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I. WSTĘP 

Rozwój cywilizacyjny osiągnął taki poziom, na którym nie jest możliwe życie 

poza społeczeństwem.  Z tego powodu realizacja zadań  programu 

wychowawczo – profilaktycznego w szkole powinna umożliwić  młodym 

ludziom zdobycie umiejętności i przekonań  niezbędnych do życia  

we wspólnocie i dla wspólnoty, do odpowiedzialnego życia w demokratycznym 

społeczeństwie, w warunkach gospodarki rynkowej. Rosnące tempo zmian  

w każdej dziedzinie życia, wszechobecność mediów, bezkrytyczna reklama, 

nadmiar dóbr, chaos moralny, niewystarczający czas poświęcany dzieciom przez 

dorosłych przyczyniają się do występowania u coraz młodszych uczniów wielu 

niewłaściwych zachowań.  By im zapobiegać i zaradzić, wychowawcy, rodzice  

i nauczyciele, muszą podejmować niezwykle trudne zadania. Zasadnicze staje 

się pytanie: Jak ukształtować świadomie myślących, krytycznych wobec 

rzeczywistości młodych ludzi, którzy będą potrafili samodzielnie odróżnić dobro 

od zła i będą umieli panować nad światem rzeczy? By sprostać temu wyzwaniu, 

trzeba dokładnie zaplanować, w jaki sposób pomóc uczniom  

w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizowaniu wartości, jak pomóc 

 w odnajdywaniu swego miejsca w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności 

lokalnej, jak kształtować etykę pracy, zwłaszcza rzetelność i uczciwość. 

Punktem wyjścia do opracowania programu wychowawczego była 

diagnoza środowiska wychowanków, potrzeb i oczekiwań uczniów, a także   

rodziców oraz możliwości edukacyjnych nauczycieli. Natomiast wizerunek 

ucznia kończącego szkołę posłużył do sformułowania celów szczegółowych.  

Przygotowany program uwzględnia opinie rodziców i uczniów, 

przestrzegając zasady, że bezpośrednimi wychowawcami dzieci są ich rodzice 

(prawni opiekunowie), natomiast szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny. 

Wykorzystuje on  zarówno nowoczesne rozwiązania pedagogiki 

współczesnej, jak i najlepsze wzory wypracowane przez klasyków 

pedagogiki polskiej. Opiera się też na wieloletnim doświadczeniu 
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zatrudnionych nauczycieli, współpracujących ze szkołą rodziców i instytucji 

pozaszkolnych, którym leży na sercu dobro dziecka. 

 

Dobre wzorce rodzinne, wartości uniwersalne i tradycje narodowe 

będą inspiracją do poczynań wychowawczych nauczycieli. Takie 

podstawowe wartości jak prawda, sprawiedliwość, miłość, patriotyzm, 

tolerancja, godność i honor będą eksponowane w życiu szkoły, która ma być 

drugim domem ucznia. 

 

 

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – 

PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

 

 Konstytucja R P 

 Program Polityki Prorodzinnej  

 Statut Szkoły 

 Konwencja o Prawach Dziecka 

 Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców 

 Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską  

 Karta Nauczyciela 

 Ustawa  o ochronie zdrowia psychicznego,   Dz. U. 2017 poz. 882 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych, Dz. U. 2017 poz. 95 

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. 2015 

poz. 1390 



4 

 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania 

w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – 

„Bezpieczna+” ,   Dz. U. 2017 poz. 1698 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży, Dz. U. 2017 poz. 1656 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. 

U. 2017 poz. 1591 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach,  Dz. U.  2017,  poz.   1643 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 

września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych 

szkołach i placówkach artystycznych, Dz. U. 2017 poz. 1763 

 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 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1
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pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,   Dz. U. 2017 poz. 

356 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 

kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. 2017 poz. 783 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.                

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej  

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, Dz. U. 2015 poz. 

1249 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 

r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci   i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. 2015 poz. 1113 

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Program wychowawczo- profilaktyczny  Szkoły Podstawowej nr 27 im. 

Marii Montessori w Lublinie jest dokumentem pozwalającym połączyć 

oddziaływania  szkoły i domu rodzinnego uczniów.  

Celem naszych  działań jest umożliwienie uczniom wyboru  

indywidualnej drogi rozwoju, danie im szansy samodzielnego  

i krytycznego odbioru otaczającej  rzeczywistości w ten sposób, by mogli 

dostrzegać różnicę między dobrem a złem, między tym co wartościowe,  

a tym co naganne. 

Program   stanowi podstawę do pracy dyrekcji szkoły, wychowawców klas, 

nauczycieli przedmiotów, wychowawców świetlicy, pedagog, psychologa  

i logopedy szkolnego oraz nauczycieli bibliotekarzy, Samorządu 

Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji  
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i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców  

i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

Szkoła Podstawowa nr 27 im. M. Montessori w Lublinie to szkołą osiedlowa. 

Obecnie mieści się w dwóch budynkach. Przy  ul. Kresowej 1odbywają się 

lekcje  dzieci  na poziomie klas I-VII oraz grup Montessori, natomiast w 

budynku przy ul. Maszynowej 2 odbywają się zajęcia edukacyjne  klas V- VII 

oraz uczniów klas gimnazjalnych (dawnego Gimnazjum nr 17) . 

W placówce oprócz tradycyjnego nauczania funkcjonuje system edukacyjny 

oparty na koncepcji pedagogicznej Marii Montessori. Spora część dzieci 

uczęszczających do grup Montessori mieszka w różnych dzielnicach Lublina 

oraz poza granicami miasta. 

W związku z  powyższym  niektórzy uczniowie muszą do szkoły dojeżdżać. 

          Nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne w obydwu budynkach. 

Środowisko szkolne jest bardzo urozmaicone. Dzieci pochodzą z rodzin  

o niejednolitym statusie społecznym. Rodzice uczniów grup Montessori często 

mają wykształcenie wyższe, są aktywni w swoich środowiskach społecznych, 

pracują zawodowo. Celowo i świadomie wybrali placówkę ze względu  

na metodę nauczania. Natomiast znaczna grupa rodziców mieszkających  

w obrębie osiedla pozostaje bez pracy lub osiąga niewielkie dochody. Spora 

część ma wykształcenie średnie zawodowe lub ogólne. Wiele rodzin boryka się  

z trudnościami finansowymi i wymaga różnych form wsparcia. Duża część 

uczniów otrzymuje stypendia szkolne oraz jednorazowy zasiłek szkolny. 

Kilkanaście procent uczniów stale korzysta z obiadów finansowanych przez 

MOPR.  
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Osiedle Tatary charakteryzuje się dużym zagęszczeniem bloków. Mieszkania  

w nich są małe, niewygodne. Mieszkają w nich często rodziny trzypokoleniowe.  

W obwodzie szkoły znajdują się bloki socjalne. 

Trudna sytuacja życiowa mieszkańców osiedla wywołuje często negatywne 

postawy. W swoich środowiskach lokalnych uczniowie narażeni są na kontakty 

z osobami zagrożonymi uzależnieniami. W ich domu 

rodzinnym często obserwuje się narastające problemy związane z: utratą pracy, 

samotnym wychowaniem dzieci, eurosieroctwem, nadużywaniem alkoholu  

i wchodzeniem w konflikt z prawem bądź niewydolnością wychowawczą.  

Na osiedlu  odnotowuje się przypadki rozprowadzania narkotyków oraz 

działalność nieformalnych grup przestępczych. 

Obserwuje się małą aktywność społeczną wśród dorosłych, zarówno  

na rzecz swojego środowiska domowego jak i lokalnego. Znaczna część 

rodziców nie ma pomysłu na organizowanie wolnego czasu dzieciom, nie 

korzysta z oferty kulturalnej miasta. Brak opieki wpływa negatywnie  

na zachowania uczniów, a także osiągane wyniki edukacyjne. Uczniowie 

spędzają czas wolny najczęściej na spotkaniach z rówieśnikami, grze  

na komputerze czy oglądaniu telewizji.  

Na osiedlu funkcjonują oprócz naszej szkoły  przedszkola, kościół, Filia 

Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, Środowiskowy Dom Samopomocy, 

MOPR, Komisariat Policji, Punkt Konsultacyjny Monaru, Towarzystwo   

 Nowa Kuźnia . 

V. DIAGNOZA PROBLEMÓW 

Obserwacja środowiska uczniów i ich rodziców  wykazała występowanie 

następujących problemów: 

 niepowodzenia szkolne zwłaszcza wśród uczniów klas tradycyjnych, 
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 brak kultury osobistej, 

 nieposłuszeństwo, kłamstwa, nadaktywność psychoruchowa uczniów, 

konflikty rówieśnicze nacechowane agresją słowną i fizyczną  

(np. zastraszanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, przezywanie), 

 brak zainteresowania nauką. 

Zachowania te coraz częściej występują u uczniów  młodszych,  

tj. sześcio- i siedmioletnich. Ich przyczyną jest m. in. niewydolność 

wychowawcza rodziców. 

VI. OBSZARY DZIAŁANIA 

Działania wychowawczo - profilaktyczne, których adresatami są 

uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele szkoły, przewidziano w następujących 

obszarach: 

1. zdrowie – edukacja zdrowotna, 

2. relacje – kształtowanie postaw społecznych, 

3. kultura -  wartości, norm i wzory  zachowań, 

4. bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

(problemowych). 

 

VII. MISJA SZKOŁY 

W szkole preferowane są działania oparte na zasadach partnerstwa, 

przyjaźni, szacunku i życzliwości. 

Nauczyciele w pracy dydaktyczno – wychowawczej kierują się dobrem 

uczniów. Troszczą się o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtują właściwą 

postawę moralną, patriotyczną i obywatelską swoich wychowanków. Dążą  

do pełnego rozwoju ich osobowości. 
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Szkoła wspiera rozwój dzieci poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej 

atmosfery procesu nauczania. Nauczyciele dążą do rozpoznawania, zachęcania, 

rozwijania indywidualnych uzdolnień oraz umiejętności uczniów. Rozbudzają 

chęć i szacunek do nauki pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. 

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie 

wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie 

pozytywnego podejścia do nauki oraz pracy, zachęcanie do działania 

zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska 

przyrodniczego i społecznego. 

 

 

VIII. MODEL   ABSOLWENTA  SZKOŁY  

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent był: 

 ciekawy świata – korzystał z różnych źródeł informacji, gromadził  

wiadomości, wykorzystywał  nowoczesne technologie informacyjne  

i poszerzał swoją wiedzę, 

 przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał  

samodzielnie, twórczo i krytycznie, potrafił realizować własne plany  

i marzenia, 

 znał  i szanował  tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał  chęć 

poznania ojczystego kraju i jego historii; szanował  tradycje  

i obrzędowość, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem 

Polski i Europy; 

 odpowiedzialny – wyrażał  siebie w sposób akceptowany społecznie, 

wywiązywał się z powierzonych zadań,  starał się przewidzieć skutki 

swoich działań i gotów był  ponieść konsekwencje swoich czynów, 

potrafił rozróżniać dobre i złe zachowanie; był  punktualny, szanował  

czas swój i innych ludzi, 
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 akceptował  swoje  porażki i wyciągał z nich wnioski na przyszłość, 

 potrafił zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, 

używał form grzecznościowych; sprawnie posługiwał  się językiem 

polskim,  

 dobrze funkcjonował  w swoim otoczeniu, potrafił budować przyjazne 

relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje i nad nimi panować, 

pokojowo rozwiązywał konflikty, potrafił dyskutować, był  wrażliwy na 

potrzeby innych; 

 dbał o zdrowie własne i innych, kształtował  właściwe nawyki 

żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania 

alkoholu, nikotyny i innych używek; 

 rozważny – znał zagrożenia występujące w środowisku, reagował  

adekwatnie do sytuacji, potrafił zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym; 

 

IX. CELE OGÓLNE SZKOŁY 

 

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego rozwoju 

(intelektualnej, moralno-społecznej, duchowo-emocjonalnej i fizycznej). 

2. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do ukończenia edukacji na poziomie podstawowym  

 (kl. I-VIII) i gimnazjalnym (oddziały gimnazjalne). 

3. Kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych, obywatelskich  

i  ekologicznych, gwarantujących aktywny udział w życiu społeczeństwa. 

4. Stwarzanie  bezpiecznych  warunków pobytu uczniów  w szkole: 

a) zapewnienie opieki  podczas zajęć lekcyjnych  i w czasie przerw, 

b)  wykorzystanie monitoringu wizyjnego w budynku oraz wokół szkoły. 

 

X. ZADANIA PRIORYTETOWE SZKOŁY 



11 

 

1. Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji 

celów i zadań przyjętych w programie wychowawczym. 

2. Organizacja procesu edukacji ukierunkowana na harmonijny rozwój 

ucznia we wszystkich jego sferach. 

3. Wspomaganie rodziny w jej naturalnych prawach do wychowania dzieci, 

ułatwianie kontaktów z różnymi specjalistami, m. in. z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność szkoły,  

ze środowiskiem lokalnym. 

5. Zapewnienie kadry pedagogicznej o wysokich kwalifikacjach  

i umiejętnościach. 

 

Zadania programu wychowawczo – profilaktycznego realizowane są  

w ramach godzin wychowawczych prowadzonych przez wychowawców lub 

zaproszonych specjalistów; w ramach zajęć edukacyjnych obowiązkowych  

i pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, poprzez udział w zajęciach 

pozaszkolnych – wycieczki, rozgrywki sportowe, konkursy, lekcje muzealne, 

wyjścia do kina, teatru, filharmonii,  w czasie realizacji różnych programów 

profilaktycznych, poprzez udział w uroczystościach szkolnych i państwowych 

oraz udział w ich przygotowaniu. 

 

W trakcie realizacji  zadań programu wychowawczo – profilaktycznego są  

stosowane  różnorodne środki dydaktyczne: 

1.  techniczne  

- wzrokowe  (tablica szkolna, przeźrocza, film, rysunki, fotografie, 

ilustracje z czasopism, folderów itp.) 

- słuchowe ( nagrania magnetofonowe, płytowe, audycje radiowe)  

- wzrokowo -  słuchowe  ( programy komputerowe , telewizyjne, 

multimedialne) 

- automatyzujące ( komputery, fantomy, modele) 
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2. symboliczne, przedstawiające rzeczywistość za pomocą słowa żywego  

i drukowanego (w tym podręcznik szkolny), znaków, rysunków, grafów,  map  

3. naturalne takie jak okazy z otoczenia przyrodniczego, kulturowego, 

społecznego, które bezpośrednio przedstawiają rzeczywistość  

 

XI. WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

ZE SZKOŁĄ.  

1. UNIWERSYTET MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

2. Polskie  Stowarzyszenie Montessori, Łódź ul. Jaracza 68 tel. 42 631 98 49 

3. Lubelski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Montessori 

4. Polski Czerwony Krzyż, Oddział w Lublinie, ul. Puchacza 6, tel. 81 532 08  

5. Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Wyszyńskiego 2, tel. 81 743 64 65. 

6. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Hutnicza 3, tel. 81 746 17 39. 

7. Centrum Aktywności Środowiskowej, ul. Grygowej 4 B, tel. 81 466 54 59. 

8. Wolontariat Wiosna – Akademia Przyszłości, Centrum Wolontariatu  

ul. Jezuicka 4/5, tel. 81 534 26 52. 

9. Rada Osiedla Tatary 

10.  Przedszkole nr 18, ul. Lipowa 18, tel. 81 532 75 30 

11.  Przedszkole nr 19, ul. Weteranów 5, tel. 81 446 50 10 

12.  Przedszkole nr 34, ul. Motorowa 10, ul. tel. 81 746 23 14 

13.  Przedszkole Integracyjne nr 40, ul. Gospodarcza 18, tel. 746 08 12 

14.  Przedszkole nr 44, ul. Maszynowa 6, tel. 81 746 24 36 

15.  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 

tel. 81 464 87 94 96 
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16.  II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej z siedzibą w Świdniku 

17.  KLUB INNER WHEEL,  ul. Plac Litewski 2  660 199 423 

18.  Hosanna  KLUB BIBLIJNY, tel. 600 56 22 

19.  MOPR Filia nr 2, ul. Kresowa 9, tel. 81 466 54 30 

20.  MOPR Filia nr  11- ul. Hutnicza 1a tel. 81 466 54 49 

21.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, ul. Magnoliowa 8, 

 tel. 81 747 35 26;  509 731 851 

22.  CENTRUM MEDYCZNE SANUS,  ul. Kiwerskiego 3, tel. 81 747 39 99 

23.  Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, ul. Staszica 22, tel. 81 532 85 17 

24.  Zespół Poradni nr 2, ul. I Armii WP 1, tel. 81 532-48-22. 

25.  Filia Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, ul. Hutnicza 28 A,  

tel. 81 747 08 80 

26.  MONAR – Stowarzyszenie, Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii 

Uzależnień w Lublinie, ul. Montażowa 16, tel. 81 745 10 10 

27.  Stowarzyszenie STOP w Lublinie, ul. Towarowa 19, tel. 81 748-38-89 

28.  Policja – VI Komisariat, ul. Gospodarcza 2, tel. 81  746 27 66 

29.  Centrum Interwencji Kryzysowej MOPR, ul. Probostwo 6A, tel. 81 466 55  

30.  Straż Miejska,   Lublin    ul. Podwale 3a,   tel. 81 466 50 20 

31.  Towarzystwo Nowa Kuźnia, ul. Samsonowicza 25, 20-485tel. 81 443 43 13, 

602 79 63 68 

 

XII. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania  

i kształcenia dzieci. 

NAUCZYCIELE 
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1. Realizują w toku swojej pracy treści i cele programowe programu 

wychowawczo - profilaktycznego szkoły. 

2. Współtworzą korzystne środowisko wychowawcze: 

- odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  

w szkole, w czasie wycieczek, wyjść poza szkołę, 

- kształtują właściwe stosunki między uczniami. 

- współpracują z osobami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły. 

3. Czuwają nad realizowaniem obowiązku szkolnego przez uczniów. 

4. Przygotowują ocenę postępów w nauce i zachowaniu uczniów na zebrania  

z rodzicami. 

5.  Na bieżąco rozwiązują pojawiające się trudności i problemy wychowawcze  

i informują o nich rodziców.  

6.  Wychowawcy poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków. 

7. Wychowawcy wspólnie z pedagogiem, psychologiem i logopedą organizują 

różne formy pomocy edukacyjnej, wychowawczej i materialnej dla uczniów. 

8.  Prowadzą pedagogizację rodziców. 

RODZICE 

1. Uczestniczą w życiu szkoły i klasy zgodnie z założeniami wychowawczymi 

(organizowanie i pomoc w opiece nad dziećmi w czasie wycieczek, imprez  

oraz uroczystości klasowych i szkolnych). 

2. Aktywnie uczestniczą w zebraniach rodziców, dniach otwartych, prelekcjach 

poświęconych zagadnieniom wychowawczo - profilaktycznym (przyjmują 

informacje i opinie nauczycieli i wychowawcy o pracy dziecka, przekazują 

swoje spostrzeżenia i wątpliwości), w razie potrzeby  współpracują z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną. 

3. Dbają o wygląd swojego dziecka, o wyposażenie go w niezbędne przybory 

szkolne, podręczniki, zeszyty, zapewniają stałe miejsce pracy dziecka w domu. 

4. Wdrażają dzieci do wypełniania obowiązków życia codziennego ( w domu  

i szkole). 
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5. Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez swoje dzieci. 

6. Pomagają swoim dzieciom w wyborze dobrej lektury, programu 

telewizyjnego, gier, wzorca (idola) do naśladowania. 

 

XIII. EWALUACJA 

 

 Program wychowawczy jest programem otwartym, którego ewaluacja 

oparta jest na okresowym monitorowaniu szkolnego środowiska 

wychowawczego, skuteczności oddziaływań wychowawczych i realizowanych 

programów.  

 Sposoby ewaluacji:  

−  ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, 

− badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu 

uczniowskiego, 

−  wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rady pedagogicznej, 

−  opinie samorządu i nadzoru pedagogicznego przekazane ustnie lub pisemnie, 

− sprawozdania wychowawców klas sporządzane dwukrotnie w ciągu roku,  

a dotyczące realizacji założonych celów planów wychowawczych. 

Oceny efektów pracy dokonuje się na posiedzeniu rady pedagogicznej 

podsumowującej okresową  pracę szkoły. 

 

XIV. LITERATURA 

 
Gaś Z. B. (red.), (2005), Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole, Warszawa: 

MENiS.  

Gaś Z. B., (2006), Profilaktyka w szkole, Warszawa: WSiP.  

Gaś Z. B. (red.), (2011), Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania, Lublin: 

Innovatio Press.  



16 

 

Gaś Z. B., (2013), Profilowanie psychologiczne uczniów jako warunek skutecznych 

oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, Lublin: Innovatio Press.  

Gaś Z. B. (red.), (2016), Rodzina a profilaktyka zaburzeń w zachowaniu, Lublin: Innovatio 

Press.  

Kołakowski A. (red.), (2013), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  

Kowalska K., (2015), Cnoty kardynalne jako fundament wychowania człowieka dojrzałego, 

[w:] Gaś Z. B. (red.), Kłopoty z dorosłością, Lublin: Innovatio Press, s. 29–44.  

Łobocki M., (2007), W trosce o wychowanie w szkole, Warszawa: Oficyna Wydawnicza 

IMPULS.  

Ostrowska K., (1994), W poszukiwaniu wartości, Gdańsk: Wydawnictwo Rubikon. 

Ostaszewski K., (2014), Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów 

resilience, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.  

Poleszak W., (2012), Synergia w zespołach interdyscyplinarnych pracujących na rzecz 

dziecka i rodziny, [w:] Uchnast Z. (red.), Synergia a dobro wspólne. Wybrane zagadnienia z 
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Zadania i treści  wychowawczo-profilaktyczne szkoły 
 

Klasy I-III 

 
 

OBSZAR  Zdrowie – edukacja zdrowotna 

 

ZADANIA DZIAŁANIA ODPOWIEDZILANY 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami 

dbałości o zdrowie własne i innych, 

kształtowanie umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi 

życia. 

- spotkanie z pielęgniarką szkolną, stomatologiem, 

- spotkanie z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

- konkursy o tematyce zdrowotnej. 

pielęgniarka szkolna, 

stomatolog, 

pedagog szkolny,     

psycholog szkolny, 

wychowawcy klas. 

Zapoznanie z zasadami zdrowego, 

racjonalnego odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej. 

 

- spotkanie z pielęgniarką szkolną, stomatologiem, 

- instruktaż mycia zębów – pielęgniarka szkolna, 

- przedstawienie uczniom piramidy zdrowego żywienia, 

- nauka gier i zabaw ruchowych, 

- nauka ćwiczeń ogólnorozwojowych, 

- wdrażanie uczniów do mycia rąk przed posiłkami i po skorzystaniu z 

toalety. 

pielęgniarka szkolna, 

stomatolog,  

wychowawcy klas. 

Przygotowanie do podejmowania działań 

mających na celu zdrowy styl życia  

- dostarczanie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem i 

odreagowywania napięć, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 
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w aspekcie fizycznym i psychicznym. - przekazywanie sposobów radzenia sobie ze złością, 

- nauka nazywania emocji, 

- systematyczne organizowanie gier, zabaw, ćwiczeń ruchowych. 

Kształtowanie postawy odpowiedzialności 

za własne zdrowie. 

 

- informowanie o wpływie sposobu odżywiania, rodzaju aktywności 

fizycznej na zdrowie, 

-informowanie uczniów o szkodliwości stosowania używek (zajęcia 

psychoedukacyjne, spotkania ze specjalistami), 

- przekazywanie informacji o szkodliwości biernego palenia, 

- realizacja programów profilaktycznych, 

- zapoznanie uczniów z problemem złego dotyku. 

wychowawcy klas 

Rozwijanie umiejętności podejmowania 

działań na rzecz ochrony przyrody w swoim 

środowisku. 

 

- udział w akcjach proekologicznych, 

- zbiórki surowców wtórnych (makulatura, nakrętki) na terenie szkoły, 

- przygotowanie i udział w akcjach i apelach szkolnych związanych  

z ochroną środowiska naturalnego, 

- konkursy o tematyce przyrodniczej, 

- wdrażanie do utrzymywania czystości w miejscu pracy i zabawy, 

- wdrażanie do segregowania odpadów. 

wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy. 

Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk 

przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo-skutkowego 

 

- wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, 

- proste hodowle roślin,  

- organizowanie prostych obserwacji, doświadczeń    i eksperymentów 

dotyczących obiektów i zjawisk przyrodniczych, 

wychowawcy klas 
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- wdrażanie uczniów do sporządzania notatek  z obserwacji, 

poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania. 

Uświadomienie wpływu przyrody 

nieożywionej na życie ludzi, zwierząt  

i roślin. 

- przeprowadzanie obserwacji przyrodniczych, 

- prowadzenie kalendarza pogody. 

wychowawcy klas 

 

OBSZAR        Relacje – kształtowanie postaw społecznych  

ZADANIA DZIAŁANIA ODPOWIEDZILANY 

Kształtowanie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych. 

 

- organizowanie gier i zabaw integracyjnych, 

- zapoznanie z zasadami savoirvivre'u, 

- organizowanie sytuacji sprzyjających rozmowie, dyskusji, 

- wdrażanie do rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy. 

wychowawcy klas 

Rozwijanie umiejętności formułowania 

prostych wniosków na podstawie obserwacji 

i własnych doświadczeń. 

 

- prowadzenie obserwacji przyrodniczych, 

- umożliwienie uczniom korzystania w procesie kształcenia z różnych 

źródeł wiedzy, poszukiwania   i weryfikowania jej, 

- czytanie i omawianie książek połączone z analizą przyczyn i skutków 

zachowań bohaterów. 

nauczyciele, wychowawcy 

klas 

Kształtowanie umiejętności przestrzegania 

obowiązujących reguł. 

- tworzenie kontraktów klasowych, 

- uświadamianie konsekwencji łamania reguł. 

wychowawcy klas 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania     - organizowanie gier i zabaw  integracyjnych, wychowawcy klas, 
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i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 

współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury 

osobistej. 

 

- organizowanie imprez klasowych i szkolnych (Dzień Chłopaka  

i Dziewczyny, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, 

Dzień Babci i Dziadka), 

- zapoznanie z zasadami savoirvivre'u, 

- upowszechnianie idei akceptacji różnorodności wśród uczniów 

odmiennych językowo i kulturowo, 

- tworzenie warunków do bezpiecznej i efektywnej edukacji dla uczniów 

z niepełnosprawnościami, 

- prezentowanie różnych sposobów komunikacji werbalnej 

 i pozawerbalnej oraz pokonywanie barier komunikacyjnych, 

- uczenie szacunku wobec pracowników szkoły, osób starszych, 

rodziców, rówieśników, 

- organizowanie przez wychowawców klas zajęć dotyczących budowania 

relacji interpersonalnych (filmy, pogadanki, dyskusje, zabawy 

integracyjne, prace plastyczne, dramy, spotkania, wycieczki, zajęcia 

ruchowe), 

- organizowania pracy w grupach i parach, ustalanie zasad współpracy. 

nauczyciele, pracownicy 

szkoły, 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor szkoły 

Przygotowanie do sprawiedliwego  

i uczciwego oceniania zachowania własnego 

i innych ludzi. 

 

- kształtowanie umiejętności wyrażania, nazywania i komunikowania 

uczuć i emocji, 

- czytanie książek połączone z oceną zachowania bohaterów, 

- prowadzenie rozmów, zajęć, pogadanek związanych z ocenianiem 

wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny 
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własnego zachowania i innych ludzi. 

Zapoznanie z podstawowymi prawami 

 i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia 

oraz członka szkolnej społeczności, rodziny 

i kraju; 

 

- zapoznanie z dokumentami funkcjonującymi w szkole (Statut szkoły, 

Koncepcja pracy szkoły, regulaminy, wewnątrzszkolne ocenianie, Karta 

Praw Dziecka), 

- zapoznanie uczniów z normami i zasadami panującymi w 

społeczeństwie, 

- zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka.  

wychowawcy klas, 

Rozwijanie empatii, umiejętności 

podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów 

 i sporów. 

- prowadzenie akcji charytatywnych, 

- promowanie wolontariatu, 

- promowanie pozytywnych wzorców zachowań, 

- nauka rozwiązywania konfliktów drogą pokojową. 

 

wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, 

Samorząd Klas Młodszych. 

 

 

OBSZAR      Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

Zadania Działania Odpowiedzialni 

Kształtowanie umiejętności właściwego 

komunikowania się w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język   i kulturę 

wypowiadania się.  

- prowadzenie lekcji dobrego wychowania, 

- organizowanie konkursów recytatorskich, zajęć doskonalących 

umiejętności wyrażania, nazywania i komunikowania uczuć i emocji, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, 
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Kształtowanie wrażliwości estetycznej 

 i 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. 

Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania literaturą, kulturą i 

sztuką poprzez:  

- spotkania biblioteczne, 

- audycje muzyczne, 

- włączanie się w akcję Cała Polska czyta dzieciom,  

- udział w zajęciach MAF-u,  

-wyjścia do teatru, filharmonii, skansenów, na wystawy, do muzeów,  

- współpracę z domami kultury, 

- organizowanie wycieczek krajoznawczych,  

wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele biblioteki. 

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. 

- organizowanie spotkań z seniorami,  

- organizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, 

- włączanie się w różnego rodzaju akcje charytatywne organizowane na 

terenie szkoły i poza nią, 

-  prowadzenie zajęć okolicznościowych wskazujących na potrzeby 

innych dzieci, 

- realizacja programów profilaktycznych, 

wychowawcy klas,  

wychowawcy świetlicy, 

Samorząd Klas Młodszych, 

opiekun Szkolnego Koła 

Caritas, 

Inspirowanie do podejmowania aktywności  - włączanie uczniów do współorganizowania zajęć, apeli, uroczystości, wychowawcy klas , 
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i inicjatyw oraz pracy zespołowej, 

wspomaganie działań mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie własnych 

zainteresowań oraz służących kształtowaniu 

własnego wizerunku i otoczenia.  

- organizowanie zajęć prezentujących zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów, 

- przygotowywanie wraz z dziećmi i rodzicami uroczystości klasowych. 

 

wychowawcy świetlicy. 

Przygotowanie do radzenie sobie  

w sytuacjach codziennych wymagających 

umiejętności praktycznych, budzenie 

szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów.  

- prowadzenie lekcji dobrego wychowania, 

- poznanie bliżej pracy niektórych rodziców dzięki spotkaniom z nimi, 

jak też, w miarę możliwości, odwiedzinom w miejscach pracy rodziców, 

- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy. 

Wstępne kształtowanie postaw wyrażających 

szacunek do symboli i tradycji narodowych 

oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą 

 i społecznością lokalną. 

- utrwalenie znajomości symboli narodowych oraz właściwej wobec nich 

postawy, 

- udział w różnego rodzaju uroczystościach, 

- organizowanie uroczystych spotkań klasowych przed świętami Bożego 

Narodzenia i Wielkiej Nocy z zachowaniem znanych i kultywowanych 

w domach rodzinnych zwyczajów. 

wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, 

katecheci. 

Kształtowanie umiejętności wyrażania 

własnych emocji w różnych formach 

ekspresji. 

- odgrywanie przez uczniów scenek dramowych, 

- udział w apelach szkolnych. 

wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, 

pedagog szkolny, 

Kształtowanie poczucia własnej wartości 

dziecka, podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie kreatywności  

-zajęcia programów profilaktycznych, 

- organizowanie szkolnych kiermaszy, zbiórek na rzecz potrzebujących, 

- organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów, zawodów, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, 
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i przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje decyzje 

i działania. 

turniejów, przeglądów, wystaw.  

 

Samorząd Klas Młodszych, 

opiekun Szkolnego Koła 

Caritas, PCK. 

 

OBSZAR         BEZPIECZEŃSTWO  – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Zadania Działania Odpowiedzialni 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacji zagrożenia życia  

i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych. 

 

- ćwiczenia ewakuacji, 

- zajęcia programów profilaktycznych, 

- organizowanie prelekcji przedstawicieli służby zdrowia, 

- warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- spotkania o charakterze prewencyjnym z przedstawicielami Policji, 

Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, 

- promowanie pozytywnych wzorców zachowań. 

nauczyciel odpowiedzialny za 

ewakuację,  

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny. 

 

 

 

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 

- propagowanie bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu, 

telefonu komórkowego, telewizji, gier komputerowych, 

- omówienie zagrożeń, jakie niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z 

Internetu, 

- wskazanie adresów dobrych stron odpowiednich do wieku uczniów 

oraz niosących edukacyjne treści, 

- uwrażliwianie rodziców na kontrolę dostępu dzieci do Internetu.  

 

wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy, 

Policja, Straż Miejska, 

zaproszeni goście. 
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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 

korzystania ze środków komunikacji, 

organizowania zajęć ruchowych i poruszania 

się po drogach. 

- omawianie, powtarzanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas 

korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych,  

- organizowanie zajęć ze znajomości przepisów ruchu drogowego, 

- praktyczna nauka bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, 

- spotkania z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego, 

 

wychowawcy klas 

wychowawcy świetlicy 

zaproszeni goście 

Policja, Straż Miejska, 

Kształtowanie umiejętności utrzymywania 

ładu i porządku wokół siebie, w miejscu 

nauki i zabawy. 

- wspólne ustalanie i przestrzeganie zasad obowiązujących w klasie, 

- dbanie o estetykę swoich klas,  

 

wychowawcy klas 

 

 

KLASY IV 

 

 

OBSZAR                              Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

ZADANIA DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNY 

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. 

 

Dostarczanie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem  

i odreagowywania napięć. 

 

wychowawca, 
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Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej 

motywacji do działania. 

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej dzieci i środowiska, w jakim uczeń 

żyje. 

wychowawca, 

 

Nabywanie umiejętności gromadzenia 

i porządkowania wiedzy o sobie. 

Kształtowanie postaw otwartych  

na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy 

zaczynają się trudności i kiedy wybór jest 

ważny i trudny. 

Wdrażanie  do  wykorzystania  różnych form  spędzania czasu wolnego, 

dostarczanie informacji i organizowanie spotkań dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli na temat zdrowego stylu życia. 

Dostarczanie wiedzy  na temat  związku  między prawidłowym stylem 

życia, a efektami w pracy. Informowanie uczniów i rodziców  

o psychologii reklamy. 

wychowawca, nauczyciele, 

pedagog. 

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych  

poprzez promowanie aktywnego i zdrowego 

stylu życia. 

 

Informowanie uczniów i rodziców o psychologii reklamy. 

Zapoznanie uczniów z problemem złego dotyku. 

Wzbogacanie księgozbioru biblioteki w literaturę dotycząca przyczyn  

i skutków sięgania po używki. 

Ukazywanie negatywnych skutków korzystania z komputera, telewizora 

i telefonu komórkowego. 

Informowanie uczniów o szkodliwości stosowania używek (zajęcia 

psychoedukacyjne, spotkania ze specjalistami).  Realizacja programów 

profilaktycznych. 

Propagowanie aktywności ruchowej. 

Systematyczna kontrola czystości i uczenie higieny. 

Propagowanie racjonalnego odżywiania, zdrowego stylu życia. 

wychowawca, nauczyciele 

informatyki, 

Policja, Straż Miejska, 

nauczyciele w-f 

rodzice, zaproszeni goście, 

pielęgniarka. 
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Ukazywanie sposobów  dbałości  swoje zdrowie psychiczne i fizyczne,  

higienę osobistą, wygląd zewnętrzny i zdrowie. 

Utrwalanie  zasad  zdrowego odżywiania. 

 

 

OBSZAR           Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

 

Kształtowanie umiejętności właściwej 

komunikacji, stanowiącej podstawę  

współdziałania. 

Kształtowanie umiejętności wyrażania, 

nazywania i komunikowania uczuć i emocji. 

Kształtowanie umiejętności asertywnego 

wyrażania własnych potrzeb. 

Zapoznanie z dokumentami funkcjonującymi w szkole (Statut szkoły, 

Koncepcja pracy szkoły, regulaminy, wewnątrzszkolne  ocenianie, Karta 

Praw Dziecka). 

Tworzenie kontraktów klasowych. 

Prezentowanie  różnych sposobów komunikacji werbalnej 

 i pozawerbalnej oraz pokonywanie barier komunikacyjnych. 

wychowawca, pedagog, 

nauczyciele, 

 

Kształtowanie postawy szacunku  

i zrozumienia wobec innych osób.  

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności 

innych ludzi. Kształtowanie postaw szacunku 

wobec osób niepełnosprawnych i chorych. 

Kształtowanie tolerancji religijnej, kulturowej, 

rasowej.  

Organizowanie gier i zabaw integracyjnych. 

Organizowanie imprez klasowych i szkolnych. 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka. 

 

wychowawca, psycholog, 

pedagog, 
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Rozwijanie zdolności do inicjowania 

i podtrzymywania znaczących głębszych 

relacji. 

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku  

w społeczności szkolnej.  

 

Zapoznanie uczniów z normami i zasadami panującymi  

w społeczeństwie. 

Zapoznanie z zasadami savoir-vivre'u. 

Prowadzenie akcji charytatywnych. 

Promowanie wolontariatu.  

Tworzenie warunków do bezpiecznej i efektywnej edukacji dla uczniów  

z niepełnosprawnościami. 

Upowszechnianie idei akceptacji różnorodności wśród uczniów 

odmiennych językowo i kulturowo. 

Organizowanie przez wychowawców klas zajęć dotyczących budowania 

relacji interpersonalnych. 

Przygotowanie uczniów  do pracy zespołowej i grupowej. 

Organizowanie w poszczególnych oddziałach imprez 

okolicznościowych (Dzień Matki, Mikołajki etc.). 

rodzice, wychowawca, 

nauczyciele, pedagog, 

 

 

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu 

człowieka 

Przygotowanie uczniów  do samokształcenia, świadomego 

wyszukiwania, selekcjonowania, porządkowania  i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł .  

wychowawca, nauczyciele, 

pedagog, wychowawca, 

rodzice, 
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Wykorzystanie  zasobów biblioteki szkolnej ( księgozbiór  i zasoby 

multimedialne). 

 

 

OBSZAR          Kultura – wartości, normy i wzory zachowań. 

 

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. 

mówienia prawdy, sprawiedliwego 

traktowania. 

Promowanie pozytywnych wzorców zachowań. Egzekwowanie 

przestrzegania zasad współżycia  w społeczności szkolnej. 

wychowawca, 

 

Kształtowanie pozytywnego stosunku  

do procesu kształcenia. 

 

Umożliwienie uczniom korzystania w procesie kształcenia z różnych 

źródeł wiedzy, poszukiwania i weryfikowania jej. 

Stwarzanie każdemu uczniowi maksymalnie korzystnych warunków  

dla rozwoju i osiągnięcia sukcesu, odpowiednio do jego możliwości 

intelektualnych i fizycznych, pracowitości oraz zaangażowania 

(indywidualizacja). 

 

nauczyciele, pedagog, 

rodzice, wychowawca, 

bibliotekarze, 

 

 

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa  

w kulturze. 

Budowanie atmosfery otwartości  

i przyzwolenia na dyskusję. 

Redukowanie agresywnych zachowań 

poprzez uczenie sposobów rozwiązywania 

Udział w imprezach organizowanych przez placówki kultury. 

Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów, zawodów, 

turniejów, przeglądów, wystaw.  

Włączanie uczniów  do współorganizowania zajęć, apeli, uroczystości. 

Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania literaturą, kulturą  

i sztuką.  

wychowawca, nauczyciele, 
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problemów. 

 

Propagowanie  kultury słowa.  

Uczenie szacunku wobec pracowników szkoły, osób starszych,  

rodziców, rówieśników. 

Uświadamianie zagrożeń wynikających  

z korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

Korzystanie z zasobów Internetowego Centrum Informacji 

Multimedialnej. 

Przeciwdziałanie cyberprzemocy poprzez uświadamianie 

niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z Internetu. 

Wychowawca, nauczyciele, 

rodzice, nauczyciele 

informatyki i bibliotekarze, 

 

 

OBSZAR                       Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Zwiększanie wiedzy na temat środków 

uzależniających i zagrożeń  z nimi 

związanych. 

Rozwijanie umiejętności troski o własne 

bezpieczeństwo w relacjach  

z innymi. 

Spotkania z pracownikami służby zdrowia. 

Realizacja programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniom 

oraz promujących zdrowy, aktywny styl życia. 

Współpraca z Wydziałem Prewencji  Policji  i w ramach programu 

zapobiegania i zwalczania  uzależnień  (alkohol,  narkotyki, leki, dopalacze, 

papierosy) i  Straży Miejskiej. 

pielęgniarka, wychowawca, 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog, 

 

 

 

 

 

 

KLASY  V 
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OBSZAR       Zdrowie – edukacja zdrowotna 

ZADANIA  

 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNY 

Zachęcanie uczniów do pracy nad 

własną motywacją oraz analizą 

czynników, które ich demotywują.  

 

1. Wzbudzanie u uczniów motywacji wewnętrznej, stosowanie motywacji 

zewnętrznej. 

2. Stosowanie kart samooceny. 

3. Przestrzeganie zapisów zawartych w przedmiotowych systemach oceniania 

4. Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów, zawodów, 

turniejów, przeglądów, wystaw.  

5. Włączanie uczniów do współorganizowania zajęć, apeli, uroczystości 

6.Eksponowanie osiągnięć uczniów. 

7. Umożliwienie uczniom zajęć indywidualnych z wolontariuszami. 

8. Prowadzenia kół zainteresowań. 

dyrekcja 

 

nauczyciele 

 

wychowawcy 

 

pedagog szkolny 

 

Kształtowanie umiejętności 

podejmowania i realizacji 

zachowań prozdrowotnych.  

 

1. Spotkanie z pielęgniarką szkolną, stomatologiem. 

2. Spotkanie z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Konkursy o tematyce zdrowia. 

5. Pedagogizacja rodziców 

wychowawca, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele przyrodnicy, 

psycholog szkolny, 

pracownicy poradni, 
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6. Spotkanie z pracownikami służby zdrowia. 

7. Spotkanie z dietetykiem. 

8. Realizacja programów profilaktycznych. 

zaproszeni goście, 

 

Prezentowanie sposobów 

pokonywania własnych słabości 

oraz akceptowania ograniczeń i 

niedoskonałości 

1. Programy „Spójrz inaczej”,  

2. Działania z wykorzystaniem choreoterapii agresji. 

3. Pedagogizacja rodziców na temat postaw rodzicielskich. 

4. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 

5.Konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, 

pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej . 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pracownicy poradni, 

Obszar:  Relacje – kształtowanie postaw społecznych  

Rozwijanie umiejętności 

rozumienia innych, która sprzyja 

efektywnej współpracy.  

 

1. Organizowanie gier i zabaw integracyjnych. 

2. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych : Dzień Chłopaka i 

Dziewczyny, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień 

Babci i Dziadka. 

3. Zapoznanie z zasadami savoir-vivre'u. 

4. Upowszechnianie idei akceptacji różnorodności wśród uczniów 

odmiennych językowo i kulturowo. 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

Wyzwalanie chęci  

do działania na rzecz innych osób 

w celu poprawy ich sytuacji 

1.Tworzenie warunków do bezpiecznej i efektywnej edukacji dla uczniów  

z niepełnosprawnościami. 

2. Prowadzenie akcji charytatywnych. 

3. Promowanie wolontariatu. 

dyrekcja szkoły,  

nauczyciele, 

wychowawcy,  

pedagog szkolny 
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(wolontariat).  4. Zapoznanie uczniów z różnymi stylami życia, z orientacjami mieć i być. 

Rozwijanie poczucia przy-

należności do grupy (samorząd 

uczniowski, klub, drużyna, 

wspólnota).  

 

1. Organizowanie gier i zabaw integracyjnych. 

2. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych (Dzień Chłopaka i 

Dziewczyny, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień 

Babci i Dziadka). 

3. Prezentowanie  różnych sposobów komunikacji werbalnej i pozawerbalnej 

oraz pokonywanie barier komunikacyjnych. 

4.Prezentowanie różnych form wypoczynku czynnego i biernego. 

5.Informowanie o zagrożeniach wypływających z niewłaściwego korzystania 

z komputera (Internetu), mediów, telefonu komórkowego. 

6.Kształtowanie krytycznego stosunku do reklamy. 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pracownicy poradni, 

zaproszeni goście, 

 

Kształtowanie otwartości  

na doświadczenia innych ludzi, 

ich sposobów rozwiązywania 

problemów,  

na nową wiedzę.  

 

1. Udział w imprezach organizowanych przez placówki kultury. 

2.Udział w wycieczkach i imprezach szkolnych. 

3.Kształtowanie postaw szacunku wobec osób niepełnosprawnych i chorych. 

4.Kształtowanie tolerancji religijnej, kulturowej, rasowej 

5. Właściwy odbiór i wykorzystanie mediów, w tym nowych mediów. 

6. Korzystanie z zasobów Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. 

7. Przeciwdziałanie cyberprzemocy poprzez uświadamianie niebezpieczeństw 

związanych z korzystaniem z Internetu. 

nauczyciele, wychowawcy, 

bibliotekarze,  

 

Rozwijanie świadomości 

dotyczącej roli osób znaczących i 

1. Udział w imprezach związanych z tradycjami oraz obrzędami  ludowymi   

i religijnymi. 

wychowawcy, nauczyciele, 
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autorytetów 2.Uczenie szacunku wobec pracowników szkoły, osób starszych, rodziców, 

rówieśników. 

3.Promowanie pozytywnych wzorców zachowań. 

 

OBSZAR              Kultura – wartości, normy i wzory zachowań 

Rozwijanie zainteresowań  

i pasji uczniów.  

 

1.Umiejętne programowanie i planowanie celów ogólnych i operacyjnych 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

2. Poprawna merytorycznie i metodycznie organizacja zajęć, nauki własnej 

uczniów, spotkań, wycieczek, imprez sportowych, dydaktycznych, 

kulturalnych i innych. 

3. Umożliwienie uczniom korzystania w procesie kształcenia z różnych źródeł 

wiedzy, poszukiwania i weryfikowania jej. 

4. Stwarzanie każdemu uczniowi maksymalnie korzystnych warunków  

dla rozwoju i osiągnięcia sukcesu, odpowiednio do jego możliwości 

intelektualnych i fizycznych, pracowitości oraz zaangażowania. 

5. Prezentowanie różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami różnych 

zawodów. Wycieczki do zakładów pracy, doradztwo zawodowe. 

nauczyciele, dyrekcja, 

wychowawcy 

Budowanie samoświadomości 

dotyczącej praw, wartości, 

wpływów oraz postaw.  

1. Zapoznanie z dokumentami funkcjonującymi w szkole (Statut szkoły, 

Koncepcja pracy szkoły, regulaminy, wewnątrzszkolne  ocenianie, Karta Praw 

Dziecka). 

2.Tworzenie kontraktów klasowych. 

wychowawcy, 

pedagog 
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3. Zapoznanie uczniów z normami i zasadami panującymi w społeczeństwie. 

4. Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka. 

 

Rozwijanie umiejętności 

wyrażania własnych emocji.  

 

1. Udział w wyborach do samorządu szkolnego i klasowego. 

2.Dostarczanie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem  

i odreagowywania napięć. 

3. Zapoznanie uczniów z problemem złego dotyku. 

Wychowawcy, 

pedagog, Straż Miejska, 

Policja, 

Rozwijanie umiejętności 

właściwego zachowania się  

z uwzględnieniem sytuacji  

i miejsca 

1. Udział w uroczystościach państwowych, narodowych i szkolnych :Święto 

Komisji Narodowej, Święto Niepodległości , Święto Konstytucji 3-go Maja. 

2. Nauka pieśni patriotycznych. 

3. Poznanie własnego miasta. 

4. Poznanie podstawowych struktur funkcjonowania państwa. 

5. Udział w wycieczkach  tematycznych i warsztatach organizowanych  

na terenie szkoły. 

6. Udział w rekolekcjach wielkopostnych. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

nauczyciel muzyki, 

katecheci, 

 

OBSZAR                 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy w sytuacji 

konfliktu – podstawy negocjacji  

i mediacji.  

1.Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych, uczniów i nauczycieli oraz  wychowawców i rodziców/ 

opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami  

i wychowawcami; 

2.Poszerzanie wiedzy na temat sposobów zapobiegania zachowaniom 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

 

 

 



37 

 

. agresywnym poprzez różnego rodzaju szkolenia. Wzmacnianie kompetencji 

wychowawczych. 

Rozwijanie umiejętności 

identyfikowania przyczyn 

własnego postępowania.  

 

1.Organizowanie zajęć psychoedukacyjnych ze specjalistami. 

2.Organizowanie przez wychowawców klas zajęć dotyczących budowania 

relacji interpersonalnych (filmy, pogadanki, dyskusje, zabawy integracyjne, 

prace plastyczne, dramy, spotkania, wycieczki, zajęcia ruchowe). 

3.Aktywne włączanie rodziców do działań profilaktycznych szkoły. 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

 

 

Dokonywanie analizy wpływu 

nastawienia do siebie i innych  

na motywację do podejmowania 

różnorodnych zachowań.  

1.Czytanie i omawianie książek połączone z analizą przyczyn i skutków 

zachowań agresywnych, zajęcia relaksacyjne. 

2.Kształtowanie umiejętności wyrażania, nazywania i komunikowania uczuć  

i emocji. Realizacja programów profilaktycznych. 

wychowawcy, 

psycholog, pedagog, 

Rozwijanie poczucia osobistej 

odpowiedzialności, zachęcanie  

do angażowania się w prawidłowe 

i zdrowe zachowania.  

1. Spotkanie z pracownikami służby zdrowia. 

2. Realizacja programów profilaktycznych przeciwdziałających 

uzależnieniom oraz promujących zdrowy, aktywny styl życia. 

3. Współpraca z Wydziałem Prewencji  Policji w ramach programu 

zapobiegania i zwalczania  uzależnień: alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, 

papierosy 

psycholog, pedagog, 

wychowawcy, zaproszeni 

goście, Policja, Straż 

Miejska, pielęgniarka, 
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KLASY VI 

 

 

OBSZAR                        Zdrowie – edukacja zdrowotna 

ZADANIA DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNY 

Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania własnych cech 

osobowości. 

 

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań nauką, otaczającym 

światem, przyrodą, społeczeństwem.  

Uczenie oceniania swoich umiejętności, nawyków, zainteresowań i zdolności. 

Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój. 

Uczenie systematyczności i obowiązkowości. 

 Prezentowanie różnych technik i metod uczenia się. 

Ukazywanie sensu praw, obowiązków, zasad, reguł, nakazów i zakazów 

obowiązujących w różnych sytuacjach społecznych. 

Uświadamianie uczniom związku między prawidłowym stylem życia  

a efektami w pracy. 

Kształtowanie odpowiedzialności za własne słowa i czyny. 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

Rozwijanie właściwej postawy 

wobec zdrowia i życia jako 

najważniejszych wartości.  

Dostarczanie informacji i organizowanie spotkań  

dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat zdrowego stylu 

życia. Propagowanie aktywności ruchowej (konkursy, zawody, 

festyny sportowo-rekreacyjne, dzień sportu). 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 
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Doskonalenie i wzmacnianie 

zdrowia fizycznego. 

 

Informowanie o ryzyku związanym z niewłaściwym 

postrzeganiem własnego ciała i z kontrolą jego masy.  

Informowanie uczniów o szkodliwości stosowania używek (zajęcia 

psychoedukacyjne, spotkania ze specjalistami). 

Zapoznanie z negatywnymi skutkami korzystania z komputera, telewizora  

i telefonu komórkowego.  

 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 

Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody  

oraz odpowiedzialności za ich stan. 

 

pielęgniarka, zaproszeni 

specjaliści,  Policja , 

 

OBSZAR                    Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

 

Kształtowanie umiejętności 

współpracy w dążeniu  

do osiągnięcia celu. 

 

Uczenie szacunku wobec innych osób. 

Kształtowanie postaw prospołecznych.  

Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych, uczniów i nauczycieli oraz  wychowawców i rodziców/  

opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami  

i wychowawcami; 

Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, koleżeństwa, 

przyjaźni. 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania na zachowania  

agresywne. 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

zaproszeni specjaliści, 
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Zapoznanie z zasadami savoir-vivre'u. 

Uwrażliwianie na różne 

obszary ludzkich problemów  

i potrzeb poprzez krzewienie  

potrzeby udzielania pomocy 

(wolontariat). 

 

Prowadzenie akcji charytatywnych. 

Promowanie wolontariatu Szkolne Koło Caritas, PCK, pomoc słabszym.  

Organizowanie pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu pomocy koleżeńskiej  

w grupie lub oddziale . 

Upowszechnianie idei akceptacji różnorodności wśród uczniów odmiennych  

językowo i kulturowo.  

Tworzenie warunków do bezpiecznej i efektywnej edukacji dla uczniów  

z niepełnosprawnościami. 

Organizowanie gier i zabaw integracyjnych.. 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

zaproszeni specjaliści, 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: wyrażanie  

własnych opinii, przekonań  

i poglądów. 

 

Kształtowanie umiejętności wyrażania, nazywania i komunikowania uczuć  

i emocji. 

Uczenie braku akceptacji dla przemocy. 

Prezentowanie  różnych sposobów komunikacji werbalnej i pozawerbalnej  

oraz pokonywanie barier komunikacyjnych 

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej. 

Wdrażanie zasad sportowego współzawodnictwa. 

wychowawcy 

pedagog, psycholog,  

zaproszeni specjaliści. 

Rozwijanie świadomości roli  

i wartości rodziny w życiu  

człowieka. 

Kształtowanie postaw szacunku wobec osób niepełnosprawnych i chorych. 

Organizowanie imprez klasowych i szkolnych (Dzień Chłopaka i Dziewczyny, 

Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci  

wychowawcy 
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 i Dziadka). 

Uczenie szacunku wobec pracowników szkoły, osób starszych, rodziców,  

rówieśników. 

Rozwijanie samorządności Poznanie zasad działalności Samorządu Uczniowskiego. 

Prezentowanie i uzasadnianie wyboru kandydata do samorządu klasowego. 

Przestrzeganie  umów zawartych w kontraktach  klasowych, Statucie szkoły  

oraz regulaminach zajęć, pracowni.  

Branie odpowiedzialność za powierzone zadania. 

Egzekwowanie przestrzegania zasad współżycia w społeczności szkolnej. 

wychowawcy, wszyscy 

pracownicy szkoły 

 

OBSZAR                               Kultura – wartości, normy i wzory zachowań. 

 

Rozwój zainteresowań,  

poszerzenie autonomii  

i samodzielności 

Umożliwienie uczniom korzystania w procesie kształcenia z różnych źródeł 

wiedzy, poszukiwania  i weryfikowania jej. 

 Stwarzanie każdemu uczniowi maksymalnie korzystnych warunków  

dla rozwoju i osiągnięcia sukcesu, odpowiednio do jego możliwości 

intelektualnych i fizycznych, pracowitości oraz zaangażowania. 

(indywidualizacja) 

Organizowanie szkolnych  i międzyszkolnych konkursów, zawodów, 

turniejów, przeglądów, wystaw. 

Przygotowanie uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

wychowawcy, wszyscy  

nauczyciele, 

pedagog, psycholog,  

zaproszeni specjaliści, 
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źródeł . 

Zachęcanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych 

formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych, kołach zainteresowań. 

Włączanie uczniów do współorganizowania zajęć, apeli, uroczystości. 

Uczenie oceniania swoich umiejętności, nawyków, zainteresowań i zdolności. 

Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój. 

Eksponowanie osiągnięć uczniów. 

Uczenie systematyczności i obowiązkowości 

Prezentowanie różnych technik i metod uczenia się. 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia  

w kontekście analizy wpływów 

rówieśników i mediów na 

zachowanie. 

Organizowanie gier i zabaw integracyjnych. 

Uczenie postaw asertywnych wobec presji grupy lub osób nieznajomych. 

Kształtowanie odpowiedzialności za własne słowa i czyny. 

Uczenie postaw asertywnych wobec presji grupy lub osób nieznajomych. 

Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media. 

Kształtowanie krytycznego stosunku do reklamy. 

wychowawcy , nauczyciele 

pedagog, psycholog, 

zaproszeni specjaliści. 

Dokonywanie analizy postaw, 

wartości, norm społecznych, 

przekonań i czynników które  

na nie wpływają. 

Wzbudzanie u uczniów motywacji wewnętrznej, stosowanie motywacji 

zewnętrznej. 

Stosowanie kart samooceny. 

Przestrzeganie zapisów zawartych w ocenianiu przedmiotowym. 

Tworzenie kontraktów klasowych. 

wychowawcy , nauczyciele 

pedagog, psycholog, 

zaproszeni specjaliści 
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Zapoznanie uczniów z normami i zasadami panującymi w społeczeństwie. 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka. 

Zapoznanie z dokumentami funkcjonującymi w szkole : Statut szkoły, 

Koncepcja pracy szkoły, regulaminy, wewnątrzszkolne  ocenianie, Karta Praw 

Dziecka. 

Promowanie pozytywnych wzorców zachowań. 

Uczenie szacunku wobec innych osób. 

Kształtowanie postaw prospołecznych. 

Motywowanie do doskonalenia samego siebie. 

Ukazywanie sensu praw, obowiązków, zasad, reguł, nakazów i zakazów 

obowiązujących w różnych sytuacjach społecznych. 

Promowanie pozytywnych wzorców zachowań. 

Uczenie szacunku wobec pracowników szkoły, osób starszych, rodziców, 

rówieśników. 

Rozwijanie szacunku  

dla kultury i dorobku  

narodowego. 

Udział w imprezach organizowanych przez placówki kultury. 

Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania literaturą, kulturą i sztuką 

poprzez: spotkania biblioteczne, spotkania z muzyką, MAF, wyjścia do teatru, 

skansenów, na wystawy, do muzeów, organizowanie wycieczek 

krajoznawczych. 

Udział w uroczystościach państwowych, narodowych i szkolnych: Święto 

Komisji Narodowej, Święto Niepodległości, Święto Szkoły, Święto 

wychowawcy, wszyscy  

nauczyciele,  specjaliści, 
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Konstytucji 3-go Maja. 

Nauka pieśni patriotycznych. 

Poznanie własnego miasta. 

Poznanie podstawowych struktur funkcjonowania państwa. 

Udział w imprezach związanych z tradycjami oraz obrzędami  ludowymi   

i religijnymi. 

Udział w wycieczkach  tematycznych i warsztatach organizowanych  

na terenie szkoły. 

Udział w rekolekcjach wielkopostnych. 

Ukazywanie polszczyzny w jej bogactwie i w całej różnorodności - od języka 

ogólnego do odmian regionalnych i gwar . 

Obowiązkowe poprawianie błędów ortograficznych oraz błędów w wymowie 

na wszystkich zajęciach edukacyjnych. 

Popularyzowanie poprawnej polszczyzny poprzez organizowanie konkursów, 

turniejów.  

Udział w lekcjach bibliotecznych. 

 

 

 

 

 

 

katecheci, księża, 

 

 

 

 

 

 

pracownicy bibliotek 

 

OBSZAR       BEZPIECZEŃSTWO– profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Dostarczanie wiedzy na temat osób i 

instytucji świadczących pomoc  

Organizowanie spotkań z funkcjonariuszami służb. 

Zachęcenie do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych. 

wychowawcy, pedagog,  

psycholog, Policja, Straż 
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w trudnych sytuacjach. Rozwijanie umiejętności formułowania problemów i szukania rozwiązań. 

Dostarczenie wiedzy o Telefonie Zaufania, zasadach jego funkcjonowania  

i przeznaczeniu 

Organizowanie spotkań z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 

 Poznanie instytucji  i organizacji niosących pomoc materialną. 

Miejska , zaproszeni 

specjaliści 

Rozwijanie umiejętności  

radzenia sobie z własnymi 

negatywnymi emocjami 

oraz z zachowaniami agresywnymi. 

Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego 

(koleżeństwa, przyjaźni). 

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej. 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania na zachowania 

agresywne. 

Organizowanie przez wychowawców klas zajęć dotyczących budowania 

relacji interpersonalnych 

Kształtowanie umiejętności wyrażania, nazywania i komunikowania uczuć  

i  emocji. 

wychowawcy, pedagog, 

zaproszeni specjaliści, 

Budowanie atmosfery wsparcia  

i zrozumienia w sytuacji 

problemowej oraz promowanie 

rzetelnej wiedzy mającej na celu 

zredukowanie lęku. 

 

Kształtowanie przekonań dotyczących 

Zajęcia w udzielaniu pierwszej pomocy. 

Pogadanki na temat bezpiecznych zabaw latem i zimą. 

Zajęcia z wychowania komunikacyjnego. 

Popularyzowanie zasad BHP. 

Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w kontaktach  

z nieznajomymi, rówieśnikami i dorosłymi.  

Kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń i unikania ich. 

wszyscy nauczyciele 
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znaczenia posiadanych informacji,  

których wykorzystanie pomaga  

w redukowaniu lęku w sytuacjach  

kryzysowych. 

Rozwijanie świadomości dotyczącej 

prawa do prywatności, w tym do  

ochrony danych osobowych oraz 

ograniczonego zaufania do osób 

poznanych w sieci. 

Właściwy odbiór i wykorzystanie mediów. 

Korzystanie z zasobów Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. 

 

wychowawcy, nauczyciele 

zajęć komputerowych, 

pedagog, Policja, Straż 

Miejska 

 

 

 

KLASA VII / II gimnazjum 

 
 

OBSZAR                         Zdrowie – edukacja zdrowotna 

 

ZADANIA DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNY 
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Kształtowanie postawy 

proaktywnej, w której uczeń 

przejmuje inicjatywę, ale też 

odpowiedzialność za swoje 

działania , decyzje. 

 

Kształtowanie umiejętności 

świadomego wyznaczania sobie 

konkretnych celów. 

 

 

 

Rozwija umiejętność hierarchizacji 

zadań. 

 

 

 

Podnoszenie poczucia własnej 

wartości poprzez określenie 

osobistego potencjału. 

 

Wspieranie naturalnego rozwoju ucznia, kształtowanie sprawności istotnych 

dla budowania satysfakcjonujących więzi z samym sobą i otoczeniem. 

Propagowanie pokory wobec siebie (prawda, krytycyzm, samokrytycyzm  

i samoocena). 

Poznanie siebie przez: tematykę godzin wychowawczych, wycieczki, 

spotkania klasowe, zajęcia pozalekcyjne. 

Kształtowanie jednostek twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania 

własnym kształceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią; 

Rozwijanie zdolności umożliwiających rozumienie przez uczniów 

otaczającego ich świata na drodze samorefleksji dotyczącej zasadności 

własnych zachowań oraz rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych, które 

umożliwią dialog z innymi i z samym sobą; 

Budowanie relacji opartych na zaufaniu, prowadzenie z wychowankami 

rozmów uczących nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i 

tolerancji; 

Wyzwalanie potrzeby podejmowania działań wynikających z własnych 

zainteresowań;  

Uczenie samodzielności, twórczego myślenia i działania, skutecznego 

komunikowania się, współdziałania w zespole, a także motywacji do 

poszukiwania nowych rozwiązań, dyskutowania na interesujące ich tematy, 

wymieniania się własnymi doświadczeniami z innymi, wyszukiwania 

wychowawca, nauczyciele, 

zaproszeni goście -

specjaliści, ciekawi ludzie,  

wychowawca, nauczyciele, 

pedagog szkolnych 
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Kształtowanie świadomości 

własnego ciała z uwzględnieniem 

zmian fizycznych i psychicznych 

w okresie dojrzewania 

 

potrzebnych im informacji, porządkowania ich oraz rozwiązywania 

problemów. 

Kształtowanie zdrowej ambicji, odpowiedniej postawy wobec trudności, 

wyrabianie silnej woli, uczciwości, odwagi. Wyrabianie u uczniów 

odpowiedzialności i umacnianie poczucia własnej godności. 

Rozbudzanie zainteresowań i stwarzanie szansy na prezentację wyników 

pracy – wystawy, konkursy, pochwały na forum klasy, szkoły i na 

spotkaniach z rodzicami, publikacje w gazetce szkolnej. 

Odwoływanie się do zainteresowań dzieci, wykorzystywanie pasji 

dziecięcych do realizowania celów dydaktycznych (np. naturalne 

zainteresowanie dzieci sportem, muzyką, tańcem i filmem) ich udział w 

zajęciach pozalekcyjnych. 

Wyjaśnianie przyczyn pojawiania się agresji (wychowanie, cechy wrodzone, 

środowisko frustracja). 

Wyrabianie prawidłowych nawyków podczas uczenia się –uczenie. 

systematyczności, dokładności, odpowiedzialności, obowiązkowości. 

 

OBSZAR           Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

 

Kształtowanie umiejętności 

wchodzenia w interakcje z ludźmi 

Uczenie szacunku do każdego  człowieka – wychowanie sytuacyjne. 

Zorganizowanie warsztatów integracyjnych mających na celu budowanie 

wychowawca, nauczyciele, 

szkolne koło Carritas, 
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w sposób zapewniający zadowole-

nie obydwu stron.  

Kształtowanie umiejętności 

szukania inspiracji, rozwijanie 

własnej kreatywności  

 

 

 

 

 

Rozwijanie odpowiedzialności za 

siebie i innych (wolontariat).  

 

dobrej atmosfery w klasie, wzajemne poznanie przez uczniów swoich 

mocnych stron i włączanie każdego z nich we wspólne działanie zespołu 

klasowego. 

Kształtowanie postawy życzliwości i wzajemnego szacunku, uwrażliwienie 

na potrzeby innych ludzi. 

Budowanie więzi z otoczeniem w zgodzie z ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi. 

Organizowanie pogadanek, dyskusji i debat uczniowskich dających im 

możliwość nieskrępowanego wygłaszania opinii (np. godziny wychowawcze, 

lekcje języka polskiego, historii). 

Przygotowanie do życia w społeczeństwie przez: aktywną i bezinteresowną 

pomoc bliźnim (przez PCK, wolontariat, akcje charytatywne ), pomoc 

koleżeńska, 

Rozbudzanie ambicji przez wykorzystanie dobrych wzorców i przykładów z 

najbliższego otoczenia (środowiska szkolnego, rodzinnego) spotkania  

z ciekawymi ludźmi, prelekcje. 

Uczenie szacunku dla pracy innych. 

Zwalczanie agresji przez ukazywanie uczniom norm postępowania. 

Zapobieganie tworzeniu zachowań agresywnych w szkole przez udzielanie 

pomocy potrzebującym uczniom, otaczanie ich opieką i okazywanie im 

życzliwości i zainteresowania. 
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Rozwijanie empatii i wrażliwości na potrzeby innych. 

Uczenie różnych sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 

międzyludzkich 

Rozwijanie współodpowiedzialności uczniów za tworzenie atmosfery w 

szkole 

OBSZAR                      Kultura  – wartości, normy i wzory zachowań. 

 

Popularyzowanie alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego.  

 

Rozwijanie pozytywnego stosunku 

do procesu kształcenia  

i samokształcenia, zaangażowania  

w zdobywanie wiedzy  

i umiejętności.  

 

Rozwijanie takich cech jak: 

pracowitość, odpowiedzialność, 

prawdomówność, rzetelność  

i wytrwałość.  

 

Poinformowanie uczniów o tym jakie organizacje i koła 

zainteresowań działają na terenie szkoły 

Organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły poprzez: zabawy 

klasowe, dyskoteki, „Andrzejki” ,zabawy noworoczne, uroczystości szkolne, 

konkursy np. plastyczne, muzyczne, poetyckie, mini olimpiady 

przedmiotowe, 

Uczenia szacunku dla tradycji narodowej, szkolnej i rodzinnej. 

Zaznajomienie z symbolami narodowymi i wychowanie do ich poszanowania 

poprzez organizowanie uroczystości z okazji rocznic i świąt państwowych. 

Rozwijanie miłości do Ojczyzny poprzez wycieczki krajoznawcze, wyjścia 

do muzeów, udział w uroczystościach państwowych organizowanych  

na terenie miasta (rocznice państwowe). 

Uświadamianie uczniom przy różnych okazjach wartości kultury w życiu 

ludzkim. 

wychowawca, nauczyciele, 

dyrektor szkoły, 

pedagog, Policja, Straż 

Miejska, 
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Umacnianie więzi ze spo-

łecznością lokalną. 

Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką regionu i kraju poprzez 

organizowanie wyjść do kina, teatru, filharmonii, muzeum, na wystawy, 

wycieczek turystycznych. 

Poznawanie kultury innych narodów – filmy, konkursy, czasopisma. 

Ukazywanie niezmierzonych bogactw narodowego i światowego dziedzictwa 

kulturowego. 

Odkrywanie znaczenia obecności kultury w życiu codziennym,  

Wdrażanie do selektywnego, świadomego i kulturalnego odbierania 

przekazów medialnych. 

Rozbudzanie potrzeby kulturalnego spędzania wolnego czasu. Rozwijanie 

zainteresowań kulturą i sztuką regionu.  

Wskazywanie właściwych norm zachowywania się w zetknięciu z kulturą  

w miejscach jej odbioru. 

Wyrabianie właściwego i krytycznego stosunku do języka mediów 

Rozwijanie współodpowiedzialności uczniów za tworzenie atmosfery w 

szkole. 

Zapoznanie z obowiązkami i prawami ucznia oraz kryteriami oceny z 

zachowania – Statut SP 27. 

Wdrażanie do przestrzegania regulaminów i norm zawartych w dokumentach 

szkolnych. 

OBSZAR                    Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
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Rozwijanie postaw opartych na 

odpowiedzialności 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 

minimalizowania ich negatywnych 

skutków.  

Rozwijanie umiejętności lepszego 

rozumienia siebie poprzez 

poszukiwanie i udzielanie 

odpowiedzi na pytania: Kim 

jestem? Jakie są moje cele i zada-

nia życiowe? 

Ukazywanie negatywnych skutków alkoholizmu, nikotynizmu , narkomanii 

oraz ryzykownych zachowań seksualnych na lekcjach wychowawczych 

 i spotkaniach  z lekarzem i pielęgniarką szkolną. 

Zagrożenia AIDS dla życia własnego, rodzinnego i społecznego. 

Okoliczności zarażenia się AIDS i sposoby przenoszenia choroby. 

Zapobieganie zakażeniom wirusem HIV. Tolerancja wobec osób zakażonych. 

 

Ukazywanie prawnych , moralnych i zdrowotnych skutków zażywania 

substancji psychoaktywnych 

Motywowanie do zdobywania wiedzy jako jedynej drogi do dalszego, 

osobistego rozwoju oraz przyszłej aktywności zawodowej. 

 

Organizowanie warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z mediów 

 

 

wychowawca, zaproszeni 

na godziny wychowawcze 

ratownicy medyczni, 

zaproszeni specjaliści, 

 

 

 

 
 



53 

 

 

Klasy VIII/  III gimnazjum 

 

 

Obszar       zdrowie – edukacja zdrowotna 

 

Zadania Działania Odpowiedzialni 

Kształtowanie postawy uczniów 

charakteryzującej się 

samoświadomością, wyobraźnią, 

kreatywnością.  

 

 

 

 

Higiena pracy umysłowej. 

 

 

 

 

 

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu 

człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne. 

Propagowanie różnych aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: 

rajdy, wycieczki, zawody i gry sportowe 

Uczestnictwo w zawodach szkolnych  i międzyszkolnych. 

Wyrabianie prawidłowych nawyków podczas uczenia się – właściwa postawa, 

organizacja przerw, uczenie systematyczności, dokładności, 

odpowiedzialności, obowiązkowości. 

Wdrażanie uczniów do uczenia się z książek i innych źródeł wiedzy – sztuka 

utrwalania wiedzy, selekcjonowanie informacji. 

Uczenie umiejętności organizowania miejsca pracy (meble, oświetlenie, 

estetyka pomieszczenia, uwzględnienie indywidualnych upodobań i 

predyspozycji psychologicznych). 

Uczenie dbałości o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i higienę 

wychowawca, nauczyciele, 

zaproszeni goście 

(specjaliści, ciekawi ludzie) , 

pedagog szkolny, 
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 Bezpieczeństwo uczniów. 

 

 

otoczenia  

Bezpieczeństwo w szkole i na ulicy –monitoring szkolny,  pogadanki, 

spotkania z przedstawicielami Policji. 

Uświadamianie zagrożeń – analiza przyczyn powstawania wypadków – 

pogadanki, filmy. 

Nauka  udzielania pierwszej pomocy – zajęcia profilaktyczne. 

Wdrażanie uczniów do troski o własne zdrowie. Jak zapobiegać aby nie 

leczyć – pogadanki, spotkania z lekarzem szkolnym. 

 

Obszar                                 Relacje, kształtowanie postaw społecznych 

Rozwijanie odpowiedzialności za 

siebie i innych 

Kształtowanie umiejętności 

wchodzenia w pozytywne interakcje 

z innymi ludźmi  

 

Rozwijanie własnej kreatywności , 

samopoznanie  jako klucz do 

świadomej i realnej samooceny 

Kształtowanie postawy życzliwości i wzajemnego szacunku, uwrażliwienie 

na potrzeby innych ludzi. 

Przygotowanie do życia w społeczeństwie przez: aktywną i bezinteresowną 

pomoc innym  uczenie szacunku i tolerancji  dla innych ludzi 

Rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań sytuacji problemowych  

w sposób konstruktywny i kompromisowy. 

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania 

zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, kompetencji.  

Pobudzanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka 

wychowawca, nauczyciele, 

pedagog, Policja, Straż 

Miejska,  zaproszeni goście, 
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rodziny i społeczeństwa.  

Budowanie więzi z otoczeniem w zgodzie z ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi. 

Uczenie szacunku dla tradycji narodowej, szkolnej i rodzinnej. 

Zwracanie uwagi na kulturalne zachowywanie się w różnych sytuacjach  

(w klasie, podczas przerw, wycieczek, wyjść do kina, teatru ) język, ubiór, 

styl bycia. 

Obszar               Kultura - wartości, normy i wzory zachowań 

Poznawanie siebie, swoich mocnych 

i słabych stron poprzez  wycieczki, 

spotkania klasowe, zajęcia 

pozalekcyjne oraz wspólne działania 

na rzecz klasy 

Wspieranie naturalnego rozwoju ucznia, kształtowanie sprawności istotnych 

dla budowania satysfakcjonujących więzi  z samym sobą i otoczeniem. 

Pokora wobec siebie (prawda, krytycyzm, samokrytycyzm i samoocena). 

Kształtowanie zdrowej ambicji, odpowiedniej postawy wobec trudności, 

wyrabianie silnej woli, uczciwości, odwagi.  

Wyrabianie u uczniów odpowiedzialności  i umacnianie poczucia własnej 

godności. 

Rozbudzanie zainteresowań,  wykorzystywanie pasji dziecięcych  

do realizowania celów dydaktycznych (np. naturalne zainteresowanie dzieci 

sportem, muzyką, tańcem i filmem) i ich udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

Rozbudzanie ambicji przez wykorzystanie dobrych wzorców i przykładów  

z najbliższego otoczenia (środowiska szkolnego, rodzinnego) spotkania  

wychowawca, nauczyciele, 

pedagog, Policja, Straż 

Miejska, zaproszeni goście, 

specjaliści, 
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z ciekawymi ludźmi, prelekcje. 

Uczenie szacunku do każdego człowieka – wychowanie sytuacyjne. 

Obszar                        Bezpieczeństwo  profilaktyka zachowań ryzykownych  

Wyrabianie odpowiedzialności  

za dokonywane wybory  

i postępowanie. 

Utrwalanie umiejętności oceny 

konsekwencji podejmowanych 

działań dla siebie i dla innych  

określanie alternatywnych 

rozwiązań problemu. 

 

Dostarczenie wiedzy z zakresu 

prawa dotyczącego postępowania  

w sprawach nieletnich.  

Przeciwdziałanie ryzykownym 

zachowaniom seksualnym.  

Rozwijanie umiejętności 

reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, niesienia pomocy 

Propagowanie wiedzy na temat negatywnych skutków używania środków 

psychoaktywnych  

Promowanie mody na niepalenie i zdrowy styl życia, zachęcanie do 

aktywności fizycznej 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – 

podstawy negocjacji i mediacji. 

 

 

 

Przedstawienie problematyki: 

Zagrożenia AIDS dla życia własnego, rodzinnego i społecznego.  

Okoliczności zarażenia się AIDS i sposoby przenoszenia choroby. 

Zapobieganie zakażeniom wirusem HIV.  

Tolerancja wobec osób zakażonych. 

Poznanie zasad dobrej komunikacji. 

 

Policja, Straż Miejska, 

pracownicy poradni psych. - 

ped., zaproszeni goście- 

specjaliści , pracownicy  

MONAR, pedagog szkolny, 

psycholog, 
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dotkniętym nimi osobom oraz 

minimalizowania ich negatywnych 

skutków.  

Kształtowanie motywacji do życia 

wolnego od uzależnień.  

Zachowania agresywne – 

przyczyny, zapobieganie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


