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WSTĘP 

 

Wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju, umożliwianie mu osiąganie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicz-

nej, intelektualnej, społecznej i duchowej na miarę jego możliwości. Zależy nam, aby uczniowie umieli prowadzić zdrowy styl życia, budować 

satysfakcjonujące relacje i współpracować z innymi, brać odpowiedzialność za własne postępowanie, dbać o bezpieczeństwo własne i innych, 

dostrzegać potrzeby drugiego człowieka, kierować się przyjętymi w szkole wartościami, kształtować swoje postawy prospołeczne i patriotyczne.  
 

Wychowawca powinien kłaść nacisk na kształtowanie jednostek twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym kształ-

ceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią. W procesie tym ważne staje się rozwijanie osobowych cech wychowanka – 

w związku z tym wychowawca musi pomóc dzieciom i młodzieży rozwinąć zdolności umożliwiające rozumienie przez nich otaczającego ich 

świata na drodze samorefleksji dotyczącej zasadności własnych zachowań oraz rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych, które umoż-

liwią dialog z innymi i z samym sobą. Nauczyciel, budując relacje oparte na zaufaniu, prowadzi z wychowankami rozmowę, poprzez którą 

uczy nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. 

Kształtowanie kompetencji międzykulturowych jest szczególnie istotne w świecie, w którym kontakt z odmiennymi kulturami stał się 

codziennością. 

  

Celem działalności wychowawcy jest  umiejętność zachęcania uczniów do uznania uczenia się za czynność nagradzającą, umożli-

wiającą samorealizację, dostarczającą osobistej satysfakcji i wzbogacającą ich życie. 

Na podstawie powyższych ogólnych założeń, dotyczących oddziaływań wychowawczo- -profilaktycznych w szkole, poniżej prezentuje-

my treści przewidziane do realizacji zarówno na poszczególnych przedmiotach, jak i godzinach do dyspozycji wychowawcy. Wskazują one war-

tości, pozytywne postawy, kompetencje oraz umiejętności niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w czterech sferach: fizycz-

nej (rozwój biologiczny), psychicznej (rozwój poznawczy i emocjonalny), społecznej i aksjologicznej (rozwój moralny).  

 

Profilaktyka to kompleksowe działania kompensujące niedostatki wychowania, które obejmują trzy obszary: wspieranie wychowanków 

w radzeniu sobie z trudnościami, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie  czynników chroniących. W 

naszych działaniach stosować będziemy profilaktykę uniwersalną, skierowaną do wszystkich członków społeczności szkolnej, wskazującą 

i selektywną do wybranych grup uczniów, po wcześniejszej corocznej diagnozie problemów i zagrożeń. 
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Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:  

 podstawy prawa oświatowego; 

 dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów i kierunków pracy w obszarze wychowania i pro-

filaktyki w szkole i środowisku;  

 przeprowadzoną diagnozę sytuacji wychowawczej, opiekuńczej, zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, uzależnieniami 

w szkole i środowisku, działalnością uczniów w cyberprzestrzeni ; 

 przeprowadzoną analizą czynników chroniących i czynników ryzyka 

 

Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka, dlatego program realizowany będzie przez wszystkich 

wychowawców i nauczycieli przedmiotów we współpracy z dyrekcją, ze specjalistami: pedagogami, psychologami, doradcą zawodowym, logo-

pedą, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami uczniów ,a także z instytucjami, innymi szkołami i organizacjami pozarządowymi. 

 

Podstawy prawne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.  

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

 

3. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 

z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).  

4. 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. z 2017r. poz. 356). 

5. Rozporządzenie MEN  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty dzia-

łalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, poz.1249)  
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).  
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ZAŁOŻENIA PROGRAMU:  

 

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. 

Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki domo-

wej. Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju 

wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu. Program przeznaczony jest do realizacji przez 

wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, 

doradcą zawodowym, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy 

współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Profilaktyka powinna 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 wycho-

wanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.  

 

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 poznawanie 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.  
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MODEL ABSOLWENTA 

Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania młodego człowieka, który niezależnie od 

indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjo-

nowanie we współczesnym świecie. 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim:  

 

 jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia,  

 uczy się, korzystając z dostępnych źródeł informacji i stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,  

 wykazuje twórczą postawę,  

 rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,  

 ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesów,  

 jest świadomy swoich wyborów i nie boi się nowości,  

 uznaje i działa zgodnie z zasadami etyki,  

 zna swoje mocne i słabe strony,  

 dba o bezpieczeństwo własne i innych,  

 szanuje prawa człowieka,  

 rozumie innych i efektywnie z nimi współpracuje,  

 jest patriotą, zna, szanuje i kultywuje tradycje rodzinne, szkolne, regionalne i narodowe,  

 jest tolerancyjny, odpowiedzialny i otwarty na potrzeby innych i środowiska,  

 jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury,  

 przejawia postawy proekologiczne i prozdrowotne.  
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EWALUACJA PROGRAMU 

 

Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane na bieżąco. Co roku zostanie przeprowadzona ewaluacja wybrane-

go obszaru Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. Podczas ewaluacji zostaną wykorzystane metody zbierania informacji: analiza doku-

mentacji, obserwacja, wywiad, ankiety. Analiza zebranych danych posłuży doskonaleniu oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych 

i ewentualnej modyfikacji Programu. Ewaluacja całego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zostanie przeprowadzona po pięciu latach. 
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TREŚCI I ZADANIA DO REALIZACJI NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH 

 

Klasy 1-3 

Obszar Treści Cele szczegółowe 
Uczeń: 

Sposób realizacji Osoba odpowie-
dzialna 

ZDROWIE-edukacja 
zdrowotna 

 

• zapoznanie z podstawowymi zasa-
dami dbałości o zdrowie własne i in-
nych, 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 psy-
chicznym; 

• kształtowanie postawy odpowie-
dzialności za własne zdrowie; 

• rozwijanie umiejętności podejmo-
wania działań na rzecz ochrony przy-
rody w swoim środowisku; 

• kształtowanie umiejętności analizy 
zjawisk przyrodniczych, rozumowania 
przyczynowo - skutkowego; 

• uświadomienie wpływu przyrody 
nieożywionej na życie ludzi, zwierząt 

-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; 

-wymienia wartości odżywcze produktów żywno-
ściowych, ma świadomość znaczenia odpowied-
niej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spo-
żywanie posiłków o niskich wartościach odżyw-
czych i niezdrowych, zachowuje umiar w spoży-
waniu produktów słodzonych, zna konsekwencje 
zjadania ich w nadmiarze; 

-przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdro-
wia; 

-ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszu-
kuje informacji na temat pogody, wykorzystując 
np. Internet; 

-ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzysta-
nie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia 
człowieka; 

 

-zajęcia dydaktyczne prowadzone z 
wykorzystaniem ciekawych metod 
pracy; 

-pogadanki; 

-plakaty; 

-gazetki szkolne; 

-konkursy; 

-zajęcia kulinarne; 

-spotkania z ciekawymi ludźmi  np. 
pielęgniarką, policjantem, straża-
kiem; 

-apele; 

-filmy, prezentacje animacje; 

-pomiary wzrostu, kontrole czysto-
ści, w tym czystości głów; 

 

-projekty  m.in.„ Owoce i warzywa w 
szkole i mleko w szkole”; 

-bezpłatne obiady dla dzieci z rodzin 

Dyrektor, nauczy-
ciele klas 1-3 przy 
współpracy z pie-
lęgniarką , peda-
gogiem, psycholo-
giem, logopedą, 
Rada Rodziców, 
rodzice. 
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i roślin; 

• kształtowanie wytrwałości w dzia-
łaniu i dążeniu do celu, umiejętności 
adekwatnego zachowania się w sytu-
acjach zwycięstwa i porażki. 

o trudnej sytuacji materialnej; 

-organizowanie zajęć dla dzieci o 
specyficznych potrzebach, posiada-
jących opinie i orzeczenia PPP; 

RELACJE-
kształtowanie po-
staw społecznych 

 

• kształtowanie podstawowych umie-
jętności komunikacyjnych;  

• rozwijanie umiejętności formuło-
wania prostych wniosków na pod-
stawie obserwacji i własnych do-
świadczeń;  

• kształtowanie umiejętności prze-
strzegania obowiązujących reguł;  

• kształtowanie umiejętności nawią-
zywania i podtrzymywania relacji z 
rówieśnikami, rozpoznawania ich 
potrzeb, zgodnej współpracy z inny-
mi, z zachowaniem obowiązujących 
norm i reguł kultury osobistej;  

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

• zapoznanie z podstawowymi pra-
wami i obowiązkami wynikającymi z 
roli ucznia oraz członka szkolnej spo-
łeczności, rodziny i kraju;  

• rozwijanie empatii, umiejętności 
podejmowania działań mających na 
celu pomoc słabszym i potrzebują-
cym, umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i sporów.  

 

-identyfikuje się z grupą społeczną, do której 
należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sporto-
wa, społeczność lokalna, naród; respektuje nor-
my i reguły postępowania w tych grupach;  

-przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa 
w grupie i własnego w niej postępowania w od-
niesieniu do przyjętych norm i zasad;  

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

-dostrzega, że każdy powinien brać odpowie-
dzialność za swoje wybory;  

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

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

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

-szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swo-
ją, wyraża swoim komunikatem werbalnym 
i niewerbalnym;  

-uwzględnia coraz częściej godność i dobro in-

-zajęcia dydaktyczne z wykorzysta-
niem ciekawych metod pracy; 

-pogadanki; 

-wycieczki; 

-lekcje muzealne; 

-apele, uroczystości, przedstawienia 
teatralne; 

-regulaminy wewnątrzszkolne i kla-
sowe; 

-różne formy zajęć pozalekcyjnych; 

-zajęcia socjoterapeutyczne; 

-spotkania z pedagogiem szkolnym; 

 

Nauczyciele klas 1-
3 przy współpracy 
z pedagogiem, 
psychologiem, 
rodzice. 
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nych osób, podejmując decyzję o działaniu;  

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

-wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśni-
kami, nauczycielami), szanując to, co jest warto-
ścią dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla 
niego;  

-naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania 
dobre na podstawie doświadczeń ze świata real-
nego oraz przykładów płynących z tekstów lite-
rackich, filmów i innych źródeł;  

-przestrzega zasad obowiązujących we wspólno-
cie osób, której jest członkiem  

KULTURA-wartości, 
normy,  wzory za-
chowań 

 

• kształtowanie umiejętności właści-
wego komunikowania się w różnych 
sytuacjach społecznych, dbałość o 
język i kulturę wypowiadania się;  

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

• kształtowanie wrażliwości estetycz-
nej poprzez kontakt z dziełami lite-
rackimi i wytworami kultury, zapo-
znanie z wybranymi dziełami archi-
tektury i sztuk plastycznych należą-
cych do polskiego i europejskiego 
dziedzictwa kultury, wyzwalanie 
potrzeby kontaktu z literaturą i sztu-
ką dla dzieci;  

 

 

-ocenia swoje postępowanie i innych osób, odno-
sząc się do poznanych wartości, takich jak: god-
ność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, 
odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, 
powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, prze-
praszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz 
inne respektowane przez środowisko szkolne;  

-szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup spo-
łecznych i narodów, przedstawia i porównuje 
zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych 
regionach Polski, a także w różnych krajach;  

-określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczają-
cym go świecie i w świecie poznawanych tekstów 
oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;  

-odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przy-
jemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczę-
ścia własnego oraz innych osób;  

 

-zajęcia dydaktyczne prowadzone z 
wykorzystaniem ciekawych metod 
pracy; 

-pogadanki; 

-konkursy; 

-lekcje biblioteczne; 

-lekcje muzealne; 

-wycieczki; 

-apele, uroczystości; 

-spotkania z ciekawymi ludźmi; 

-filmy, prezentacje; 

-różne formy zajęć pozalekcyjnych; 

 

Nauczyciele klas 1-
3 przy współpracy 
z biblioteką szkol-
ną , rodzice. 
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• kształtowanie postaw wyrażających 
szacunek dla ludzi, niezależnie od 
religii, statusu materialnego, wieku, 
wyglądu, poziomu rozwoju intelektu-
alnego i fizycznego oraz respektowa-
nie 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 wymaga-
jących umiejętności praktycznych, 
budzenie szacunku dla pracy ludzi 
różnych zawodów;  

• przygotowanie do podejmowania 
działań mających na celu identyfiko-
wanie i rozwijanie własnych zaintere-
sowań;  

• wstępne kształtowanie postaw 
wyrażających szacunek do symboli i 
tradycji narodowych oraz tradycji 
związanych z rodziną, szkołą i spo-
łecznością lokalną;  

• kształtowanie umiejętności wyra-
żania własnych emocji w różnych for-
mach ekspresji;  

• kształtowanie poczucia własnej 
wartości dziecka, podtrzymywanie 
ciekawości poznawczej, rozwijanie 

 

-odkrywa, że wspólnota osób, której jest człon-
kiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje 
ich respektowania 
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kreatywności i przedsiębiorczości 
oraz brania odpowiedzialności za 
swoje decyzje i działania;  

• kształtowanie świadomości od-
mienności osób niepełnosprawnych, 
innej narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej oraz ich praw.  

BEZPIECZEŃSTWO-
profilaktyka zacho-
wań ryzykownych 
(problemowych) 

 

• zapoznanie z podstawowymi zasa-
dami bezpieczeństwa w różnych sytu-
acjach życiowych, kształtowanie 
właściwego zachowania się w sytuacji 
zagrożenia życia i zdrowia oraz sytua-
cjach nadzwyczajnych;  

• kształtowanie umiejętności wyszu-
kiwania, porządkowania i wykorzysty-
wania informacji z różnych źródeł, 
korzystania z technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, kształtowanie 
świadomości negatywnego wpływu 
pracy przy komputerze na zdrowie i 
kontakty społeczne oraz niebezpie-
czeństw wynikających z anonimowo-
ści kontaktów, respektowanie ograni-
czeń dotyczących korzystania z kom-
putera, 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 sytu-
acjom problemowym;  

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

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

- 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 drogowym i 
miejscach publicznych; przestrzega zasad zacho-
wania się środkach publicznego transportu zbio-
rowego;  

-stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, 
odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i 
symbole informujące o różnych rodzajach nie-
bezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z in-
formacją w nich zawartą; stosuje zasady bez-
piecznej zabawy w różnych warunkach i porach 
roku;  

-ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowi-
ska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, hura-
gan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich na-
stępstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpo-
wiednie sposoby zachowania się człowieka w 

- zajęcia  dydaktyczne z wykorzysta-
niem ciekawych metod pracy; 

-pogadanki; 

-plakaty; 

-konkursy; 

-filmy, prezentacje, animacje; 

-spotkania z policjantem, straża-
kiem; 

-programy profilaktyczne rekomen-
dowane przez MEN; 

-monitorowanie zachowań uczniów 
podczas przerw, pobytu na świetlicy 
szkolnej, stołówce; 

-przestrzeganie regulaminów szkol-
nych i klasowych; 

-przestrzeganie zasad BHP, p. poż.; 

-przeprowadzenie ćwiczeń ewakua-
cyjnych zgodnie z zasadami; 

-dyżury nauczycieli na korytarzach 
szkolnych; 

 

Dyrektor, nauczy-
ciele klas 1-3 przy 
współpracy z  
zespołem pomocy-
psychologiczno-
pedagogicznej, 
wychowawcą 
świetlicy , rodzice. 
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• kształtowanie umiejętności utrzy-
mywania ładu i porządku wokół sie-
bie, w miejscu nauki i zabawy.  

takich sytuacjach;  

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

-rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania 
innych osób (również uczniów) korzystających z 
technologii, zwłaszcza w sieci Internet; 
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Klasa IV 

Obszar Treści Cele  szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowie-
dzialne 

ZDROWIE-edukacja 
zdrowotna 

Nabycie podstawowej wiedzy na 
temat stresu. 

 -omawia sposoby redukowania nadmiernego 
stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruk-
tywny;  

-wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, 
psychicznym, emocjonalnym a społecznym; wyja-
śnia wpływ stresu na zdrowie;  

 

-zajęcia realizowane w ramach go-
dzin 

wychowawczych 

- zajęcia realizowane na lekcjach 
przedmiotowych 

-pogadanki; 

-prelekcje; 

-gazetki; 

-indywidualne rozmowy; 

-spotkania z pielęgniarką szkolną; 

-spotkania z pedagogiem i psycholo-
giem szkolnym; 

-spotkania z pracownikami PPP; 

-organizowanie zajęć dla uczniów o 
specyficznych potrzebach, posiadają-
cych orzeczenia i opinie PPP; 

-udział w różnych formach zajęć 
pozalekcyjnych wyrównujących  braki 
i rozwijających umiejętności 

Dyrektor, wycho-
wawcy klas, nau-
czyciele przed-
miotów, pedagog, 
psycholog, 

logopeda, tera-
peuci pedago-
giczni, pielęgniar-
ka szkolna, rodzi-
ce. 

Inspirowanie młodzieży do myślenia 
o własnej motywacji do działania. 

-poznaje siebie, swoje zdolności i rozwija zainte-
resowania sprzyjające motywacji do uczenia się;  

 

 

Nabywanie umiejętności gromadze-
nia i porządkowania wiedzy  o sobie. 

-analizuje związek pomiędzy własnym postępo-
waniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje 
sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej; 

 

Kształtowanie postaw  otwartych na 
poszukiwanie pomocy oraz porady, 
kiedy zaczynają się trudności i kiedy 
wybór jest ważny i trudny. 

-omawia sposoby postępowania w sytuacji zagro-
żenia zdrowia lub życia;  

-wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i 
negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz 
wskazuje te, na które może mieć wpływ;  
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Kształtowanie postaw prozdrowot-
nych poprzez promowanie aktywne-
go i zdrowego stylu życia 

-opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna 
dla zdrowia;  

-opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;  

-opisuje zasady zdrowego odżywiania;  

-przestrzega zasad higieny osobistej i czystości 
odzieży;  

-przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych 
sytuacjach;  

-pomiary wzrostu i kontrole czysto-
ści, w tym czystości głów; 

RELACJE-
kształtowanie po-
staw społecznych 
 

Kształtowanie umiejętności właści-
wej komunikacji, stanowiącej pod-
stawę współdziałania.  

-doskonali umiejętności w zakresie komunikowa-
nia się, współpracy i działania oraz pełnienia roli 
lidera w zespole;  
- uczestniczy w sportowych rozgrywkach klaso-
wych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej 
gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepi-
sów gry, podporządkowania się decyzjom sędzie-
go; potrafi właściwie zachować się w sytuacji 
zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną 
grę;  

-zajęcia realizowane w ramach go-
dzin wychowawczych 
- zajęcia realizowane na lekcjach 
przedmiotowych 
-pogadanki; 
-prelekcje; 
-gazetki; 
-indywidualne rozmowy nauczyciela 
z uczniem, ucznia z rodzicem; 
-zajęcia socjoterapeutyczne; 
- rozmowy z pedagogiem 
i psychologiem szkolnym 

Dyrektor, wycho-
wawcy klas, nau-
czyciele przed-
miotów, pedagog, 
psycholog, tera-
peuci pedago-
giczni,  rodzice. 

Kształtowanie umiejętności asertyw-
nego wyrażania własnych potrzeb.  

-współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki 
innych ludzi, wykazując asertywność i empatię;  

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i 
trudności innych ludzi.  

-motywuje innych do udziału w aktywności fi-
zycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o 
niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrze-
bach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, 
osoby starsze);  

Kształtowanie postawy szacunku i 
zrozumienia wobec innych osób. 

-omawia znaczenie dobrych relacji z innymi 
ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej 
samej i odmiennej płci;  
 

Rozwijanie zdolności do inicjowania i 
podtrzymywania znaczących głęb-

--doskonali umiejętności w zakresie komuniko-
wania się, współpracy i działania oraz pełnienia 
roli lidera w zespole; -współpracuje z innymi 
,dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; 
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szych relacji.  

 

Budowanie atmosfery wzajemnego 
szacunku w społeczności szkolnej. 

-identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współ-
pracy nad wspólnym rozwiązywaniem proble-
mów;  
-wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;  
-zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych 
sytuacjach społecznych 

  

KULTURA-wartości, 
normy,  wzory za-
chowań 
 

Zapoznanie z rolą zainteresowań w 
życiu człowieka.  

 

-rozwija umiejętność samodzielnego docierania 
do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy 
oraz wartościowania;  
 

-wycieczki szkolne; 
-wycieczki do teatru; 
-wycieczki do kina; 
-lekcje muzealne; 
-udział w uroczystościach  
 szkolnych i lokalnych; 
-udział w konkursach i olimpiadach; 
-lekcje biblioteczne; 
-udział w kołach zainteresowań; 
-spotkania z ciekawymi  osobami; 
-pogadanki; 
-prelekcje; 
-gazetki szkolne; 

Wychowawcy 
klas, nauczyciele 
przedmiotów, 
pracownicy bi-
blioteki szkolnej, 
świetlicy, peda-
gog, 
psycholog, rodzi-
ce; 

Kształtowanie pozytywnego stosun-
ku do procesu kształcenia.  

 -rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję 
poznawania świata i zachęca do praktycznego 
zastosowania zdobytych wiadomości;  

Uwrażliwianie na kwestie moralne, 
np. mówienia prawdy, sprawiedliwe-
go traktowania.  

-rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, 
dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowa-
nia się tymi wartościami;  
 

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa 
w kulturze. 

-rozwija zainteresowania kulturą w środowisku 
lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarze-
niach kulturalnych;  

BEZPIECZEŃSTWO-
profilaktyka zacho-
wań ryzykownych  
(problemowych) 
 
 
 
 
 
 
 

Redukowanie agresywnych zacho-
wań poprzez uczenie sposobów roz-
wiązywania problemów.  

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

-zajęcia realizowane w ramach go-
dzin wychowawczych; 
- zajęcia realizowane na lekcjach 
przedmiotowych; 
-monitorowanie zachowań uczniów 
podczas przerw, pobytu w świetlicy, 
stołówce szkolnej; 
-dyżury nauczycieli w czasie przerw 
szkolnych; 
-realizacja rekomendowanych przez 
MEN programów profilaktycznych; 

 
Dyrektor, wycho-
wawcy klas, nau-
czyciele przed-
miotów, pracow-
nicy biblioteki 
szkolnej, świetli-
cy, zespół pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej, 
Rada Rodziców, 

Uświadamianie zagrożeń wynikają-
cych z korzystania z nowoczesnych 
technologii informacyjnych. 
 
 
 
 

Posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi 
zasadami i prawem;  przedstawia korzyści i za-
grożenia wynikające z korzystania z zasobów 
Internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprze-
strzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować; 
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-spotkania z pracownikami PPP, Poli-
cji, MOPS,GOPPS, PCPR 
-przestrzeganie regulaminów i zarzą-
dzeń szkolnych; 
-przestrzeganie zasad BHP i p.poż; 
-przeprowadzanie ćwiczeń ewakua-
cyjnych zgodnie z zasadami; 
-tablice informacyjne; 
-pogadanki, prelekcje; 
-indywidualne rozmowy z wycho-
wawcą, uczniami, rodzicami; 
-konsultacje z psychologiem, peda-
gogiem szkolnym; 
 
 
-szkolenia nauczycieli; 
-rozpoznawanie warunków material-
nych i środowiskowych uczniów; 
-diagnozowanie potrzeb 
uczniów; 
-wspieranie uczniów w trudnej sytu-
acji materialnej i środowiskowej- 
finansowa i rzeczowa; 
-współpraca z Radą Rodziców; 
 

pielęgniarka 
szkolna, zapro-
szeni goście-
pracownicy PPP, 
Policji, rodzice; 
 

Zwiększanie wiedzy na temat środ-
ków uzależniających i zagrożeń z nimi 
związanych.  

-omawia konsekwencje zdrowotne stosowania 
alkoholu , nikotyny, narkotyków, substancji psy-
choaktywnych, a także  używek w odniesieniu do 
podejmowania aktywności fizycznej;  
 

Rozwijanie umiejętności troski o 
własne bezpieczeństwo w relacjach z 
innymi. 

-rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania 
innych osób (również uczniów) korzystających z 
technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet;  
-przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z 
bezpieczeństwem w Internecie;  
-uznaje i respektuje prawo do prywatności da-
nych i informacji oraz prawo do własności inte-
lektualnej;  
- utrwala i przestrzega zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 
 -omawia zasady bezpiecznego zachowania się 
nad wodą i w górach w różnych porach roku;  
-wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze 
sprzętu sportowego;  
-wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczno-
ści wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, 
omawia sposoby zapobiegania im;  
-wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem 
niektórych dyscyplin sportu;  
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Klasa V 

Obszar Treści Cele szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowie-
dzialne 

ZDROWIE-edukacja 
zdrowotna 

 

Zachęcanie uczniów do pracy nad 
własną motywacją oraz analizą czyn-
ników, które ich demotywują.  

poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie 
zainteresowań sprzyjających motywacji do ucze-
nia się; 

 -identyfikuje swoje mocne strony, budując po-
czucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju 
oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi 
należy pracować;   

-zajęcia realizowane w ramach wy-
chowawczych 

- zajęcia realizowane na lekcjach 
przedmiotowych 

-pogadanki; 

-prelekcje; 

-gazetki; 

-indywidualne rozmowy; 

-spotkania z pielęgniarką szkolną; 

-spotkania z pedagogiem i psycholo-
giem szkolnym; 

-udział w różnych formach zajęć 
pozalekcyjnych wyrównujących  braki 
i rozwijających umiejętności 

 

Dyrektor, wycho-
wawcy klas, nau-
czyciele przed-
miotów, pedagog, 
psycholog, 

logopeda, tera-
peuci pedago-
giczni, pielęgniar-
ka szkolna, rodzi-
ce. 

Kształtowanie umiejętności podej-
mowania i realizacji zachowań proz-
drowotnych.  

-wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu 
(prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje 
te, które szczególnie często występują wśród 
nastolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i 
społeczne (korzystne i szkodliwe), na które czło-
wiek może mieć wpływ od takich, na które nie 
może mieć wpływu;  

-omawia krótkoterminowe i długoterminowe 
konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdro-
wotnych) i zagrażających zdrowiu;  

 

 

Prezentowanie sposobów pokony-
wania własnych słabości oraz akcep-
towania ograniczeń i niedoskonałości 

-podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w 
których należy zachować się asertywnie; uzasad-
nia, że można zachować dystans wobec nieapro-
bowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub 
przeciwstawić się im; przedstawia różne formy 
zachowań asertywnych;  
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RELACJE-
kształtowanie po-
staw społecznych 

Rozwijanie umiejętności rozumienia 
innych, która sprzyja efektywnej 
współpracy.  

-uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu proble-
mu, posługując się technologią taką jak: poczta 
elektroniczna, forum, wirtualne środowisko 
kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;  

-identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współ-
pracy nad wspólnym rozwiązywaniem proble-
mów;  

-zajęcia realizowane w ramach  go-
dzin wychowawczych 

- zajęcia realizowane na lekcjach 
przedmiotowych       

-pogadanki; 

-prelekcje; 

-gazetki; 

-indywidualne rozmowy; 

-udział w zawodach, konkursach; 

-udział w zajęciach poza lekcyjnych; 

- udział w pracach organizacji ucz-
niowskich; 

-organizowanie grup samopomocy 
koleżeńskiej; 

- praca w ramach wolontariatu; 

-organizowanie imprez i uroczystości 
; 

-organizowanie akcji charytatyw-
nych; 

Wychowawcy 
klas, nauczyciele 
przedmiotów, 
opiekunowie 
samorządu ucz-
niowskiego, pe-
dagog, psycholog, 
opiekunowie 
szkolnego wolon-
tariatu, rodzice; 

Wyzwalanie chęci do działania na 
rzecz innych osób w celu poprawy ich 
sytuacji (wolontariat).  

-przedstawia cele i przykłady działania organizacji 
społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce;   

 -wyjaśnia ideę wolontariatu i przedstawia formy 
działalności wolontariuszy;  

Rozwijanie poczucia przynależności 
do grupy (samorząd uczniowski, klub, 
drużyna, wspólnota).  

-wymienia cechy grup społecznych; charakteryzu-
je grupę koleżeńską i grupę nastawioną na reali-
zację określonego zadania; uzasadnia, że efek-
tywna współpraca przynosi różne korzyści; przed-
stawia różne formy współpracy w grupie;  

Kształtowanie otwartości na do-
świadczenia innych ludzi, ich sposo-
bów rozwiązywania problemów, na 
nową wiedzę.  

-wymienia cechy grup społecznych; charakteryzu-
je grupę koleżeńską i grupę nastawioną na reali-
zację określonego zadania; uzasadnia, że efek-
tywna współpraca przynosi różne korzyści; przed-
stawia różne formy współpracy w grupie;  

Rozwijanie świadomości dotyczącej 
roli osób znaczących i autorytetów. 

-podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, 
troska o dobro wspólne, aktywność, przedsię-
biorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, 
odwaga cywilna); 

-  wykazuje, odwołując się do działań wybitnych 
Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla 
pożytku publicznego; 
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KULTURA-wartości, 
normy i wzory za-
chowań 

 

 

Rozwijanie zainteresowań i pasji 
uczniów. 

-rozwija umiejętność samodzielnego docierania do 
informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz 
wartościowania;  

-jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień 
przez udział w różnych formach poszerzania wie-
dzy, na przykład w konkursach, olimpiadach 
przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania 
umiejętności samodzielnej prezentacji wyników 
swojej pracy;  

-zajęcia realizowane w ramach  go-
dzin wychowawczych 

- zajęcia realizowane na lekcjach 
przedmiotowych; 

-pogadanki; 

-prelekcje; 

-gazetki; 

-indywidualne rozmowy z uczniem; 

-udział w zajęciach poza lekcyjnych 
rozwijających zainteresowania 

Wychowawcy 
klas, nauczyciele 
przedmiotów, 
opiekunowie  kół 
zainteresowań 
pedagog, psycho-
log,  rodzice; 

 

Budowanie samoświadomości 
dotyczącej praw, wartości, wpły-
wów oraz postaw. 

-rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, 
dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania 
się tymi wartościami;  

-kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji 
literackiej jako podstawy tożsamości narodowej;  

Rozwijanie umiejętności wyrażania 
własnych emocji.  

-omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, 
w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i 
odmiennej płci;  

-wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań 
sytuacji problemowych; 

Rozwijanie umiejętności właściwe-
go zachowania się z uwzględnie-
niem sytuacji i miejsca. 

-stosuje zasady wynikające ze świadomego korzy-
stania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycz-
nej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, 
przedstawienia operowego itp., tolerancja dla 
preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek 
dla twórców i wykonawców;  

BEZPIE-CZEŃSTWO-
profilaktyka zacho-
wań ryzykownych  

(problemowych) 

 

Rozwijanie umiejętności prowa-
dzenia rozmowy w sytuacji konflik-
tu – podstawy negocjacji i mediacji. 

-wykazuje konieczność współdziałania w życiu 
społecznym i wyjaśnia istotę samorządności;  

-uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; ro-
zumie znaczenie potrzeb społecznych człowieka 
(kontaktu, przynależności, uznania);  

-przedstawia zasady komunikowania się; 

-zajęcia realizowane w ramach go-
dzin wychowawczych; 

- zajęcia realizowane na lekcjach 
przedmiotowych; 

-realizacja rekomendowanych przez 
MEN programów profilaktycznych; 

Dyrektor, wycho-
wawcy klas, nau-
czyciele przed-
miotów, pracow-
nicy biblioteki 
szkolnej, świetli-
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- wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji – 
kształtowania swojego wizerunku;  

 

 

-spotkania z pracownikami PPP, 

-pogadanki, prelekcje; 

-indywidualne rozmowy z wycho-
wawcą, uczniami, rodzicami; 

-konsultacje z psychologiem, peda-
gogiem szkolnym; 

-przestrzeganie regulaminów i zarzą-
dzeń; 

 

 

cy, zespół pomocy 
psychologiczno –
pedagogicznej, 
Rada Rodziców, 
zaproszeni goście-
pracownicy PPP,  
rodzice; 

 

 

Rozwijanie umiejętności identyfi-
kowania przyczyn własnego postę-
powania.  

-wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny 
swoich możliwości psychofizycznych; 

Dokonywanie analizy wpływu na-
stawienia do siebie i innych na 
motywację do podejmowania róż-
norodnych zachowań. 

-identyfikuje swoje mocne strony, budując poczu-
cie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz 
ma świadomość słabych stron, nad którymi należy 
pracować;  

 

 

Rozwijanie poczucia osobistej od-
powiedzialności, zachęcanie do 
angażowania się w prawidłowe i 
zdrowe zachowania.  

-wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń 
(pochodzenia naturalnego i wywołane przez czło-
wieka);  

-wymienia zasady ostrzegania ludności o zagroże-
niach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i 
środki alarmowe; omawia zasady właściwego za-
chowania się w razie uruchomienia sygnałów alar-
mowych;  

  

Doskonalenie umiejętności rozpo-
znawania symptomów uzależnienia 
od komputera i Internetu. 

-świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków 
społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonu-
jąc wyboru określonych treści i limitując czas im 
poświęcany; -wymienia zagrożenia związane z 
powszechnym dostępem do technologii oraz do 
informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;  

-stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabez-
pieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawar-
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tymi w nim informacjami;  

 

 -przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z 
korzystania z zasobów Internetu; rozpoznaje prze-
moc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na 
nią reagować; 
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Klasa VI 

Obszar Treści Cele  szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowie-
dzialne 

ZDROWIE-edukacja 
zdrowotna 

Kształtowanie umiejętności rozpo-
znawania własnych cech osobowo-
ści.  

 - poznaje siebie, swoje zdolności i rozwija zainte-
resowania sprzyjające motywacji do uczenia się; 

- radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stre-
su; 

- zajęcia realizowane w ramach go-
dzin wychowawczych; 

- pogadanki; 

- mini warsztaty z pedagogiem i psy-
chologiem szkolnym; 

- wychowawcy 
klas;  

- zespół pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej; 

-rodzice; 
Kształtowanie konstruktywnego 
obrazu własnej osoby, np. świado-
mości mocnych i słabych stron.  

- omawia sposoby redukowania nadmiernego stre-
su i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; 

-identyfikuje swoje mocne strony, budując poczu-
cie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz 
ma świadomość słabych stron, nad którymi należy 
pracować; 

Rozwijanie właściwej postawy 
wobec zdrowia i życia jako najważ-
niejszych wartości. Doskonalenie i 
wzmacnianie zdrowia fizycznego. 

- kształtuje umiejętności właściwego reagowania 
na niebezpieczeństwa zagrażające  życiu i zdrowiu; 

- opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej; 

- zna zasady zdrowego odżywiania; 

- wie, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla 
zdrowia; 

- przestrzega zasad higieny osobistej i czystości 
odzieży; 

- wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i 
negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wska-
zuje te, na które może mieć wpływ; 

- wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu 
(prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje 
te, które szczególnie często występują wśród na-

- zajęcia realizowane na lekcjach 
przedmiotowych; 

-pogadanki; 

-prelekcje; 

-gazetki; 

-spotkania z pielęgniarką szkolną; 

 

-wychowawcy 
klas; 
- nauczyciele; 

- pielęgniarka 
szkolna; 

- rodzice; 
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stolatków; 

- wymienia przyczyny i skutki  otyłości oraz nieuza-
sadnionego odchudzania i używania sterydów w 
celu zwiększenia masy mięśni; 

- wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian 
zachodzącym w organizmie w okresie dojrzewania; 

RELACJE-
kształtowanie po-
staw społecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności współ-
pracy w dążeniu do osiągnięcia 
celu.  

- identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współ-
pracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów; 

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

- współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki 
innych ludzi, wykazując asertywność i empatię; 

- współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i 
wywiązuje się z nich; 

- uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi 
różne korzyści ; przedstawia różne formy współ-
pracy w grupie; 

- godziny wychowawcze; 

- koła zainteresowań; 

- projekty;  

- wychowawcy; 

- zespoły przed-
miotowe; 

- opiekunowie kół 
zainteresowań; 

-rodzice; 

Uwrażliwianie na różne obszary 
ludzkich problemów i potrzeb po-
przez krzewienie potrzeby udziela-
nia pomocy (wolontariat).  

-bierze udział w życiu społecznym przez: wolonta-
riat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktyw-
ność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby 
potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej 
udzielania;  

- działa na rzecz środowiska lokalnego; 

 

- aktywny udział w Szkolnym Kole 
Wolontariatu;  

- udział w akcjach charytatywnych; 

- współpraca z instytucjami; 

- pogadanki, prezentacje multime-
dialne; 

 

- opiekunowie 
Szkolnego Koła 
Wolontariatu, 

- wolontariusze; 

Rozwijanie umiejętności komunika-
cyjnych: wyrażanie własnych opinii, 
przekonań i poglądów.  

- przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia 
zasady skutecznej autoprezentacji – kształtowania 
własnego wizerunku; 

- apele, uroczystości; 

- gazetki, 

- wychowawcy, 

- zespoły przed-
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- uczestniczy w zespołowym rozwiązywaniu pro-
blemu, posługuje się technologią taką jak: poczta 
elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształ-
cenia, dedykowany portal edukacyjny; 

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

- rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewer-
balnej jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; 
przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane 
reakcje, wypowiadane i pisane słowa; 

- pogadanki; 

- udział w szkoleniach nauczycieli; 

miotowe, 

- blok psycholo-
giczno-
pedagogiczny, 

- rodzice; 

- opiekunowie 
świetlicy, biblio-
teki, logopeda; 

Rozwijanie świadomości roli i war-
tości rodziny w życiu człowieka.  

-  omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludź-
mi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i 
odmiennej płci; 

- lekcje wychowawcze, 

- uroczystości np. ,,Dzień mamy”, 
,,Dzień rodziny”, ,,Dzień Babci”, 
,,Festyn rodzinny” itp.; 

- konkursy; 

- program profilaktyczne; 

- Dyrektor; 

 -wychowawcy; 

- Rada Rodziców; 

- zespół psycholo-
giczno-
pedagogiczny; 

- Samorząd Ucz-
niowski; 

Rozwijanie samorządności. -wykazuje konieczność współdziałania w życiu 
społecznym i wyjaśnia istotę samorządności; 

- udział w różnych akcjach pro spo-
łecznych; 

- uroczystości szkolne; 

- opiekunowie 
Samorządu ucz-
niowskiego; 

- wychowawcy; 

KULTURA-wartości, 
normy,  wzory za-
chowań 

 

 

 

Rozwój zainteresowań, poszerzenie 
autonomii i samodzielności  

 - rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję po-
znawania świata i zachęca do praktycznego zasto-
sowania zdobytych wiadomości; 

- rozwija swoje uzdolnienia poprzez udział w róż-
nych formach poszerzania wiedzy, na przykład w 
konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykła-
dach oraz rozwijania umiejętności samodzielnej 

- koła zainteresowań; 

- projekty; 

- wycieczki; 

- konkursy, olimpiady; 

- zawody sportowe; 

- zespoły przed-
miotowe nauczy-
cieli; 

- rodzice; 
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prezentacji wyników swojej pracy; 
 

Rozwijanie umiejętności krytyczne-
go myślenia w kontekście analizy 
wpływów rówieśników i mediów na 
zachowanie.  

-rozwija umiejętność samodzielnego docierania do 
informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz 
wartościowania;  

-rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze 
źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, 
przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudzej 
własności intelektualnej; 

- lekcje przedmiotowe, 

 

- wychowawcy; 

-nauczyciele 
przedmiotów; 

Dokonywanie analizy postaw, war-
tości, norm społecznych, przekonań 
i czynników które na nie wpływają 

-rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wyka-
zywanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i 
obywatelskiej;  

- rozwija zdolność dostrzegania wartości: prawdy, 
dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania 
się tymi wartościami; 

- lekcje przedmiotowe,       

- lekcje muzealne, 

- wycieczki, 

- miejsca pamięci, 

- gazetki, 

- uroczystości patriotyczne, 

- spotkania z ciekawymi ludźmi tzw. 
,,Mała Ojczyzna”; 

- wychowawcy; 

-nauczyciele 
przedmiotów; 

 

Rozwijanie szacunku dla kultury i 
dorobku narodowego. 

-poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla 
niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i 
opisuje ich dzieje;  

-poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twór-
czości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swoje-
go regionu;  

-kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji 
literackiej jako podstawy tożsamości narodowej;  

-rozwija zainteresowania kulturą w środowisku 
lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych; 

-stosuje zasady wynikające ze świadomego korzy-
stania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycz-
nej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, 
przedstawienia operowego itp.,  

BEZPIE-CZEŃSTWO-
profilaktyka zacho-

Dostarczanie wiedzy na temat osób 
i instytucji świadczących pomoc w 

-rozpoznaje zachowania związane z przemocą 
fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec sie-

- współpraca z instytucjami; -  wychowawcy; 



PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOZŁOWIE BISKUPIM 

26 
 

wań ryzykownych  

(problemowych) 

 

trudnych sytuacjach.  bie i innych; wymienia osoby i instytucje, które 
należy powiadomić w takich sytuacjach;  

-wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają 
za popełnienie wykroczeń i przestępstw;  

-przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjona-
riuszy innych służb porządkowych oraz swoje pra-
wa w kontakcie z tymi służbami;  

- pogadanki; 

- prelekcje; 

- udział w programach profilaktycz-
nych rekomendowanych przez MEN; 

- zespół psycholo-
giczno-
pedagogiczny; 

Budowanie atmosfery wsparcia i 
zrozumienia w sytuacji problemo-
wej oraz promowanie rzetelnej 
wiedzy mającej na celu zreduko-
wanie lęku. 

-uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z 
różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); 
przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów 
oraz analizuje ich zalety i wady;  

 

- realizacja zadań w ramach godzin 
wychowawczych; 

- indywidualne rozmowy z uczniami i 
rodzicami; 

-konsultacje z psychologiem, peda-
gogiem szkolnym; 

-przestrzeganie regulaminów i zarzą-
dzeń; 

- wychowawcy; 

- zespół psycholo-
giczno-
pedagogiczny; 

-rodzice; 
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Klasa VII 

Obszar 

 

Treści Cele  szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowie-
dzialne 

ZDROWIE-edukacja 
zdrowotna 

 

 

Kształtowanie postawy proaktyw-
nej, w której uczeń przejmuje ini-
cjatywę, ale też odpowiedzialności 
za swoje działania, decyzje. 

- ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, 
ustala indywidualny plan działania na rzecz wła-
snego zdrowia; 

-  omawia krótkoterminowe i długoterminowe 
konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdro-
wotnych) i zagrażających zdrowiu; 

- lekcje wychowawcze; 

- lekcje przedmiotowe; 

- zawody sportowe; 

- konkursy; 

- koła zainteresowań; 

- gazetki, wystawy; 

- pogadanki; 

 

- wychowawcy 
klas; 

-nauczyciele 
przedmiotów; 

- pielęgniarka 
szkolna; 

-opiekunowie kół 
zainteresowań; 

 - zespół psycho-
logiczno -  peda-
gogiczny; 

Kształtowanie umiejętności świa-
domego wyznaczania sobie kon-
kretnych celów. 

- poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie 
zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia 
się; 

Rozwijanie umiejętności hierarchi-
zacji zadań.  

- ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki 
środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla 
zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, 
wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, 
współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz 
zdrowia itp.); 

Podnoszenie poczucia własnej 
wartości poprzez określanie osobi-
stego potencjału.  

-identyfikuje swoje mocne strony, budując poczu-
cie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz 
ma świadomość słabych stron, nad którymi należy 
pracować; 

Kształtowanie świadomości wła-
snego ciała z uwzględnieniem 
zmian fizycznych i psychicznych w 
okresie dojrzewania 

-wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian 
zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania; 

- wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, 
psychicznym, emocjonalnym a społecznym; 

- wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie; 
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RELACJE-
kształtowanie po-
staw społecznych 

 

Kształtowanie umiejętności wcho-
dzenia w interakcje z ludźmi w 
sposób zapewniający zadowolenie 
obydwu stron. 

- uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych 
w roli zawodnika, stosując zasady ,,czystej gry”: 
szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, 
podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi  
właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i 
porażki, podziękować za wspólną grę; 

- omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludź-
mi, w tym z rodzicami  oraz rówieśnikami tej samej 
i odmiennej płci; 

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

- lekcje wychowawcze; 

- zajęcia sportowe; 

- indywidualne rozmowy; 

- gry i zabawy integracyjne; 

- zawody sportowe; 

- wystawy, gazetki; 

- udział w różnych uroczystościach 
okolicznościowych i kulturalnych; 

- wychowawcy 
klas; 

- nauczyciele 
przedmiotów; -
pracownicy bi-
blioteki szkolnej, 
świetlicy; 

-  zespół psycho-
logiczno –  peda-
gogiczny; 

- rodzice; 

Kształtowanie umiejętności szuka-
nia inspiracji, rozwijanie własnej 
kreatywności.  

- pełni rolę organizatora w ramach szkolnych  uro-
czystości i zawodów sportowych; 

- wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań 
sytuacji problemowych; 

Rozwijanie odpowiedzialności za 
siebie i innych (wolontariat). 

- motywuje innych do udziału w aktywności fizycz-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej 
sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby 
starsze). 

- bierze udział w życiu społecznym przez: wolonta-
riat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktyw-
ność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby 
potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej 
udzielania; 

- nagradzanie uczniów poprzez pre-
zentowanie ich sukcesów; 

-udział w  akcjach charytatywnych; 

- wyjazdy do fundacji, placówek 
wychowawczo-opiekuńczych; 

- pogadanki, konsultacje; 

- zamieszczanie informacji – zdjęć  na 
internetowej stronie szkoły; 

- wychowawcy; 

- opiekunowie 
Szkolnego Koła 
Wolontariatu; 

- wolontariusze; 

KULTURA-wartości, 
normy,  wzory za-
chowań 

 

 

 

Popularyzowanie alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego. 

- jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień 
przez udział w różnych formach poszerzania wie-
dzy, na przykład konkursach olimpiadach przed-
miotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejęt-
ności samodzielnej prezentacji wyników swojej 
pracy; 

- poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi 

- nagradzanie wzorowych postaw 
uczniów; 

-  udział w kołach  zainteresowań; 

-  udział w konkursach, olimpiadach; 

- wystawy, gazetki; 

- wychowawcy; 

- opiekunowie kół 
zainteresowań; 

- opiekunowie 
biblioteki; 

-rodzice; 
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dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabyt-
ki i opisuje ich dzieje; 

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

- zamieszczanie informacji na inter-
netowej stronie szkoły; 

- lekcje biblioteczne; 

- wycieczki; 

 

Rozwijanie pozytywnego stosunku 
do procesu kształcenia i samo-
kształcenia, zaangażowania w zdo-
bywanie wiedzy i umiejętności.  

- kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze 
polskiej i europejskiej; 

- rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję po-
znawania świata i zachęca do praktycznego zasto-
sowania zdobytych wiadomości; 

- rozwija umiejętność samodzielnego docierania do 
informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz 
wartościowania; 

- kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz 
porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania; 

- jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowy-
chowanie; 

- udział w projektach; 

- udział w kołach zainteresowań; 

- lekcje wychowawcze; 

 - lekcje przedmiotowe; 

 

 

- tablice informacyjne; 

- poznawanie środowiska uczniów; 

- wychowawcy; 

- opiekunowie kół 
zainteresowań; 

 

 

- wychowawcy, 

- zespół psycholo-
giczno-
pedagogiczny; 

Rozwijanie takich cech jak: praco-
witość, odpowiedzialność, prawdo-
mówność, rzetelność i wytrwałość.  

- rozwija zdolność dostrzegania wartości: prawdy, 
dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania 
się tymi wartościami; 

- podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, 
troska o  dobro wspólne, aktywność, przedsiębior-
czość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga 
cywilna); wykazuje odwołując się do działań wybit-
nych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla 
pożytku publicznego; 

-pogadanki, prelekcje; 

- wydarzenia kulturalne; 

 

- wychowawcy; 

-rodzice; 

Umacnianie więzi ze społecznością 
lokalną 

- rozwija zainteresowania kulturą w środowisku 
lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych; 

- współpraca ze społecznością lokal-
ną i instytucjami; 

- wychowawcy; 

BEZPIE-CZEŃSTWO-
profilaktyka zacho-

Rozwijanie postaw opartych na 
odpowiedzialności za dokonywane 

- rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania 
innych osób (również uczniów)korzystających z 

-działania w ramach  lekcji wycho-
wawczych; 

- wychowawcy; 

- zaproszony 
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wań ryzykownych  wybory i postępowanie. technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet;  
-pogadanki; 

ratownik; 

(problemowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad 
wodą i w górach w różnych porach roku; 

- omawia konsekwencje zdrowotne stosowania 
alkoholu, nikotyny ,narkotyków ,substancji psycho-
aktywnych oraz używek w odniesieniu do podej-
mowania aktywności fizycznej; 

- spotkania z ratownikiem; 

- przestrzeganie regulaminów we-
wnątrzszkolnych i zasad BHP; 

 

-pedagog, psycho-
log; 

-rodzice; 

 

- wymienia najczęstsze  przyczyny oraz okoliczności 
wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, 
omawia sposoby zapobiegania im; 

-realizowanie programów profilak-
tycznych;  

 

Dostarczenie wiedzy z zakresu 
prawa dotyczącego postępowania 
w sprawach nieletnich 

- wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają 
za popełnienie wykroczeń i przestępstw; 

-działania w ramach lekcji wycho-
wawczych i przedmiotowych; 

- spotkania z przedstawicielami Poli-
cji; 

- Wicedyrektor, 

- wychowawcy; 

- pedagog, psy-
cholog; 

Przeciwdziałanie ryzykownym za-
chowaniom seksualnym. 

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

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

Rozwijanie umiejętności radzenia 
sobie z własnymi negatywnymi 
emocjami oraz z zachowaniami 
agresywnymi.  

- rozpoznaje zachowania związane z przemocą 
fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec sie-
bie i innych; wymienia osoby i instytucje, które 
należy powiadomić w takich sytuacjach; 

-  poszukuje alternatywnych rozwiązań sytuacji 
problemowych;   -uzasadnia, że można zachować 
dystans wobec nieaprobowanych przez siebie za-
chowań innych ludzi lub przeciwstawić się im; 

- indywidualne rozmowy z wycho-
wawcą, uczniami, rodzicami; 

-konsultacje z psychologiem, peda-
gogiem szkolnym; 

-szkolenia nauczycieli; 

- pogadanki; 

-współpraca z Radą Rodziców; 

- wychowawcy; 

- rodzice; 

- zespół psycholo-
giczno-
pedagogiczny; 

- Rada Rodziców; 
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Kształtowanie przekonań dotyczą-
cych znaczenia posiadanych infor-
macji, których wykorzystanie po-
maga w redukowaniu lęku w sytua-
cjach kryzysowych. 

- analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu 
podczas pracy z narzędziami i urządzeniami (pro-
cedura postępowania podczas wypadku przy pra-
cy);  

- doskonali umiejętność udzielenia pierwszej po-
mocy przedmedycznej w typowych sytuacjach 
zagrożenia; 

- lekcje przedmiotowe; 

- warsztaty ,,pierwsza pomoc 
przedmedyczna’’; 

- znajomość sygnałów alarmowych; 

- znajomość zasad związanych z ewa-
kuacją; 

- przestrzeganie zasad BHP  i regula-
minów; 

- ochrona danych osobowych; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie świadomości dotyczącej 
prawa do prywatności, w tym do 
ochrony danych osobowych  i 
ograniczonego zaufania do osób 
poznanych w sieci. 

- przestrzega ogólnie przyjęte zasady  związane z 
bezpieczeństwem w Internecie; 

-przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z 
korzystania z zasobów Internetu; rozpoznaje prze-
moc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na 
nią reagować; 

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

Rozwijanie umiejętności reagowa-
nia w sytuacjach kryzysowych, 
niesienia pomocy dotkniętym nimi 
osobom oraz minimalizowania ich 
negatywnych skutków.  

- wymienia zasady ostrzegania ludności o zagroże-
niach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i 
środki alarmowe; omawia zasady właściwego za-
chowania się w razie uruchomienia sygnałów alar-
mowych; 

Rozwijanie umiejętności lepszego 
rozumienia siebie poprzez poszu-
kiwanie i udzielanie odpowiedzi na 
pytania: Kim jestem? Jakie są moje 
cele i zadania życiowe? 

-podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w 
których należy zachować się asertywnie; uzasadnia, 
że można zachować dystans wobec nieaprobowa-
nych przez siebie zachowań innych ludzi lub prze-
ciwstawić się im; przedstawia różne formy zacho-
wań asertywnych;  

- ocenia krytyczne informacje i ich źródła, w szcze-
gólności w sieci, pod względem rzetelności i wiary-
godności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, 
docenia znaczenie otwartych  zasobów w sieci i 
korzysta z nich; 

- lekcje wychowawcze; 

- lekcje przedmiotowe; 

- pogadanki; 

- wychowawcy; 

- nauczyciele; 
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Klasa VIII/II GIM/IIIGIM 

Obszar Treści Cele szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowie-
dzialne 

ZDROWIE-edukacja 
zdrowotna 

 

 

Kształtowanie postawy uczniów 
nastawionej na rozwiązania – cha-
rakteryzującej się samoświa-
domością, wyobraźnią, kreatywno-
ścią. 

-wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu 
(prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje 
te, które szczególnie często występują wśród na-
stolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i spo-
łeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek 
może mieć wpływ od takich, na które nie może 
mieć wpływu; 

 - omawia konsekwencje zdrowotne stosowania 
używek w odniesieniu do podejmowania aktywno-
ści fizycznej; 

- lekcje wychowawcze; 

- lekcje przedmiotowe; 

- zawody sportowe; 

- konkursy; 

- koła zainteresowań; 

- gazetki, wystawy; 

- pogadanki; 

- wychowawcy; 

- nauczyciele; 

-pielęgniarka 
szkolna; 

 

Kształtowanie umiejętności wyzna-
czania sobie celów krótko- i długo-
terminowych. 

-omawia krótkoterminowe i długoterminowe kon-
sekwencje zachowań sprzyjających i zagrażających 
zdrowiu; 

Rozwijanie umiejętności oceny 
własnych możliwości.  

-ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem ; 

 -ustala indywidualny plan działania na rzecz wła-
snego zdrowia; 

- lekcje wychowawcze; 

- lekcje przedmiotowe; 

- zawody sportowe; 

- konkursy; 

- koła zainteresowań; 

- gazetki, wystawy; 

- pogadanki; 

 

 

 

- wychowawcy; 

- nauczyciele; 

-pielęgniarka 
szkolna; 

-rodzice; 

 

Kształtowanie świadomości doty-
czącej wykorzystania ruchu w życiu 
człowieka jako skutecznego sposo-
bu dbania o zdrowie psychiczne. 

-opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla 
zdrowia; 

 -wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, 
psychicznym, emocjonalnym a społecznym; 

 - uczestniczy w sportowych rozgrywkach klaso-
wych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej 
gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepi-
sów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego;  
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-motywuje innych do udziału w aktywności  

 

 fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o 
niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrze-
bach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, 
osoby starsze); 

  

RELACJE-
kształtowanie po-
staw społecznych 

 

Rozwijanie umiejętności poszuki-
wania takich rozwiązań, które stwa-
rzają korzyści dla obydwu stron.  

-identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współ-
pracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów; 

 -współpracuje z innymi, dzieli się zadaniami i wy-
wiązuje się z nich; 

- lekcje wychowawcze; 

-lekcje przedmiotowe; 

- indywidualne rozmowy; 

- gry i zabawy integracyjne; 

- zawody sportowe; 

- wystawy, gazetki; 

- przedstawienia teatralne; 

- nagradzanie uczniów poprzez pre-
zentowanie ich sukcesów; 

- pogadanki, konsultacje; 

- zamieszczanie informacji i zdjęć  na 
internetowej stronie szkoły; 

-współpraca ze społecznością lokal-
ną; 

- wychowawcy; 

- nauczyciele; 

-zespół psycholo-
giczno-
pedagogiczny; 

-rodzice; 

Rozwijanie umiejętności dostrze-
gania pozytywnych aspektów dzia-
łania zespołowego poprzez doce-
nienie różnic zdań i wiedzy, do-
świadczeń, specjalizacji, kompeten-
cji.  

 - przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia 
zasady skutecznej autoprezentacji  – kształtowania 
własnego wizerunku; 

- uczestniczy w zespołowym rozwiązywaniu pro-
blemu, posługuje się technologią taką jak: poczta 
elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształ-
cenia, dedykowany portal edukacyjny; 

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

Rozwijanie potrzeby ciągłego do-
skonalenia siebie jako jednostki, 
członka rodziny i społeczeństwa. 

- rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję po-
znawania świata i zachęca do praktycznego zasto-
sowania zdobytych wiadomości; 

- rozwija umiejętność samodzielnego docierania do 
informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz 
wartościowania; 

- kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz 
porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania; 

- jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowy-
chowanie; 

 -omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludź-
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mi, w tym z rodzicami i rówieśnikami wykazuje 
konieczność współdziałania w życiu społecznym i 
wyjaśnia istotę samorządności;  

-uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; ro-
zumie znaczenie potrzeb społecznych człowieka 
(kontaktu, przynależności, uznania);  

KULTURA-wartości, 
normy,  wzory za-
chowań 

 

Popularyzowanie wiedzy o różni-
cach kulturowych oraz rozwijanie 
umiejętności korzystania z niej w 
kontakcie z przedstawicielami in-
nych narodowości. 

-wymienia mieszkające w Polsce mniejszości naro-
dowe i etniczne, grupę posługującą się językiem 
regionalnym oraz grupy migrantów (w tym 
uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego za-
mieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rze-
czypospolitej Polskiej – prawa przysługujące et-
nicznym grupom mniejszościowym; 

 -uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości 
społeczno-kulturowe (regionalną, narodo-
wą/etniczną, państwową/obywatelską, europej-
ską); 

 -rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, 
szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia po-
trzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom; 

-lekcje przedmiotowe; 

-lekcje wychowawcze; 

-udział w lokalnych wydarzeniach 
kulturalnych;  

- współpraca ze społecznością lokal-
ną i instytucjami; 

-wycieczki; 

-pogadanki; 

-gazetki; 

 

 

-Dyrektor; 

-wychowawcy; 

-nauczyciele 
przedmiotów; 

-opiekunowie 
Samorządu Ucz-
niowskiego; 

-opiekunowie 
Szkolnego Koła 
Wolontariatu; 

 

Popularyzowanie wiedzy i rozwija-
nie świadomości na temat zasad 
humanitaryzmu. 

-zna podstawowe zasady humanitaryzmu i je stosu-
je 

Rozwijanie poczucia odpowiedzial-
ności społecznej poprzez podej-
mowanie działań na rzecz lokalnej 
społeczności. 

-bierze udział w akcjach charytatywnych 

-kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji 
regionalnej jako podstawy tożsamości regionalnej ; 

 -podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczno-
ści; 

BEZPIE-CZEŃSTWO-
profilaktyka zacho-
wań ryzykownych  

Propagowanie wiedzy na temat 
prawnych i moralnych skutków 
posiadania, zażywania i rozprowa-
dzania środków psychoaktywnych.  

-zna konsekwencje zdrowotne zażywania narkoty-
ków i substancji psychoaktywnych; 

 -wie o konsekwencjach prawnych wynikających z 

- lekcje wychowawcze; 

 -pogadanki, prelekcje; 

-gazetki; 

-Dyrektor 

-wychowawcy; 

-pedagog, psycho-
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(problemowych) 

 

 

 

 

 
posiadania i rozprowadzania środków psychoak-
tywnych- wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni 
odpowiadają za popełnienie wykroczeń i prze-
stępstw; 

 -uczy się asertywności poprzez odmawianie; 

 

-realizacja programów profilaktycz-
nych; 

-monitorowanie zachowań uczniów; 

-spotkania z policjantem; 

-szkolenia dla rodziców; 

-współpraca z Radą Rodziców; 

log; 

-Rada Rodziców; 

-rodzice; 

Rozwijanie umiejętności wykorzy-
stywania elementów negocjacji i 
mediacji w sytuacji rozwiązywania 
konfliktów. 

-uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać 
z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); 

- przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów 
oraz analizuje ich zalety i wady;  

-stara się rozwiązywać różnorakie konflikty z wyko-
rzystaniem metod mediacji i negocjacji; 

-lekcje wychowawcze; 

-lekcje przedmiotowe; 

-pogadanki; 

-prelekcje; 

-indywidualne rozmowy uczeń-
nauczyciel; 

-spotkania z pedagogiem, psycholo-
giem szkolnym; 

-zajęcia socjoterapeutyczne; 

-wychowawcy; 

-nauczyciele 
przedmiotów; 

-zespół psycholo-
giczno-
pedagogiczny; 

-rodzice; 

Rozwijanie umiejętności podejmo-
wania działań zgodnych ze zweryfi-
kowanymi źródłami wiedzy.  

- ocenia krytyczne informacje i ich źródła, w szcze-
gólności w sieci, pod względem rzetelności i wiary-
godności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, 
docenia znaczenie otwartych  zasobów w sieci i 
korzysta z nich; 

 

Utrwalanie umiejętności oceny 
konsekwencji podejmowanych 
działań dla siebie i dla innych – 
określanie alternatywnych rozwią-
zań problemu.  

-podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w 
których należy zachować się asertywnie; uzasadnia, 
że można zachować dystans wobec nieaprobowa-
nych przez siebie zachowań innych ludzi lub prze-
ciwstawić się im; przedstawia różne formy zacho-
wań asertywnych 

Rozwijanie umiejętności prowa-
dzenia rozmowy w sytuacji konflik-
tu – podstawy negocjacji i mediacji. 

- rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewer-
balnej jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; 
przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane 
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reakcje, wypowiadane i pisane słowa; 

-stosuje techniki negocjacji i mediacji 

 


