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                                                           „Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum,  

                                                    lecz kształtować harmonijnie całego człowieka,  

                                          a więc także jego serce” 

 

Spis treści: 

I. Wprowadzenie. 

II. Misja i wizja szkoły. 

III. Model absolwenta. 

IV. Cele ogólne programu. 

V. Cele szczegółowe programu. 

VI.  Ustalenie planu działań wychowawczo-profilaktycznych. 

VII. Ewaluacja. 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców 

oraz nauczycieli. Został on oparty na misji i wizji szkoły. 

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły został skonstruowany w oparciu o: 

❖ wyniki ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych  z  roku 2021 - 2022,  

❖ spostrzeżenia wynikające z  pracy szkoły, potrzeb uczniów, ich rodziców i nauczycieli,  

❖ zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego,  

❖ wymogi stawiane przez środowisko oraz współczesny świat.  
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Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego stanowią następujące dokumenty:  

 

 
Podstawa prawna: 

❖ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

❖ Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 

526). 

❖ Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

❖ Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

❖ Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

❖ Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

❖ Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

❖ Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 

ze zm.). 

❖ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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. z 2020 r. poz. 1449). 

❖ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

❖  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację 

epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

❖ Statut Szkoły. 

❖ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
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I. WPROWADZENIE: 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń 

akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka. 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. (art. 1 pkt 3 

ustawy Prawo oświatowe)  

Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka.  

Za wychowanie młodego pokolenia  odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice, których wspomaga szkoła. Szkoła w swoich 

działaniach powinna uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych 

warunków wychowania.  

 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania: 

 • wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 

 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które 

zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia;  

• inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, szkolnych rówieśniczych, środowiskowych), które 

sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu.  

 

Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: wychowanie służy wspieraniu wychowanka w rozwoju, zaś 

profilaktyka to interwencja kompensująca niedostatki wychowania. W procesie rozwoju młodego człowieka stanowią one jednak 

integralna całość. Całościowe oddziaływania wychowawcze wraz z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi zapewnią zarówno 

wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobieganie zachowaniom problemowym Program wychowawczo-

profilaktyczny obejmuje: 

 • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów 
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 • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o 

przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny zawiera działania, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów i ich 

rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły. 

 

 

 

II. MISJA SZKOŁY 

 
Nadrzędnym celem wychowania jest wszechstronny rozwój osobowościowy ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, duchowym i estetycznym. 

 

        Szkoła zmierza do tego, aby: 

• uczniowie byli rzetelnie przygotowani do dalszego etapu nauki i życia we współczesnym świecie, 

• rodzice aktywnie wspierali szkołę i współtworzyli jej program 

•  nauczyciele mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili sukcesy, 

•  była placówką cenioną i uznaną w środowisku,  

❖ Współpracuje z Radą Rodziców i wspiera rodziców w trudnej roli wychowania młodego pokolenia. 

❖ Wszystkie działania podejmowane przez szkołę mają charakter otwarty, mogą być poddawane konsultacji, zmianom oraz ulepszeniom. 
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WIZJA SZKOŁY 

 

       Szkoła prowadzi działania zapewniające wszechstronny rozwój ucznia opierając swoje funkcjonowanie na zasadzie partnerstwa i 

współdziałania uczniów, nauczycieli i rodziców oraz promując wartości wychowawczo-profilaktyczne. Dąży do wdrażania następujących 

działań: 

• skutecznego i poprawnego komunikowania się, 

• dbania o etyczną i moralną wrażliwość uczniów na szacunek,  

• godność osobistą i poszanowanie wspólnego mienia, 

• dbanie o własne zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych oraz prawidłowy rozwój psychiczny, fizyczny, społeczny i duchowy, 

• wychowywanie ucznia w poczuciu patriotyzmu, przynależności regionalnej  i poszanowania tradycji, 

• przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, 

• indywidualizowanie pracy dydaktycznej, by zapewnić jak najlepsze warunki uczniom zdolnym i  tym  

• specyficznych potrzebach edukacyjnych, 

• uczenie, jak współpracować z innymi, 

• realizowanie programu wychowawczo- profilaktycznego, 

• pomoc w nauce uczniom nie tylko słabym, ale tak że rozwijanie zdolności u uczniów szczególnie  uzdolnionych, 

• pozyskiwanie do realizacji projekty unijne, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,  

• zapewnianie ciekawych, aktywizujących metod pracy 

• integrowanie się ze społecznością lokalną. 
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III. MODEL ABSOLWENTA 

 

        Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który… 

…jest kreatywny -posiada zainteresowania i rozwija je 

jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury 

wykazuje się samodzielnością 

 

…jest ciekawy świata   

korzysta z  różnych źródeł informacji 

poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości 

jest wrażliwy na piękno przyrody 

 

…jest odpowiedzialny 

      podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje 

      umie samodzielnie rozwiązywać problemy 

      cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki 

      zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi 
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      …jest otwarty 

      nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami 

      umie współdziałać w grupie 

      prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych 

       

      …jest optymistą 

      pozytywnie patrzy na świat 

      lubi siebie i innych 

      wierzy w swoje możliwości 

      umie odróżniać dobro od zła 

 

     …jest prawy 

     jest uczciwy i prawdomówny 

     zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich 

     zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować 
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    … jest tolerancyjny  

     rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym 

     szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy 

     jest wrażliwy na potrzeby innych 

 

     …jest krytyczny 

     selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i przydatność  

     do określonego celu 

 

 …jest świadomy  

     swoich praw i praw innych ludzi 

     zna swoją wartość, swoje prawa 

     zna i respektuje prawa innych. 
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Zadania szkoły:  

 

❖ stworzenie odpowiednich warunków wspomagających proces kształcenia i wychowania;  

❖ przygotowanie ucznia do uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym;  

❖ czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności szkolnej. 

 

 Zadania nauczyciela:  

❖ dążenie do bycia autorytetem i przewodnikiem dla swoich podopiecznych;  

❖ wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka;  

❖ rozwijanie zainteresowań ucznia;  

❖ indywidualizacja procesu nauczania;  

❖ dbałość o ciągły przepływ informacji dotyczących zdrowia, kondycji psychofizycznej, najważniejszych problemów i potrzeb dziecka na 

linii rodzic – szkoła;  

❖ przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów skutkami pandemii, 

❖ rozpoznawanie potrzeb uczniów wynikających z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19, w  tym depresji i innych 

negatywnych skutków epidemii COVID-19. 

 

Zadania uczniów:  

 

❖ aktywne zdobywanie wiedzy poprzez uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych, uczenie się w zakresie swoich możliwości oraz umiejętne 

wykorzystanie wolnego czasu;  

❖ przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i szanowanie innych osób;  

❖ godne reprezentowanie szkoły poprzez właściwe zachowanie się w szkole i poza nią.  

 

Zadania rodziców:  

 

❖ współpraca z nauczycielami w zakresie działań zmierzających do harmonijnego rozwoju dziecka;  

❖ kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do nauki;  

❖ aktywne uczestniczenie w życiu szkoły;  

❖ wspieranie szkoły w procesie kształcenia;  

❖ dbałość o ciągły przepływ informacji dotyczących zdrowia, kondycji psychofizycznej, najważniejszych problemów i potrzeb dziecka na 

linii rodzic – szkoła. 
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IV. Cele ogólne programu 

 
Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka 

w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach: psychicznej, fizycznej, społecznej, aksjologicznej.  

Działalność profilaktyczna w szkole to realizowanie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Wspiera wszystkich 

uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz  podejmuje działania, których celem jest ograniczanie zachowań niepożądanych. 

Otacza opieką pedagogiczną uczniów z grupy ryzyka oraz uczniów wymagających pomocy specjalistycznej. 

Cele i zadania wychowawczo- profilaktyczne szkoły są realizowane w oparciu o obowiązujące akty prawne, regulaminy wewnętrzne, współpracę 

z rodzicami i uczniami, współpracę z instytucjami kulturalnymi i samorządem terytorialnym, współpracę organów szkolnych, a także w oparciu 

o tradycje szkoły. Zadania te zostaną realizowane w czterech obszarach: zdrowie, relacje - kształtowanie postaw społecznych, kultura – wartości, 

normy i wzory zachowań i bezpieczeństwo profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych). 

 

 

 

Cele ogólne programu: 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i 

wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego 

stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia 

siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w 
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sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie 

postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19), 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu 

społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

 

 

V. Cele szczegółowe programu 

 
❖  Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości i szacunku do innych osób. 

❖  Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. 

❖ Przygotowanie do życia w społeczeństwie i aktywnego udziału w nim. 

❖ Rozwijanie kompetencji społecznych m.in. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości. 

❖ Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze oraz kompetencji czytelniczych. 

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

❖ Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły. 

❖ Poznanie symboliki, tradycji narodowych oraz ceremoniału szkoły. 

❖ Wyposażenie uczniów w umiejętności: komunikacji interpersonalnej, kontroli emocjonalnej i radzenia sobie ze stresem. 

❖ Promowanie zdrowego stylu życia. 

❖ Zapobieganie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. 
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Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości: dbałości o zdrowie, odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) budowanie spójnego systemu wartości, kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i proekologicznych, przy współpracy z 

rodzicami lub opiekunami uczniów, 

4) wzmacnianie więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole i budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, 

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

7) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych: wzmocnienie działalności wolontariatu i aktywnego udziału w życiu społeczności 

lokalnej, 

8) promowanie kultury i sztuki narodowej oraz światowej, 

9) wspieranie uczniów w pogarszającej się kondycji psychicznej i emocjonalnej w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej. 

 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) pedagogizacja rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w 

tego typu przypadkach, 

2) wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  
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3) doskonalenie kompetencji w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji wśród uczniów, 

4) poszerzanie wiedzy na temat wpływu sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 oraz środków jej zapobiegania,  

5) umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia, 

6) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w tym samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych 

emocji, 

7) edukacja w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie informacji na temat sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem 

używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych 

zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla dotyczących używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów 

psychologicznych i psychiatrycznych, 

4) przekazanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii, 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 
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Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmowanie działań ograniczających zachowania ryzykowne: 

zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej, środowiskowej, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie 

działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły. 
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VI. Ustalenie planu działań wychowawczo-profilaktycznych. 

 

 

 

 

I. SFERA INTELEKTUALNA 

SFERA Cele i wartości Treści i zadania Sposób wykonania 

  
  
  

  
  
  
 I

N
T

E
L

E
K

T
U

A
L

N
A

 

Cel główny: 

Rozwijanie świadomości 

patriotycznej i obywatelskiej. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna pojęcie patriotyzmu. 

2. Rozumie znaczenie patriotyzmu dla 

prawidłowego rozwoju państwa i 

właściwego funkcjonowania 

społeczeństwa. 

3. Zna ustrój i zasady funkcjonowania 

państwa polskiego. 

4. Zna symbole narodowe i ich genezę. 

5. Rozumie istotę tożsamości narodowej. 

6. Potrafi przyjąć postawę patriotyczną. 

7. Potrafi zachować się godnie wobec 

symboli narodowych. 

8. Zna tradycje regionalne. 

9. Rozumie potrzebę działania na rzecz 

swojego regionu. 

10. Zna wartości moralne takie jak: prawość, 

wierność, poszanowanie prawdy, dobroć i 

rozumie ich znaczenie. 

1. Dostarczenie informacji na 

temat tego, czym jest patriotyzm. 

2. Budzenie szacunku dla symboli 

narodowych oraz przeszłości państwa.  

 3. Kształtowanie postawy szacunku 

dla dziedzictwa kulturowego kraju 

 i regionu. 

 4. Wychowywanie w duchu 

demokracji. 

5.  Wdrażanie uczniów do aktywnego 

udziału w życiu środowiska 

lokalnego(w tym klasy  i szkoły). 

 6. Kultywowanie tradycji 

narodowych.  

7. Rozwijanie poczucia tożsamości 

 i świadomości europejskiej, w tym 

kanonu edukacji klasycznej. 

 

1. Rozmowy tematyczne podczas zajęć  

z wychowawcą oraz w edukacji 

wczesnoszkolnej. 

2. Uroczystości szkolne. 

3. Dzień Patrona Szkoły. 

4.Udział w uroczystościach z okazji 

świąt narodowych i regionalnych  

w szkole i poza nią. 

5. Opieka nad miejscami pamięci 

narodowej. 
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Cel główny: 

Przygotowanie ucznia do określenia 

odpowiedniej ścieżki rozwoju. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Potrafi określić swoje zdolności, 

zainteresowania, oczekiwania i 

możliwości edukacyjne, co jest 

podstawą do wyboru odpowiedniej 

ścieżki dalszego kształcenia lub 

zawodu. 

2. Zna konsekwencje braku podjęcia 

dalszej ścieżki rozwoju, edukacji lub 

braku wyboru zawodu. 

3. Dostrzega potrzebę samodzielności, 

pozostawania w zgodzie z własnymi 

poglądami, lojalności i wytrwałości. 

1.  Zdobywanie wiedzy i umiejętności 

określonych programem nauczania.  

2. Doradztwo zawodowe. 

3. Wspieranie ucznia w 

rozpoznawaniu własnych 

predyspozycji i określanie drogi 

dalszej edukacji.  

4. Przygotowanie do samodzielnego . 

planowania i organizowania własnego 

toku nauczania oraz przyjmowanie 

odpowiedzialności za własne 

kształcenie - kształcenie online. 

5. Promowanie kreatywności, twórczej 

osobowości. 

6. Wyrabianie nawyków 

samokształceniowych. 

 

 

1. Realizacja podstawy programowej. 

2. Organizowanie kół zainteresowań 

zgodnie ze zdiagnozowanymi 

wcześniej potrzebami uczniów. 

3. Zajęcia z doradcą zawodowym. 

4.Przygotowanie do planowania 

dalszej ścieżki edukacyjno- 

zawodowej. 

 5. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną 

szkół średnich - udział w dniach 

otwartych organizowanych przez 

szkoły średnie. 

Cel główny: 

Stwarzanie szans wyrównania wiadomości 

i umiejętności dla uczniów z problemami 

edukacyjnymi. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna prawa i obowiązki ucznia. 

2. Potrafi rozpoznać swoje problemy 

edukacyjne (pojawiające się pomimo 

wysiłków ucznia). 

3. Potrafi zwrócić się o pomoc, jeśli nie 

może przyswoić materiału. 

4. Zna ofertę zajęć dodatkowych 

1. Dostarczenie i rozwijanie 

wiedzy na temat praw i 

obowiązków ucznia. 

2. Kształtowanie nawyku 

obserwacji własnych 

problemów edukacyjnych. 

3. Kształtowanie umiejętności 

efektywnego uczenia się. 

3. Dostarczenie informacji 

dotyczących zajęć 

dodatkowych w szkole 

(korekcyjno- kompensacyjne, 

dydaktyczno- wyrównawcze, 

rewalidacyjne, logopedyczne, 

1. Prowadzenie przez logopedę zajęć  

z uczniami posiadającymi wady 

wymowy. 

2. Obserwacja i kierowanie uczniów  

do PPPP. 

 3. Praca na zajęciach wyrównawczych 

i terapii. 

4. Prowadzenie zajęć nauki j. 

polskiego dla uczniów z Ukrainy. 
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organizowanych przez szkołę. 

5. Rozumie pojęcie wiedzy, jako 

wartości. 

terapia pedagogiczna itp). 

4. Kształtowanie pozytywnego 

nastawienia do pozyskiwania 

wiedzy. 

5. Pomoc w nauce uczniom 

pochodzącym z Ukrainy. 

Cel główny: 

Doskonalenie umiejętności podejmowania 

decyzji. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna etapy procesu decyzyjnego i potrafi 

je stosować. 

2. Rozumie konieczność podejmowania 

prawidłowych decyzji dla 

prawidłowego rozwoju. 

3. Potrafi znaleźć informacje przydatne 

do podejmowania decyzji - krytycznie 

przeanalizować znalezione informacje 

i wybrać te najbardziej wiarygodne. 

4. Posiada umiejętność przeanalizowania 

podjętych wcześniej decyzji pod 

kątem ich słuszności i wie, jak 

dokonać ich ewentualnej weryfikacji. 

5. Jest twórczy, kreatywny i 

samodzielny w podejmowaniu 

decyzji. 

6. Rozumie potrzebę samokształcenia, 

jako czynnik rozwoju myślenia, 

pamięci i uwagi. 

1. Dostarczenie wiedzy na temat 

sposobów i etapów 

podejmowania decyzji. 

2. Uświadamianie ważności 

podejmowanych w życiu 

decyzji. 

3. Kształtowanie umiejętności 

wyszukiwania oraz 

logicznego 

przeanalizowania 

informacji w celu użycia 

ich w procesie 

decyzyjnym. 

4. Kształtowanie nawyku 

rozpoczynania procesu 

podejmowania decyzji  

za każdym razem, gdy jest to 

konieczne. 

5. Stwarzanie sytuacji 

zadaniowych pozwalających 

na wykazanie się 

kreatywnością i twórczym 

myśleniem. 

6. Dostarczanie wiedzy na temat 

wpływu kształcenia na rozwój 

człowieka. 

 
1. Zajęcia z wychowawcą. 

2. Rozmowy indywidualne  

z pedagogiem  

i psychologiem. 

3. Zajęcia z doradztwa 

zawodowego. 
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II. SFERA FIZYCZNA 

SFERA Cele i wartości Treści i zadania Sposób wykonania 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
IZ

Y
C
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N

A
 

Cel główny: 

Budowanie poczucia troski o zdrowie swoje i 

innych. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna zasady zdrowego trybu życia, 

odżywiania się i zachowania higieny osobistej 

2. Zna negatywne skutki uzależnień. 

3. Potrafi wskazać zależności między 

zdrowiem fizycznym i psychicznym. 

4. Zna wartości mające fundamentalne 

znaczenie dla budowania własnego systemu 

wartości. 

5. Zna procedury bezpiecznego 

funkcjonowania w reżimie sanitarnym 

związanym z epidemią Covid- 19. 

1.  Kształtowanie umiejętności rozpoznawania  

i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz 

sprawności fizycznej. 

 2. Zachęcanie do uczestnictwa w różnych  formach 

aktywności fizycznej.  

 3. Zapobieganie wadom postawy, zwiększenie 

aktywności fizycznej wśród uczniów.  

4.Przeciwdziałanie narkomanii, zażywaniu dopalaczy 

i innych substancji psychotropowych, suplementów 

diet, leków i napojów energetyzujących oraz 

używaniu tytoniu, wyrobów tytoniowych,  

e-papierosów. 

5. Zachowanie bezpieczeństwa w środkach  

transportu masowego. 

6. Przestrzegani zasad higieny w czasie pandemii 

Covid-19. 

7. Promowanie zasad zdrowego żywienia 

(odżywiania się), walka 

z nadwagą, profilaktyka cukrzycy. 

8. Kształtowanie świadomości własnego ciała  

z uwzględnieniem zmian fizycznych. 

i psychicznych w okresie dojrzewania. 

9. Promowanie zachowań asertywnych i zdrowego 

stylu życia. 

 

 

 

 

1. Zwracanie uwagi na odpowiednią 

postawę podczas zajęć dydaktycznych. 

2. Pogadanki na godzinie do dyspozycji 

wychowawcy: e-papierosy, narkotyki  

i inne używki. 

3. Pogadanki o tematyce higieny 

również w czasie pandemii. 

4. Spotkania z przedstawicielami służby 

zdrowia. 

5. Kształtowanie wśród uczniów 

nawyków higienicznych. 

6.Realizacja projektów promujących 

zdrowy i aktywny styl życia oraz 

upowszechniających właściwie 

odżywianie się. 

7. Zachęcanie do podejmowania 

różnorodnej aktywności fizycznej, 

Dzień Sportu. 

8. Organizacja czynnego wypoczynku 

 w czasie wolnym. 

9. Kształtowanie nawyków 

prozdrowotnych, konkursach i akcjach 

edukacyjnych. 

10. Prowadzenie akcji o tematyce 

prozdrowotnej, np. Śniadanie daje moc  

i inne. 
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Cel główny: 

Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole 

i poza szkołą. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna regulaminy szkoły i przestrzega 

ich założeń. 

2. Zna zasady higieny pracy i 

właściwego spędzania wolnego 

czasu. 

3. Zna zasady zachowania się w 

stanach zagrożenia życia. 

4. Zna zasady poruszania się na 

chodnikach i przejściach dla 

pieszych. 

5. Rozumie potrzebę dbałości o 

bezpieczeństwo własne oraz 

innych. 

6. Potrafi udzielić pierwszej pomocy. 

5. Dostrzega wagę takich wartości jak 

rozumność i odpowiedzialność dla 

bezpieczeństwa swojego i innych. 

 

1. Zapoznanie uczniów z regulaminami szkoły 

dotyczącymi bezpieczeństwa na terenie 

placówki (przepisy BHP, regulamin Sali 

gimnastycznej, pracowni komputerowej). 

2. Zapoznanie uczniów z procedurami 

poruszania się w szkole. 

3. Zapoznanie uczniów z regulaminami 

szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa 

podczas wycieczek i wyjść klasowych (w 

tym z zasadami ruchu drogowego). 

Rozwijanie umiejętności reagowania w 

sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy 

dotkniętym nimi osobom oraz 

minimalizowania ich negatywnych 

skutków. 

5. Podkreślenie roli szczerości i zaufania  

w podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa, 

rozwiązywaniu konfliktów, 

przeciwdziałaniu przemocy i agresji. 

6. Uświadomienie o niebezpieczeństwie 

zagrażającym ze strony niewłaściwej 

działalności w Internecie 

(w tym wpływie agresji i przemocy 

pośredniej na naszą psychikę i sposób 

postrzegania samego siebie). 

7. Kształtowanie świadomości wynikającej z 

zagrożeń pandemią Covid-19. 

 

1.Pogadanki tematyczne dotyczące 

bezpieczeństwa i kultury bycia. 

2. Przestrzeganie procedur dotyczących 

bezpieczeństwa. 

3. Aktywne dyżury nauczycieli. 

4. Spotkanie przedstawicielami Policji. 

 5. Zajęcia przygotowujące do egzaminu 

na kartę rowerową 
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Cel główny: 

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna rodzaje zagrożeń. 

2. Zna numery telefonów alarmowych. 

3. Wie, jak prawidłowo zachować się w 

sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. 

1. Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw 

pierwszej pomocy. 

2. Uświadamianie różnego rodzaju zagrożeń - 

pierwsza pomoc. 

3. Uczymy się ratować, ratujemy. 

 

 

 

 

1.Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej  

prowadzone przez pielęgniarkę szkolną 

i przeszkolonych nauczycieli. 
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III. SFERA MORALNA 

 

SFERA Cele i wartości Treści i zadania Sposób wykonania 
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R

A
L

N
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Cel ogólny: 

Wprowadzenie w świat wartości. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zna wartości cenione w 

społeczeństwie. 

2. Szanuje siebie i innych. 

1.Wprowadzenie w świat wartości – ofiarności, 

uczciwości, odwagi, odpowiedzialności, 

sprawiedliwości, przyjaźni, miłości, solidarności, 

szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego 

człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki 

oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej. 

2.Nauka podstawowych zasad etyczno-moralnych, 

przestrzeganie norm życia społecznego.  

3.Wprowadzenie w świat wartości – uwrażliwianie na 

dobro i zło. 

4.Rozwijanie świadomości roli  i wartości rodziny w 

życiu człowieka. Rozwijanie odpowiedzialności za 

siebie i innych (wolontariat). 

5. Kształtowanie postaw asertywnych, budowanie 

empatii. 

 

 

1. Zajęcia edukacyjne, godzina 

wychowawcza, zajęcia świetlicowe. 

 2. Lekcje biblioteczne. 

3. Wycieczki. 

4. Spotkania z interesującymi ludźmi, 

którzy mogą być autorytetem dla 

uczniów. 

5. Osobisty przykład osób dorosłych 

(wychowawców, nauczycieli, innych 

pracowników szkoły). 

6. Warsztaty tematyczne – kultura 

osobista, odpowiedzialność prawna. 

Cel ogólny: 

Rozwijanie kultury i pielęgnowanie 

tradycji narodowych. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna dorobek kulturalny kraju,   

tradycje Polski i własnego 

regionu.. 

2. Wie, co to kultura ludowa 

1.  Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą 

regionu. 

2. Dbałość o rozwój edukacji patriotycznej, nauczania 

historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym 

osiągnięć duchowych i materialnych. 

3. Uczestniczenie w organizacji wydarzeń o tematyce 

kulturalnej i patriotycznej na terenie szkoły i poza nią. 

1 Zajęcia edukacyjne, godzina 

wychowawcza, zajęcia świetlicowe. 

 

2. Lekcje biblioteczne. 

 

3. Wycieczki. 

 

4. Spotkania z interesującymi ludźmi, 

którzy mogą być autorytetem dla 

uczniów. 
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 i regionalna. 

3. Pielęgnuje pamięć historyczną. 

4. Uczestniczy w organizacji 

kulturalnych wydarzeń na 

terenie szkoły i poza nią. 

5. Zna wartości zawarte w 

tradycjach narodowych, 

pamięci historycznej i kulturze 

narodu. 

Cel główny: 

Umiejscowienie Polski w Europie i na 

świecie. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna związki między Polską,  

a innymi państwami Europy  

i świata w przeszłości  

i obecnie. 

2. Rozumie zasady ładu 

europejskiego opartego na 

wspólnej podstawie 

cywilizacyjnej. 

3. Rozumie potrzebę uczestnictwa 

Polski w życiu Europy  

i wspólnot europejskich oraz 

światowych. 

4. Otwiera się na 

poznanie kultur  

i zwyczajów innych 

narodowości. 

5. Dostrzega związki między 

1. Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata. 

 

2. Kształcenie postawy szacunku dla innych narodów, 

kultur. 

3. Uświadomienie uczniom naszej pozycji 

polityczno- gospodarczej w Europie i na świecie- w 

przeszłości i obecnie. 

4. Przekazanie wiedzy o zobowiązaniach polityczno- 

gospodarczych pomiędzy krajami. 
5. Zapoznanie uczniów z dziedzictwem narodowym 

postrzeganym w kontekście kultury europejskiej. 

6. Zapoznanie uczniów z dziełami sztuki 

(plastycznymi, literackimi, teatralnymi itp.) twórców 

europejskich i światowych. 

7. Dostarczenie wiedzy na temat tradycji narodowych 

oraz ich podobieństw do tradycji europejskich 

8. Ugruntowanie wiedzy na temat wartości takich, jak: 

niepodległość, demokracja, sprawiedliwość  

i praworządność - ich związku z historią Polski 

 i Europy. 

1. Zajęcia edukacyjne, godzina 

wychowawcza, zajęcia świetlicowe. 

2. Lekcje biblioteczne  

3. Spotkania z interesującymi ludźmi, 

którzy mogą być autorytetem dla 

uczniów. 

4. Festyn Europejski. 
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kulturą polską a europejską. 

6. Zna pojęcia: niepodległość, 

demokracja, sprawiedliwość i 

praworządność, rozumie ich 

wartość jako istotę 

porozumienia. 

Cel główny: 

Budowanie u uczniów poczucia 

własnej wartości i wiary w siebie. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna swoje mocne strony. 

2. Potrafi wykorzystać swoje 

mocne strony dla wspierania 

swojego rozwoju. 

3. Wie w jaki sposób rozwijać 

swój talent. 

4. Rozumie potrzebę rozwoju 

twórczości, wyobraźni i 

odkrywczości dla budowania 

poczucia własnej wartości. 

5. Docenia postawę tolerancji, 

odwagi i zauważa krzywdę 

wobec drugiego człowieka. 

6. Nabywanie umiejętności 

samooceny  i samokontroli. 

7. Uczeń potrafi wykorzystać 

zasoby cyfrowe w edukacji 

oraz kontaktach społecznych. 

 

1. Stwarzanie okazji do odkrywania przez 

ucznia swoich predyspozycji i talentów. 

2. Stwarzanie okazji do oceny przez ucznia 

własnych możliwości i ograniczeń. 

3. Kształtowanie umiejętności wykorzystania 

swoich mocnych stron w życiu codziennym. 

4. Kształtowanie umiejętności 

rekompensowania słabych stron mocnymi 

5.  Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, 

odwagi w reagowaniu na 

niesprawiedliwość, krzywdę drugiego 

człowieka, agresję. 

6.Nabywanie umiejętności samooceny 

    i samokontroli.  

7. Rozwiązywanie problemów za pomocą mediacji. 

8. Podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia           

    pozytywnych postaw ucznia. 

8. Roztropne korzystanie z narzędzi i sposobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia 

wykorzystujących technologie komunikacyjno-

informacyjne. 

 

1. Rozwijanie umiejętności 

dyskutowania oraz postawy tolerancji 

 i otwartości na zdanie innych – godziny 

wychowawcze. 

2. Przedstawianie różnych aktywnych  

form rozwiązywania problemów  

i osiąganie kompromisów, unikanie 

agresji – warsztaty, zajęcia ze 

specjalistami. 

3. Analiza utworów literackich, 

spektakli teatralnych. 

 4. Kształtowanie u uczniów poczucia 

godności własnej i szacunku dla 

godności innych osób – godziny 

wychowawcze. 
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Cel główny: 

Kształtowanie tożsamości religijnej. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna pojęcie religii i wiary. 

2. Zna różne religie kultywowane  

w różnych regionach świata. 

3. Rozumie związek religii z kulturą. 

4. Potrafi być tolerancyjny wobec 

innych poglądów religijnych. 

 

1. Dostarczenie informacji na temat tego, czym 

jest religia i wiara. 

2. Dostarczenie informacji na temat różnych 

religii w różnych regionach świata. 

3. Dostarczenie informacji na temat związku 

religii z kulturą danego narodu. 

4. Kształtowanie postawy tolerancji wobec 

innych religii. 

 

1. Udział w rekolekcjach. 

2. Zajęcia z wychowawcą. 

3. Filmy edukacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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IV.  SFERA EMOCJONALNA 

SFERA Cele i wartości Treści i zadania Sposób wykonania 
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Cel ogólny: 

Rozwijamy inteligencję emocjonalną. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna zwoje potrzeby i potrafi o nich mówić. 

2. Potrafi rozpoznawać swoje emocje. 

3. Potrafi rozpoznawać emocje innych  

i adekwatnie na nie reaguje. 

4. Jest świadomy emocji, jakie wywołują  

u niego sytuacje dnia codziennego. 

5. Wie do kogo może zgłosić się  

o pomoc w sytuacji zagrożenia 

zdrowia psychicznego swojego 

lub innych. 

6. Wie, jakie wartości kształtują jego, 

jako jednostkę i są podstawą  

do prawidłowego rozwoju 

społecznego. 

 

1. Ukazanie sposobów wglądu 

w siebie i rozpoznania 

swoich emocji. 

2. Uświadomienie konieczności 

posiadania umiejętności 

analizowania własnego 

zachowania dla odpowiedniej 

diagnozy własnych 

problemów i potrzeb. 

3. Kształtowanie umiejętności 

dokonania samooceny jako 

procesu prowadzącego  

do samorealizacji. 

4. Przedstawienie wartości 

opisujących istotę osoby, 

jako wartości 

fundamentalnych (mądrość, 

godność, wolność, 

odpowiedzialność, zdolność 

do miłości i szacunku) 

1. Wyjazdy na wycieczki, zielone 

szkoły. 

 2. Udział w uroczystościach 

szkolnych, klasowych. 

3. Zajęcia edukacyjne. 

 4. Godziny wychowawcze. 

5. Zajęcia w grupach. 

 6. Warsztaty. 

7.  Konkursy. 

8. Zawody sportowe. 
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V. SFERA SPOŁECZNA 

SFERA Cele i wartości Treści i zadania Sposób wykonania 

S
P

O
Ł

E
C
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N

A
 

 

 

Cel główny: 

Kształtowanie prawidłowego funkcjonowania 

rodziny. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna wartość i role rodziny w życiu 

społeczeństwa. 

2. Zna tradycje rodzinne. 

3. Rozumie potrzebę przebywania wśród 

bliskich i wzajemnego wspierania. 

4. Rozumie pojęcie rodziny. 

5. Rozumie potrzebę bycia uczciwym, 
prawdomównym, szczerym, okazującym 

szacunek i potrafiącym przebaczać dla dobra 

wspólnego. 

 

1. Przedstawienie roli 

rodziny, jako podstawowej 

komórki społecznej. 

2. Uświadomienie ważności 

prawidłowego 

funkcjonowania rodziny dla 

własnego rozwoju. 

3. Ukazanie uczniom właściwego 

pod kątem społecznym modelu 

rodziny, z wykształconymi 

właściwie więzami pomiędzy 

jej członkami. 

4. Dostarczenie informacji  

na temat instytucji 

wspomagających rodziny. 

5. Kształtowanie postawy 

dążenia do tworzenia 

prawidłowych więzów, 

opartych na wartościach 

rodzinnych. 

6. Podkreślenie roli szczerości 

 i zaufania w obrębie rodziny 

jako drogi do zwiększenia 

poczucia bezpieczeństwa 

oraz sposobu na radzenie 

sobie z trudnościami życia  

w społeczeństwie. 

 

 

 

1. Pogadanki. 

2. Zajęcia z wychowawcą. 

3. Zajęcia z instytucjami 

wspomagającymi szkołę. 

4. Zajęcia z pedagogiem  

i psychologiem. 

5. Uroczystości szkolne i klasowe. 

6. Festyn rodzinny. 

7. Współpraca szkoła – rodzic. 
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Cel główny: 

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Rozumie potrzebę urzeczywistnienia 

wartości społecznych jako czynnik 

umożliwiający funkcjonowanie w grupie. 

2. Zna zasady prawidłowej komunikacji 

interpersonalnej i potrafi je stosować. 

3. Zna czynniki zakłócające prawidłową 

komunikację. 

4. Zna etapy rozwiązywania konfliktów i 

potrafi je stosować w praktyce. 

 

 

1. Dostarczenie wiedzy na temat 

prawidłowej komunikacji oraz 

czynników, które mogą ją 

zakłócać. 

2. Dostarczenie wiedzy na 

temat sposobów i etapów 

rozwiązywania konfliktów. 

3. Przeciwdziałanie przemocy  

i agresji. 

4. Dostarczenie wiedzy na 

temat bezpieczeństwa w sieci 

i odpowiedniego korzystania  

z mediów  

społecznościowych. 

5. Przeciwdziałanie 

nieuzasadnionej absencji  

w szkole. 

5. Kształtowanie nawyków 

korzystania z wiedzy na 

temat komunikacji  

i rozwiązywania konfliktów 

w sytuacjach dnia 

codziennego. 

6. Kształtowanie umiejętności 

wykorzystywania wartości 

społecznych do prawidłowego 

funkcjonowania  
w społeczeństwie. 

 

 

1. Zajęcia z wychowawcą. 

2. Zajęcia z pedagogiem  

i psychologiem. 

3. Projekcje filmów. 

4. Zajęcia biblioteczne. 

5. Współpraca z instytucjami 

wspierającymi szkołę. 

 

 

Cel główny: 

Ukształtowanie postawy dbałości o środowisko 

naturalne poprzez rozwijanie zainteresowań 

1. Rozwijanie świadomości 

zagrożeń dla środowiska 

naturalnego wynikających  

z działalności człowieka. 

1. Udział w akcji sprzątanie świata. 

 

2. Udział w akcjach charytatywnych na 

rzecz zwierząt, wycieczki 
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przyrodniczych. 

 
Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna przyczyny zanieczyszczeń 

środowiska naturalnego. 

2. Zna sposoby ochrony środowiska. 

3. Rozumie znaczenie środowiska dla 

życia człowieka. 

4. Potrafi przyjąć odpowiedzialność  

za środowisko naturalne. 

5. Zna wartości społeczne i rozumie: 

współodpowiedzialność za ochronę 

środowiska i potrzebę współpracy  

na rzecz wspólnego dobra. 

6. Dostrzega związek wartości witalnych 

 z ochroną środowiska. 

2. Kształtowanie nawyku 

dbałości o środowisko 

naturalne 

3. Uczestnictwo w akcjach 

dotyczących ochrony 

środowiska. 

4. Poszerzanie wiedzy 

 o nowoczesnych metodach 

dbania o środowisko 

naturalne. 

5. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności 

 za środowisko naturalne. 

6. Stwarzanie okazji  

do refleksji nad 

koniecznością ochrony 

środowiska dla zdrowia 

 i bezpieczeństwa ludzi. 

7. Zachęcanie do uczestnictwa 

w kołach zainteresowań oraz 

do działalności pozaszkolnej 

w ramach rozwijania 

talentów i zainteresowań. 

 

krajoznawcze. 

 

4. Lekcje przyrody, geografii, 

biologii, edukacji 

przyrodniczej. 

  

 

Cel główny: 

Dbanie o bezpieczeństwo uczniów. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Zna dokumenty szkolne: Statut, PSO  

1. Propagowanie praw i obowiązków 

wynikających z prawa szkolnego.  

2. Kształtowanie postaw asertywnych, 

budowanie empatii, eliminowanie 

agresji, przeciwdziałanie niepożądanym 

zachowaniom. 

3. Zapobieganie agresji fizycznej  

i słownej, uczenie sposobów radzenia 

1.Zapoznanie uczniów z dokumentami 

regulującymi pracę szkoły: Statutem, 

zasadami BHP, Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania, regulaminem 

ucznia, procedurami określającymi 

sytuację zagrożenia w szkole. 

2. Praca samorządu uczniowskiego.  

3. Zapoznanie uczniów z zasadami 
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z przedmiotów, regulaminy i procedury. 

obowiązujące w szkole. 

2. Zna konsekwencje niewłaściwego 

zachowania: punkty z zachowania. 

 

sobie z nią: - diagnozowanie źródeł 

agresji i przemocy na terenie szkoły  

4. Rozpoznawanie emocji własnych 

 i innych. 

 5. Dostarczanie wiedzy na temat 

bezpieczeństwa w sieci oraz 

przeciwdziałania cyberprzemocy. 

4.Upowszechnianie wiedzy o prawach 

przysługujących każdemu człowiekowi. 

 
 

bezpiecznego spędzani czasu wolnego. 

4. Spotkania z Policją o tematyce: 

odpowiedzialności karnej nieletniego, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego  

5.Godziny wychowawcze na temat 

obowiązków ucznia oraz systemu kar  

i nagród stosowanego w szkole. 

6. Zapoznanie uczniów z Konstytucją 

 i podstawowymi prawami człowieka. 
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VI. SFERA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

SFERA Cele i wartości Treści i zadania Sposób wykonania 
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Cel główny: 

Przeciwdziałanie zjawisku obojętności  

na krzywdę innych. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Rozumie potrzebę pomagania innym. 

2. Potrafi pomóc koleżankom i kolegom  

w  klasie i szkole. 

3. Zna sposoby udzielania pomocy  

na miarę swoich możliwości. 

4. Rozumie potrzebę opieki  

nad słabszymi. 

5. Zna pojęcia: empatii, tolerancji, 

współczucia. 

6. Rozumie pojęcia: wspólnota, współpraca, 

godność, koleżeństwo, uprzejmość. 

7. Rozumie potrzebę funkcjonowania 

 w równowadze psychicznej i wie, jak 

postępować w sytuacji zagrażającej jej 

zaburzeniu. 

 

1. Kształtowanie nawyku pomagania 

innym. 

2. Ukazanie związku pomiędzy 

pomaganiem innym,  

a satysfakcją z włożonego  

w tą pomoc wysiłku. 

3. Uświadamianie uczniom, że oni 

też czasem potrzebują pomocy  

(i otrzymują ją np. od rodziny, 

nauczycieli, kolegów czy 

koleżanek). 

4. Wykształcenie umiejętności 

oceny sytuacji, w której należy, 

bądź nie należy udzielić 

pomocy. 

5. Kształtowanie u uczniów 

nawyku opieki słabszymi. 

6. Dostarczenie wiedzy na temat 

pojęcia empatii. 

1. Zajęcia edukacyjne i integracyjne. 

2. Zajęcia w grupach. 

3. Zajęcia z wychowawcą. 

4. Konkursy, wycieczki, imprezy 

sportowe i rekreacyjne. 

 

Cel główny: 

Kształtowanie prawidłowego funkcjonowania 

ucznia pod względem emocjonalnym. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Wie, do kogo zwrócić się we szkole 

przy problemach emocjonalnych. 

 

1. Wspieranie uczniów, u których 

rozpoznano objawy depresji 

 lub obniżenia kondycji psychicznej. 

 

2. Odbudowanie i umacnianie  

u uczniów prawidłowych relacji  

w grupie klasowej, poczucia 

1.  Lekcje wychowawcze . 

2. Zajęcia ze specjalistami. 

3. Współpraca z poradnią PPPP. 
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2. Uczestniczy w różnych zajęciach 

wspierających go pod względem 

emocjonalnym. 

 

wspólnoty. 

 

3. Uświadomienie zagrożeń 

wynikających z 

pozostawania w stanie 

braku równowagi 

psychicznej. 

4. Dostarczenie wiedzy  

na temat osób i miejsc,  

w których można uzyskać 

pomoc w sytuacji zagrożenia 

zdrowia psychicznego 
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I. Ewaluacja 

 

 

 Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

 Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

 1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,  

2) analizę dokumentacji,  

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,  

4) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.  

Ewaluacja programu przeprowadzana  na zakończenie roku szkolnego 2022/2023. 

 Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu zostanie 

zapoznana rada pedagogiczna. 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły 

 w dniu…………………………………..………   . 

 

 

                                                      Opracował zespół do prac programu wychowawczo-profilaktycznego: 

1. Elżbieta Bakalarska 

2. Lucyna Barej 

3. Jadwiga Grzymkiewicz 

 


