych

4.  intelektualnej –  rodzice  chcieliby,  aby  ich  dziecko  było  dociekliwe,  umiało  wyciągać
wnioski ze swoich błędów, było konsekwentne w działaniu, ciekawe, otwarte, odważne,
żeby posiadało zdolność uczenia się i umiejętności organizacji pracy

- chcieliby, aby w przyszłości uczeń potrafił dyskutować, potrafił bronić swoich poglądów,
ale umiał też je zmieniać i korygować

-  chcieliby,  aby  dziecko  krytycznie  podchodziło  do  informacji,  znało  języki  obce  i  było
„oczytane”

-  chcieliby,  żeby  dziecko  odkryło  swój  potencjał  i  pasję,  żeby  zawód  związany  był
z samorealizacją, a nie tylko sposobem na zarabianie pieniędzy (dla części rodziców ważne
było, żeby dziecko w przyszłości miało „prestiżowy” zawód, który ma im zapewnić status
społeczny i wysokie zarobki : lekarz, stomatolog, prawnik)

5.  asksjologicznej  (wartości)  –  rodzice  chcieliby,  aby  ich  dzieci  były  szczęśliwe  i  umiały
odróżnić dobro od zła

- by było wrażliwe i reagujące na krzywdę innych (ludzi i zwierząt), żeby miało „szlachetne
serce”

- by poszukiwało sensu życia, miało dobry zawód

-  aby  było  szczere,  uczciwe  i  pracowite  (rzetelne),  lojalne,  odpowiedzialne,  lubiane,
asertywne, świadome swojej wartości, opiekuńcze, ciekawe świata, żyjące zgodnie ze sobą
i innymi

-  żeby zachowywało się w sposób kulturalny i uprzejmy, żeby było zaradne, akceptujące
i ciekawe odmienności

- żeby postępowało zgodnie ze swoimi wartościami, dając przykład innym

Zidentyfikowano następujące zachowania problemowe w szkole:

1. Wskaźniki naruszania norm i zasad w szkole:

-  agresja słowna i fizyczna

-  nieposłuszeństwo

-  brak szacunku do dorosłych

-  nierealizowanie obowiązków szkolnych

-  objawy wandalizmu (niszczenia mienia szkolnego)



2. Wskaźniki problemów w nauce i niskiej motywacji do nauki:

-  niepowodzenia szkolne- powtarzanie klasy

-  trudności w nauce czytania i pisania

-  brak zadań domowych

-  brak pracy na lekcji

-  zaległości w opanowywaniu materiału

-  niskie wyniki w nauce

3. Wskaźniki braku przestrzegania zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia:

-  niewłaściwe nawyki żywieniowe, pojedyncze przypadki niedożywienia

-  spędzanie zbyt dużo czasu przy komputerze i na grach komputerowych

-  brak ruchu

-  brak zainteresowań

-  objawy zaburzeń emocjonalnych: zachowania lękowe, nieśmiałość, autoagresja -  

palenie papierosów.

Tabela- czynniki ryzyka

Jakie czynniki ryzyka istnieją wśród uczniów? Jakie działania osłabiają czynnik ryzyka?
Duże  różnice  w  potencjale  intelektualnym
uczniów

Objęcie  uczniów  dodatkową  pomocą,
umożliwienie  osiągania  sukcesu  na  miarę
własnych możliwości.

Pasywne formy spędzania czasu wolnego Promowanie ruchu, organizacja zajęć ruchowych
w szkole, organizacja zajęć pozalekcyjnych

Agresywna promocja leków i suplementów diety
(i osiągania efektów bez wysiłku)

Edukacja  dot.  szkodliwości  samodzielnie
zażywanych  środków,  promowanie  siły
i wytrwałości.

Przejawy  dojrzewania  biologicznego  oraz
problemy  z  niego  wynikające  (podejmowanie
zachowań ryzykownych)

Edukacja WDŻ, promowanie właściwych postaw,
wzorce rodzinne.

Dysfunkcje rodziny Promowanie właściwych postaw rodzinnych.
Współpraca  z  instytucjami  wspierającymi
funkcje  rodziny  (sąd,  OPS,  poradnie),  opieka
szkolnych specjalistów (psycholog, pedagog).

Niewłaściwe nawyki prozdrowotne w rodzinie Promowanie  właściwych  postaw
prozdrowotnych, proponowanie alternatywnych
zajęć  w  szkole,  informacje,  porady  szkolnych
specjalistów.

Kult farmakologii Promowanie  niefarmakologicznych  sposobów
radzenia  sobie  z  dolegliwościami,  edukacja  na
temat reklamy.

Agresja i przemoc Jasny  system  kar  i  nagród,  Szkolny  Program



Przeciwdziałania  Agresji  i  Przemocy,
konsekwencje,  przyjazny  klimat  szkoły,  dbanie
o relacje miedzy uczniami, zajęcia i warsztaty.

Kultura promująca niedojrzałość i egocentryzm Promowanie  działań  prospołecznych  (akcje
pomagania,  ukazywanie  problemów,  uczenie
odpowiedzialności,  dbałości  o  innych
i o środowisko), promowanie wartości.

Bieda, brak wsparcia w rodzinie Organizacja  pomocy  we  współpracy
z instytucjami wspierającymi rodzinę.

   

 



3.

Cel ogólny.

Celem programu jest wszechstronne wspieranie ucznia w rozwoju oraz zapobieganie
wystąpieniu problemów i zaburzeń. 

Wsparcie odbywa się we wszystkich sferach rozwojowych:

- poznawczej – rozwój intelektualny,     

- emocjonalnej – rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnymi uczuciami,

- społecznej – rozumianej jako potrzeby i umiejętności w relacjach z ludźmi,

- fizycznej – właściwe nawyki i wiedza związane ze zdrowiem,

- duchowej – rozumianej jako system wartości.



4.

Charakterystyka uczniów i model absolwenta.

Jaki jest typowy uczeń naszej szkoły:

• w  sferze  fizycznej posiada  zróżnicowaną  wiedzę  na  temat  zdrowia  psychicznego
i  fizycznego,  często  nie  potrafi  jej  wykorzystać  w praktyce,  nie  zawsze  potrafi  rozwijać  swoją
sprawność  fizyczną,  ma  nieuporządkowaną  wiedzę  na  temat  zagrożeń  w  sferze  fizycznej,  jest
niesamodzielny w tym zakresie,

• w sferze emocjonalnej  nie potrafi rozpoznać i nazwać uczuć lub potrafi to zrobić wybiórczo,
łatwiej rozpoznaje uczucia u siebie niż u innych, często nie radzi sobie z uczuciami i nie kontroluje
swojego zachowania pod wpływem silnych uczuć, szczególnie pod wpływem porażek, zdarzają mu
się sporadyczne zachowania agresywne,

• w  sferze  społecznej  posiada  raczej  pozytywny  obraz  swojej  osoby,  nie  potrafi  jasno
komunikować swoich potrzeb,  często nie potrafi  rozwiązywać konfliktów, ma pewne trudności
w zachowaniu dyscypliny , w miarę dobrze jest przygotowany do współpracy w grupie wymaga
jednak wsparcia  i  rozwoju w tym kierunku,  nie  jest  samodzielny w zakresie wywiązywania  się
z  powierzonych  mu  zadań,  wymaga  wsparcia,  czasami  stara  się  być  pomocny,  ale  najczęściej
wymaga motywowania  i pokierowania ze strony dorosłych,

• w  sferze  intelektualnej  dziecko  posiada  przeciętny  potencjał  intelektualny,  przeciętną,
adekwatną do wieku wiedzę,

• w sferze aksjologicznej  (wartości) – prezentuje wartości wyniesione z domu, jest wobec nich
jeszcze bezkrytyczny, postępuje w oparciu o zewnętrzne nakazy autorytetów, często motywowane
karami  i  nagrodami  (szeroko  rozumianymi  także  jako  pochwała),nie  posiada  jeszcze  trwałego
i uwewnętrznionego systemu wartości.

Powyżej opisany został przeciętny uczeń naszej szkoły. Funkcjonowanie konkretnego ucznia może
odbiegać w obu kierunkach (pozytywnym i negatywnym) od wyżej wskazanego modelu.

Absolwent naszej szkoły :

• Samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie.

• Jest  kreatywny,  przedsiębiorczy,  potrafi  w sposób twórczy rozwiązywać problemy, realizuje

swoje pomysły,  wyznacza sobie cele i  dąży do ich zrealizowania,  umiejętnie podejmuje ryzyko,

radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.

• Ma  swój  krąg  przyjaciół.  Adekwatnie  do  okoliczności  odbiera  rzeczywistość  -  potrafi  się

i cieszyć i smucić; wierzy w siebie i swoje możliwości. 

• Jest ciekawy  świata, zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność świata, analizuje istniejące

w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe.

• Ma określone zainteresowania, które pomogą mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia.

Jest przygotowany do samokształcenia.

• Jest  wytrwały,  systematycznie  wykonuje  zadania  i  obowiązki,  realizuje  swoje  plany



i określone zainteresowania, które pomogą mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia. 

• Jest przygotowany do samokształcenia.

Nasz absolwent  jako dojrzały człowiek funkcjonujący w poszczególnych sferach :

Sfera fizyczna / zdrowy styl   życia :

• dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny,

• przestrzega  zasad  bezpiecznego  zachowania  w  szkole,   dba  o  wygląd,  ale  nie  jest  nim

przesadnie zaabsorbowany,

• potrafi rozwijać sprawność fizyczną i broni się przed zagrożeniami niszczącymi zdrowie,

• posiada zdrowe nawyki.

Sfera emocjonalna :

• potrafi rozpoznać i wyrażać swoje uczucia, w sposób nie wyrządzający krzywdy,

• akceptuje swoje uczucia i bierze za nie odpowiedzialność,

• potrafi radzić sobie z trudnymi uczuciami, 

• potrafi poprosić o pomoc, jeśli nie radzi sobie z uczuciami,

• potrafi odczytywać emocje innych, jest empatyczne,

• potrafi przeprosić i radzi sobie z porażkami.

Sfera spo  łeczna :

• potrafi  prezentować  własny  punkt  widzenia,  uwzględniać  poglądy  innych  i  potrafi  być

otwartym na potrzeby innych,

• ma poczucie  własnej  wartości  reaguje  na  poniżające  zachowania  dorosłych  i  rówieśników,

szanuje  innych  ludzi,  wie,  jak  należy  okazywać  szacunek  osobom  dorosłym   oraz  kolegom

i  koleżankom,

• potrafi świadomie korzystać z dóbr kultury,

• jest  tolerancyjny:  akceptuje  odmienność  innych  ludzi,  nie  wyśmiewa  i  nie  prześladuje,

przeciwstawia się dyskryminacji,

• angażuje  się  w  działania  na  rzecz  środowiska  lokalnego,  reprezentuje  postawę  opartą  na

zasadach miłości do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem,

• potrafi  efektywnie  pracować  w  zespole,  prezentować  własny  punkt  widzenia,uwzględniać

poglądy innych,

• podejmuje działania charytatywne,

• potrafi współtworzyć rzeczywistość z najbliższym środowiskiem,

• reprezentuje  kulturę  osobistą:  przestrzega  zasad  bezpiecznego  i  kulturalnego  zachowania



w szkole, okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych, dba o kulturę języka,

nie stosuje wulgaryzmów.

Sfera intelektualna :

• potrafi odpowiednio korzystać z różnych źródeł informacji,

• jest  kreatywny,  przedsiębiorczy,  potrafi  w sposób twórczy rozwiązywać  problemy,  realizuje

swoje pomysły, wyznacza sobie cele i dąży do ich zrealizowania,

• potrafi  poprawnie  i  kulturalnie  wypowiadać  się  w  języku  polskim,  posługiwać  się

w stopniu dobrym co najmniej jednym językiem obcym,

• jest krytyczny wobec informacji, potrafi wyrobić sobie pogląd i zmienić go w obliczu nowych

danych,

• potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w nauce na wyższym poziomie edukacji.

Sfera duchowa (warto  ści) :

• potrafi postępować w oparciu o obowiązujące normy etyczno – moralne,

• jest uczciwy – nie kłamie i nie oszukuje,

• jest  wiarygodny  i  odpowiedzialny  –   postępuje  zgodnie  z  głoszonymi  zasadami,  można

powierzyć  mu  ważne  zadania  do  wykonania,  dotrzymuje  zobowiązań  i  obietnic,  wartościuje

zachowania złe i  dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencje

swoich czynów,

• ma świadomość swojej przynależności narodowej, pozytywnie patrzy na otaczający go świat,

siebie i innych ludzi.

5.

Treści i formy działań wychowawczych oraz treści i formy działań profilaktycznych
w zakresie profilaktyki uniwersalnej.

Na poziomie ogólnoszkolnym w ramach spójnych działań wychowawczych i strategii
z zakresu profilaktyki pozytywnej podejmowane są działania:

- integracja zespołów klasowych (działania wychowawcy klasy, wspierane w razie potrzeby przez
szkolnych specjalistów),

- wycieczki, szkolne zabawy, uroczystości,

- liczne koła zainteresowań (poparte wcześniejszą diagnozą potrzeb uczniów w tym zakresie),

- wsparcie uczniów w nauce- konsultacje,

- liczne akcje charytatywne,

- przerwy bez telefonów.



Treści i formy działań wychowawczych dla klasy 1 Szkoły Podstawowej:

Treści i cele
wychowawcze

Forma Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Sposób
ewaluacji

Budowanie więzi     
i uczenie relacji        
z innymi.

Gry i zabawy 
integracyjne.

Nauczyciel  1.09.2017 Zna imiona 
kolegów      
i koleżanek 
z klasy

Nauka 
nawiązywania 
kontaktów 
z rówieśnikami.

Toleruje 
indywidualne 
cechy innych.
 Rozwijanie 
empatii.

Pomoc               
i interwencje 
nauczyciela       
w codziennych 
sytuacjach.
Udział                
w imprezach 
klasowych.

Nauczyciel  edukacji 
wczesnoszkolnej 
nauczyciel religii,      
j. angielskiego, zajęć
komputerowych

Cały rok 
szkolny

Obserwacja
uczniów

Zna prawa                 
i obowiązki ucznia.

Opracowanie 
regulaminu 
klasowego

Wychowawca Wrzesień- 
październik 
2017

Obserwacja
uczniów

Nauka 
odpowiedzialności  
i stosowanie się do 
zasad

Przestrzeganie 
regulaminu, 
pełnienie 
dyżurów, 
rozmowa na 
temat 
konsekwencji 
własnego 
zachowania, 
rozmowy, 
konkursy na 
temat opieki 
nad 
zwierzętami 
(domowymi, 
dokarmianie 
ptaków zimą).

Nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, 
nauczyciel religii,      
j. angielskiego, zajęć
komputerowych

Cały rok 
szkolny

Obserwacja
uczniów

Nauka kulturalnego
zachowania się        
w codziennych         
i wyjątkowych 
sytuacjach.

Prelekcje, 
zajęcia, wyjścia
do teatru itp., 
„pasowanie na 
ucznia”, 
wycieczki.

Nauczyciel ed. 
wczesnoszkolnej

Cały rok 
szkolny

Obserwacja
uczniów

Nauka dbania           
o mienie szkolne     
i własne.

Pogadanki. Nauczyciel ed. 
wczesnoszkolnej, 
nauczyciel religii,      
j. angielskiego, zajęć
komputerowych

Cały rok 
szkolny

Obserwacja
analiza 
uwag



Kształtowanie 
poczucia 
przynależności.

Obchody 
uroczystości 
szkolnych, 
obchody Świąt.

j. w. W okolicach 
Świąt

Obserwacja

Kształtowanie 
poszanowania do 
tradycji.

Opowiadania  
o ludowych 
zwyczajach       
i ich 
obchodzenie 
(„topienie 
marzanny”, 
andrzejki, 
mikołajki) 
obchody 

j. w. W okolicach 
Świąt

Obserwacja

Nauka współpracy 
w grupie.

Gry, zabawy, 
praca w 
grupie.

j. w. Cały rok 
szkolny

Obserwacja
aktywności 
uczniów 
podczas 
zabawy

Wzmacnianie więzi 
rodzinnych.

organizowanie 
uroczystości     
z okazji Dnia 
Babci i 
Dziadka, Dnia 
Mamy, Taty      
i Dziecka.

j. w. Wg kalendarza
imprez

Obserwacja
zachowania
uczniów

Wdrażanie uczniów
do obowiązkowości
i rzetelnej pracy

Komunikaty 
zwrotne w 
codziennych 
sytuacjach, 
zadania 
domowe, 
wzmacnianie 
pozytywne 
oczekiwanych 
zachowań.

j. w. Cały rok 
szkolny

Wyniki 
testów, 
obserwacja 
pracy 
uczniów

Wdrażanie do 
uczestniczenia         
w kulturze

Korzystanie z 
dóbr kultury 
(kino, teatr, 
film).

j. w. Cały rok Aktywność 
uczniów, 
rozmowy 
kierowane

Dbałość                    
o środowisko 
przyrodnicze, 
nauka właściwego 
stosunku do 
zwierząt.

Pogadanki, 
rozmowy, 
konkursy.
Prowadzenie 
obserwacji 
przyrodniczych
Zajęcia na 
temat zasad 
segregacji 

j. w. Cały rok 
szkolny

Wystawy 
prac dzieci, 
rozmowy 
kierowane, 
obserwacja 
zachowań



śmieci.
Zajęcia na 
temat 
zagrożeń 
ekologicznych 
oraz własnego 
wpływu na 
ekologię            
i potrzeby 
ochrony 
przyrody.

Kształtowanie 
postawy 
patriotycznej.

Obchody świąt 
narodowych, 
poznanie 
symboli 
narodowych, 
poznanie 
ważnych 
wydarzeń 
historycznych, 
akademie 
szkolne, 
konkursy.

j. w. Wg kalendarza
imprez

Obserwacja
zaangażow
a- nia 
uczniów, 
rozmowy 
kierowane

Treści i formy działań profilaktycznych dla klasy 1 Szkoły Podstawowej

Treści i cele
profilaktyczne

Forma Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji Sposób
ewaluacji

Dbanie                
o właściwą 
postawę ciała     
podczas pracy.

Nauka 
właściwej 
postawy, 
zwracanie 
uwagi na 
uczniów 
podczas pracy, 
dostosowanie 
ławek do 
wzrostu.

Wszyscy 
nauczyciele 
uczący w klasie 
1, pielęgniarka 
szkolna

Cały rok szkolny Obserwacja, 
badania

Nauka dbania    
o potrzeby.

Podział czasu na
pracę                   
i  wypoczynek 
(rozplanowanie 
zajęć 
dydaktycznych, 
aktywne 
zabawy na 
przerwach). 
Opracowanie 

Wychowawca, 
nauczyciele 
dyżurujący na 
przerwie, Rada 
Pedagogiczna 

Cały rok szkolny Obserwacja, 
prace uczniów 
rozmowy             
z rodzicami



planu dnia. 
Zajęcia na 
temat dbania     
o potrzeby 
fizyczne (sen, 
aktywność, 
higiena 
osobista, 
właściwa dieta).

Nauka dbania    
o
bezpieczeństwo

Zajęcia na 
temat 
bezpiecznej 
drogi do szkoły 
(realizowana 
przez Straż 
Miejską), 
przypominanie 
o zasadach.

Wychowawca 1.09.2017 Obserwacja, 
rozmowy             
z rodzicami, 
rozmowy 
utrwalające 
wiedzę

Niewłaściwe 
nawyki 
(wprowadzenie 
do tematu 
uzależnień)

Zajęcia n/t 
zasad higieny.
Zajęcia na 
temat czasu 
spędzanego 
przy mediach. 
Pogadanka na 
temat 
uzależnienia od 
komputera, 
gier, Internetu.
Rozmowa na 
temat 
właściwych 
nawyków 
żywieniowych. 

Wychowawca, 
nauczyciel zajęć 
komputerowych

2 półrocze Rozmowy 
kierowane

Profilaktyka 
przemocy            
i zaburzeń 
psychicznych. 

Zajęcia na 
temat uczuć, 
emocji. 
Interwencje        
w codziennych 
sytuacjach. 
Sposoby 
radzenia sobie   
z uczuciami, 
rozwiązywania 
konfliktów- 
zajęcia. 
Szukanie 
pomocy- 
pogadanka. 

Wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawca, 
pedagog, 
psycholog 

Cały rok szkolny Obserwacja 
uczniów, analiza
zachowania



Radzenie sobie  
z agresją             
i przemocą- 
pogadanka, 
zajęcia, 
interwencje 
wychowawcze.
Obserwowanie  
i wzmacnianie 
pozytywne 
uczniów              
z zaniżoną 
samooceną. 
Współpraca        
z pedagogiem    
i psychologiem 
w celu 
udzielenia 
pomocy 
uczniowi             
z problemami.

Treści i formy działań wychowawczych dla klasy 2 Szkoły Podstawowej.

Nauka 
nawiązywania 
kontaktów 
z rówieśnikami.

Toleruje 
indywidualne 
cechy innych.
Rozwijanie empatii.
Uwrażliwianie na 
różnice np. 
kulturowe, 
niepełnosprawność.

Pomoc               
i interwencje 
nauczyciela       
w codziennych 
sytuacjach.
Udział                
w imprezach 
klasowych.

Zajęcia na 
temat 
odmienności, 
opowiadania, 
rozmowy, 
konkursy. 
Zajęcia na 
temat różnych 
zdolności, 
preferencji        
i zawodów.

Nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, 
nauczyciel religii,      
j. angielskiego, zajęć
komputerowych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok 
szkolny

Cały rok 
szkolny

Obserwacja
uczniów

Obserwacja
wystawy 
prac

Kształtowanie Zajęcia na Nauczyciel religii, Cały rok Obserwacja



systemu wartości. temat 
odróżniania 
dobra od zła. 
Rozmowa na 
temat 
wartości, co 
jest dla nas 
ważne. 
Pokazywanie 
uczniom 
wyboru              
i trudności        
z tym 
związanych.
Modelowanie 
na własnym 
przykładzie.

nauczyciel  edukacji 
wczesnoszkolnej

szkolny zachowań 
uczniów

Zna prawa                 
i obowiązki ucznia.

Przypomnienie
regulaminu 
klasowego.

Nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej

Wrzesień- 
październik 
2017

Obserwacja
uczniów

Nauka 
odpowiedzialności   
i stosowanie się do 
zasad.

Przestrzeganie 
regulaminu, 
pełnienie 
dyżurów, 
rozmowa na 
temat 
konsekwencji 
własnego 
zachowania, 
rozmowy, 
konkursy na 
temat opieki 
nad 
zwierzętami 
(domowymi, 
dokarmianie 
ptaków zimą).
Nauka 
pełnienia ról     
i przydzielanie 
zadań 
klasowych. 

Nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, 
nauczyciel religii,      
j. angielskiego, zajęć
komputerowych

Cały rok 
szkolny

Obserwacja
uczniów

Nauka kulturalnego 
zachowania się         
w codziennych         
i wyjątkowych 
sytuacjach.

Prelekcje, 
zajęcia, wyjścia
do teatru itp., 
„pasowanie na 
ucznia”, 
wycieczki.

Nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej

Cały rok 
szkolny

Obserwacja
uczniów



Nauka dbania           
o mienie szkolne      
i własne.

Pogadanki Nauczyciel 
wychowania 
wczesnoszkolnego, 
nauczyciel religii, 
angielskiego, zajęć 
komputerowych

Cały rok 
szkolny

Obserwacja
analiza 
uwag

Kształtowanie 
poczucia 
przynależności.

Obchody 
uroczystości 
szkolnych, 
obchody Świąt 

j. w. W okolicach 
Świąt

j. w.

Kształtowanie 
poszanowania do 
tradycji.

Opowiadania   
o ludowych 
zwyczajach       
i ich 
obchodzenie 
(„topienie 
marzanny”, 
andrzejki, 
mikołajki) 
obchody 

j. w. W okolicach 
Świąt

Obserwacja
zachowania
ucznia

Nauka współpracy 
w grupie.

Gry, zabawy, 
praca w grupie

j. w. Cały rok 
szkolny

j. w.

Wzmacnianie więzi 
rodzinnych.

organizowanie 
uroczystości     
z okazji Dnia 
Babci i 
Dziadka, Dnia 
Mamy, Taty      
i Dziecka.

j. w. Zgodnie           
z kalendarzem
imprez 

j. w.

Wdrażanie uczniów 
do obowiązkowości 
i rzetelnej pracy.

Komunikaty 
zwrotne            
w codziennych 
sytuacjach, 
zadania 
domowe, 
wzmacnianie 
pozytywne 
oczekiwanych 
zachowań.
Rozmowa na 
temat 
zawodów.

Wszyscy nauczyciele Cały rok 
szkolny

Obserwacja
i analiza 
zachowania
ucznia

Wdrażanie             
do uczestniczenia  
w kulturze,

Korzystanie z 
dóbr kultury 
(kino, teatr, 
film).

Wychowawca Zgodnie           
z 
harmonogram
-em

Obserwacja
zachowania
ucznia w 
miejscach 
publicznych

Dbałość                      
o środowisko 

Pogadanki, 
rozmowy, 

Wszyscy nauczyciele Na bieżąco Obserwacja
prace dzieci



przyrodnicze, nauka
właściwego 
stosunku do 
zwierząt.

konkursy.
Prowadzenie 
obserwacji 
przyrodniczych
Zajęcia na 
temat zasad 
segregacji 
śmieci.
Zajęcia na 
temat 
zagrożeń 
ekologicznych 
oraz własnego 
wpływu             
na ekologię       
i potrzeby 
ochrony 
przyrody.

Kształtowanie 
postawy 
patriotycznej.

Obchody świąt 
narodowych, 
poznanie 
symboli 
narodowych, 
poznanie 
ważnych 
wydarzeń 
historycznych, 
akademie 
szkolne, 
konkursy.

Nauczyciel, 
uczniowie

Wg 
kalendarza 
imprez 
szkolnych

Obserwacja
zachowań, 
wypowiedzi
uczniów 

Treści i formy działań profilaktycznych dla klasy 2 Szkoły Podstawowej

Treści i cele
profilaktyczne

Forma Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji Sposób
ewaluacji

Dbanie                
o właściwą 
postawę ciała     
podczas pracy.

Nauka 
właściwej 
postawy, 
zwracanie 
uwagi na 
uczniów 
podczas pracy, 
dostosowanie 
ławek do 
wzrostu.

Wychowawca, 
pielęgniarka

Na bieżąco Obserwacja
ucznia, badania

Nauka dbania    
o potrzeby.

Podział czasu na
pracę                   
i wypoczynek 

Wychowawca, 
rodzice, 
uczniowie

Cały rok szkolny Obserwacja
funkcjonowania
ucznia w szkole



(rozplanowanie 
zajęć 
dydaktycznych, 
aktywne 
zabawy na 
przerwach). 
Opracowanie 
planu dnia. 
Zajęcia na 
temat dbania     
o potrzeby 
fizyczne (sen, 
aktywność, 
higiena 
osobista, 
właściwa dieta).

Nauka dbania    
o 
bezpieczeństwo

Zajęcia na 
temat 
bezpiecznej 
drogi do szkoły 
(realizowana 
przez Straż 
Miejską), 
przypominanie 
o zasadach.
Rozmowa na 
temat 
bezpieczeństwa 
w kontaktach     
z obcymi. 

Wszyscy 
nauczyciele

Wrzesień, 
październik i wg
potrzeb

Obserwacja
uczniów,
wypowiedzi
uczniów

Niewłaściwe 
nawyki 
(wprowadzenie 
do tematu 
uzależnień).

Zajęcia n/t 
zasad higieny.
Zajęcia na 
temat czasu 
spędzanego 
przy mediach. 
Pogadanka na 
temat 
uzależnienia od 
komputera, 
gier, Internetu.
Rozmowa na 
temat 
właściwych 
nawyków 
żywieniowych. 

Wszyscy 
nauczyciele

W trakcie 
realizacji 
tematyki zajęć

Obserwacja,
rozmowa
kierowana

Profilaktyka 
przemocy            

Zajęcia na 
temat uczuć, 

Wszyscy 
nauczyciele, 

 Cały rok 
szkolny

Monitoring
zachowania



i zaburzeń 
psychicznych. 

emocji. 
Interwencje        
w codziennych 
sytuacjach. 
Sposoby 
radzenia sobie   
z uczuciami, 
rozwiązywania 
konfliktów- 
zajęcia. 
Szukanie 
pomocy- 
pogadanka. 
Radzenie sobie  
z agresją             
i przemocą- 
pogadanka, 
zajęcia, 
interwencje 
wychowawcze.
Obserwowanie  
i wzmacnianie 
pozytywne 
uczniów              
z zaniżoną 
samooceną. 
Współpraca        
z pedagogiem    
i psychologiem 
w celu 
udzielenia 
pomocy 
uczniowi             
z problemami.

wychowawca
pedagog, 
psycholog

uczniów,
rozmowa
kierowana

Treści i formy działań wychowawczych dla klasy 3 Szkoły Podstawowej:

Treści i cele
wychowawcze

Sposób
realizacji

Osoba
odpowiedzialna 

Termin
realizacji

Sposób
ewaluacji

Stosowanie form 
grzecznościowych  
w listach, podczas 
rozmowy 
telefonicznej oraz    
w kontaktach 
osobistych – 
powitania kolegów  
i nauczycieli.

Zabawy 
integrujące 
zespół klasowy .
Rozmowa 
kierowana
Ćwiczenia w 
pisaniu.
Drama.

Nauczyciel
Uczeń 

Na bieżąco Uczeń 
stosuje           
w praktyce 
formy 
grzecznościo-
we 

Wydarzenia Poszukiwanie Nauczyciel Wrzesień Rozmowa 



historyczne częścią 
tożsamości 
narodowej - II 
wojna światowa. 
Szacunek do przeżyć
i wspomnień innych
ludzi - wydarzenia 
związane z dniem 1 
września.  
Wstępne 
kształtowanie 
postawy 
wyrażającej 
szacunek do 
symboli i tradycji 
narodowych.
Kształtowanie 
wrażliwości poprzez
kontakt z dziełami 
literackimi.

informacji           
w różnych 
źródłach.
Czytanie              
i analiza 
fragmentów 
opowiadania. 

kierowana

Prawo do wolności i
tożsamości 
narodowej. Wybór 
treści wychowawcze
i podejmowanie 
decyzji.

Rozmowa 
kierowana

Nauczyciel Na bieżąco Uczeń 
dostrzega, że
każdy 
powinien 
brać 
odpowiedzial
-ność za 
swoje 
wybory.

Przyroda dobrem 
każdego z nas.
Parki narodowe i 
gatunkowa ochrona 
roślin i zwierząt.

Prezentacja 
multimedialna.
Analiza tekstu. 
Rozmowa 
kierowana.

Nauczyciel
Uczeń 

Na bieżąco Uczeń zna 
ciekawe 
miejsca          
w Polsce 
Uświadomie-
nie uczniom 
wpływu 
przyrody na 
życie ludzi

Konstytucja – 
najważniejszym 
dokumentem            
w państwie 
gwarantującym 
równe prawa 
wszystkich 
obywateli.
 Prawo wyborcze. 
Władze 
Rzeczypospolitej 

Pokaz                   
i omówienie 
dokumentu. 
Rozmowa 
kierowana. 

Nauczyciel
Uczeń

Wrzesień Uświadomie-
nie istnienia 
Konstytucji 
RP



Polskiej. Praca 
posłów i senatorów.
Lokalne władze 
samorządowe.
Regulamin 
uczniowski.

Inspirowanie do
podejmowania 
aktywności         
i inicjatyw oraz 
pracy 
zespołowej.
Zorganizowanie 
zebrania 
Przeprowadze-
nie wyborów do
samorządu 
klasowego.
Czytanie              
i omówienie 
Szkolnego 
Regulaminu 
Uczniowskiego.

Nauczyciel 
Uczniowie

Wrzesień Uczniowie 
potrafią 
organizować 
zebranie 
klasowe         
i tajne 
głosowanie 
wyborcze. 
Umieszczeni
e w sali 
lekcyjnej 
Ważnej 
Skrzynki .
Utworzenie 
klasowego 
regulaminu 
uczniowskie-
go 

Sposoby uczenia się 
i zapamiętywania 
informacji. Praca 
pedagoga i jego rola
w poznawaniu przez
uczniów swojego 
sposobu uczenia się.

Wywiad               
z pedagogiem 
szkolnym

Nauczyciel Uczniowie 
Pedagog szkolny 

Wrzesień Opracowanie
mapy 
mentalnej 
„Sposoby 
uczenia się    
i zapamięty-
wania”           
i zawieszenie
jej w sali 
lekcyjnej

Empatia i tolerancja
w stosunku do 
innych narodowości
i grup społecznych.

Poznanie 
sylwetki Janusza
Korczaka jako 
przyjaciela 
dzieci. 
Rozmowa 
kierowana n. t.  
tolerancji            
w życiu 
codziennym.

Nauczyciel Uczniowie Na bieżąco Uczniowie 
aktywnie 
uczestniczą   
w zabawie 
filozoficznej 
„Co wiemy, a
czego nie 
wiemy?”. 
Wyjaśnienie 
pojęcia 
filozof. Etos 
bohatera.

Przestrzeganie 
zasad prowadzenia 
rozmowy. 
Wpływ naszych 
przemyśleń na 

Tworzenie listy 
skojarzeń            
z wyrazem „Ja” 
– moje mocne 
strony

Nauczyciel Uczniowie Na bieżąco Uczeń 
zakłada 
Notatnik  
Myśli .
Uczeń 



podejmowanie 
przez nas decyzji.

Przypomnienie 
zasad 
prowadzenia 
rozmowy.

wykonuje 
ilustrację do 
przemyśleń 
„Ja”

Wskazywanie 
warunków, które 
pomagają                   
i przeszkadzają         
w procesie uczenia 
się.

Kształtowanie
postawy
odpowiedzialności
za własne zdrowie; 

Czytanie tekstu 
informacyjnego 
o roli mózgu       
w organizmie. 
Ochrona mózgu.
Zespołowe 
przygotowanie 
kącika 
sprzyjającego 
nauce. 
Dyskusja na 
temat 
sposobów 
uczenia się oraz 
zapamiętywania
Kącik gier            
i zabaw 
ułatwiających 
uczenie się;  gry 
planszowe          
i inne. 
Burza mózgów –
Jak dbamy          
o swój mózg?

Nauczyciel Uczniowie Wrzesień Obserwacja, 
rozmowa 
kierowana, 
wypowiedzi 
uczniów

Uczciwość                  
i prawdomówność. 

Pomoc 
potrzebującym, 
umiejętność 
dzielenia się. 
Rozwijanie 
umiejętności 
podejmowania 
działań mających na
celu pomoc 
słabszym                    
i potrzebującym.

Poznanie treści 
legendy. 

Rozmowa 
kierowana.
Organizacja 
akcji pomocowy
na rzecz 
schroniska dla 
zwierząt, góra 
grosza, udział w 
akcji „Wielka 
Orkiestra 
Świątecznej 
Pomocy. 

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Obserwacja 
aktywności    
i postaw 
uczniów,
Rozmowa 
kierowana

Poznanie  zawodów 
związanych z 
powstawaniem 
chleba. Szacunek do
pracy wykonywanej 
przez innych.

Wirtualna 
wycieczka do 
muzeum 
chleba.
Rozmowa na 
temat 

Nauczyciel
Uczniowie

Na bieżąco Rozmowa 
kierowana.
Uczeń zna  
zasadę 
zdrowego, 
racjonalnego 



Oszczędzanie 
żywności.
Zwyczaje 
mieszkańców wsi.- 
Dożynki
Budzenie szacunku 
dla pracy ludzi 
różnych zawodów.

oszczędzania 
żywności.

odżywiania 
się.

Piękno natury, 
poznanie zasad 
zachowania w lesie. 

Rozmowa 
kierowana, 
tekst 
informacyjny, 
ilustracja, 
doświadczenia 
dzieci, 
Metoda – 
Niedokończo-
nych zdań.

Nauczyciel Uczniowie Na bieżąco Uczeń zna 
zasady 
właściwego 
zachowania 
w lesie 

Zapoznanie                
z różnymi 
narodowościami. 
Równe prawa dla 
przedstawicieli 
mniejszości 
etnicznych                 
i narodowych, 

Tekst literacki.
Drama.
Rozmowa na 
temat 
mniejszości 
etnicznych          
i narodowych 
Internet – 
szukanie 
ciekawostek.

Nauczyciel uczniowie Na bieżąco Uczeń 
poprawnie 
argumentuje 
swoją 
wypowiedź
Świadomość 
odmienności 
kultury, 
tradycji, 
języka innych
narodowości.

Relacje sąsiedzkie.  
Wartość 
koleżeństwa              
i przyjaźni.
Pielęgnowanie 
przyjaźni.

Pogadanka na 
temat sąsiadów.
Analiza wiersza 
„Paweł                
i Gaweł”.
Drama.
Poznanie 
definicji  
przyjaźni..           
i recepty na 
przyjaźń.

Nauczyciel uczniowie Na bieżąco Uczeń 
stosuje 
zasady 
konstruktyw-
nego 
rozwiązywa-
nia 
nieporozu-
mień 
(obserwacja)
Obserwacja 
zachowania 
uczniów w 
czasie zabaw 
dramowych. 

Przyjaźń człowieka   
ze zwierzęciem. 
Odpowiedzialność 
za zwierzątko. 

Drama.
Wizyta 
gabinecie 
weterynaryjnym
Obowiązki 

Nauczyciel 
Uczniowie 

Na bieżąco Obserwacja 
uczniów        
w czasie 
zabaw 
dramowych 



opiekuna psów. Uczeń 
wymienia 
obowiązki 
wobec 
swojego 
zwierzątka 

Filharmonia 
miejscem słuchania 
muzyki. 
Zasady zachowania 
podczas koncertu.

Wyjście do 
filharmonii lub 
na koncert 
muzyków.

Nauczyciel. Uczniowie
rodzice

Na bieżąco Okazywanie 
szacunku       
i docenienie 
pracy 
muzyków 
poprzez 
odpowiednie
zachowanie 
w trakcie 
koncertu. 
Obserwacja 
zachowania.

Kultywowanie 
tradycji rodzinnych.

Rozmowy.
Opowiadania.
Prace pisemne.

Nauczyciel 
Uczniowie 

Na bieżąco Wypowiedzi 
uczniów

Właściwe 
zachowanie               
w różnych 
miejscach i 
sytuacjach. 
Podejmowanie 
słusznych decyzji.

Wzorce 
literackie.
Drama.
Rozmowy.

Nauczyciel 
Uczniowie 

Na bieżąco Obserwacja 
zachowań 
uczniów 
podczas 
wspólnej 
pracy              
i zabawy.

Rozpoznawanie 
własnych mocnych  
i słabych stron.

Rozmowa.
Wycieczki.

Nauczyciel 
Uczniowie 

Na bieżąco Obserwacja 
zachowań 
podczas 
sytuacji 
problemo-
wych

Umiejętność 
rozładowywania 
trudnych emocji       
i stresu podczas 
pracy i zabaw. 
Przestrzeganie 
ustalonych zasad      
w sytuacjach 
zadaniowych. 

Wykonywanie 
różnych 
czynności          
w grupach 
zadaniowych.
Rozmowa.
Pogadanka.
Wspólne 
zabawy.
Rywalizacje        
w parach             
i drużynach.

Nauczyciel 
Uczniowie 

Na bieżąco Obserwacja 
zachowań 
uczniów

Dotrzymywanie 
słowa.

Rozmowy, 
przykłady            
z literatury.

Nauczyciel 
Uczniowie 

Na bieżąco Sprawdzanie 
zachowań 
podczas 



Odtwarzanie 
sytuacji 
życiowych 
(drama).
Pogadanka.

kontaktów     
z dorosłymi   
i 
rówieśnikami

Okazywanie 
szacunku i pomocy 
osobom starszym.

Pogadanki, 
przeżycia 
dziecka, 
przekazywanie 
tradycji 
rodzinnych         
z pokolenia na 
pokolenie.
Kartki 
świąteczne dla 
SON. 

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco 
podczas 
aktualnej 
tematyki

Wypowiedzi 
uczniów na 
temat osób 
starszych

Bezpieczne zabawy 
podczas ferii 
zimowych.

Pogadanki, 
spotkanie ze 
Strażą Miejską.

Nauczyciel 
Uczniowie

Podczas 
aktualnej 
tematyki

Bezpieczne 
spędzenie 
ferii

Człowiek cząstką 
środowiska 
naturalnego.

Pogadanki, 
przykłady 
literatury, udział
w akcji 
„Sprzątanie 
Świata”, zajęcia 
na temat 
segregacji 
odpadów.

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Obserwacja 
ucznia 
podczas 
przebywania 
w 
środowisku 
naturalnym

Właściwa postawa 
wobec osób 
niepełnosprawnych.

Własne 
doświadczenia 
dziecka. Drama.

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Ewaluacja 
własnej 
postawy 
dziecka 
podczas 
odgrywanej 
roli.

Wpływ wynalazków 
na jakość życia 
kolejnych pokoleń. 

Rozmowy.
Opowiadania.
Czytanie 
informacji 
encyklopedycz-
nych.
Dyskusja.

Wychowawca
Uczniowie

Podczas 
realizacji 
tematyki..

Sprawdzenie 
wiadomości 
podczas 
swobodnych 
wypowiedzi

Nie oceniamy 
nikogo po 
wyglądzie.

Dyskusja. Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Obserwacja 
zachowań

Dialog jako 
podstawowa forma 
rozwiązywania 

Rozmowa.
Pogadanka.
Drama.

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Obserwacja 
zachowań



konfliktów. Rozwiązywanie 
na bieżąco 
pojawiających 
się sytuacji 
konfliktowych 
między 
uczniami.

Umiejętność 
realizowania swoich
marzeń.

Opowiadanie.
Przykłady 
literackie.

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Rysunki
Pisemne 
wypowiedzi

Budzenie 
patriotyzmu              
i wyczulenie na 
dobro narodu. 
Szacunek do 
symboli 
narodowych.

Drama.
Apele związane 
ze świętami 
Narodowymi
Poranek 
patriotyczny.

Nauczyciel
Uczniowie 

W ramach 
potrzeb

Obserwacja  
postaw 
wobec 
symboli 
narodowych 
oraz 
uroczystości 
szkolnych

Umiejętność 
odczuwania więzi 
uczuciowej                
i potrzeba jej 
budowania                
z wspólnotą 
narodową.

Tekst pieśni 
patriotycznej 
„Mazurek 
Trzeciego 
Maja”. 

Nauczyciel 
Uczniowie

Podczas 
realizacji 
tematyki.

Znajomość 
znanych 
pieśni 
patriotycz-
nych

Przyswajanie 
wiadomości               
o wielkich Polakach 
(malarzach). 
Rozpoznawaniepost
aci oraz 
prezentowanie 
informacji o 
wielkich Polakach.

Literatura 
tematyczna. 
Rozmowa.          
Działania 
praktyczne.

Film.
Pogadanka.
Dyskusja.

Nauczyciel 
Uczniowie

Podczas 
realizacji 
tematyki

Praca 
plastyczna  
Obserwacja   
Wypowiedź 
pisemna

Wystawa 
prac

Umiejętność 
przedstawienia 
legend dotyczących 
Wielkopolski.  
Rozpoznawanie 
strojów i tańców 
ludowych                   
z Wielkopolski.

Opowiadania  
legend. 
Odgrywanie 
scenek 
teatralnych.       
Pokaz 
multimedialny.

Nauczyciel 
Uczniowie

Podczas 
realizacji 
tematyki

Pisemne 
wypowiedzi

Przedstawienie 
herbów polskich 
miejscowości.

Literatura 
tematyczna.      
Pogadanka.        

Nauczyciel 
Uczniowie

Podczas 
realizacji 
tematyki

Wytwory 
uczniów



 Mapa Polski.     
Przykłady 
literackie.  
Pogadanka.        
 Film.                   
Ćwiczenia 
praktyczne.
Puzzle.                 
Wypowiedzi 
pisemne.   
Projektowanie 
herbu.

Moja Mała 
Ojczyzna. Życie         
w społeczności 
lokalnej.

Spotkanie           
z radnym.
Festyn 
osiedlowy – 
Pozytywni na 
Trynku.
Poznanie 
biografii 
patronów ulicy.
Konkurs 
plastyczny.

Nauczyciel 
Uczniowie
Rodzice
Przedstawiciel Rady 
Osiedlowej

W ramach 
potrzeb

Uczestnictwo
uczniów       
w festynie
Znajomość 
biografii 
patronów 
ulicy
Wystawa 
prac 
pokonkurso-
wych

Identyfikacja z 
grupą społeczną, do
której należy, 
respektowanie 
norm i reguł 
postępowania           
w rodzinie.

Literatura 
tematyczna.
Działania 
praktyczne.
Pogadanki.

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Obserwacja 
zachowań 
uczniów
Pisemna 
wypowiedź

Umiejętność 
właściwej oceny 
postępowania 
innych ludzi.

Wzorce              
w literaturze 
dziecięcej.
Pogadanka.
Dyskusja.

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Wypowiedzi 
pisemne
Obserwacja 
zachowań 
uczniów

Znajomość akcji 
charytatywnych 
prowadzonych 
przez UNICEF.

Literatura 
tematyczna.
Pogadanka.
Działania 
praktyczne.

Nauczyciel 
Uczniowie

Podczas 
realizacji 
tematyki

Wypowiedzi 
pisemne
Praca 
plastyczna

Znajomość 
zwyczajów i tradycji 
różnych narodów.
Umiejętność 

Literatura 
tematyczna.
Prezentacja 
multimedialna.

Nauczyciel 
Uczniowie

Podczas 
realizacji 
tematyki

Wypowiedź 
pisemna
Obserwacja 
Praca 



porównywania 
zwyczajów ludzi w 
różnych krajach.

Rozmowa.
Praca w 
grupach

plastyczna

Rozpoznawanie 
gatunków  zwierząt 
objętych ochroną,

Naukowe źródła
wiedzy.
Literatura 
tematyczna.
Pogadanka.

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Rysunki
Obserwacja 
Wypowiedź 
pisemna

Wskazywanie 
wybranych miejsc 
ochrony przyrody 
oraz parków 
narodowych.

Mapa Polski.
Prezentacja 
multimedialna.
Rozmowa 
kierowana.

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Wypowiedź 
pisemna
Praca 
plastyczna
Obserwacja
Praca przy 
mapie

Treści i formy działań profilaktycznych dla klasy 3 Szkoły Podstawowej:

Treści i cele
profilaktyczne

Forma Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Sposób
ewaluacji

Sposoby spędzania 
wolnego czasu.

Uczniowie 
prezentują  
swoje sposoby 
spędzania 
wakacji                
i realizacji 
swoich pasji.

Nauczyciel Uczeń Na bieżąco Utworzenie 
wakacyjnego 
kącika – zbiór
folderów, 
pocztówek,  
wakacyjnych 
pamiątek. 
Uczeń potrafi
wymieniać 
się 
pomysłami , 
doświadcze-
niami.

Poznanie grzybów 
jadalnych i 
trujących. 

Akademia 
dociekliwych - 
nauka 
rozpoznawania  
grzybów 
trujących; 
Utworzenie 
albumu 
niejadalnych 
grzybów.  
Zabawa 
„Prawda – 
Fałsz”

Nauczyciel Rodzice 
Uczniowie 

Podczas 
realizacji 
tematyki

Uczeń zna 
zasady 
zbierania 
grzybów 
jadalnych 
oraz 
rozpoznaje 
grzyby 
trujących, 
śmiertelnie 
trujących 



Żywioły. Sposoby 
alarmowania oraz 
zachowania się         
w przypadku 
zagrożenia. Numery 
alarmowe.

Wycieczka do 
remizy 
strażackiej.
Kształtowanie 
rozumowania 
przyczynowo- 
skutkowego.  

Nauczyciel Uczniowie 
Rodzice
Strażak 

Podczas 
realizacji 
tematyki

Uczeń zna 
podstawowe 
zasady 
właściwego 
zachowania 
w sytuacjach 
zagrożenia

Żywioły. Woda –
nasz skarb. 
Zagrożenia ze 
strony wody – 
powódź, burza.

Odgrywanie 
scenek 
dramowych. 
Test wyboru na 
temat 
oszczędzania      
i szanowania 
wody. 
Zabawa 
„Nadciąga 
burza”. 
Praca 
plastyczna. 

Nauczyciel
Uczniowie
Rodzice 

Na bieżąco Uczeń wie 
jak zachować
się podczas 
burzy. Uczeń 
zna sposoby 
oszczędzania 
wody. 
Obserwacja 
uczniów w 
czasie zabaw 
dramowych   
i działalności 
plastycznej

Internet źródłem 
informacji, 
komunikowania się  
i zabawy. 
Zagrożenia i 
niebezpieczeństwa 
wynikające                
z korzystania             
z technologii 
cyfrowej.

Rozmowa na 
temat zagrożeń.
Dyskusja. 
Spotkanie           
z 
informatykiem.

Nauczyciel Uczniowie 
Rodzice Informatyk

Na bieżąco Uczeń 
stosuje 
zasady 
bezpiecznego
korzystania   
z Internetu. 
Stosuje 
zasady 
netykiety. 
Rozumie        
i respektuje 
ograniczenia 
związane       
z czasem 
pracy.

Spędzanie czasu       
w wolne wieczory.

Pogadanka.
Własne 
doświadczenia 
dziecka.
Przykłady 
literackie.

Nauczyciel
Uczniowie

Na bieżąco Uczeń zna 
sposoby 
właściwego 
wykorzysta-
nia czasu 
wolnego

Bezpieczne 
obchodzenie się       
z ogniem.

Rozmowy, 
pogadanki, 
przykłady 
literatury.

Nauczyciel
Uczniowie

Na bieżąco 
podczas 
aktualnej 
tematyki

Sprawdzian 
znajomości 
przez dziecko
sytuacji 
zagrożenia 
pożarem 
oraz 



właściwego 
zachowania

Właściwe 
zachowania podczas
sytuacji 
niebezpiecznych.

Rozmowy, 
pogadanki, 
spotkania ze 
Strażą Miejską.

Nauczyciel
Uczniowie
Straż Miejska

Na bieżąco 
podczas 
aktualnej 
tematyki

Znajomość 
właściwej 
postawy 
podczas 
sytuacji 
niebezpiecz-
nych oraz 
telefonów 
alarmowych

Zasady ewakuacji    
w szkole.

Pokaz drogi 
ewakuacyjnej 
dla danego 
oddziału, pokaz 
i omówienie 
znaków 
wskazujących 
drogę 
ewakuacyjną.

Wychowawca Na bieżąco Sprawne 
przemieszcza
nie się 
podczas 
próbnego 
alarmu 
przeciwpożar
owego 
znajomość 
znaczenia 
znaków drogi
ewakuacyj-
nej

Odpowiedzialność 
za swoje zdrowie.

Zachęcanie 
kontrolowania 
swojego 
zdrowia, 
stosowania 
właściwej diety.
szkolne akcje: 
„Szklanka 
mleka”, „Owoce
i warzywa         
w szkole”.

Nauczyciel
Uczniowie
Koordynator szkolnej 
akcji
„Szklanka mleka”, 
„Owoce i warzywa w 
szkole”

Na bieżąco Dziecko stara
się być 
odpowiedzial
ne za swoje 
zdrowie, 
stosuje się 
do zaleceń 
lekarza, 
spożywa 
dużo warzyw
i owoców, 
pije mleko

Rola powietrza          
w życiu człowieka – 
czyste powietrze dla
każdego.

Literatura 
przedmiotowa.
Rozmowa.
Doświadczenia, 
eksperymenty.

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Uczeń 
stosuje się 
do wskazań 
dorosłych 
(Często 
przebywa na 
świeżym 
powietrzu)
-dyżurny 
klasowy 
pamięta        
o wietrzeniu 
klasy



Bezpieczne 
korzystanie                
z urządzeń 
elektronicznych.

Prezentacja 
multimedialna.
Własne 
doświadczenia 
uczniów.
Dyskusja.

Nauczyciel 
Uczniowie

 Na bieżąco Obserwacja 
zachowań 
uczniów 
podczas 
korzystania 
ze 
wskazanych 
urządzeń

Oszczędzanie wody  
i energii 
elektrycznej.

Filmy.
Literatura 
tematyczna.
Dyskusja.
Doświadczenia 
uczniów.

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Uczeń 
wyciąga 
trafne 
wnioski.
Stosuje           
w praktyce 
nabyte 
wiadomości

Rozpoznawanie 
zagrożeń                 
ze środowiska 
naturalnego,             
np. nagła zmiana 
pogody, ulewne 
deszcze, burza,  
oraz ich następstwa:
powódź.

Rozmowa. 
Literatura 
tematyczna.
Dyskusja.
Doświadczenie.

Nauczyciel 
Uczniowie

Na bieżąco Obserwacja 
zachowań 
uczniów

Higiena osobista       
i jej wpływ na 
zdrowie                      
i samopoczucie.

Pogadanka.
Rozmowa 
kierowana.
Film 
edukacyjny.
Ulotki.
Teksty 
literackie, 
wiersze.

Nauczyciel 
Uczniowie
Rodzice 

W miarę 
potrzeb

Test” prawda
–fałsz”
Sprawdzian 
wiadomości  
dot. higieny 
osobistej

Prawidłowe 
odżywianie drogą 
do zdrowia                
i sukcesów.

Dyskusja.
Zajęcia 
warsztatowe.
Film 
edukacyjny.
Piramida 
Zdrowego 
Odżywiania.
Program - 
Zdrowe 
śniadanie na 
trawie.

Nauczyciel 
Uczniowie
Rodzice

Na bieżąco Wskazywanie
odpowied-
nich części 
piramidy
Metoda 
niedokończo
nych zdań
Praktyczne 
wykorzysta-
nie wiedzy 
(zdrowe 
przepisy- 
książka 
kucharska)
Obserwacja 



prozdrowot-
nych 
zachowań 
dzieci

Wskazanie na 
niebezpieczeństwa 
wynikające                
z używania 
narkotyków, picia 
alkoholu i palenia 
papierosów.

Zajęcia 
warsztatowe.
Projekcje 
filmów.
Pogadanka.
Dyskusja.
Ulotki.
Drama.

Nauczyciel
Uczniowie
Pedagog
Psycholog

W trakcie 
realizacji 
tematyki

Obserwacja 
postaw  
asertywnych 
dzieci i ich 
wiedzy na te 
tematy

Moje 
bezpieczeństwo – 
Moja sprawa.

Filmy 
edukacyjne.
Spotkania ze 
Strażą Miejską   
i Policją.
Pogadanka         
z elementami 
dyskusji.
Rozmowa 
nauczająca.
Ulotki.

Nauczyciel
Uczniowie
Policja
Straż Miejska

Na bieżąco Relacje dzieci
z zaistniałych
-  
konkretnych 
sytuacji 
życiowych 
Uczeń 
bezpiecznie 
zachowuje 
się na terenie
szkoły             
i podczas 
wspólnych 
wyjść

Bezpieczny marsz 
do szkoły!

Pokazowe 
zajęcia na 
przejściach 
przez jezdnię.
Rozmowa 
nauczająca.
Plansze 
edukacyjne.
Filmy 
edukacyjne.
Elementy 
wywiadu             
z policjantem.

Nauczyciel
Uczniowie
Policja

Na bieżąco Znajomość 5 
zasad 
przechodzeni
a przez 
jezdnię
Obserwacja 
zachowań 
uczniów 
podczas 
zajęć 
praktycznych

Treści i formy działań wychowawczych realizowane w ramach świetlicy szkolnej:

Treści i cele
wychowawcze

Sposób
realizacji

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji Sposób
ewaluacji

Uczeń:
- rozwija 
wrażliwość na 
potrzeby 

Akcja „paka dla 
zwierzaka”- 
rozmowa 
kierowana;

Wychowawcy 
świetlicy

Cały rok szkolny Obserwacja, 
udział w zbiórce



zwierząt; 
- kształtuje 
postawy 
opiekuńczości 
wobec zwierząt.

- pogadanka; 
- opowiadania    
o zwierzętach;
- wykonanie 
plakatów ,,Paka 
dla zwierzaka”;
- zbiórka karmy 
dla zwierząt        
i dostarczenie 
jej do 
schroniska.

Uczeń:
- rozwija 
postawy 
patriotyczne;
- rozumie 
symbolikę 
Święta 
Niepodległości;
- zna symbole 
narodowe.

,,Polska – nasza 
Ojczyzna. 
Warszawa – 
moja stolica”- 
Uczeń:
- rozwija 
postawy 
patriotyczne;
- rozumie 
symbolikę 
Święta 
Niepodległości;
- zna symbole 
narodowe.

j. w. j. w. Obserwacja 
uczniów, 
wystawa prac

Uczeń:
- zna swoje 
prawa                  
i obowiązki;
- kształtuje 
pozytywne 
postawy              
i właściwe 
zachowania;
- dostrzega 
potrzeby 
innych;
- rozwija 
empatię.

,,My dzieci 
mamy swoje 
prawa”- - 
pogadanka;
- wiersze 
tematyczne;
- praca 
plastyczna.

j. w. j. w. Obserwacja 
uczniów,
wystawa prac

Uczeń:
- rozwija 
pozytywne 
emocje;
- potrafi 
współpracować 
w grupie.

Uczeń:
- kształtuje 

„Loveliada”- - 
zabawy                
i konkursy.

- rozmowa 

j. w. j. w. obserwacja 
uczniów, 
rozmowy 
kierowane



umiejętność 
rozpoznawania  
i nazywania 
doświadczanych
emocji;
- zna sposoby 
radzenia sobie 
w sytuacjach 
wywołujących 
negatywne 
emocje.

kierowana;
- czytanie bajek 
terapeutycz-
nych
- scenki 
dramowe, 
kalambury, 
zagadki.

Treści i formy działań profilaktycznych realizowane w ramach świetlicy szkolnej:

Treści i cele
profilaktyczne

Sposób
realizacji

termin Osoba
odpowiedzialna

Sposób
ewaluacji

Uczeń:
- wie jak 
zachować się w 
sytuacji 
zagrożenia;
- potrafi 
poruszać się 
ulicami miasta;
- kształtuje 
pozytywne 
postawy i 
zachowania.

Minikomisariat”
– projekt 
profilaktyczny 
realizowany 
przez III 
Komisariat 
Policji

Rok szkolny 
2017-18

Wychowawca 
świetlicy 
(organizacja)

Obserwacja, 
test- zabawa dla
dzieci

Uczeń:
- rozumie 
pojęcie 
uzależnienia;
- zna rodzaje 
uzależnień oraz 
sposoby 
radzenia sobie   
z nimi.

Uczeń:
- rozumie 
pojęcie 
uzależnienia;
- zna rodzaje 
uzależnień oraz 
sposoby 
radzenia sobie  
z nimi

j. w. j. w. Obserwacja 
uczniów, 
rozmowy 
kierowane

Uczeń:
- zna sposoby 
radzenia sobie 
ze złością;
- wie, jak 
przeciwdziałać 
negatywnym 
emocjom.

- gry i zabawy 
przeciwko 
agresji;
- ćwiczenia 
relaksacyjne

j. w. j. w.

Uczeń: ,,Śniadanie daje j. w. j. w. obserwacja 



- zna zasady 
zdrowego 
odżywiania

moc” – program
edukacyjny

uczniów;
- test wiedzy      
i umiejętności

Treści i formy działań wychowawczych dla klas 4-7 Szkoły Podstawowej:

Treści i cele
wychowawcze

Sposób realizacji Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Sposób
ewaluacji

Wprowadzanie 
uczniów w świat 
wartości, w tym 
ofiarności, 
współpracy,
solidarności, 
altruizmu.

Zajęcia na temat 
wartości, 
modelowanie 
uczniów własną 
postawą, działania 
charytatywne,
Plakat promujący 
działalność 
charytatywną na          
j. angielskim- kl. 5. 
Uwzględnianie w 
lekcji religii tematyki 
dot. sensu życia, 
celów życiowych, 
wskazywanie 
autorytetów 
moralnych- j. polski, 
historia, godziny 
wychowawcze, 
religia, pogadanki w 
ramach innych 
przedmiotów

Wychowawca, 
nauczyciel              
j. angielskiego, 
religii, historii

Na bieżąco 
w trakcie 
realizowane
j tematyki

Wypowiedz
i uczniów, 
prace 
uczniów, 
obserwacja 
zachowań 

Wskazywanie 
wzorców
postępowania     
i budowanie 
relacji 
społecznych, 
sprzyjających 
bezpiecznemu
rozwojowi ucznia
(rodzina, 
przyjaciele).

Zajęcia na j. polskim, 
ukazywanie 
przykładów, wspólne 
świętowanie, 
kolędowanie, 
wspólne zabawy, 
rozmowy na temat 
przyjaźni na                 
j. polskim, godzinach 
wychowawczych, 
religii, ukazywanie 
bohaterów na 
lekcjach historii 
(charakterystyka 
postaci), tworzenie 
drzew 
genealogicznych 

j. w. j. w. j. w.



(historia)
Wzmacnianie 
poczucia 
tożsamości 
indywidualnej, 
kulturowej, 
narodowej,
regionalnej           
i etnicznej.

Zajęcia na lekcjach 
geografii, muzyki, 
historii, języku 
polskim, wyjścia do 
kina, teatru, muzeów,
Prezentacje 
multimedialne, filmy 
historyczne na 
historii, na lekcjach 
przyrody

Wszyscy 
nauczyciele, 
rodzice

W trakcie 
realizowane
j tematyki

 
Obserwacja
zachowania
uczniów       
w szkole      
i podczas 
wyjść

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

W codziennych 
sytuacjach, 
interwencje 
wychowawcze, 
pogadanki, poprzez 
modelowanie (własny
przykład)

Wszyscy 
nauczyciele

Cały rok 
szkolny

Obserwacja
postaw        
i zachowań 
uczniów

Rozwijanie 
kompetencji, 
takich jak: 
kreatywność, 
innowacyjność    
i przedsiębior-
czość.

Konkurs „fizyczna 
zabawka”, dyskusje 
na j. polskim, 
wykorzystanie wiedzy
w praktyce- 
pogadanki, dyskusje, 
„burze mózgów” na 
lekcjach 
przedmiotowych, 
prace plastyczne          
i inne- rozwijające 
twórczo, zajęcia na 
matematyce

j. w. j. w. Wystawa 
prac 
uczniów, 
wypowiedzi
uczniów

Rozwijanie 
umiejętności 
krytycznego         
i logicznego 
myślenia, 
rozumowania,
argumentowania
i wnioskowania.

Szkolne i klasowe 
debaty, dyskusje na 
lekcjach 
przedmiotowych, 
eksperymenty              
i doświadczenia. 

Psycholog,
Pedagog,

Nauczyciele 
przedmiotów

Cały rok i 
wg  
haromono-
gramu

Obserwacja
, 
wypowiedzi
uczniów

Ukazywanie 
wartości wiedzy 
jako podstawy 
do rozwoju 
umiejętności.

Na wszystkich 
przedmiotach- pokazy
praktycznego 
wykorzystania 
zdobytych 
umiejętności, 
rozwijanie akceptacji  
i rozumienia 
odmienności poprzez 
pogadanki na różnych

Wszyscy 
nauczyciele

Na bieżąco 
w trakcie 
realizowane
j tematyki

j. w.



przedmiotach.
Rozbudzanie 
ciekawości. 
poznawczej 
uczniów oraz 
motywacji do 
nauki;
wyposażenie 
uczniów w taki 
zasób 
wiadomości oraz 
kształtowanie 
takich
umiejętności, 
które pozwalają 
w sposób 
bardziej dojrzały 
i uporządkowany
zrozumieć świat.

Konkurs „fizyka            
w życiu codziennym”, 
zajęcia kół 
przedmiotowych, 
zajęcia w plenerze, 
obserwacja, 
eksperymenty, 
powiązanie wiedzy     
z ich praktycznym 
wykorzystaniem na 
wszystkich 
przedmiotach, 
tworzenie 
alternatywnych 
sytuacji społecznych 
na lekcjach historii, 
analiza SWAT, debaty.

j. w. Cały rok 
szkolny

Dyskusja, 
rozmowa 
kierowana

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

Zajęcia z doradcą 
zawodowym, zajęcia 
na godzinach 
wychowawczych          
w klasach 7

Doradca 
zawodowy,
Wychowawca 
klasy

Klasy 7 SP Rozmowa 
kierowana, 
ankieta 

Kształtowanie 
postawy 
otwartej wobec 
świata                   
i innych ludzi, 
aktywności           
w życiu
społecznym oraz 
odpowiedzialnoś
-ci za 
zbiorowość.

Zajęcia na lekcjach 
geografii, historii, 
elementy na 
godzinach 
wychowawczych, 
tworzenie środowiska
szkolnego poprzez 
tworzenie szkolnych 
tradycji.

Wychowawca, 
nauczyciel 
geografii, historii, 
Samorząd 
Uczniowski

Na bieżąco Obserwacja
wypowiedzi
uczniów

Zachęcanie do 
zorganizowaneg
o i świadomego 
samokształcenia 
opartego
na umiejętności 
przygotowania 
własnego 
warsztatu pracy.

Metoda projektu         
w klasach 7,  uczeń 
sam dostrzega sposób
rozwiązania zadań, 
próbuje rozwiązać 
zadania różnymi 
metodami na lekcji 
matematyki.
Uczeń potrafi znaleźć 
metody 
rozwiązywania zadań 

Nauczyciele 
przedmiotów

Cały rok wg 
potrzeb

Obserwacja
umiejętnoś-
ci ucznia



w dostępnych 
źródłach wiedzy: 
książki, Internet 
(matematyka)

Ukierunkowanie 
ucznia ku 
wartościom.

Rozmowy, pogadanki,
prezentacje w ramach
różnych 
przedmiotów, ale też 
codziennych sytuacji.

Wszyscy 
nauczyciele

Cały rok Obserwacja
zachowań 
uczniów

Zachęcanie do 
czytelnictwa         
i własnych prób 
twórczych.

Gazetki szkolne,
Konkursy, zadania 
domowe.

Bibliotekarz, 
nauczyciele 
poloniści

Na bieżąco Badanie 
osiągnięć 
uczniów, 
ekspozycja 
prac

Działania 
związane              
z symbolami 
narodowymi        
i najważniejszymi
świętami 
narodowymi, 
budowanie 
poczucia dumy 
narodowej.

Dyskusje na temat 
zasobów polskiego 
krajobrazu (geografia,
biologia, przyroda), 
Konkurs
” Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski”,
Projekcja prezentacji 
multimedialnej na 
lekcji geografii na 
temat środowiska 
lokalnego                      
i odpowiedzialności za
jego rozwój, nauka 
patriotycznych pieśni  
i ukazanie ich tła 
historycznego, nauka 
hymnu (muzyka) oraz 
zachowania się 
podczas jego 
odtwarzania, nauka 
polskich pieśni 
żołnierskich oraz 
poznanie tańców 
narodowych,  
akademia z okazji 
święta Odzyskania 
Niepodległości, 
akademia z okazji 
uchwalenia 
Konstytucji 3-go 
Maja, uroczyste 
rozpoczęcie                  
i zakończenie roku 

Nauczyciele            
j.polskiego, 
geografii, biologii, 
przyrody,muzyki, 
historii

Zgodnie        
z tematyką 
zajęć 

Prace 
uczniów, 
występy, 
akademie 



szkolnego, na lekcjach
historii ukazywanie 
osiągnięć Polski oraz 
tego, co 
zaczerpnęliśmy od 
innych krajów.

Umiejętność 
rozpoznawania, 
przedstawiania    
i rozumienia 
swoich emocji     
i uczuć oraz 
nazywania ich; 
oraz emocji          
i uczuć innych 
osób, 
umiejętność         
i potrzeba 
tworzenia relacji,
umiejętność 
panowania nad 
emocjami.

Zajęcia na języku 
polskim, na godzinach
wychowawczych,
nauka zwrotów na      
j. angielskim, praca     
w parach.
Prace plastyczne 
odzwierciedlające 
emocje, uczucia (na 
plastyce i zajęciach 
artystycznych), 
uświadomienie roli 
muzyki i innych 
środków wyrazu 
artystycznego jako 
formy radzenia sobie 
z uczuciami, 
interwencje 
wychowawcze, 
wspólne śpiewanie na
lekcjach muzyki.

Wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog

Cały rok 
szkolny

                   
Obserwacja
zachowań  
uczniów       
i sposobów 
radzenia 
sobie            
z emocjami,
prace 
plastyczne

Umiejętność 
rozumienia 
odczuć zwierząt, 
wyrażania tych 
stanów za 
pomocą
wypowiedzi 
ustnych                 
i pisemnych oraz 
różnorodnych 
artystycznych 
form wyrazu.

Lekcje biologii w kl. 7, 
udział w akcjach 
charytatywnych na 
rzecz zwierząt, lekcje 
przyrody

Nauczyciel 
biologii, przyrody

W miarę 
potrzeb

Zaangażo-
wanie 
uczniów       
w akcje, 
wypowiedzi
ustne           
i pisemne 

Świadomość 
wartości 
uznanych przez 
środowisko 
domowe, 
szkolne, lokalne
i narodowe; 
potrzebę 
aktywności 
społecznej 

Ankieta do rodziców, 
debaty szkolne             
i klasowe, zajęcia na 
temat wartości na 
godzinach 
wychowawczych, 
włączanie uczniów      
w działalność 
charytatywną , 
dyskusje, debaty na 

Wychowawcy, 
nauczyciel              
j. polskiego, 
rodzice, uczniowie

Na bieżąco Wnioski       
z ankiet, 
debat



opartej o te 
wartości.

języku polskim

Potrzeba               
i umiejętność 
identyfikowania 
się z grupami 
społecznymi, 
które uczeń
reprezentuje, 
nazywania tych 
grup i ich 
charakterystycz-
nych cech.

Zajęcia na                      
j. angielskim w kl. 4, 
prace plastyczne, 
pogadanka, zajęcia na
geografii, przyrodzie 
kl. 5-6, działania 
integrujące 
środowisko szkolne 
(szkolne zabawy, 
obchody zabawnych 
dni, kolorowy 
korowód itp.), 
konkursy.

Nauczyciel              
j. angielskiego, 
geografii, 
przyrody, 
wychowawca

Zgodnie z 
realizowaną
tematyką 
zajęć             
i kalenda-
rzem  
imprez 
szkolnych

Wystawa 
prac, 
obserwacja 
zaangażow
a-nia ucznia
w życie 
szkoły 

Kształtowanie 
postawy 
szacunku, 
zrozumienia, 
tolerancji              
i poszanowania 
innych kultur 
przy 
jednoczesnym 
zachowaniu 
poczucia 
wartości 
dziedzictwa 
kulturowego 
własnego narodu
i własnej 
tożsamości; 
rozwijanie 
zainteresowania 
kulturą.

Pogadanka n/t 
integracji w Europie,  
plakat n/t wybranego 
kraju                               
z uwzględnieniem 
kultury, walorów 
środowiska 
przyrodniczego;
Prace plastyczne, 
zajęcia na temat 
dziedzictwa 
kulturowego Polski, 
zajęcia na jęz. 
angielskim                     
i niemieckim, 
dyskusje, debaty, 
drama, projekt 
edukacyjny na języku 
polskim, wyjścia do 
kina, teatru, tematyka
poruszana na lekcjach
religii i historii, na 
lekcjach techniki 
wykonywanie ozdób 
świątecznych, 
omówienie tradycji 
świątecznych.

Wszyscy 
nauczyciele

j. w. j. w.

Umiejętność 
przyjmowania 
konsekwencji 
swojego 
postępowania.

W codziennych 
sytuacjach- 
informacje zwrotne, 
komentarze do 
zachowania uczniów, 
przykłady literackie, 

Wychowawca, 
nauczyciele 
przedmiotowi, 
pedagog, 
psycholog, 
uczniowie

Na bieżąco Obserwacja



dyskusje, 
pokazywanie wpływu 
własnego zachowania
na innych ludzi, 
środowisko, 
zwierzęta- pogadanki,
dyskusje, ćwiczenia, 
dramy, nauka 
ponoszenia 
odpowiedzialności za 
powierzone szkolne 
mienie-                          
w pracowniach 
(pogadanki, 
regulaminy)

Umiejętność 
tworzenia relacji,
współdziałania, 
współpracy oraz 
samodzielnej
organizacji pracy 
w małych 
grupach, w tym 
organizacji pracy 
przy 
wykorzystaniu
technologii.

Prace projektowe, 
prace w grupach na 
wszystkich 
przedmiotach,

rozbudzanie 
zainteresowania 
technikami cyfrowymi
(lekcje zajęć 
komputerowych),  
Wykorzystanie 
literatury i środków 
multimedialnych         
w realizacji 
szczegółowych zadań 
na zajęciach 
komputerowych.

Nauczyciel 
informatyki, 
nuczyciele 
przedmiotowi

j. w. Obserwacja
osiągnięć 
uczniów 

Umiejętność 
obdarzania 
szacunkiem 
koleżanek, 
kolegów i osoby 
dorosłe, w tym
starsze oraz 
okazywania go za
pomocą prostych
form wyrazu 
oraz stosownego
zachowania.

W codziennych 
sytuacjach, zajęcia      
z kultury zachowania  
w klasie 4-7

Wychowawca, 
Uczniowie

Cały rok Obserwacja
zachowań, 
analiza 
uwag

Wyposażanie 
uczniów                

Na wszystkich 
przedmiotach- 

Wszyscy 
nauczyciele

Cały rok Obserwacja
osiągnięć     



w umiejętności 
efektywnego 
uczenia się oraz 
planowania          
i organizacji 
pracy.

poprzez stosowanie 
aktywnych metod 
nauczania, a także 
elementów strategii 
NaCoBeZu.

w nauce

Umiejętność 
samodzielnej 
organizacji czasu 
przeznaczonego 
na odpoczynek
indywidualny       
i w grupie.

Zajęcia na godz. 
wychowawczej,
Zajęcia wychowania 
fizycznego,
Tematyka dyscyplin 
sportu i aktywności 
fizycznej na                   
j. angielskim w kl. 5- 
plakat, podkreślanie 
roli muzyki  i tańca 
jako elementu 
łączącego- na lekcjach
muzyki, roztańczone 
przerwy, szkolne 
imprezy.  
Opracowanie wokalne
i instrumentalne 
repertuaru w formie  
zespołowej i solo 
(lekcje muzyki), 
szkolny zespół 
wokalny dla kl. 7

Wychowawca, 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego,             
j. angielskiego, 
muzyki

j. w. Plakaty, 
występy 
uczniów 
taneczne, 
wokalne      
i 
instrumen-
talne

Umiejętność 
dbania o 
bezpieczeństwo 
własne i innych 
uczestników 
grupy, w tym
bezpieczeństwo 
związane              
z komunikacją za 
pomocą nowych 
technologii oraz
bezpieczeństwo 
uczestnictwa        
w ruchu 
drogowym.

Korzystanie z 
mediów, informacje 
na temat zagrożeń na 
lekcji wdżr, biologii, 
chemii omówienie 
zasad ruchu 
drogowego na 
lekcjach techniki, 
bezpieczeństwo           
w sieci na lekcjach 
informatyki i zajęć 
komputerowych,
Przestrzeganie zasad 
higienicznej pracy        
z komputerem

Wszyscy 
nauczyciele

Cały rok Obserwacja
i analiza 
umiejętnoś-
ci  uczniów

Umiejętności 
asertywne.

Nauka umiejętności 
odmawiania, 
umiejętności 
wyrażania prośby na   
j. angielskim;
Zajęcia na godz. 

Nauczyciel              
j. obcego, 
przyrody

Cały rok        
i w miarę 
potrzeb

j. w.



wychowawczych. 
Interwencje 
wychowawcze. 
Zajęcia na lekcjach 
przyrody w kl. 4.

Wychowawca 
klasy

Kształcenie 
myślenia 
twórczego.

W ramach każdego 
przedmiotu,                 
w szczególności           
j. polski, zajęcia 
artystyczne, plastyka, 
muzyka, technika.

Wszyscy 
nauczyciele

Cały rok Sprawdza-
nie 
umiejętnoś-
ci uczniów

Tematyka 
ekologiczna- 
ochrona 
przyrody, 
segregacja 
odpadów.

Tematyka recyclingu 
(technika kl.6), temat 
oszczędzania zasobów
naturalnych (technika
kl.6), wykonanie 
figurki zwierzaka          
z surowców wtórnych
(technika kl.6), 
projekcja filmu „Niska
emisja” (technika kl. 
6),  nazywanie 
przedmiotów do 
recyclingu na                
j. angielskim w kl. 4, 
rozmowa na temat 
zagrożeń wobec 
środowiska w kl. 6 na 
j. angielskim, zajęcia 
na biologii w kl. 7, 
zajęcia w terenie, 
udział w różnych 
akcjach 
ekologicznych, m.in. 
zbierania zużytych 
baterii, makulatury, 
obchody Dnia 
Drzewa, Dnia Ziemi, 
Sprzątanie Świata, 
rozmowa na temat 
właściwego stosunku 
do zwierząt,  
wycieczka dla klas 7 
na ścieżkę 
przyrodniczą do 
Rachowic, koło 
przyrodnicze;
Wpływ człowieka na 
środowisko poprzez 

Nauczyciel 
techniki

Nauczyciel             
j. angielskiego

Nauczyciel 
biologii, przyrody

Nauczyciel chemii

Zgodnie        
z 
realizowaną
tematyką  

Efekty 
udziału        
w akcjach.
Pogadanki, 
dyskusje



używanie środków 
chemicznych (lekcje 
chemii);
Pogadanki i dyskusje 
n/t wartości przyrody 
na geografii, na 
lekcjach przyrody, 
poruszanie na 
lekcjach przyrody 
współodpowiedzial-
ności za środowisko 
(poprzez własne 
wybory), prelekcje na 
temat wpływu 
zanieczyszczeń 
środowiska na życie 
ludzi, zwierząt i roślin 
(lekcje przyrody kl. 6)

Umiejętności 
poznawcze 
określone             
w podstawie 
programowej 
kształtowane       
w obrębie 
każdego 
przedmiotu

Lekcje w ramach 
danego przedmiotu

Nauczyciel 
przedmiotu

Cały rok Testy, 
odpowiedzi

Treści i formy działań profilaktycznych dla klas 4-7  Szkoły Podstawowej                        
w zakresie profilaktyki uniwersalnej (strategia informacyjno- edukacyjna na temat 
zagrożeń):

Treści i cele
działań

wychowawczych

Sposób realizacji Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Sposób
ewaluacji

Właściwe 
odżywianie,          
w tym zaburzenia
odżywiania.

Zajęcia na lekcji 
biologii w kl. 7 
(pokaz, 
przygotowanie 
jadłospisów),
Informacje na j. 
angielskim w kl. 
4,
Informacje na 
lekcjach 
wychowania 
fizycznego 
(dobry i zły 

Nauczyciel 
biologii,

nauczyciel           
j. angielskiego
nauczyciel 
wychowania 
fizycznego

Zgodnie z 
realizowaną 
tematyką

ankieta 



wysiłek, 
tematyka 
zaburzeń 
odżywiania-  
klasa 7 (godz. 
wychowawcze), 
tematyka 
anoreksji, 
bulimii, 
bigoreksji kl. 7 
(wychowanie 
fizyczne)
Lekcje w-f- klasy 
6-7, gazetki 
sportowe (w-f kl.
7), informacje na
lekcjach wdżr 
(prawidłowe 
odżywianie          
i niezdrowe 
odchudzanie)

Bezpieczne 
zachowania, 
spędzanie 
wolnego czasu.

Higiena- na lekcji
biologii w kl.7, 
Omówienie 
zasad pierwszej 
pomocy-
przyroda kl.4 
biologia kl.7, 
zasady ruchu 
drogowego – 
lekcje techniki, 
egzamin na 
kartę rowerową,
zorganizowanie 
wystawy prac 
wytwórczych- 
,,Pan Stop”, 
makieta 
,,Bezpieczne 
skrzyżowanie”,
na lekcjach 
przyrody- 
higiena ciała, 
higiena czasu 
wolnego,
Wiadomości na 
temat chorób-    
j. angielski kl. 6
Omówienie 

Nauczyciel 
biologii,

nauczyciel 
przyrody, 
biologii, techniki

nauczyciel          
j. angielskiego

nauczyciel 
religii,

wychowawca 

j. w.

Klasa 4

Czerwiec 2018

obserwacja 
zachowania 
uczniów, 
wystawa prac, 
rozmowy 
kierowane, 
sprawdziany



działania sekt- 
religia kl. 5, 
godzina 
wychowawcza 
kl. 5,omówienie 
bezpiecznych 
zachowań 
podczas 
kontaktu z 
trującymi 
substancjami       
i jadowitymi 
zwierzętami 
(przyroda kl. 4), 
prelekcje na 
temat 
szkodliwości 
mediów na 
wzrok- lekcje 
przyrody kl. 4, 
pogadanka na 
lekcjach 
wychowania 
fizycznego, gry    
i zabawy 
zespołowe na w-
f-ie.

klasy

nauczyciel 
przyrody

Bezpieczeństwo 
w sieci.

Lekcje 
poświęcone 
problemom 
bezpieczeństwa 
cyfrowego.
Zajęcia 
uświadamiające 
konsekwencje 
naruszania 
prawa.
Na lekcjach zajęć
komputerowych.

Poznanie              
i stosowanie 
zasad etykiety - 
Kodeksu 
Dobrego 
Zachowania         
w Internecie.
Nabycia 
umiejętności 

Nauczyciel zajęć 
komputerowych

j. w. obserwacja 
zachowań, 
rozmowy 
kierowane          
z uczniami          
i rodzicami



bezpiecznego 
sposobu 
korzystania          
z poczty 
elektronicznej 
i komunikatorów
z zachowaniem 
podstawowych 
zasad etykiety, 
przedstawienie 
uczniom 
niebezpiecznych 
sytuacji, 
mogących 
zagrażać ich 
zdrowiu oraz 
życiu.
Zainstalowanie 
na komputerach 
szkolnych 
programu 
antywirusowego
oraz blokującego
niepożądane 
treści. 
Wyrobienia 
nawyku 
wybiórczego        
i efektywnego 
korzystania          
z Internetu 
- pogadanki 
tematyczne.
- Realizacja 
różnych 
programów 
profilaktycznych 
typu „Dzień 
Bezpiecznego 
Internetu”, 
Zajęcia na temat
krytycznego 
spojrzenia na 
wartości 
kreowane            
w mediach 
(lekcje wdżr), 
konkurs 
plastyczny „Nie- 

nauczyciel 
przyrody, wdżr



cyberprzemocy” 
,konkurs 
Tematyka 
uzależnienia od 
telefonu, 
Internetu 
poruszana na 
lekcjach 
przyrody w kl. 4 i
wdżr

Dbałość                 
o prawidłowe 
funkcjonowanie 
ciała.

Pogadanki            
i zajęcia na 
temat 
właściwego 
odżywiania, 
przypominanie 
uczniom o 
przyjmowaniu 
prawidłowej 
sylwetki podczas
pracy                    
z komputerem, 
Pokaz dotyczący 
składników 
pokarmowych     
i piramida 
zdrowego 
żywienia

przygotowanie 
jadłospisów(lekc
je biologii), 
lekcje muzyki- 
dbałość o słuch 
(pogadanka na 
temat wpływu 
hałasu na 
organizm- 
muzyka, 
przyroda), 
higiena 
głosu,ćwiczenia 
oddechowe 
melodyczne(mu-
zyka), prelekcje 

Nauczyciel 
przyrody, 
biologii,

nauczyciel 
muzyki

j. w. obserwacja 
uczniów, 
rozmowy 
kierowane



na temat wad 
postawy- 
wychowanie 
fizyczne , 
wdrażanie do 
samokontroli 
postawy , 
omówienie 
niebezpieczeńst
w związanych      
z różnymi 
formami 
aktywności 
ruchowej (w-f), 
nauka kontroli 
masy ciała oraz 
pomiaru tętna 
(w-f), dbałość      
o higienę ciała 
(pogadanki w-f 
kl. 5,6)

Agresja                  
i przemoc.

Zajęcia na godz. 
wychowawczych
interwencje 
wychowawcze, 
pogadanki 
pedagoga i 
psychologa, 
konkurs 
plastyczny, 
plakat 
promujący Dni 
Przeciwko 
Przemocy- 
plastyka, na 
lekcjach historii 
– rozmowa 
nauczająca 
nauczająca - 
skutki braku 
reakcji na zło –
holocaust, 
ukazanie wojen- 
jako skutków 
braku 

Wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog

Cały rok obserwacja 
zachowań 
uczniów



porozumienia 
się czy innej 
możliwości 
rozwiązania 
konfliktu.lekcje 
wdżr, 
cyberprzemoc, 
stalking (lekcje 
wdżr),
Informacje na 
godzinach 
wychowawczych
dot. problemów 
w rodzinie oraz 
gdzie szukać 
pomocy            
(w szczególności 
informacje          
o przemocy         
w rodzinie), 
informacja na 
stronie szkoły 
dot. procedury 
Niebieska Karta.

Nikotynizm. Pogadanka na 
lekcjach 
wychowania 
fizycznego- kl. 4-
7, zajęcia na 
godzinie 
wychowawczej- 
kl. 4-5, plakat 
promujący 
wolność od 
tytoniu- plastyka
kl. 4-5.

rozmowy 
kierowane

Uzależnienia 
behawioralne. 

Działanie 
wymienione        
w punkcie: 
bezpieczeństwo  
w sieci, 
zaburzenia 
odżywiania oraz 
na zajęciach 
wdżr i godzinach
wychowawczych
(uzależnienie od 
zakupów, gier 
komputerowych,

rozmowy 
kierowane



hazardu, 
Internetu)

Alkohol. Omówienie 
działania 
alkoholu na 
organizm ludzki 
na lekcji chemii,
Konkursy klubu 
Krokus (AA) na 
plastyce, zajęcia 
na godzinach 
wychowawczych
w kl. 4 i 5 i 7

Nauczyciel 
chemii, plastyki, 
wychowawca

Zgodnie            
z tematyką 
zajęć

rozmowy 
kierowane

Narkotyki, 
dopalacze i inne 
substancje 
psychoaktywne.

Omówienie 
działania trucizn,
leków, 
narkotyków, 
dopalaczy na 
organizm ludzki 
na lekcji chemii, 
zajęcia na 
godzinach 
wychowawczych
w klasach6-7, 
realizacja 
programu „Smak
życia,czyli 
debata o 
dopalaczach”  
(kl. 7)

Nauczyciel 
chemii,

wychowawca,

pedagog

j. w.

ankiety do 
uczniów              
i rodziców

Zdrowie, w tym 
zdrowie 
psychiczne.

Działania              
w zakresie 
profilaktyki 
pozytywnej 
zawarte w 
programie 
wychowawczym 
(m.in. dotyczące 
rozpoznawania 
swoich uczuć       
i potrzeb, 
budowania 
relacji), obchody
Dnia Zdrowia- 
luty 2018, 
pogadanka, 
prezentacje 
przygotowane 
przez uczniów, 

Nauczyciel 
biologii

j. w.

luty 2018

rozmowy 
kierowane, 
obserwacja



prelekcja na 
biologii na temat
badań 
profilaktycznych,
lekcje wdżr 
(radzenie sobie   
z uczuciami, 
objawy zaburzeń
psychicznych),
Zajęcia na temat
uczuć i radzenia 
sobie z nimi,        
w tym objawy 
zaburzeń/trud-
ności 
emocjonalnych 
wieku 
dojrzewania 
(depresja, 
zaburzenia 
lękowe, 
zaburzenia 
odżywiania- oraz
porady gdzie 
szukać pomocy)-
godziny 
wychowawcze- 
kl. 5-7)-lekcje 
wdżr

Problemy okresu Lekcje z 
wychowawcą na 
temat 
dojrzewania, 
możliwych 
problemów oraz 
gdzie szukać 
pomocy.
Lekcje na temat 
dojrzewania 
fizycznego           
i ludzkiej 
seksualności- 
wdżr.
Szkolenie dla 
rodziców.
Samookaleczeni
a, zagrozenie 
samobójstwem.

godziny 
wychowawcze, 
wdżr

wychowawca, 
nauczyciel 
wdżr

obserwacja
rozmowy 
kierowane



6.

Działania profilaktyczne kierowane do rodziców i pracowników szkoły.

1. Działania profilaktyczne skierowane do rodziców:

a. angażowanie rodziców w pracę szkoły: 

· rozpoznawanie oczekiwań rodziców wobec szkoły,

· udział rodziców w uroczystościach i imprezach szkolnych,  

b. zapoznanie  rodziców  z  obowiązującymi  prawami  i  regulaminami:  Statut,  Szkolny

Program Wychowawczo- Profilaktyczny, Zestaw Procedur Szkolnych, 

c. organizowanie dziecku i  rodzinie pomocy materialnej:  obiady (we współpracy z OPS,

wyprawka szkolna, pomoc rzeczowa, „Szlachetna paczka”),

d. poradnictwo dla rodziców: 

· konsultacje pedagoga i psychologa 

· spotkania  wychowawców  i  specjalistów  z rodzicami-  poradnictwo  podczas

zebrań, indywidualne konsultacje,

· organizowanie  spotkań  dla  rodziców  z przedstawicielami  instytucji

wspomagających  rodzinę oraz  pracę wychowawczą,  opiekuńczą  i dydaktyczną

szkoły,

· realizowanie  programów  dla  rodziców  rozwijających  ich  kompetencje

wychowawcze (we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną),

· sporządzanie i kolportowanie ulotek informacyjnych dla rodziców,

· organizowanie szkoleń dla rodziców.

 

3. Działania profilaktyczne skierowane do nauczycieli. 

a. stałe doskonalenie umiejętności wychowawczych: 

· szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej, 

· szkolenia zewnętrzne dla Rady Pedagogicznej, 

· udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym,

b. korzystanie z księgozbioru i zbiorów multimedialnych biblioteki szkolnej,

c. wspieranie nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej,

d. spotkania- konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego z wychowawcami i pozostałymi



nauczycielami.

e. przekazywanie  wychowawcom  pomocy  i  materiałów  do  pracy  profilaktycznej  

z uczniami i rodzicami.

7.

Działania z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej.

Obszar Zadania Sposób realizacji
Dydaktyczno-

edukacyjny
Diagnoza, 
Pomoc uczniom        
z trudnościami          
w nauce, 
Wyrównywanie 
szans edukacyjnych.

Diagnoza w Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej,
Organizacja zajęć dydaktyczno- 
wyrównawczych,
Organizacja zajęć korekcyjno- 
kompensacyjnych,
Samopomoc koleżeńska,
Porady dla rodzica dotyczące pracy          
z dzieckiem w domu.

Emocjonalno-
społeczny

Diagnoza uczniów    
z problemami 
emocjonalno- 
społecznymi,
Pomoc uczniom        
z trudnościami 
emocjonalnymi.

Świetlica opiekuńczo- wychowawcza dla 
dzieci z rodzin alkoholowych,
Grupowe i indywidualne zajęcia                
z psychologiem/pedagogiem,
Wsparcie wychowawcy,
Rozmowy interwencyjne,
Poradnictwo dla rodziców,
Współpraca z instytucjami.

Rodzinny Diagnoza 
dysfunkcyjnego 
środowiska 
rodzinnego.

W zależności od problemu- realizacja 
procedur szkolnych ( w tym „Niebieska 
Karta”, „Program Wspierania Rodzin 
Dysfunkcyjnych”).



8.

Ewaluacja.

Cele ewaluacji:

• ocena  skuteczności  Programu  Wychowawczo-  Profilaktycznego  we  wspieraniu  rozwoju

osobowości ucznia,

• sformułowanie wniosków, które będą stanowiły podstawę do ewentualnego udoskonalenia

Programu.

Pytania kluczowe: 

1. W jakim stopniu i jak realizowane są zadania Programu Wychowawczo- Profilaktycznego?

2. Jak  nauczyciele  i  rodzice  oceniają  skuteczność  działań  zawartych  w  Programie

Wychowawczo-  Profilaktycznym?  Jakie  mają  propozycje  modyfikacji  lub  wprowadzenie

nowych działań?

3. W jakim stopniu Program Wychowawczo- Profilaktyczny wpływa na postawy i zachowanie

uczniów?

Metody i narzędzia badawcze:

· analiza dokumentacji szkolnej

· ankiety

· obserwacja



9.

Klasy gimnazjalne.

I WPROWADZENIE 

Wychowanie  to  proces  wspomagania  człowieka  w  rozwoju,  ukierunkowany  na

osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 

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.

Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi  posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest

doświadczenie. 

Szkolny Program Wychowawczy i  Szkolny Program Profilaktyki,  realizowane w latach ubiegłych

poddane  zostały  modyfikacji,  polegającej  na  scaleniu  obydwu  programów  

w  niniejszy,  z  uwzględnieniem  aktualnej  sytuacji  wychowawczej  w  szkole  oraz  wytycznych

zawartych w nowej podstawie kształcenia ogólnego. 

Program  Wychowawczo  -  Profilaktyczny  szkoły  dostosowany  jest  do  potrzeb

rozwojowych  uczniów oraz  potrzeb  naszego  środowiska  lokalnego  i  obejmuje  wszystkie  treści

i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

Chcemy,  aby  nasza  szkoła  była  bezpieczna,  panował  w  niej  klimat  sprzyjający  pracy  uczniów

i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni,

kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą

więzi koleżeństwa i przyjaźni. 

Program  przeznaczony  jest  do  realizacji  przez  wychowawców  klas  podczas  godzin  

z  wychowawcą  we  współpracy  z  nauczycielami  wszystkich  przedmiotów,  pedagogiem,

psychologiem,  doradcą  zawodowym  i  pozostałymi  pracownikami  szkoły,  w  zależności  

od  stanu  zasobów,  potrzeb  klasy  oraz  przy  współpracy  z  rodzicami  i  środowiskiem  lokalnym.

Zakładamy,  że  w  wyniku  systematycznego,  skorelowanego  i  spójnego  oddziaływania



wychowawczo-profilaktycznego  uda  się  nam  przygotować  uczniów  do  zgodnego  współżycia  

z  ludźmi.  Będziemy  dążyć  do  tego,  żeby  nasi  wychowankowie  byli:  uczciwi,  wiarygodni,

odpowiedzialni,  wytrwali,  wrażliwi  na  krzywdę  innych,  kreatywni,  przedsiębiorczy,  aby  nie

stosowali  przemocy  słownej,  fizycznej  i  psychicznej,  mieli  wysoką  kulturę  osobistą  

i  gotowość  do  uczestnictwa  w  kulturze.  Ważne  jest  też,  aby  uczniowie  przestrzegali  zasad

zdrowego  stylu  życia,  nie  ulegali  nałogom,  kształtowali  postawy  obywatelskie,  postawy

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur

i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu,

Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono: 

- obowiązujące akty prawne; 

- dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

-  zebrane  od  rodziców,  uczniów  i  nauczycieli  propozycje  dotyczące  głównych  problemów

wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku; 

-  przeprowadzone  badania  na  temat  sytuacji  wychowawczej,  zagrożeń  uzależnieniami  

w szkole i środowisku; 

- przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

II. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej

i  regionalnej,  świadomości  swoich  praw  i  obowiązków.  Zaznajamianie  z  zagrożeniami

bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się

z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.

Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. 

3.  Wspieranie  rozwoju  intelektualnego,  przygotowanie  do  odbioru  dóbr  kultury  i  sztuki,

upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się



na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

4.  Kształtowanie  właściwych nawyków higienicznych i  zdrowotnych,  umiejętności  dokonywania

wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie  zdrowego stylu życia.

5.  Wspomaganie,  w  miarę  posiadanych  zasobów,  wszechstronnego  i  harmonijnego  rozwoju

ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego,

psychicznego  i  emocjonalnego.  Wspieranie  ucznia  w  procesie  nabywania  wiedzy,  sprawności,

postaw i  nawyków, które zapewniają mu przygotowanie  do racjonalnego i  godnego życia oraz

kontynuacji nauki na dalszym etapie.

Wartości, jakimi się kierujemy, to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności

i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

III. Cele szczegółowe procesu wychowawczo - profilaktycznego 

1.  Rozwijanie  pozytywnych cech osobowych ucznia  (kultura,  wrażliwość,  dobroć,  szacunek  dla
człowieka a szczególnie osób chorych i starszych, tolerancja).

2. Przygotowanie ucznia do podejmowania świadomych decyzji.

3.  Wyrobienie  u  ucznia  szacunku  do  wartości  ogólnospołecznych,  etycznych,  religijnych,
patriotycznych.

4. Przygotowanie ucznia do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonej mu pracy.

5.  Przygotowanie  ucznia  do  świadomego  i  czynnego  udziału  w  życiu  społecznym  
i obywatelskim.

Aby ten cel osiągnąć, szkoła będzie w trakcie realizacji programu profilaktyki: 

• Promować zdrowy tryb życia

• Informować uczniów i ich rodziców o skutkach uzależnień

• Kształtować odpowiedzialność za ochronę zdrowia własnego i innych

• Zapobiegać samobójstwom i innym działaniom autodestrukcyjnym u uczniów

• Ćwiczyć zachowania asertywne

• Wzmacniać poczucie własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości, promując zdrowie
psychiczne

• Ćwiczyć umiejętność komunikacji asertywnej

• Uświadamiać  uczniom  zagrożenia  wynikające  z  niewłaściwego  korzystania  z  technologii
informacyjnych i komunikacyjnych



• Umożliwiać poznanie sposobów eliminowania cyberprzemocy

• Wspierać relacje: rodzic – uczeń - nauczyciel

IV. Działy wychowania realizujące cele wychowawcze

• Wychowywanie etyczne i moralne

• Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

• Wychowanie społeczno – patriotyczne, w tym harcerstwo

• Wychowanie ekologiczne

• Wychowanie prozdrowotne – promocja zdrowia

• Wychowanie do odbioru dóbr kultury

• Wychowanie regionalne

• Wychowanie do życia w zjednoczonej Europie

• Działania profilaktyczne

Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następuje postawy:

1.  jest  uczciwy –  nie  kłamie,  nie  oszukuje,  w  czasie  sprawdzianów  i  odpowiedzi  ustnych,  nie
korzysta ze „ściąg” i  podpowiedzi innych uczniów, sam również nie podpowiada  i nie pomaga
innym uczniom oszukiwać w czasie sprawdzianów; samodzielnie wykonuje prace domowe,

2. jest wiarygodny i odpowiedzialny – zawsze postępuje zgodnie z głoszonymi zasadami, można
powierzyć  mu  ważne  zadania  do  wykonania,  dotrzymuje  zobowiązań  i  obietnic,  wartościuje
zachowania złe i  dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencje
swoich czynów,

3.  jest  wytrwały,  systematycznie  wykonuje  zadania  i  obowiązki,  realizuje  swoje  plany  
i marzenia,

4.  ma  poczucie  własnej  wartości,  reaguje  na  poniżające  zachowania  dorosłych  
i rówieśników,

5.  szanuje  innych ludzi,  wie,  jak należy okazywać szacunek osobom dorosłym  oraz  kolegom i
koleżankom,

6. jest ciekawy świata, zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność świata, analizuje istniejące w
nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe,

7.  jest  kreatywny,  przedsiębiorczy,  potrafi  w  sposób  twórczy  rozwiązywać  problemy,  realizuje



swoje pomysły,  wyznacza sobie cele i  dąży do ich zrealizowania,  umiejętnie podejmuje ryzyko,
radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi podejmować szybkie decyzje,

8.  reprezentuje  kulturę osobistą:  przestrzega zasad  bezpiecznego i  kulturalnego zachowania  w
szkole, okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych, dba o kulturę języka,
nie stosuje wulgaryzmów, dba o wygląd,

9.  ma  świadomość  swojej  przynależności  narodowej,  zna  specyfikę  swojej  małej  ojczyzny,
pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi,

10. ma swoje autorytety,  na których się wzoruje ,

11. dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny,

12.  jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 

13. jest tolerancyjny: akceptuje odmienność innych ludzi, nie wyśmiewa i nie prześladuje innych
ludzi ze względu na narodowość, religię, przekonania polityczne, przeciwstawia się dyskryminacji,
staje w obronie prześladowanych i wyśmiewanych,

14.  angażuje  się  w  działania  na  rzecz  środowiska  lokalnego,  reprezentuje  postawę  opartą  na
zasadach  miłości  do  ojczyzny,  jedności  i  solidarności  z  własnym  narodem,  poczuciem  więzi
społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu.

V. Założenia programu wychowawczo - profilaktycznego

• Założenia ogólne.

• godność człowieka stanowi naczelną wartość,

• rodzice  są  pierwszymi  i  niezastępowalnymi  wychowawcami,  a  inne  instytucje  powinny  ich
wspierać w procesie wychowawczym,

• wychowanie w naszej szkole ma charakter:

-  integralny  -  obejmuje  wszystkie  sfery  osoby  ucznia  tj.  intelektualną,  psychiczną,
społeczną  ,  zdrowotną,  estetyczną,  moralną  i  duchową  oraz  wiąże  się  ze  zdobywanie
wiedzy i umiejętności,

- spójny - spójność działań pomiędzy szkoła i rodzicami oraz instytucjami wspierającymi
wychowanie,

- indywidualny - w wychowaniu uwzględnia możliwości każdego ucznia.

2. Założenia szczegółowe

• Promować zdrowy tryb życia



• Informować uczniów i ich rodziców o skutkach uzależnień
• Kształtować odpowiedzialność za ochronę zdrowia własnego i innych
• Zapobiegać samobójstwom i innym działaniom autodestrukcyjnym u uczniów
• Ćwiczyć zachowania asertywne
• Wzmacniać poczucie własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości, promując zdrowie
psychiczne
• Ćwiczyć umiejętność komunikacji asertywnej
• Uświadamiać  uczniom  zagrożenia  wynikające  z  niewłaściwego  korzystania  
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych
• Umożliwiać poznanie sposobów eliminowania cyberprzemocy
• Wspierać relacje: rodzic – uczeń – nauczyciel
• W  wychowaniu  szkoła  przyjmuje  za  podstawę  uniwersalne  zasady  etyki,  respektując
chrześcijański system wartości i godności ludzkiej z poszanowaniem innych wyznań
• Dyrekcja,  nauczyciele,  rodzice  i  pozostali  pracownicy szkoły wraz z  uczniami  tworzą dobrą,
przyjazną atmosferę funkcjonowania społeczności szkolnej 
• Sposób zwracania się do siebie jest życzliwy i kulturalny
• Wzory kultury zachowania i motywy czerpiemy z dziedzictwa wiary i kultury, bogactwa i piękna
poezji, literatury oraz wzorców osobowych ludzi o wysokim autorytecie moralnym
• Językiem obowiązkowym jest poprawny język polski pozbawiony jakichkolwiek wulgaryzmów
• Szkoła  organizuje  obchody  ważnych  rocznic  i  wydarzeń  narodowych,  historycznych  
i regionalnych
• Staramy się, aby każdy uczeń dbał o zdrowie, rozwijał sprawność fizyczną i bronił się przed
zagrożeniami niszczącymi zdrowie
• W szkole i  poza nią zabronione są:  picie alkoholu, zażywanie i  rozprowadzanie narkotyków
i wszelkich środków szkodliwych dla zdrowia, palnie tytoniu oraz stosowanie agresji i przemocy
• Wychowawcy,  nauczyciele,  pracownicy  szkoły  oraz  rodzice  i  samorząd  szkolny  pomagają
uczniom w trudnych sytuacjach
• Szkoła  świadczy  pomoc  pedagogiczną,  psychologiczną  i  medyczną  (pedagog,  psycholog,
doradca zawodowy)
• W szczególnych sytuacjach szkoła kieruje ucznia do poradni specjalistycznych
• Uczniowie  mogą  rozwijać  swoje  zainteresowania  i  zdolności  na  zajęciach  lekcyjnych  
i pozalekcyjnych.

 3.Oczekiwane efekty pracy wychowawczo profilaktycznej:

b. po drugim roku pracy, uczeń:

• wie, co znaczy pojęcie tolerancja i stara się być tolerancyjnym,

• dba o kulturę słowa,

• szanuje polskie symbole narodowe,

• kultywuje wybrane tradycje regionu polskiego,



• aktywnie uczestniczy w organizacji i obchodach imprez szkolnych,

• potrafi być krytyczny wobec rzeczywistości kreowanej przez media,

• potrafi zapanować nad swoimi emocjami szczególnie dotyczącymi agresji.

c. po trzecim roku pracy uczeń:

• jest tolerancyjny,

• wrażliwy na drugiego człowieka,

• stosuje normy etyczne i moralne  w życiu codziennym, 

• potrafi ocenić własne zachowanie i szuka sposobów poprawy,

• szanuje symbole narodowe i tradycje,

• zna własne możliwości i na ich podstawie podejmuje decyzje związane z dalszą edukacją .

VI. Zadania nauczyciela – wychowawcy

Nauczyciele – wychowawcy:

- dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

- wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się; 

- prowadzą dokumentację nauczania; 

- opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny; 

- koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym; 

- dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

-  podejmują  działania  w  przypadkach  przemocy  wobec  niego,  zaniedbań  opiekuńczych,

ujawnionych nałogów; 

- wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach

edukacyjnych; 

- informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

- integrują i kierują zespołem klasowym; 

- wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania 

uczniów; 

- wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego; 

- promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 



-  inspirują  pracę  zespołową  w  klasie,  przydzielają  zespołom  zadania  na  rzecz  klasy,  szkoły  
i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji; 

- współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

- współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy; 

- współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym; 

- współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią 

psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi; 

Nauczyciele: 

- oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych; 

- odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść
i wyjazdów szkolnych; 

- udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby
uczniów,  informują  o  potrzebach  związanych  z  problemami  w  nauce  oraz  o  przejawianych
zdolnościach; 

- wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

- inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

- kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu; 

- reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

- dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy 

wszystkich uczniów;
-  wspólnie  z  pedagogiem  i  psychologiem  zabiegają  o  różne  formy  pomocy  wychowawczej  
i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

- współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, 

kompetencją i postawą; 

- proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią; 

-  realizują  w toku  pracy  wychowawczej  treści  i  cele  programu  wychowawczo-profilaktycznego
szkoły; 



Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

- przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia; 

- współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

- znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej; 

- akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar
zgodnie ze Statutem Szkoły; 

- współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności; 

- kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni; 

- prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 

- mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

-  uczestniczą  w  opiniowaniu  dokumentów  szkolnych  (Statut  Szkoły,  Szkolny  Program
Wychowawczo-Profilaktyczny); 

Pedagog i psycholog szkolny: 

- prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby
rozwojowe  i  edukacyjne  oraz  możliwości  psychofizyczne  uczniów  w  celu  określenia  przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

-  diagnozują; 

-  zabiegają  o  różne  formy  pomocy  wychowawczej  i  materialnej  dla  uczniów,  dostosowują
wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

- współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją
i postawą; 

-  proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią; 

-  realizują w toku pracy wychowawczej  treści  i  cele programu wychowawczo -profilaktycznego
szkoły; 

VII. Zasady wychowanków 

Każdy  uczeń  jako  członek  społeczności  szkolnej  posiada  prawa  i  obowiązki,  które  są  zawarte
w Statucie Szkoły.



VIII. Metody i formy pracy wychowawczej

1. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementy programu      

wychowawczo - profilaktycznego  szkoły.

2.Wszystkie zajęcia szkolne uwzględniają założenia programu wychowawczo- profilaktycznego.

3. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw 

uczniów  do  odpowiedniej  w  tym  wieku  aktywności  dzieci;  umożliwiają  poznanie  świata  

w jego jedności  i  złożoności;  wspomagają samodzielność uczenia się; inspirują do    wyrażania

własnych myśli i przeżyć; rozbudzają ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

4. Nauczyciele - wychowawcy w swojej pracy wychowawczej stosują metody i formy:

• osobisty, dobry przykład nauczyciela

• obserwacja ucznia w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

•  praca indywidualna oraz praca w grupie,

•  przygotowanie się i udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

• organizowanie  i  udział  w  wycieczkach,  imprezach  i  uroczystościach  klasowych,  szkolnych  i
międzyszkolnych,

• udział w dyskusjach na forum klasy i szkoły,

• praca w samorządzie klasowym i szkolnym,

• redagowanie gazetek przedmiotowych oraz gazetki szkolnej,

• spotkania z absolwentami szkoły, ludźmi pełniącymi ważne funkcje społeczne i zawodowe,

•  prelekcje i pogadanki.

IX. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

 Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają
rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowawczo profilaktycznej. Wynikają stąd
dwie ważne konsekwencje:

• prowadzenie  działalności  wychowawczo  -  profilaktycznej  nie  może  być  sprzeczne  z  wolą
rodziców,

• nauczyciele-wychowawcy  nie  ponoszą  wyłącznej  i  całkowitej  odpowiedzialności  za  efekty
wychowawczo - profilaktyczne.



Sposoby współdziałania nauczycieli  i  rodziców są zawarte w Statucie Szkoły, a ponadto rodzice
uczestniczą  w  wychowawczo  -  profilaktycznych  działaniach  szkoły  poprzez  współtworzenie
programu  wychowawczo  -  profilaktycznego  (zgłaszanie  uwag  i  wniosków  w  ramach  zebrań
i konsultacji z rodzicami ).

X. Zasady współpracy wychowawcy ze środowiskiem lokalnym

 Współpraca naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym jest jedną z form kształtowania
postaw moralnych, kulturowych i społecznych uczniów.

 Szko  ła współpracuje z :

• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach,

• Parafią Matki Boskiej Częstochowskiej,

• Komendą Rejonową Policji,

• Zarządem Rejonowym PCK,

• Młodzieżowym Domem Kultury,

• Muzeum  Górnośląskim w Bytomiu,

• PTTK ziemi Gliwickiej,

• Urzędem Miasta w Gliwicach, 

• Absolwentami Gimnazjum Nr 4.

XI. Zadania szkoły w zakresie realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego

1. Szkoła umożliwia:

• zdobycie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin,

• rozpoznanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

• poszukiwanie i odkrywanie na drodze rzetelnej pracy celów życiowych i wartości ważnych dla
odnalezienia własnego miejsca w świecie,

• przygotowanie się do rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania wyborów,



• uczenie się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia rodzinnego i społecznego,

• przygotowanie do życia w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej.

2. Szkoła zapewnia :

• warunki  niezbędne do prawidłowego przebiegu edukacji,

• poszanowanie praw ucznia,

• warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.

 3. Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

• rozbudzanie sfery poznawczej,

• inspirowanie do wyrażania własnych myśli i uczuć, 

• uczenie samodzielności w rozwiązywaniu myśli i uczuć,

• motywację do ustawicznego kształcenia i samorozwoju,

• kształtowanie zdolności twórczych,

• postępowanie wg norm i zasad etyczno - moralnych i społeczno - obyczajowych

XII. Absolwent szkoły i jego model

 Absolwent klas gimnazjalnych ZSP3 będzie człowiekiem przygotowanym do podjęcia
nauki w wybranym kierunku na wyższym etapie edukacji.

Absolwent naszej szko  ły potrafi:

• postępować w oparciu o obowiązujące normy etyczno – moralne,

• rozwijać swą osobowość,

• prezentować własny punkt widzenia,

• uwzględniać poglądy innych,

• odpowiednio korzystać z różnych źródeł informacji,

• poprawnie i kulturalnie wypowiadać się w języku polskim,

• posługiwać się w stopniu dobrym co najmniej jednym językiem obcym,

• zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w nauce na wyższym poziomie edukacji,



• być otwartym na potrzeby innych, 

• efektywnie pracować w zespole,

• świadomie korzystać z dóbr kultury,

• współtworzyć rzeczywistość z najbliższym środowiskiem.

 Absolwent  klas  gimnazjalnych  samodzielnie  funkcjonuje  w  otaczającym  go  świecie.
Ma swój  krąg  przyjaciół.  Pozytywnie  patrzy  na  wszystko;  wierzy  w siebie  i  swoje  możliwości.
Ma  określone  zainteresowania,  które  pomogą  mu  dokonać  wyboru  dalszej  drogi  kształcenia.
Jest przygotowany do samokształcenia.

XIII. Zwyczaje i obyczaje szkolne

Rozwój  obyczajowości  szkolnej  i  kształtowanie  postaw  etycznych  i  patriotycznych
realizujemy poprzez następujące działania:

• uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

• akademie, apele lub wystawy organizowane z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych,

• organizowanie  imprez i spotkań  integrujących społeczność szkolną,

• uczniowie wyznania rzymsko-katolickiego uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych,

• na  zakończenie  każdego  semestru  organizowane  są  apele  podsumowujące  osiągnięcia
uczniów,

• rodzicom wyróżniającym się we współpracy ze szkołą, dyrektor wręcza podziękowania i listy
gratulacyjne  na zakończeniu roku szkolnego.

XV. Ewaluacja procesu wychowania

Aby działania profilaktyczne były skuteczne, szkoła włącza do działań całą społeczność
szkolną,  a  przede  wszystkim  rodziców.  Wszyscy  pracownicy  szkoły  i  rodzice  swoją  postawą
przeciwstawiają  się  agresji,  przemocy  i  nałogom  -  na  terenie  szkoły.  Dążymy  do  szerokiego
programowania  idei  życia  wolnego  od  przemocy  i  nałogów  poprzez  pedagogizację  rodziców  -
informacje rodziców o działaniach profilaktycznych mających miejsce na terenie szkoły. 
Wszyscy  pracownicy  szkoły  oraz  rodzice  stanowczo  reagują  na  ewentualne  przypadki  uczniów
palących  lub  pijących  alkohol  (uczeń  taki  ma  obniżoną  ocenę  ze  sprawowania).  Duży  nacisk



w szkole kładzie się na przeciwdziałanie agresji. Szkoła w jednoznaczny sposób reaguje na wszelkie
jej przejawy. 

1. Metody i formy kontroli procesu wychowania to:

• anonimowe ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

• rozmowy z uczniami, rodzicami, pedagogiem oraz nauczycielami,

• analiza wyników w nauce i zachowaniu ( przeprowadzana semestralnie),

• analiza frekwencji ( przeprowadzana semestralnie),

• analiza osiągnięć pracy pozalekcyjnej ucznia,

• analiza czytelnictwa,

• analiza osiągnięć sportowych,

• obserwacja ucznia w różnych sytuacjach,

• interesowanie się losami absolwentów. 

2.  Osoby  odpowiedzialne  za  przeprowadzenie  ewaluacji  procesu  wychowania  
        i wyciągnięcie  wniosków do dalszej pracy:

• dyrektor szkoły,

• wychowawcy,

• pedagog szkolny. 

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFOLAKTYCZNEGO I FORMY ICH 
REALIZACJI W KLASACH GIMNAZJALNYCH

TREŚCI 
PROGRAMOWE

TEMATY SZCZEGÓŁOWE REALIZACJA

INTEGRACJA 
ZESPOŁU 
KLASOWEGO

Przełamanie onieśmielenia 
i zmniejszenia napięcia psychicznego 
członków zespołu klasowego.

Tworzenie okazji do wzajemnego 
poznania. Kształtowanie właściwych 
relacji interpersonalnych  w szkole.

Umiejętność nawiązywania kontaktów 
międzyludzkich.

Postarajmy się być dobrym zespołem 

wychowawcy klas, 
pedagog, nauczyciel 
języka polskiego, historii,
muzyki, plastyki, 
wychowawca klasy, 
nauczyciel wos



ZASADY 
SKUTECZNEJ 
KOMUNIKACJI

RODZINA                   
I DOJRZEWANIE

klasowym. Demokratyczna szkoła. Prawa   
i obowiązki ucznia. 

Konwencja Praw Dziecka/ Kodeks Praw 
Dziecka. 

„Bądźmy razem"- wspólnie odpowiadamy 
za nasze wyniki w nauczaniu i zachowaniu.
Osobista kultura ucznia.

Uczymy się porozumiewać  ze sobą. 

Umiejętność aktywnego słuchania.

Przyczyny zakłóceń w procesie 
komunikacji.

Rozwijanie umiejętności twórczego 
myślenia u uczniów.

Postrzeganie  siebie  i  swoich  uczuć
(rozpoznawanie i wyrażanie swoich uczuć,
rozumienie i akceptowanie 
uczuć własnych i cudzych). 

Budowanie właściwego wizerunku własnej
osoby.
Tworzymy naszą klasę.
Pogłębianie  i  wzmacnianie  naturalnego
systemu  wsparcia  istniejącego  wśród
młodzieży  (koleżeństwo,  przyjaźń,
zaufanie). 

Uczymy  się  sposobów  radzenia  sobie
w sytuacjach ryzykownych.
Chronienie  siebie  w  sytuacji  nacisku
grupowego. 
Promowanie  zachowania  asertywnego
i rozwijanie umiejętności zastosowania go
w życiu codziennym. 

Skuteczne wsparcie i opieka dla młodzieży
w trudnym wieku dojrzewania.
Zdrowe życie. O miłości i przyjaźni.

wychowawca klasy, 
nauczyciele wszystkich 
przedmiotów (wos, wdż, 
PCK)

wychowawcy, rodzice,
nauczyciel wos,  wdż, 



ODNALEŹĆ SIEBIE 
WE 
WSPÓŁCZESNYM 
ŚWIECIE. MYŚLENIE
O PRZYSZŁOŚCI

ZANIM 
SPRÓBUJESZ, 
POMYŚL

Jasny i czytelny system wartości podstawą
skutecznego wychowania.
Prawidłowe funkcjonowanie rodziny 
(naprawa i ochrona więzi emocjonalnych, 
budowanie klimatu zaspokajającego 
potrzeby miłości, bezpieczeństwa                
i akceptacji).

Mądre wspieranie procesu 
usamodzielniania się dziecka. 

Problem zbyt wczesnej inicjacji seksualnej 
i jej konsekwencje.

Moje emocje i uczucia - rozwijanie 
samoświadomości.

Źródła zachowań agresywnych, ich skutki 
osobiste i społeczne.

Zachowania alternatywne w sytuacjach 
wzbudzających agresję - jak być 
asertywnym. 

Myśląc o swojej przyszłości –świadome
 podejmowanie decyzji na przyszłość 
(odpowiedni stosunek do nauki- 
wykorzystanie swoich możliwości, 
kontakty interpersonalne, rozbudzanie 
zainteresowań, kreatywność uczniów). 
Świadomy wybór szkoły, udział uczniów     
w zajęciach z orientacji zawodowej.

Wpływ technologii komunikacyjnych           
i informatycznych na zachowanie 
młodzieży.  

Zagrożenia wynikające ze spóźnień, 
wagarów, wulgaryzmów, używania 
telefonów komórkowych, bójek, 
kradzieży. 

Wpływ mediów i multimediów na 
kształtowanie postaw wśród nastolatków 
(Internet, gry komputerowe wyzwalające 
agresję, przemoc, filmy, czasopisma, 
literatura, muzyka). 

biologii, pedagog

wychowawca klasy, 
nauczyciel informatyki, 
doradca zawodowy
nauczyciel informatyki,    
wos, wdż

wychowawca , 
wdż, pedagog  

nauczyciel wos, 
wychowawca , 
doradca 
zawodowy

wychowawca , 
doradca 
zawodowy,
pedagog

pedagog, PCK
funkcjonariusz



GDYBYM BYŁ 
ŚWIADKIEM 
PRZEMOCY I 
ZACHOWAŃ 
AGRESYWNCH 
W MOJEJ SZKOLE 
CZUJĘ SIĘ 
BEZPIECZNIE

JA TEŻ MOGĘ 
POMÓC SOBIE
 I INNYM

Podejmowanie racjonalnych wyborów w 
sprawie zażywania środków odurzających 
(alkohol, nikotyna, leki psychotropowe, 
narkotyki). 

Zagrożenia wynikające z używania 
alkoholu, palenia papierosów w tym e-
papierosów, zażywania leków, narkotyków
i dopalaczy. 

Sztuka odmawiania. Uczymy się sposobów
radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych.

Rozpoznawanie, wyrażanie oraz 
akceptowanie uczuć własnych i innych.
Kształtowanie postaw społecznych.

Akceptowanie różnic i poszukiwanie 
bezkonfliktowych rozwiązań- mediacje.
Jak zachowam się, będąc świadkiem 
przemocy i agresywnych zachowań?

Odpowiedzialność szkoły wobec ucznia 
Krzywdzonego - ofiar agresji i przemocy-
procedura „Niebieskiej Karty”.

Upowszechnianie wiedzy na temat praw    
i obowiązków ucznia.

Objęcie wzmożonym nadzorem i opieką 
wychowawczą uczniów sprawców 
przemocy, agresji i innych zachowań 
patologicznych.

Solidne i szybkie rozliczanie uczniów           
z niewłaściwych form zachowania.

Współpraca młodzieży i dorosłych              
w tworzeniu szkoły otwartej w celu 
propagowania zdrowych zachowań             
w środowisku szkolnym i lokalnym.

Czy zauważam ludzi potrzebujących 

 policji- Sekcja 
Prewencji 
Komendy 
Miejskiej Policji
wychowawca, 
nauczyciele 
biologii, w-f

wychowawca, 
nauczyciele,
pedagog

wychowawca

wychowawca, 
nauczyciele,
pedagog, rodzice

wychowawca

wychowawca, 
nauczyciele,
pedagog, rodzice

wszyscy 
nauczyciele

wszyscy 
nauczyciele

wszyscy 
nauczyciele
pedagog
PCK



„W ZDROWYM
 CIELE 
ZDROWY 
DUCH"

wsparcia i staram się im pomóc? (akcja 
Góra grosza, zbiórka żywności).
Życzliwość oraz pomoc dla osób starszych, 
niepełnosprawnych przejawem mojej 
wrażliwości i kultury osobistej. 

Podejmowanie  działań  na  rzecz
promowania  zdrowego stylu  życia  wśród
uczniów.
Czy wiesz, co jesz? Zapotrzebowanie 
organizmu na składniki pokarmowe oraz
 ich funkcje. 
Zaburzenia  w  odżywianiu-  anoreksja
i  bulimia  jako  problemy  współczesnego
stylu życia.

Profilaktyka HIV/ADIS.
Aktywność ruchowa a sprawność ciała        
i umysłu.

Zachowania sprzyjające i zagrażające 
zdrowiu: -podejmowanie odpowiednich 
wyborów, 
- kształtowanie wzorców efektywnego        
i higienicznego sposobu uczenia się oraz 
zdrowego wypoczynku a przez to dążenie 
do podniesienia, jakości kształcenia ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych.

nauczyciele, 
wychowawcy  
pedagog,  nauczyciel 
chemii,  biologii  

pedagog

nauczyciele w-f

nauczyciele, 
wychowawcy  
pedagog ,  

nauczyciel 
chemii,  biologii  

TREŚCI WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W KLASACH 
GIMNAZJALNYCH

HASŁO DO 
REALIZACJI

CELE PRACY 
WYCHOWAWCZEJ

PRZYKŁADOWE 
METODY

REALIZACJA

Człowiek i jego 
emocje.

Umiejętność 
prawidłowego 
określania swoich 
stanów 
emocjonalnych.

Kształtowanie 
poczucia własnej 
wartości.

Nabywanie 

obserwacja,
rozmowa

rozmowa, techniki 
socjometryczne - 
projekty, prezentacje

rozmowa, obserwacja, 
techniki. 

godzina                        
z wychowawcą, 
każdorazowy 
kontakt  z uczniem 

jw., j. polski, 
wycieczki, religia, 
wdż,  wos



umiejętności 
radzenia sobie ze 
swoimi emocjami, 
umiejętne wyrażanie
swojego stanu 
psychicznego.

Kształtowanie 
dojrzałego i 
odpowiedzialnego 
postępowania, 
uświadomienie 
odpowiedzialności za
swoje działania.

Nabywanie 
umiejętności 
rozróżniania 
i pielęgnowania 
uczuć koleżeństwa 
przyjaźni, miłości.

Rozwijanie szacunku 
do tradycji i historii 
własnej rodziny.

Rozbudzanie 
postawy tolerancji 
dla odmienności 
różnego typu.
Zapoznanie                 
z dziełami sztuki: 
wystawy, koncerty. 
Poznawanie sposobu
wyrażania emocji 
poprzez działalność 
artystyczną.

socjometryczne

jw.

jw.

rozmowa, spotkania 
integracyjne

rozmowy, kampanie 
społeczne

analiza dzieł sztuki, 
rozmowa, obserwacja

jw.

j. polski, wycieczki, 
religia, wdż,  wos, 
godzina                        
z wychowawcą

godzina                        
z wychowawcą, 
każdorazowy 
kontakt  z uczniem, 
wos

przedmioty 
humanistyczne, 
wycieczki, imprezy 
szkolne

j. polski, historia, 
religia, wos, godzina 
z wychowawcą.

zajęcia artystyczne, 
kółko plastyczne, 
chór

Prawa człowieka Zrozumienie swojej obserwacja, rozmowa, godzina                        



przynależności do 
środowiska 
lokalnego i państwa.

Identyfikacja               
z obowiązkami 
obywatela. Poznanie 
praw obywatelskich.

Przygotowanie do 
uczestnictwa 
w życiu 
społeczeństwa 
obywatelskiego.

Zapoznanie                 
z miejscami                 
i instytucjami 
ważnymi dla naszego
państwa (sejm, 
senat, IPN, muzea...).

Zrozumienie roli 
wyborów 
demokratycznych 
poprzez spotkania     
z osobami 
wybranymi w takich 
wyborach (radny...).

warsztaty

wykład, 
praca w grupach, 
gazetki szkolne

obserwacja, rozmowa, 
ankiety, testy, wykłady, 
konkursy

obserwacja, rozmowa, 
wykład

test, rozmowa, 
prelekcja, wybory do 
SU, samorządu 
klasowego

rozmowy, warsztaty, 
spotkania rekolekcyjne, 
działalność 
charytatywna

z wychowawcą, wos, 
historia, religia, 
konkursy, 
uczestnictwo 
w uroczystościach 
szkolnych.

wos, godzina               
z wychowawcą

wos, godzina               
z wychowawcą wdż, 
doradztwo 
zawodowe, SU

wos, godzina               
z wychowawcą, 
historia, wycieczki, 
rajdy

jw.

godzina                        
z wychowawcą, 
rekolekcje, SU, wdż, 
PCK,

Rozwój etyczny Wdrażanie do 
pracowitości, 
punktualności, ładu 
i porządku, 
konsekwentne 
egzekwowanie 
realizacji 
powierzonych zadań.

Kształtowanie 
umiejętności oceny 

rozmowy, warsztaty, 
spotkania rekolekcyjne, 
działalność 
charytatywna

rozmowa, wykład, 
warsztaty

godzina                        
z wychowawcą, 
rekolekcje, SU, wdż, 
PCK,

lekcje religii 
(współpraca z 
miejscową parafią)



własnych zachowań 
i wyciągania 
wniosków.

Człowiek we 
współczesnym 
świecie

Uwrażliwienie na 
potrzeby innych 
ludzi, kształtowanie 
postawy gotowości 
do niesienia im 
pomocy.

Zrozumienie 
mechanizmów 
gospodarki 
rynkowej.

Kształtowanie 
umiejętności 
korzystania                 
z mediów.

Uwrażliwienie na 
zagrożenia dotyczące
człowieka                  
we współczesnym 
świecie.

Rozwijanie 
asertywności.

Wspieranie rozwoju 
moralnego 
i kształtowanie 
właściwej hierarchii 
wartości.

obserwacja, rozmowa, 
dyskusja, warsztaty

rozmowa, obserwacja, 
udział w akcjach 
charytatywnych, 
warsztaty

obserwacja, tech. 
Socjometryczne

ankiety, warsztaty, 
analiza postaw, 
przedstawienia, 
wystawy, gazetki 
szkolne

wos, godzina 
z wychowawcą, 
przedmioty 
matematyczno – 
przyrodnicze, zajęcia 
z doradztwa

informatyka, 
technika, lekcje 
biblioteczne,  godzina
z wychowawcą

godzina                        
z wychowawcą, 
wycieczki, warsztaty 
z zakresu profilaktyki 
przedstawienia, 
konkursy

każdorazowy kontakt
z uczniem, lekcje 
wychowawcze,  wos

każdorazowy kontakt
z uczniem, 
godzina                        
z wychowawcą, 
wycieczki, wos, 
religia, działalność 
wolontariatu




