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1. PREAMBUŁA: 
 

2. Program wychowawczo – profilaktyczny  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Radziejach został przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną po 
uchwaleniu przez Radę Rodziców.  

3. Zestaw programów nauczania oraz  program wychowawczo - profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego.   

4. Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w klasach I-VIII i w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością 
osobowości ucznia z uwzględnieniem kształtowania sfery fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.  

5. Wdrażanie programu równolegle przez rodziców i nauczycieli oraz tworzenie jednorodnego środowiska wychowawczego jest jedną z najskuteczniejszych metod                                      
w profilaktyce wszelkich zachowań problemowych. 

6. Program służy integralnemu rozwojowi i wychowaniu uczniów. 
7. Celem programu jest realizowanie jednolitej koncepcji wychowawczej, zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi, oczekiwaniami oraz potrzebami środowiska 

szkolnego                                       i lokalnego.  U jej podstawy leżą wartości, określone zasady oraz działania, które stanowią realizację przyjętych  przez społeczność 
szkolną  wartości: 

 wspieranie każdego ucznia  w  rozwoju jego potencjału  

 ukierunkowane na osiągnięcie  pełni jego  dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej 

 wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki.  
8. Program zawiera działania, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko (kadrę pedagogiczną, pracowników 

administracji i obsługi).   
9. Podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń. Szkoła  wspomaga wychowawczą rolę rodziny. Za realizację programu wychowawczo - profilaktycznego odpowiadają 

nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice. 
10. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu każdy uczeń  poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  WSTĘP 

              „Lata szkolne są górami, z których rzeka bierze początek, rozpęd i kierunek. 

                Któż  śmiałby je lekceważyć.” 
                                                                       (Janusz Korczak) 

 

Program wychowawczo –profilaktyczny powstał w oparciu o nową definicję wychowania:  
Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  i społecznej, które powinno być wzmacniane  
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art. 1 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe) 
 
Dojrzałość fizyczną uczeń uzyskuje poprzez dojrzewanie związane z naturalnymi procesami rozwoju fizycznego, nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających 
prowadzenie zdrowego stylu życia adekwatnego do wieku i możliwości fizjologicznych organizmu.  
 
Dojrzałość psychiczną (intelektualną, emocjonalną) uczeń uzyskuje poprzez dojrzewanie ukierunkowane na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 
ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągniecie właściwego 
stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności.  
 
Dojrzałość społeczną uczeń uzyskuje poprzez nabywanie umiejętności prawidłowego wywiązywania się z pełnionych ról społecznych i systematycznego przygotowywania 
się do podejmowania nowych ról (związanych z cyklem życia), kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 
wzorów, norm społecznych, wybór zawodu. 
 
Dojrzałość duchową uczeń uzyskuje poprzez nabywanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości oraz poczucia sensu istnienia, docenienie zdrowia. 
 
Profilaktyka to odpowiednie działania mające na celu: 

 wspomaganie człowieka,  

 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, 

 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które mają na celu zapobieganie pojawianiu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska w konkretnej społeczności. 
 

3.  MISJA SZKOŁY 
 

       „ Wszystko jest trudne, dopóki nie stanie się łatwe”   
                                                                         (W. Faulkner) 
 

Szkoła jest nowoczesną i przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych.  
W naszych uczniach kształcimy poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za zachowanie, aby byli dumni z bycia Polakami i członkami swojej „Małej Ojczyzny”, 
świadomi własnego pochodzenia, związku ze środowiskiem przyrodniczym, szanujący kulturę i tradycję.   
W szkole wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i komunikacyjnej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczniowie mogli 
rozwijać swoje umiejętności, zainteresowania, zdolności i pasje. Dbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia. 
 



4.  WIZJA  SZKOŁY 
 

      W szkole: 

 mamy dobrze i profesjonalnie przygotowaną kadrę nauczycieli, 

 uczniowie są dla nauczycieli partnerami w drodze do celu, jakim jest przyszłość, 

 w prosty i zrozumiały sposób prowadzimy uczniów do źródeł wiedzy 

 pomagamy im odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości, 

 jesteśmy otwarci na wszelkie nowości, nie rezygnujemy jednak ze sprawdzonych doświadczeń 

 staramy się wychować uczniów twórczych, aktywnych, odpowiedzialnych za swoje czyny, 

 ułatwiamy start w przyszłość, 

 dajemy możliwość pełnej realizacji, 

 rozwijamy ich zainteresowania, 

 wyposażamy uczniów nie tylko w wiadomości, ale i umiejętności, 

 uczymy jak zdrowo żyć, 

 kształtujemy pozytywny stosunek do świata i ludzi, 

 uczymy szacunku do wartości ponadczasowych, 

 zapewniamy indywidualizację nauczania dla uczniów trudnościami w nauce, 

 dopasowujemy poziom wymagań, 

 znamy warunki bytowe dzieci, zapewniamy im opiekę i pomoc materialną, 

 zapewniamy uczniom bezpieczne warunki nauki, 

 dobrze przygotowujemy do nauki na kolejnych etapach nauczania, 

 kochamy pracę z dziećmi. 
 

5.  SYLWETKA ABSOLWENTA 
 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Radziejach 
 

 Poprawnie i swobodnie wypowiada się, pisze, liczy i czyta ze zrozumieniem, m.in.: 

 wypowiada się poprawnie budując zdania 

 pisze przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych, stylistycznych i interpunkcyjnych 

 redaguje różne formy wypowiedzi zachowując ich cechy charakterystyczne (np. list, opowiadanie, zaproszenie, charakterystyka) 

 swobodnie komunikuje się 

 wykorzystuje działania matematyczne w życiu codziennym 

 sprawnie posługuje się kalkulatorem 

 czyta ze zrozumieniem, 

 wykonuje zadania zgodnie z instrukcją. 
 
 
 



 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do lepszego rozumienia świata, ludzi  i siebie, m.in.: 

 wykazuje zainteresowanie sytuacją polityczną na świecie 

 zna przyczyny konfliktów zarówno międzyludzkich jak i globalnych 

 zna i stosuje sposoby rozwiązywania konfliktów 

 określa swoje mocne i słabe strony 

 dostrzega i akceptuje swoje osiągnięcia 

 rozumie przyczyny i skutki procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym 

 ustala hierarchię ważności. 

 Współdziała z innymi ludźmi, przestrzega norm społecznego współżycia, m.in.: 

 zna zasady współpracy, współdziała w grupie według podanych zasad, 

 przyjmuje odpowiedzialność za wykonaną pracę grupową 

 zna prawa i obowiązki ucznia, przestrzega ich 

 przestrzega zasad kultury bycia na co dzień, umie zachować się w miejscach publicznych,  

 zna i przestrzega zasad demokracji. 

 Szanuje symbole szkolne i narodowe, m.in.: 

 zna symbole narodowe: godło, flaga, hymn 

 przejawia postawę patriotyczną 

 szanuje sztandar i godło szkoły; wie jak należy się zachować w trakcie uroczystości szkolnych 

 dba o dobre imię szkoły; godnie ją reprezentuje. 

 Dba o własne ciało, sprawność fizyczną i zdrowie (fizyczne, psychiczne, duchowe), szanuje środowisko, m.in.: 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych 

 przestrzega zasad higieny 

 właściwie korzysta  z komputera i telewizora; 

 zna zasady właściwej obsługi urządzeń elektrycznych 

 przestrzega zasad pracy umysłowej 

 zna telefony alarmowe 

 podejmuje działania na rzecz ochrony  środowiska 

 wie o szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu, używania środków psychoaktywnych. 
 

6.  DIAGNOZA   
 

W szkole prowadzana jest diagnoza środowiska. Analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki, między innymi na podstawie:  

 spostrzeżeń nauczycieli i wychowawców na temat klas, 

 ankiet skierowanych do uczniów i rodziców, 

 obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły.  
 
 



Program wychowawczo - profilaktyczny jest  odpowiedzią na potrzeby i trudności pojawiające się w naszej szkole. By taką odpowiedź móc sformułować, rozpoznano  
potrzeby wszystkich grup społeczności szkolnej.  
Badanie zasobów szkoły, a także oczekiwań rodziców i uczniów, stanowiło przygotowanie do tworzenia  programu.  
Wzięto pod uwagę 2 obszary diagnozy: 
 

Zasoby szkoły: 

 baza szkoły - dobrze wyposażone sale lekcyjne, sala komputerowa, hala sportowa, boisko szkolne; 

 dobrze wykształcona i doświadczona kadra pedagogiczna; 

 nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal lekcyjnych (m.in. komputery, telewizory, tablice i  rzutniki multimedialne); 

 dodatkowe wsparcie finansowe ze środków pozabudżetowych; 

 pozyskiwanie środków z funduszy unijnych; 

 aktywni, angażujący się w działalność szkoły rodzice. 
 

Czynniki chroniące: 

 silne więzi emocjonalne z rodzicami; 

 motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce oraz zapobieganie niepowodzeniom szkolnym; 

 szacunek dla norm, wartości i autorytetów; 

 dostateczny poziom kompetencji społecznych uczniów; 

 tradycje świąteczne, religijne; 

 rozwijanie zainteresowań poprzez udział w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych. 
 

Czynniki ryzyka wpływające na zachowania niepożądane: 

 niewydolność wychowawcza domu (niewłaściwe relacje w rodzinie, brak miłości i akceptacji, nieodpowiedni nadzór rodziców, tolerancja dla zachowań negatywnych; 

 nieodpowiednie zachowania rodziców, patologie); 

 brak czytelnych wymagań i oczekiwań rodziców; 

 poczucie odrzucenia w rodzinie i grupie rówieśniczej; 

 moda na typy zachowań, bunt i przekora wobec dorosłych, 

 nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

 niedojrzałość emocjonalna, niskie poczucie własnej wartości lub chęć zaistnienia w grupie, chęć dominowania; 

 negatywne wzorce, oddziaływanie mediów; 

 niewłaściwe zachowania w Internecie (cyberprzemoc); 

 trudne warunki egzystencji, brak perspektyw; 

 zagrażające sąsiedztwo – środowisko w najbliższej okolicy; 

 emigracja rodziców za pracą; 

 wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych. 
 

 



  7.   CELE 
 

Celem głównym programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Radziejach jest kształtowanie środowiska sprzyjającego 
harmonijnemu rozwojowi ucznia  ze szczególnym uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości twórczych i intelektualnych, a także przeciwdziałanie 
wszelkim okolicznościom, które mogą ten proces zakłócić. 
 
  Cele główne: 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie odpowiedzialności za wartość życia. 
2. Osiągniecie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności. Ukierunkowanie na uzyskanie harmonii wewnętrznej. 
3. Kształtowanie stabilnego systemu wartości, poczucia sensu życia i zakorzenienia w rodzinę i naród. 
4. Nabywanie umiejętności z wywiązywania się z pełnionych ról społecznych obecnie i w przyszłości. Kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 

umiejętności analizy wzorów i norm społecznych. 
 

 Cele szczegółowe: 

1. Osłabienie czynników ryzyka przez dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych. 
2. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania. 
3. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie. 
4. Zapewnienie w szkole poczucia bezpieczeństwa. 
5. Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z mediów. 
6. Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych. 
7. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania  środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji. 
8. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji i mobbingowi. 
9. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki - wczesna interwencja – udzielanie pomocy. 
10. Zwiększenie kompetencji rodziców poprzez udzielanie informacji  na temat  uzyskania pomocy w sytuacjach problemowych.  
11. Upowszechnianie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go. 

 

 



8.  STRATEGIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNA, CZYLI ZADANIA, TREŚCI I FORMY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE 
 

Tabela nr 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I – III 

Obszar Zadania  

Zdrowie 
 – edukacja zdrowotna 

 zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego 
zdrowemu stylowi życia;  

 zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;  

 przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;  

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;  

 rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;  

 kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;  

 uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;  

 kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

Relacje – kształtowanie 
postaw społecznych 

 kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;  

 rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;  

 kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;  

 kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy                           
z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;  

 przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;  

 zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;  

 rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i sporów. 

Kultura – wartości, 
normy, wzory zachowań 

 kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;  

 kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła; 

 kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur                        
i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku 
rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach 
organizowanych przez najbliższą społeczność; 

 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami 
architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą                       
i sztuką dla dzieci; 

 kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 
intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;  

 inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego 
wizerunku i otoczenia;  

 przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi 
różnych zawodów;  



 przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;  

 wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą                                      
i społecznością lokalną; 

 kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;  

 kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości 
oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;  

 kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw 

Bezpieczeństwo – 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 

 zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się                           
w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne 
oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, 
Internetu i multimediów; 

 przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych                                           
i poruszania się po drogach;  

 przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;  

 kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy. 
 

Tabela nr 2. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV – VIII 

 
Obszary 

Zadania 

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

 
Zdrowie – edukacja 
zdrowotna 

Nabycie podstawowej 
wiedzy na temat stresu. 

 

Inspirowanie młodzieży do 
myślenia o własnej 

motywacji do działania. 
 

Nabywanie umiejętności 
gromadzenia i porządko-

wania wiedzy o sobie. 
 

Kształtowanie postaw 
otwartych na 

poszukiwanie pomocy oraz 
porady, kiedy zaczynają się 

trudności i kiedy wybór 
jest ważny i trudny. 

 
Zachęcanie uczniów do 

pracy nad własną 
motywacją oraz analizą 

czynników, które ich 
demotywują. 

 

Kształtowanie 
umiejętności 

podejmowania i realizacji 
zachowań 

prozdrowotnych 
 

Prezentowanie sposobów 
pokonywania własnych 

słabości oraz 
akceptowania ograniczeń 

 
Kształtowanie 
umiejętności 

rozpoznawania własnych 
cech osobowości. 

 

Kształtowanie 
konstruktywnego obrazu 

własnej osoby,  
np. świadomości mocnych 

i słabych stron.  
 

Rozwijanie właściwej 
postawy wobec zdrowia 

 i życia jako 
najważniejszych wartości.  

 

 
Kształtowanie postawy 
proaktywnej, w której 

uczeń przejmuje inicjał-
tywę, ale też odpowie-

dzialności za swoje 
działania, decyzje. 

 

Kształtowanie umiejęt-
ności świadomego 
wyznaczania sobie 
konkretnych celów. 

 

Rozwijanie umiejętności 
hierarchizacji zadań. 

 
 

 
Kształtowanie postawy 
uczniów nastawionej na 

rozwiązania – 
charakteryzującej się 

samoświadomością, wyob-
raźnią, kreatywnością. 

 

Kształtowanie 
umiejętności wyznaczania 

sobie celów krótko-              
i długoterminowych. 

 

Rozwijanie umiejętności 
ustalania priorytetów, 
uwzględniając kryteria 

ważności i pilności. 



Kształtowanie postaw pro-
zdrowotnych poprzez  

promowanie aktywnego 
 i zdrowego stylu życia. 

 i niedoskonałości. Doskonalenie 
 i wzmacnianie zdrowia 

fizycznego. 

Podnoszenie poczucia 
własnej wartości poprzez 

określanie osobistego 
potencjału. 

 

Kształtowanie 
świadomości własnego 
ciała z uwzględnieniem 

zmian fizycznych  
i psychicznych w okresie 

dojrzewania. 

Rozwijanie umiejętności 
oceny własnych 

możliwości. 
 

Kształtowanie 
świadomości dotyczącej 

wykorzystania ruchu  
w życiu człowieka jako 
skutecznego sposobu 

dbania o zdrowie 
psychiczne. 

 
Relacje – kształtowanie 
postaw społecznych 

Kształtowanie 
umiejętności właściwej 

komunikacji, stanowiącej 
podstawę współdziałania. 

 

Kształtowanie umiejętnoś-
ci asertywnego wyrażania 

własnych potrzeb. 
 

Rozwijanie wrażliwości na 
potrzeby i trudności 

innych ludzi. 
 

Kształtowanie postawy 
szacunku i zrozumienia 

wobec innych osób. 
 

Rozwijanie zdolności do 
inicjowania i podtrzymy-

wania znaczących 
głębszych relacji. 

 

Budowanie atmosfery 
wzajemnego szacunku  

w społeczności szkolnej. 

Rozwijanie umiejętności 
rozumienia innych, która 

sprzyja efektywnej 
współpracy. 

 

Wyzwalanie chęci do 
działania na rzecz innych 
osób w celu poprawy ich 

sytuacji (wolontariat). 
 

Rozwijanie poczucia 
przynależności do grupy 
(samorząd uczniowski, 

klub, drużyna, wspólnota). 
 

Kształtowanie otwartości 
na doświadczenia innych 

ludzi, ich sposobów 
rozwiązywania proble-
mów, na nową wiedzę. 

Rozwijanie świadomości 
dotyczącej roli osób 

znaczących i autorytetów. 

Kształtowanie 
umiejętności współpracy  
w dążeniu do osiągnięcia 

celu. 
 

Uwrażliwianie na różne 
obszary ludzkich 

problemów i potrzeb 
poprzez krzewienie 
potrzeby udzielania 

pomocy (wolontariat). 
 

Rozwijanie 
umiejętności 

komunikacyjnych: 
wyrażanie własnych opinii, 

przekonań i poglądów. 
 

Rozwijanie świadomości 
roli i wartości rodziny                  

w życiu człowieka. 
 

Rozwijanie samorządności. 

Kształtowanie 
umiejętności wchodzenia 

w interakcje z ludźmi  
w sposób zapewniający 
zadowolenie obydwu 

stron. 
 

Kształtowanie 
umiejętności szukania 
inspiracji, rozwijanie 

własnej kreatywności. 
 

Rozwijanie 
odpowiedzialności za 

siebie i innych 
(alternatywnych form 

spędzania czasu, 
wolontariat). 

Rozwijanie umiejętności 
poszukiwania takich 

rozwiązań, które stwarzają 
korzyści dla obydwu stron. 

 

Rozwijanie umiejętności 
dostrzegania pozytywnych 

aspektów działania 
zespołowego poprzez 

docenienie różnic zdań 
 i wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, kompetencji. 
 

Rozwijanie potrzeby 
ciągłego doskonalenia 
siebie jako jednostki, 

członka rodziny 
 i społeczeństwa. 

 
Kultura – wartości, 
normy i wzory 
zachowań 

 
Zapoznanie z rolą 

zainteresowań w życiu 
człowieka. 

 
Rozwijanie zainteresowań 

i pasji uczniów. 
 

Rozwój zainteresowań, 
poszerzenie autonomii 

 i samodzielności. 
Rozwijanie umiejętności 

Popularyzowanie 
alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego. 
 

Popularyzowanie wiedzy  
o różnicach kulturowych 

oraz rozwijanie 
umiejętności korzystania 



Uwrażliwianie na kwestie 
moralne, np. mówienia 

prawdy, sprawiedliwego 
traktowania. 

 

Kształtowanie 
pozytywnego stosunku do 

procesu kształcenia. 
 

Kształtowanie potrzeby 
uczestnictwa w kulturze 

Budowanie 
samoświadomości 

dotyczącej praw, wartości, 
wpływów oraz postaw. 

Rozwijanie umiejętności 
wyrażania własnych 

emocji. 
 

Rozwijanie umiejętności 
właściwego zachowania 

się z uwzględnieniem 
sytuacji i miejsca. 

krytycznego myślenia 
w kontekście analizy 

wpływów rówieśników 
 i mediów na zachowanie. 

 

Dokonywanie analizy 
postaw, wartości, norm 

społecznych, przekonań i 
czynników które na nie 

wpływają. 
 

Rozwijanie szacunku dla 
kultury i dorobku 

narodowego. 

Rozwijanie pozytywnego 
stosunku do procesu 

kształcenia i samokształ-
cenia, zaangażowania 
w zdobywanie wiedzy 

 i umiejętności. 
 

Rozwijanie takich cech jak: 
pracowitość, 

odpowiedzialność, 
prawdomówność, 

rzetelność i wytrwałość. 
 

Umacnianie więzi ze 
społecznością lokalną. 

 z niej w kontakcie 
 z przedstawicielami 
innych narodowości. 

 

Popularyzowanie wiedzy  
i rozwijanie świadomości 

na temat zasad 
humanitaryzmu. 

 

Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności 
społecznej poprzez 

podejmowanie działań na 
rzecz lokalnej 
społeczności. 

 
Bezpieczeństwo – 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 

Redukowanie 
agresywnych zachowań 

poprzez uczenie sposobów 
rozwiązywania 

problemów. 
 

Budowanie atmosfery 
otwartości i przyzwolenia 

na dyskusję. 
 

Uświadamianie zagrożeń 
wynikających z korzystania 

z nowoczesnych 
technologii 

informacyjnych. 
 

Zwiększanie wiedzy na 
temat środków 

uzależniających i zagrożeń 
z nimi związanych. 

 

Rozwijanie umiejętności 
troski o własne 
bezpieczeństwo  

w relacjach z innymi. 

 
Rozwijanie umiejętności 
prowadzenia rozmowy  
w sytuacji konfliktu – 
podstawy negocjacji 

 i mediacji. 
 

Rozwijanie umiejętności 
identyfikowania przyczyn 
własnego postępowania. 

 

Dokonywanie analizy 
wpływu nastawienia do 

siebie i innych na 
motywację do 
podejmowania 

różnorodnych zachowań. 
 

Rozwijanie poczucia 
osobistej odpowiedzial-

ności, zachęcanie do 
angażowania się  

w prawidłowe i zdrowe 
zachowania. 

 

 
Dostarczanie wiedzy na 
temat osób i instytucji 
świadczących pomoc  

w trudnych sytuacjach. 
 

Budowanie atmosfery 
wsparcia i zrozumienia 

 w sytuacji problemowej 
oraz promowanie rzetelnej 

wiedzy mającej na celu 
zredukowanie lęku. 

 

Rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie z własnymi 
negatywnymi emocjami 

oraz z zachowaniami 
agresywnymi. 

 

Kształtowanie przekonań 
dotyczących znaczenia 

posiadanych informacji, 
których wykorzystanie 

pomaga w redukowaniu 
lęku w sytuacjach 

kryzysowych. 

Rozwijanie postaw 
opartych na odpowie-

dzialności za dokonywane 
wybory i postępowanie. 

Dostarczenie wiedzy 
 z zakresu prawa 

dotyczącego 
postępowania w sprawach 

nieletnich. 
 

Przeciwdziałanie 
ryzykownym zachowaniom 

seksualnym. 
 

Rozwijanie umiejętności 
reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, niesienia 
pomocy dotkniętym nimi 
osobom oraz minimali-

zowania ich negatywnych 
skutków. 

 

Rozwijanie umiejętności 
lepszego rozumienia siebie 

poprzez poszukiwanie 

 
Propagowanie wiedzy na 

temat prawnych  
i moralnych skutków 

posiadania, zażywania 
 i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych. 
 

Rozwijanie umiejętności 
wykorzystywania element-
tów negocjacji i mediacji  
w sytuacji rozwiązywania 

konfliktów. 
 

Rozwijanie umiejętności 
podejmowania działań 
zgodnych ze zweryfiko-

wanymi źródłami wiedzy. 
 

Utrwalanie umiejętności 
oceny konsekwencji 

podejmowanych działań 
dla siebie i dla innych – 

określanie alternatywnych 
rozwiązań problemu. 



Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania 

symptomów uzależnienia 
od komputera i Internetu. 

Rozwijanie świadomości 
dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do 
ochrony danych osobo-

wych oraz ograniczonego 
zaufania do osób 

poznanych w sieci. 

 i udzielanie odpowiedzi na 
pytania: Kim jestem? Jakie 

są moje cele i zadania 
życiowe? 

Rozwijanie umiejętności 
prowadzenia rozmowy  
w sytuacji konfliktu – 
podstawy negocjacji  

i mediacji. 

 
Tabela nr 3. Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego –  załącznik nr 1. 

9.   PLAN REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNYCH 

Sfera fizyczna   

Cel ogólny: Propagowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie odpowiedzialności za wartość życia. 

Cele szczegółowe: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy Oczekiwane rezultaty 

Kształtowanie 
postaw 

sprzyjających 
wzmacnianiu 

zdrowia swojego 
i innych; w tym: 
kształtowanie 

właściwych 
postaw w obliczu 

zagrożenia 
zdrowia i życia. 

 lekcje przedmiotowe: edukacja wczesnoszkolna, w-f, przyroda, 
chemia, informatyka, biologia, wychowanie do życia w rodzinie, 
WOS, edukacja dla bezpieczeństwa; 

 zajęcia z wychowawcą; 

 pogadanki z pielęgniarką szkolną;  

 realizacja tematów związanych z szeroko pojętym bezpieczeń-
stwem  (bezpieczeństwo w szkole, w drodze do i ze szkoły, 
bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego i letniego, 
bezpieczeństwo podczas wyjazdów, wycieczek i wyjść poza teren 
szkoły, bezpieczeństwo w sieci, bezpieczeństwo w kontaktach                    
z nieznajomymi); 

 przestrzeganie bezpieczeństwa na lekcjach w – f; 

 spotkanie z policjantem, strażakiem, Strażą Miejską; 

 udział w zajęciach udzielania pierwszej pomocy; 

 konkursy plastyczne związane z bezpieczeństwem; 

 przygotowanie  przedstawień profilaktycznych; 

 udział uczniów w konkursach związanych z tematyką zagrożeń. 

 
nauczyciele zajęć 
pedagog szkolny 

pielęgniarka 
dyrektor ,  

wychowawcy klas 
 

 
cały rok 

wg potrzeb 

Uczeń: 

 stara się  przyjmować odpowie-
dzialność za własne ciało                           
i harmonijny rozwój organizmu; 

 wykazuje troskę o zdrowie,                        
bezpieczeństwo swoje i kolegów; 

 wie, jak zorganizować gry, 
zabawy sportowo-rekreacyjne; 

 wzrost wiedzy uczniów na temat 
szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa; 

 wzrost bezpieczeństwa w szkole                                   
i poza nią; 

 
Wspieranie 

wychowanków 
w prawidłowym 

rozwoju 

 

 kontynuowanie współpracy z instytucjami promującymi aktywny              
i zdrowy styl życia, np. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiolo-
giczną; 

 realizacja programów Trzymaj formę, 10 Drogowskazów; 

 
nauczyciele zajęć 
pedagog szkolny 

pielęgniarka 
dyrektor  

 
cały rok 

wg potrzeb 
 
 

Uczeń: 

 wie, jaką wartość dla zdrowia ma 
wypoczynek czynny; 

 rozumie potrzebę dbania                       
o własną sprawność fizyczną; 



i zdrowym stylu 
życia. 

 organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia np. Master 
Cheff, Zdrowo i kolorowo na talerzu; 

 doskonalenie sprawności fizycznej poprzez wyjazdy na basen, 
organizację i udział w zawodach sportowych oraz na zajęciach SKS; 

 promowanie zdrowego trybu życia – zajęcia w ogródku szkolnym; 

 udział w programie Umiem pływać; 

 spożywanie wspólne drugiego śniadania – kl. I-III; 

 udział w Programie dla szkół ; 

 lekcje przedmiotowe: edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, 
j. angielski 

 zajęcia z wychowawcą; 

 fluoryzacja; 

 organizacja półkolonii; 

 spotkanie z dietetyczką; 

wychowawcy klas 
 
 

 
 

 
wg harmonogramu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czerwiec 
październik’17 

 stosuje właściwą dietę; 

 jest przeciwnikiem stosowania 
środków szkodzących zdrowiu; 

 wzrost świadomości uczniów                       
i rodziców na temat właściwych 
nawyków zdrowotnych i higie-
nicznych; 

 zmniejszenie liczby zachorowań 
związanych   z chorobą brudnych 
rąk; 

 
Wdrażanie do 
przestrzegania 

zasad 
warunkujących 

bezpieczeństwo. 

 pogadanki i ćwiczenia na lekcjach z edukacji dla bezpieczeństwa, 
edukacji wczesnoszkolnej, chemii, fizyki, przyrody, w-f; 

 kształtowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących w klasie, szkole i środowisku, nad 
wodą oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia; 
wykorzystanie pogadanek, warsztatów, prelekcji, zajęć w terenie, 
próbnych alarmów; 

 nabywanie umiejętności w obszarze edukacji komunikacyjnej: 
zdobycie karty rowerowej; 

 pogadanki z policją i strażą miejską m.in.  na temat bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, zasad zachowania w przypadku ataku psa; 

 wybrane zajęcia z wychowawcą; 

 lekcje przedmiotowe: j. angielski w kl. I-III; 

 diagnoza zagrożeń  

 
nauczyciele zajęć 
pedagog szkolny 

dyrektor 
wychowawcy klas 

 

 
cały rok 

wg potrzeb 

Uczeń: 

 przestrzega ustalonych zasad 
bezpieczeństwa; 

 dostrzega grożące niebezpie-
czeństwo i właściwie na nie 
reaguje; 

 zna zasady bezpiecznego uczest-
nictwa w grach i zabawach 
sportowych; 

 zna zasady bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu; 

 

Zdobywanie  
przez dzieci 

podstawowych 
informacji  
z zakresu 

pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

 pogadanki i ćwiczenia na lekcjach z edukacji dla bezpieczeństwa;  

 spotkania z MOPR w zakresie udzielania pierwszej pomocy;  

 lekcje przedmiotowe: przyroda, biologia, wychowanie fizyczne;  

 pierwsza pomoc w edukacji wczesnoszkolnej – realizacja innowacji 
pedagogicznej 

 

nauczyciele zajęć  
dyrektor 
wychowawcy klas 
 

wg potrzeb 
 
 

IX – XII 2017 

Uczeń: 

 potrafi udzielić pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 

 
 
 



Sfera psychiczna  
 

Cel ogólny: Osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności. Ukierunkowanie na uzyskanie harmonii wewnętrznej 
 

Cele 
szczegółowe: 

Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy Oczekiwane rezultaty 

 
Budowanie 
równowagi  
i harmonii 

psychicznej. 
 

 realizacja programu 10 Drogowskazów; 

 zajęcia socjoterapeutyczne; 

 terapia psychologiczna; 

 warsztaty z psychologiem, socjoterapeutką; 

 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, np. bajkoterpia; 

 zajęcia z wychowawcą, zajęcia świetlicowe; 

 lekcje przedmiotowe: edukacja wczesnoszkolna, język polski, 
religia,    wychowanie do życia w rodzinie 

 
nauczyciele zajęć 

psycholog 
socjoterapeuta 

logopeda 
dyrektor 

wychowawcy klas 
 
 

 
cały rok 

wg potrzeb 

Uczeń: 

 wykazuje się  równowagą i har-
monią psychiczną w sytuacjach 
codziennych; 

Kształtowanie 
odporności 

emocjonalnej, 
koniecznej do 
racjonalnego 

radzenia sobie  
w nowych 
 i trudnych 
sytuacjach,  

w tym także do 
łagodnego 
znoszenia 
stresów  

i porażek. 

 prowadzenie zajęć kształtujących umiejętności okazywania                            
i kontroli własnych uczuć i emocji; 

 zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem; 

 współpraca z rodzicami i opiekunami  w rozwiązywaniu problemów 
emocjonalnych uczniów - spotkania z psychologiem, pedagogiem 
szkolnym i innymi specjalistami; 

 poznanie przez uczniów technik uczenia się, umiejętności radzenia 
sobie z problemami i stresem; 

 realizacja programu 10 Drogowskazów; 

 zajęcia z wychowawcą; 

 lekcje przedmiotowe: edukacja wczesnoszkolna, w-f, przyroda, 
biologia, wychowanie do życia w rodzinie, język polski, zajęcia                        
z doradztwa zawodowego; 

 zajęcia z wychowawcą; 

 
nauczyciele zajęć 
pedagog szkolny 

psycholog 
socjoterapeuta 

logopeda 
dyrektor 

wychowawcy klas 
 

 
cały rok 

wg potrzeb 

Uczeń: 

 dobrze radzi sobie w nowych                        
i trudnych sytuacjach, łagodnie 
znosi stresy i porażki; 

Kształtowanie 
krytycznego 

myślenia  
i wspomaganie 
wychowanków  
w konstruktyw-

nym podejmowa-
niu decyzji  

w sytuacjach 

trudnych; 

 kształtowanie postaw asertywnych, nauka stosownego używania 
słowa „nie” jako postawy, dzięki której możemy zachować swoją 
tożsamość i poczucie własnej wartości; 

 rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach nietypowych/ 
trudnych; 

 nabywanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów      
w grupie; 

 kształtowanie krytycznego myślenia;   

 realizacja programu 10 Drogowskazów; 

nauczyciele zajęć 
pedagog szkolny 

psycholog 
socjoterapeuta 

logopeda 
dyrektor 

wychowawcy klas 
Samorząd 

Uczniowski 

 
cały rok 

wg potrzeb  
 
 
 
 
 
 

Uczeń: 

 podejmuje konstruktywne decyzje 
w sytuacjach trudnych; 



  zajęcia z wychowawcą; 

 lekcje przedmiotowe: edukacja wczesnoszkolna , przyroda, 
wychowanie do życia w rodzinie, język polski, język angielski, zajęcia 
z doradztwa zawodowego; 

 zajęcia z wychowawcą; 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Wspieranie 

wychowanków, 
którzy ze 

względu na swoją 
sytuację rodzinną 

bądź 
środowiskową są 

w wyższym 
stopniu narażeni 

na rozwój 
zachowań 

ryzykownych. 

 kontynuowanie systematycznej współpracy z instytucjami 
udzielającymi specjalistycznej pomocy, m.in. M-GOPS, poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie; 

 współpraca z policją, strażą miejską, sądem rodzinnym, kuratorami 
sądowymi; 

 dostarczanie informacji nt. zagrożeń i rozwiązywania problemów                
z nimi związanych; 

 organizowanie szkoleń i spotkań ze specjalistami dla rodziców; 

 rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami; 

 socjoterapia, bajkoterapia, inne działania o charakterze 
terapeutycznym; 

 
nauczyciele zajęć 
pedagog szkolny 

psycholog 
socjoterapeuta 

logopeda 
dyrektor 

wychowawcy klas 
 
 
 
 

 
cały rok 

wg potrzeb 

 
Uczeń: 

 podejmuje właściwe decyzje; 

 wie, gdzie zwrócić się po pomoc; 
 

 

Sfera duchowa 
 

 Cel ogólny: Kształtowanie stabilnego systemu wartości, poczucia sensu życia i zakorzenienia w rodzinę i naród. 
 

Cele szczegółowe: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy Oczekiwane rezultaty 

 
Kształtowanie 

wrażliwości 
moralnej. 

 propagowanie idei wolontariatu; 

 organizowanie w szkole i środowisku lokalnych akcji charyta-
tywnych; 

 zachęcanie uczniów do uczestnictwa w wolontariacie 
organizowanym przez stosowne instytucje; 

 mobilizowanie uczniów do uczestniczenia w konkursach 
popularyzujących wolontariat; 

 działalność Szkolnego Koła Caritas; 

 bajkoterapia; 

 spotkania z socjoterapeutką; 

 teatrzyki profilaktyczne dla klas I – III; 

 
nauczyciele zajęć 
pedagog szkolny 

psycholog 
socjoterapeuta 

logopeda 
dyrektor 

wychowawcy klas 
Samorząd Uczniowski 

 

 
cały okres, 
wg potrzeb 

Uczeń: 

 postępuje wg zasad moralnych  

 zachęca innych do przybierania 
właściwej postawy;  
 

 
Promowanie 

wyróżniających 
się uczniów  

 diagnoza, poznanie i rozwijanie uzdolnień uczniów – zajęcia                            
z wychowawcą; 

 promowanie osiągnięć uczniów; 

 organizacja i udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

nauczyciele zajęć 
pedagog szkolny 

psycholog 
socjoterapeuta 

 
cały rok 

wg potrzeb 

Uczeń: 

 wskazuje swoje dobre strony; 

 ma świadomość nad czym musi 
pracować; 



sportowych; 

 eksponowanie prac uczniów w gablotach szkolnych, pracowniach 
przedmiotowych, gazetce szkolnej, prasie lokalnej, stronie 
internetowej szkoły; 

 stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego 
uczniów poprzez m.in.:  

 wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie procesów 
lekcyjnych i pozalekcyjnych  

 korzystanie z pracowni przedmiotowych  

 wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, multimediów                                       
i internetu  

 wykorzystanie gier i zabaw edukacyjnych; 

 promowanie uczniów o wysokiej kulturze osobistej; 

 stypendia uczniowskie; 

 lekcje przedmiotowe: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia z wycho-
wawcą; zajęcia z doradztwa zawodowego; 

dyrektor 
logopeda 

wychowawcy klas 
 

  dostrzega osiągnięcia kolegów; 

 
Budowanie 

konstruktywnego 
systemu wartości 
w tym poczucie 
sensu istnienia. 

 dyskusja nt. najważniejszych wartości w życiu człowieka; 

 lekcje przedmiotowe: religia, wychowanie do życia w rodzinie, 
język polski; 

 zajęcia z wychowawcą; 

 socjoterapia; 

 akcje charytatywne, wolontariat; 

 pielęgnowanie tradycji poprzez udział w uroczystościach szkolnych 
o charakterze patriotycznym i religijnym; 

 
nauczyciele zajęć 
pedagog szkolny 

psycholog 
socjoterapeuta 

logopeda 
dyrektor 

wychowawcy klas 

 
cały rok 

wg potrzeb 

Uczeń: 

 szanuje tradycje kultywowane               
w szkole i najbliższym środowisku; 

 angażuje się w przygotowanie 
apelu, gazetek szkolnych;  

 wskazuje najważniejsze priorytety 
życiowe 

 

Sfera społeczna   
 

Cel ogólny:  Nabywanie umiejętności  wywiązywania się z pełnionych ról społecznych obecnie i w przyszłości. Kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 
opartej na umiejętności analizy wzorów i norm społecznych. 

 

Cele szczegółowe: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy Oczekiwane rezultaty 

 
Uświadomienie 

dzieciom ich praw 
 i obowiązków 

 zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły 
statutem, procedurami określającymi zachowanie w sytuacjach 
zagrożenia w szkole 

 pogadanki z policją, kuratorem m.in. o tematyce odpowiedzialności 
karnej nieletnich, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w sieci itp. 

 zajęcia z wychowawcą 

 lekcje  przedmiotowe: edukacja wczesnoszkolna, WOS 

 
nauczyciele zajęć 
pedagog szkolny 

dyrektor 
wychowawcy klas 

 

wrzesień 
 
 

cały rok 
wg potrzeb 

Uczeń 

 zna prawa i obowiązki ucznia; 

 zna prawa i wolności człowieka; 

 wie, jak się zachować w sytuacji 
zagrożenia  



Kształtowanie 
postawy otwartości 

w życiu społecz-
nym, a także 

postawy 
poszanowania 

drugiego człowieka, 
jego własności 

 i opinii 

 nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się w towarzystwie 
oraz umiejętności prowadzenia rozmowy; 

 stosowanie zasad właściwej komunikacji; 

 kształtowanie umiejętności aktywnego i empatycznego słuchania 
innych; 

 organizowanie wspólnych imprez klasowych i szkolnych, wycieczek 

 propagowanie zasad fair-play; 

 zajęcia z wychowawcą;  

 zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;  

 
nauczyciele zajęć 

dyrektor 
logopeda 

wychowawcy klas 
 

 
cały rok 

 

Uczeń: 

 szanuje potrzeby innych; 

 wie, jak zachować się w towa-
rzystwie; 

 stosuje zasady fair play w życiu 
codziennym; 

 Jest kulturalny; 

Rozwijanie umie-
jętności samo-
dzielnej analizy 
postaw i norm 

społecznych 

 lekcje przedmiotowe: edukacja wczesnoszkolna, WOS, język polski; 

 zajęcia z wychowawcą;  

 zajęcia z doradztwa zawodowego 

 
nauczyciele zajęć 
pedagog szkolny 

wychowawcy klas 
 

 
cały rok 

wg potrzeb 

Uczeń: 

 stosuje normy społeczne; 

 analizuje własne działania, wyciąga 
wnioski 

 
Kształtowanie 

postaw 
obywatelskich 

 i patriotycznych 

 znajomość hymnu państwowego i szkolnego oraz symboli 
narodowych; 

 uczestnictwo w obchodach świąt państwowych; 

 wpajanie szacunku dla tradycji oraz symboli narodowych; 

 lekcje przedmiotowe: edukacja wczesnoszkolna, muzyka, historia, 
WOS; 

 zajęcia z wychowawcą;  

 nauka właściwego zachowania podczas uroczystości szkolnych                                      
i państwowych 

 
nauczyciele  

dyrektor 
wychowawcy klas 

 

 
cały rok 

wg potrzeb 

Uczeń: 

 zna hymn państwowy;  

 zna hymn szkolny; 

 zna i szanuje tradycje i symbole 
narodowe; 

 właściwe zachowuje się podczas 
uroczystości szkolnych i państwo-
wych 

 
Wzmacnianie 

wśród wychowan-
ków więzi ze szkołą 
oraz społecznością 

lokalną. 

 zapoznanie z sylwetką patrona szkoły, hymnem szkolnym, 
sztandarem; 

 akademia z okazji Święta Szkoły; 

 konkurs o patronie szkoły; 

 lekcje historii, WOS; 

 udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych;  organizowanie 
apeli i imprez szkolnych; 

 aktywna praca Samorządu Uczniowskiego poprzez inicjowanie                                       
i udział w akcjach charytatywnych oraz wolontariacie; 

 prowadzenie gazetki samorządu szkolnego na tablicy informacyjnej 

 kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych, lokalnych                                      
i kształtowanie postaw patriotycznych; 

 organizacja szkolnych spotkań wigilijnych i wielkanocnych; 

 budzenie tożsamości z miejscem zamieszkania; 

nauczyciele zajęć 
dyrektor 
logopeda 

wychowawcy klas 
Samorząd 

Uczniowski 
M.Józefowicz 

 
wrzesień/ 

październik 
 

cały rok 
wg potrzeb 

Uczeń: 

 zna patrona szkoły; 

 uczestniczy w uroczystościach 
szkolnych i lokalnych; 

 bierze udział w akcjach charyta-
tywnych; 

 promuje szkołę;  



 wprowadzenie elementów edukacji globalnej; 

 zajęcia z wychowawcą; 

 wspólne organizowanie imprez środowiskowych; 

 promowanie szkoły w Internecie (szkolna strona, facebook); 

 
Budowanie 

prawidłowych 
relacji rówieś-
niczych, relacji 
wychowanek – 
nauczyciel oraz 

nauczyciel – rodzic. 

 rozwijanie umiejętności budowania właściwych relacji                                  
z rówieśnikami i otoczeniem; 

 kształtowanie integralnych działań wychowawczych szkoły                                
i rodziny; 

 współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych                            
i szkolnych; 

 lekcje przedmiotowe: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do 
życia w rodzinie, język polski, historia, WOS; 

 zajęcia z wychowawcą; 

 
nauczyciele zajęć 
wychowawcy klas 

pedagog 
logopeda 

 

 
cały rok 

wg potrzeb 
 

Uczeń: 

 dba o właściwe relacje z rówieśni-
kami; 

 właściwie odnosi się do dorosłych; 
 

 
Wychowanie dzieci 

i młodzieży  
w duchu tolerancji 

 i szacunku dla 
drugiego człowieka, 

szacunku dla 
środowiska 

przyrodniczego. 

 prowadzenie godzin z wychowawcą nt. sposobów kulturalnego 
wyrażania własnego zdania, uważnego słuchania innych; 

 poznawanie kultur, religii, tradycji innych narodów; 

 wykonywanie przez uczniów projektów na temat kultury 
niemieckojęzycznej; 

 lekcje geografii, j.angielskiego, j.niemieckiego, religii, przyrody, 
biologii; 

 zwiększanie poziomu akceptacji osób niepełnosprawnych, 
przedstawienie roli integracji;  

 obchody Dnia Godności  oraz Dnia Autyzmu; 

 uświadomienie potrzeby ochrony środowiska naturalnego poprzez 
organizację wycieczek krajoznawczych, umożliwiających poznanie 
walorów regionu; 

 udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych; 

 udział w akcjach proekologicznych; 

 realizacja programów: 10 Drogowskazów, Ekostacyjka – zielona 
pracownia; 

 zajęcia biblioteczne; 

 
nauczyciele zajęć 

psycholog 
socjoterapeuta 

logopeda 
wychowawcy klas 

 

 
cały rok 

wg potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń: 

 szanuje innych ludzi; 

 dba o środowisko naturalne;  

 jest tolerancyjny wobec innych; 

 akceptuje i szanuje 
niepełnosprawnych; 
 

 
 
 
 
 
 



10.  CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY W ASPEKCIE WYCHOWAWCZYM. 
 

Uroczystości szkolne, organizowane co roku: 
 

Lp. Święto / uroczystość Termin Możliwość wykorzystania w aspekcie wychowawczym 

1. Uroczysta inauguracja roku szkolnego. wrzesień  

 budzenie szacunku do symboli narodowych                                 
i szkolnych; 

 przestrzeganie tradycji szkoły;  

 znajomość i znaczenie  ceremoniału; 

 kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych; 

2. Święto Szkoły – uroczystość poświęcona patronom szkoły. październik 

3. 11 Listopada – apel z okazji Dnia Niepodległości. listopad 

4. Wigilia szkolna – jasełka, spotkanie opłatkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia grudzień 

5. Przy wielkanocnym stole wg kalendarza 

6. Niech się święci 3 Maja maj 

7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego czerwiec 

 
Ceremoniał szkolny opisany jest w statucie szkoły. 
 

11.   EWALUACJA 
 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje na temat działania programu i jego efektów będą 

pochodziły od uczniów, rodziców i nauczycieli oraz posłużą doskonaleniu pracy i pomocy w opracowaniu kolejnej wersji programu.  

Sposoby i środki ewaluacji: 

 obserwacja i analiza zachowań uczniów,  

 obserwacja postępów w nauce,  

 frekwencja na zajęciach dydaktycznych,  

 udział w konkursach. 
 

Narzędzia ewaluacji: 

 obserwacja, 

 ankieta, 

 analiza szkolnej dokumentacji. 
 

Pod koniec roku szkolnego 2017/2018 przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą ankiet. Osobami ankietowanymi będą rodzice, nauczyciele oraz uczniowie 

naszej szkoły. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian.  

 



załącznik nr 1 

Tabela nr 3. Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego. 

 
 
Przedmiot/ obszar 

Wymagania szczegółowe.  
Uczeń: 

Zdrowie – edukacja zdrowotna Relacje – kształtowanie postaw 
społecznych 

Kultura – wartości, normy 
 i wzory zachowań 

Bezpieczeństwo – profilaktyka 
zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

Sfera fizyczna Sfera społeczna 
 

Sfera aksjologiczna 
 

Sfera psychiczna (sfera 
emocjonalna, intelektualna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

 dba o higienę oraz estetykę własną                   
i otoczenia; 

 ma świadomość znaczenia odpowiedniej 
diety dla utrzymania zdrowia człowieka; 

 posługuje się numerami telefonów 
alarmowych, formułuje komunikat 
wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia 
Ratunkowego, Straży Pożarnej; 

 posługuje się danymi osobowymi                        
w kontakcie ze służbami mundurowymi 
i medycznymi, w sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia; 

 reaguje stosownym zachowaniem                        
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, 
zdrowia jego lub innej osoby; 

 wymienia wartości odżywcze produktów 
żywnościowych, ma świadomość 
znaczenia odpowiedniej diety dla 
utrzymania zdrowia, ogranicza spoży-
wanie posiłków o niskich wartościach 
odżywczych i niezdrowych, zachowuje 
umiar w spożywaniu produktów 
słodzonych, zna konsekwencje zjadania 
ich w nadmiarze; 

 przygotowuje posiłki służące utrzymaniu 
zdrowia; 

 ubiera się odpowiednio do stanu pogody, 
poszukuje informacji na temat pogody, 
wykorzystując np. internet; 

 ma świadomość, iż nieodpowiedzialne 

 identyfikuje się z grupą społeczną, do 
której należy: rodzina, klasa w szkole, 
drużyna sportowa, społeczność 
lokalna, naród; respektuje normy                     
i reguły postępowania w tych 
grupach;  

 przyjmuje konsekwencje swojego 
uczestnictwa w grupie i własnego               
w niej postępowania w odniesieniu 
do przyjętych norm i zasad;  

 współpracuje z uczniami, wymienia 
się z nimi pomysłami i doświad-
czeniami, wykorzystując technologię;  

 dostrzega, że każdy powinien brać 
odpowiedzialność za swoje wybory;  

 dostrzega, że lepiej poznaje siebie, 
bardziej się rozwija i czerpie 
szczęście w relacji z innymi osobami 
niż  w samotności;  

 odkrywa, że współtworzy różne 
wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, 
państwo;  

 ma świadomość, że każdej osobie 
ludzkiej, także jemu, należy się sza-
cunek, że szacunkiem należy 
obdarzać także wspólnoty osób – 
rodzinę, klasę, naród (ojczyznę),                
w tym wspólnotę religijną – a także 
symbole tych wspólnot;  

 szanuje godność każdej osoby 

 -ocenia swoje postępowanie                 
i innych osób, odnosząc się do 
poznanych wartości, takich jak: 
godność, honor, sprawiedliwość, 
obowiązkowość, odpowiedzial-
ność, przyjaźń, życzliwość, 
umiar, powściągliwość, pomoc, 
zadośćuczynienie, przepraszanie, 
uznanie,uczciwość, wdzięczność 
oraz inne respektowane przez 
środowisko szkolne;  

 szanuje zwyczaje i tradycje 
różnych grup społecznych i naro-
dów,  

 przedstawia i porównuje zwy-
czaje ludzi, np. dotyczące świąt 
w różnych regionach Polski,                    
a także w różnych krajach;  

 określa, co jest dobre, a co jest 
złe, w otaczającym go świecie            
i w świecie poznawanych 
tekstów oraz podaje zasad-
nienie swojego zdania;  

 odróżnia szczęście od doraźnie 
odczuwanej przyjemności i poz-
naje, że dobro jest źródłem 
szczęścia własnego oraz innych 
osób;  

 odkrywa, że wspólnota osób, 
której jest członkiem, ustanawia 

 wyjaśnia, iż wszyscy ludzie 
posiadają prawa i obowiązki, 
wymienia własne prawa                            
i obowiązki, przestrzega ich                    
i stosuje je w codziennym życiu;  

 rozróżnia podstawowe znaki 
drogowe, stosuje przepisy 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i miejscach publicznych; 
przestrzega zasad zachowania 
się środkach publicznego 
transportu zbiorowego;  

 stosuje się do zasad bezpie-
czeństwa w szkole, odnajduje 
drogę ewakuacyjną, rozpoznaje 
znaki i symbole informujące                   
o różnych rodzajach niebezpie-
czeństw oraz zachowuje się 
zgodnie z informacją w nich 
zawartą; stosuje zasady 
bezpiecznej zabawy w różnych 
warunkach i porach roku;  

 ma świadomość istnienia 
zagrożeń ze środowiska natu-
ralnego, np. nagła zmiana 
pogody, huragan, ulewne 
deszcze, burza, susza oraz ich 
następstwa: powódź, pożar, 
piorun; określa odpowiednie 
sposoby zachowania się 



korzystanie z technologii ma wpływ na 
utratę zdrowia człowieka; 

ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim 
komunikatem werbalnym i niewer-
balnym;  

 uwzględnia coraz częściej godność                      
i dobro innych osób, podejmując 
decyzję o działaniu;  

 wyraża szacunek wobec osób, 
wspólnot osób oraz ich symboli                     
w sytuacjach codziennych i uroczys-
tych, przejawiając właściwe 
zachowanie;  

 wchodzi w relacje z innymi osobami 
(rówieśnikami, nauczycielami), sza-
nując to, co jest wartością dla nich,                 
i nazywając to, co jest wartością dla 
niego;  

 naśladuje i przyjmuje jako własne 
zachowania dobre na podstawie 
doświadczeń ze świata realnego oraz 
przykładów płynących z tekstów 
literackich, filmów i innych źródeł;  

 przestrzega zasad obowiązujących 
we wspólnocie osób, której jest 
członkiem 

swoje zasady (normy) i oczekuje 
ich respektowania; 

 budowanie postawy otwartości             
i szacunku wobec różnorodności 
języków, kultur i narodowości; 

człowieka w takich sytuacjach;  

 stosuje zasady bezpieczeństwa 
podczas korzystania z urządzeń 
cyfrowych, rozumie i respektuje 
ograniczenia związane z czasem 
pracy z takimi urządzeniami, 
oraz stosuje zasady netykiety;  

 rozróżnia pożądane i niebożą-
dane zachowania innych osób 
(również uczniów) korzystają-
cych z technologii, zwłaszcza                  
w sieci Internet; 

 wie, że ludzie posługują się 
różnymi językami i aby się z nimi 
porozumieć, warto się uczyć 
języków obcych 

informatyka  w sposób odpowiedzialny posługuje się 
technologią dostosowaną do jego 
predyspozycji psychofizycznych i zdro-
wotnych;  

 

 uczestniczy w zespołowym rozwią-
zaniu problemu, posługując się 
technologią taką jak: poczta elektro-
niczna, forum, wirtualne środowisko 
kształcenia, dedykowany portal 
edukacyjny;  

 identyfikuje i docenia korzyści płynące 
ze współpracy nad wspólnym roz-
wiązywaniem problemów;  

 bierze udział w różnych formach 
współpracy, jak: programowanie                        
w parach lub w zespole, realizacja 
projektów, uczestnictwo w zorga-
nizowanej grupie uczących się; 
projektuje, tworzy i prezentuje efekty 
wspólnej pracy;  

 

 opisuje kwestie etyczne związane 
z wykorzystaniem komputerów                 
i sieci komputerowych, takie jak: 
bezpieczeństwo, cyfrowa tożsa-
mość, prywatność, własność 
intelektualna, równy dostęp do 
informacji i dzielenie się 
informacją;  

 postępuje etycznie w pracy z info-
rmacjami;  

 

Klasy I-III 

 rozróżnia pozytywne i negatywne 
zachowania innych osób (również 
uczniów) korzystających z tech-
nologii, w tym zwłaszcza w sieci 
Internet;  

 przestrzega ogólnie przyjętych 
zasad związanych z bezpieczeń-
stwem w Internecie;  

Klasy IV  - VIII 

 posługuje się technologią zgodnie 
z przyjętymi zasadami i prawem; 
przestrzega zasad ubezpieczeń-
stwa i higieny pracy;  

 uznaje i respektuje prawo do 
prywatności danych i informacji 
oraz prawo do własności 
intelektualnej;  



 wymienia zagrożenia związane                   
z powszechnym dostępem do 
technologii oraz do informacji                      
i opisuje metody wystrzegania się 
ich;  

 -stosuje profilaktykę antywiru-
sową i potrafi zabezpieczyć przed 
zagrożeniem komputer wraz                        
z zawartymi w nim informacjami;  

 ocenia krytycznie informacje i ich 
źródła, w szczególności w sieci, 
pod względem rzetelności                          
i wiarygodności w odniesieniu do 
rzeczywistych sytuacji, docenia 
znaczenie otwartych zasobów                    
w sieci i korzysta z nich;  

matematyka      weryfikuje i interpretuje 
otrzymane wyniki oraz ocenia 
sensowność rozwiązania; 

 -przeprowadza proste rozumo-
wanie, podaje argumenty 
uzasadniające poprawność rozu-
mowania, rozróżnia dowód od 
przykładu. 

 używa języka matematycznego 
do opisu rozumowania                                      
i uzyskanych wyników. 

biologia  analizuje związek pomiędzy własnym 
postępowaniem a zachowaniem zdrowia 
oraz rozpoznaje sytuacje wymagające 
konsultacji lekarskiej;  

 uzasadnia konieczność ochrony przyrody;  

 opisuje i prezentuje postawę i zachowa-
nia człowieka odpowiedzialnie 
korzystającego z dóbr przyrody;  

 prezentuje postawę szacunku wobec 
siebie i wszystkich istot żywych;  

 

  

wychowanie fizyczne  mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku 

 wymienia zasady i metody hartowania 
organizmu 

 omawia zasady postępowania w sytu-
acjach zagrożenia zdrowia lub życia 

 stosuje zasady asekuracji 

 omawia sposoby ochrony przed 

 potrafi kulturalnie kibicować 

 przestrzega zasad gry  

 stosuje zasady czystej gry 

 ma szacunek dla rywala 

 podporządkowuje się decyzjom 
sędziego 

 wykonuje improwizację ruchową 
do muzyki. 

 wyjaśnia jak należy się zachować 
na zabawie tanecznej, w dysko-
tece 

 zna przynajmniej jedną grę 
regionalną 

 omawia zasady bezpiecznego 
zachowania się nad wodą, w gó-
rach, w terenie , na ulicy i drodze 

 zna zagrożenia wynikające z uży-
wek: papierosy, alkohol, narko-
tyki, dopalacze i napoje energe-
tyczne 



nadmiernym nasłonecznieniem; 

 koryguje i kompensuje wady postawy – 

 ocenia własną postawę ciała 

 wykonuje próby sprawnościowe 
pozwalające ocenić wytrzymałość, siłę, 
gibkość interpretuje uzyskane wyniki 

 wykonuje bez zatrzymania marszowo – 
biegowy test Coopera 

 wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

 jest animatorem sportu – potrafi 
zorganizować i wziąć udział w grze                              
z rówieśnikami 

 omawia i stosuje zasady aktywnego 
wypoczynku 

 potrafi monitorować swój poziom 
aktywności fizycznej z wykorzys-
taniem nowoczesnych techno-
logii. 
 

 

wiedza 
o społeczeństwie 

  rozumie znaczenie potrzeb 
społecznych człowieka (kontaktu, 
przynależności, uznania) 

 rozpoznaje sytuacje wymagające 
podjęcia decyzji indywidualnej i gru-
powej; wyjaśnia i stosuje podsta-
wowe sposoby podejmowania 
wspólnych decyzji; 

 podaje przykłady trudnych 
społecznie sytuacji, w których należy 
zachować się asertywnie; rozumie, 
że można i wie, jak można zachować 
dystans wobec nieaprobowanych 
przez siebie zachowań innych ludzi 
lub jak im się przeciwstawić; 

 rozpoznaje problemy społeczne 
swojej społeczności lokalnej; bierze 
udział w debacie klasowej dotyczącej 
tych problemów 

 rozumie, że godność człowieka 
wynika z różnych systemów 
moralnych; wyjaśnia, że jest ona 
źródłem powszechnych, 
przyrodzonych, nienaruszalnych        
i niezbywalnych wolności i praw 
człowieka; rozumie formuło-
wania preambuły Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka 

 wykazuje różnice między 
prawami a wolnościami człowie-
ka; wymienia prawa i wolności 
osobiste zawarte w Konstytucji 
RP; wie, które z nich nie mogą 
zostać ograniczone 

 wyjaśnia, co łączy człowieka                   
z ojczyzną – Polską i przedstawia 
te więzi na własnym przykładzie; 
wymienia konstytucyjne obo-
wiążki obywatela; zna symbole 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 wyjaśnia, co oznacza być 
Polakiem lub członkiem innej 
wspólnoty narodowej/ etnicznej 
oraz czym powinna przejawiać 
się postawa patriotyczna 
młodego i dorosłego człowieka 

 rozpoznaje zachowania związane 
z przemocą fizyczną i psychiczną, 
w tym werbalną, wobec siebie             
i innych; wie, jakie osoby               
i instytucje należy powiadomić                  
w takich sytuacjach 

 rozpoznaje przemoc w cyber-
przestrzeni i wie, jak na nią 
reagować; 

 wyjaśnia, na jakich zasadach 
nieletni odpowiadają za popeł-
nienie wykroczeń i przestępstw 



przyroda  nabywa umiejętności właściwego 
reagowania na niebezpieczeństwa 
zagrażające życiu i zdrowiu;  

 doskonali umiejętności dbałości o własne 
ciało, jak i najbliższe otoczenie;  

 poznaje siebie, swoje zdolności, rozwija 
zainteresowania sprzyjające motywacji 
do uczenia się;  

 wykazuje chęć działania na rzecz 
środowiska lokalnego;  

 doskonali umiejętności w zakresie 
komunikowania się, współpracy                        
i działania oraz pełnienia roli lidera                     
w zespole;  

 

 kształtuje postawy związane                           
z tożsamością kulturową regionu;  

 

 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

 zna zasady ostrzegania ludności o zagro-
żeniach; rozróżnia poszczególne sygnały 
alarmowe i środki alarmowe; potrafi 
właściwie zachować się w razie 
uruchomienia sygnałów alarmowych; 

 w razie potrzeby potrafi wezwać pomoc 
medyczną; 

 zna zasady postępowania w czasie 
pożaru, w czasie zagrożenia powodzią,                 
w przypadku katastrofy budowlanej,                     
w przypadku wypadków komuni-
kacyjnych, w czasie skażenia promie-
niotwórczego (radiacyjnego), w czasie 
intensywnej śnieżycy, w czasie 
uwalniania niebezpiecznych środków 
chemicznych, w przypadku zdarzeń 
terrorystycznych;  w sytuacjach zagrożeń 
właściwie postępuje przestrzegając 
zasad; 

 zna i stosuje w miejscu zdarzenia 
podstawowe zasady bezpieczeństwa; 

 rozpoznaje zatrzymanie krążenia i właści-
wie reaguje, podejmując podstawowe 
czynności resuscytacji krążeniowo-
oddechowej; 

 rozumie i potrafi określić, co sam może 
zrobić, aby tworzyć środowisko 
sprzyjające zdrowiu; 

 angażuje się w działania szkolne na rzecz 
zdrowia; podejmuje w tym zakresie 
współpracę; 

   analizuje zachowania zagrażające 
zdrowiu oraz sprzyjające zdrowiu, 
w tym: właściwe/racjonalne 
odżywianie, rozumie znaczenie 
aktywności fizycznej dla 
utrzymania zdrowia oraz wyjaśnia 
wpływ stresu na zdrowie; 

 wyjaśnia czym jest zdrowie i rozu-
mie znaczenie indywidualnej 
odpowiedzialności za zdrowie; 

 ocenia własne zachowania zwią-
zane ze zdrowiem, ustala 
indywidualny plan działania na 
rzecz własnego zdrowia; 

 jest odpowiedzialny za swoje 
zdrowie; poczuwa się do 
odpowiedzialności za zdrowie 
innych osób; wyjaśnia na czym 
polega współpraca osób, 
instytucji, organizacji na rzecz 
zdrowia; 

 



technika  przyjmuje postawy odpowiedzialności za 
współczesny i przyszły stan środowiska;  

 kształtuje umiejętności segregowania                         
i wtórnego wykorzystania odpadów 
znajdujących się w najbliższym otoczeniu;  

 

     przewiduje zagrożenia płynące                      
z niewłaściwego użytkowania 
sprzętu technicznego;  

 analizuje sytuacje zagrażające 
zdrowiu i życiu podczas pracy                        
z narzędziami i urządzeniami 
(pro-cedura postępowania 
podczas wypadku przy pracy; 
umiejętność udzielenia pierwszej 
pomocy przedmedycznej w 
typowych sytuacjach zagrożenia);  

wychowanie do życia 
w rodzinie 

 radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji 
grupy, stresu;  

 

 zna i stosuje zasady savoir-vivre'u                  
w różnych sytuacjach społecznych;  

 rozumie zasady komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej i jej 
znaczenie w relacjach interper-
sonalnych; przyjmuje odpo-
wiedzialność za manifestowane 
reakcje, wypowiadane i pisane słowa;  

 kształtuje i wyraża postawy 
asertywne, gdy nie może lub nie 
powinien czegoś wykonać, stara się 
odmawiać tak, by nie ranić drugiego;  

 bierze udział w życiu społecznym 
przez: wolontariat, stowarzyszenia, 
grupy nieformalne i aktywność 
indywidualną; ujawnia wrażliwość na 
osoby potrzebujące pomocy i zna 
konkretne sposoby jej udzielania;  

  świadomie i odpowiedzialnie 
korzysta ze środków społecznego 
przekazu, w tym z Internetu, 
dokonując wyboru określonych 
treści i limitując czas im 
poświęcany; 

 

geografia   dokonuje refleksji nad wartością 
obiektów dziedzictwa kulturowego 
Polski i osiągnięć Polaków w różnych 
dziedzinach życia społeczno-
gospodarczego oraz podaje przyk-
łady sukcesów polskich firm na 
arenie międzynarodowej; 

 identyfikuje się z „małą ojczyzną”                    
i czuje się odpowiedzialny za jej 
piękno i rozwój; 

 wymienia formy ochrony 
przyrody w Polsce, wskazuje na 
mapie parki narodowe oraz 
podaje przykłady rezerwatów 
przyrody, parków krajobrazo-
wych i pomników przyrody 
występujących na obszarze 
własnego regionu; 

 dokonuje refleksji nad pięknem 
oraz potrzebą zachowania walo-
rów dziedzictwa przyrodniczego 

 



plastyka    zna dziedzictwo kulturowe 
najbliższego otoczenia, wymienia 
zabytki i dzieła architektury 
(historycznej i współczesnej);  

 zapoznaje się z twórczością 
artystów w obrębie „małej 
ojczyzny”; 

 

muzyka  śpiewa, dbając o emisję i higienę głosu, 
stosuje ćwiczenia oddechowe, dykcyjne                    
i inne, zachowując naturalne właściwości 
głosu;  

 

 uczestniczy w tworzeniu artystycz-
nych projektów edukacyjnych                        
o charakterze interdyscyplinarnym 
(również z wykorzystaniem tech-
nologii informacyjnej) 

 poprawnie śpiewa z pamięci, 
zachowując należytą postawę, 
hymn państwowy „Mazurek 
Dąbrowskiego”;  

 potrafi uzasadnić własne 
preferencje muzyczne argument-
tując swoje wybory; 

 zna repertuar kulturalnego 
człowieka, orientując się w sztan-
darowych utworach z dziejów 
historii muzyki i współczesnej 
kultury muzycznej oraz wartoś-
ciowej muzyki popularnej;  

 zna i wymienia instytucje upow-
szechniające kulturę muzyczną 
we własnym regionie, kraju i na 
świecie oraz ich działalność,                      
a także śledzi wydarzenia 
artystyczne;  

 poszukuje informacji o muzyce                  
w wydawnictwach książkowych, 
multimedialnych i innych dostęp-
nych źródłach;  

 angażuje się w kreowanie kultury 
artystycznej swojej szkoły i najbli-
ższego środowiska;  

 uczestniczy realnie lub wirtualnie 
w różnorodnych wydarzeniach 
muzycznych;  

 stosuje zasady wynikające ze 
świadomego korzystania i uczest-
niczenia w dorobku kultury 
muzycznej: odpowiednie zacho-
wanie podczas koncertu,                    
przedstawienia operowego itp., 

 



 tolerancja dla preferencji muzycz-
nych innych osób oraz szacunek 
dla twórców i wykonawców; 

historia    kultywuje tradycje rodzinne; 

 zna lokalne zabytki i opisuje ich 
dzieje; 

 rozpoznaje charakterystyczne ce-
chy kultury, odwołując się do 
przykładów architektury i sztuki 
we własnym regionie; 

 zna symbole narodowe (barwy, 
godło, hymn narodowy), najważ-
niejsze święta narodowe i pań-
stwowe; 

 wyjaśnia, dlaczego należy 
szanować dziedzictwo histo-
ryczne 

 
 

j. polski   odróżnia informacje o faktach od 
opinii; 

 dokonuje selekcji informacji; 

 uczestniczy w rozmowie na zadany 
temat, wydziela jej części, sygnały 
konstrukcyjne wzmacniające więzi 
między uczestnikami dialogu, 
tłumaczące sens; 

 świadomie i z uwagą odbiera 
filmy, koncerty, spektakle, prog-
ramy radiowe i telewizyjne; 

 rozumie, na czym polega ety-
kieta językowa i stosuje jej 
zasady; 

 rozróżnia współczesne formy 
komunikatorów (np. email, SMS) 
i odpowiednio się nimi posłu-
guje, zachowując zasady etykiety 
językowej ; 

 poznaje życie kulturalne swojego 
regionu; 

 wskazuje wartości w utworze 
oraz określa wartości ważne dla 
bohatera; 

 rozwija umiejętność krytycznej 
oceny pozyskanych informacji; 

 rozróżnia argumenty odnoszące 
się do faktów i logiki oraz 
odwołujące się do emocji; 

fizyka  przestrzega zasad bezpieczeństwa 
podczas wykonywania obserwacji, 
pomiarów i doświadczeń; 

   

język angielski   współdziała w grupie;  dokonuje samooceny; 

 posiada świadomość związku 
między kulturą własną i obcą oraz 
wrażliwość międzykulturową; 

 

 poznaje własne zainteresowania                     
i pasje;  

 jest świadom znaczenia języków 
obcych w różnych dziedzinach 
życia społecznego, w tym pracy, 
również w odniesieniu do własnej 



kariery zawodowej 

język niemiecki   kształtuje postawy ciekawości, tole-
rancji i otwartości wobec innych 
kultur, niekoniecznie tylko tych 
związanych z językiem docelowym, 
np. poprzez refleksję nad zjawiskami 
typowymi dla kultur innych niż 
własna oraz stosowanie odniesień do 
kultury, tradycji i historii kraju; 

 

 jest świadom przydatności 
języka obcego do realizacji 
własnych celów komunika-
cyjnych; 

  rozwija własne zainteresowania 
oraz pasje 

  Jest świadom znaczenia języków 
obcych w różnych dziedzinach 
życia społecznego, w tym                        
w pracy, również w odniesieniu 
do ścieżki własnej kariery 
zawodowej;  

 umie współpracować z innymi 
uczniami; 

 ocenia mocne i słabe strony 
własnych oraz kolegów/ koleża-
nek, docenia wkład pracy 
kolegów/koleżanek np.w ramach 
pracy projektowej; 
 

 


