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PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego stanowią następujące aktualne 

dokumenty: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U 1997 nr 78, poz. 483 ze 

zm.); 
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292); 
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189); 
4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.; 
5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r.; (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526) 
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59); 
7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 
8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957); 
9. 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. z dnia 28 

sierpnia 2015 r., poz. 1249); 
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. 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 dnia 22 

stycznia poz. 214); 
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 356); 
12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 09 sierpnia 2017r. W sprawie zasad 

udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz.U.z 2017., poz.1643 z późniejszymi zmianami 
13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Poz 1578 z późniejszymi zmianami) 
14. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018; 
15. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława  Broniewskiego w Rawiczu; 
Stan prawny z dnia 1.09.2017 r. 
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WSTĘP 

 

 Opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie 

wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Przedstawia działania, 

które pomogą budować samoświadomość uczniów oraz zadbają, aby ich aspiracje życiowe były dojrzałe  

i racjonalne oraz zgodne z ich predyspozycjami personalnymi i zainteresowaniami. Dzięki odkryciu swoich 

umiejętności  

i skłonności uczniowie będą bardziej zorientowani na wyznaczony przez siebie cel i pewniej ku niemu zmierzali. 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego 

w Rawiczu opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd 

Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań 

wychowawczych  

i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie 

rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, jest rolą zarówno rodziny, jak i szkoły. Wychowanie jest procesem, który 

odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem rodziny, szkoły i państwa jest stwarzanie właściwych 

warunków do wychowania poprzez integralny rozwój i osiągnięcie przez wychowanka pełni człowieczeństwa. 

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego  

z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Proces wychowania jest wzmacniany  

i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci  i młodzieży (w tym diagnozowanie 

występujących czynników chroniących i czynników ryzyka), bowiem profilaktyka powinna wspomagać proces 

wychowania. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów 

nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań 

wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy 

oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin  

z wychowawcą, podczas realizacji projektów i zajęć pozalekcyjnych, spotkań z rodzicami, we współpracy  

z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką 

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

współpracy  z  rodzicami  i środowiskiem lokalnym. 

 Przy opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły uwzględniono: 
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 obowiązujące akty prawne; 

 dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów 

wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku; 

 przeprowadzone badania na temat sytuacji  wychowawczej,  zagrożeń uzależnieniami w szkole 

i środowisku; 

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

wychowania; 
 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci  

i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych  w tym dopalaczy. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników 

szkoły; 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 

określonych w programie; 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów 

szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski); 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji  

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły); 

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu; 

 współpraca z instytucjami z zakresu pomocy społecznej i innej (Sąd Rodzinny, Urząd Pracy, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia, Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej i inne). 
 

Proponowane przez nas działania mają charakter wychowawczy i profilaktyczny. 

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań 

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

poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania długoterminowych relacji z innymi 

ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. Ważna jest 

świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka. 

Działalność wychowawcza polega na wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  

i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych; 

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia 

siły, chęci do życia i witalności; 

 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 
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 duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 
 

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających 

zdrowie, ma ona również na celu hamowanie postępu i niwelowanie pojawiających się powikłań już istniejącej 

choroby. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które 

przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest 

dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie 

posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw. 
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MISJA I WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO   

W RAWICZU 

 

1. MISJA SZKOŁY: 

„Nie dla szkoły, lecz dla życia - uczymy się w tej szkole”. 

 

2. WIZJA SZKOŁY: 

Absolwent Szkoły poprzez rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy potrafi odnaleźć 

się w otaczającej go rzeczywistości. 

 

3. CECHY ABSOLWENTA SZKOŁY: 

1. Dbający o zdrowie i wygląd;   

2. Otwarty;   

3. Obowiązkowy;   

4. Umiejący dokonać wyborów; 

5. Umiejący rozwijać swe zainteresowania; 

6. Wrażliwy na uczucia innych ludzi i krzywdę zwierząt;   

7. Szanujący poglądy i przekonania innych ludzi;   

8. Przedsiębiorczy;   

9. Odpowiedzialny;   

10. Samodzielny; 

11. Potrafiący odnaleźć się w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym i technologicznym; 

12. Korzystający z dóbr kultury; 

13. Patriota, szanujący swoją ojczyznę i znający jej historię. 
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ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY POWINIEN PREZENTOWAĆ NASTĘPUJĄCE 

POSTAWY: 

Odpowiedzialność –  przewiduje i rozumie skutki swoich działań. Rozumie wagę swojej   edukacji i jest za nią 

odpowiedzialny. Troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych. Wywiązuje się ze swoich 

obowiązków. 

Otwartość – w stosunku do rodziny, kolegów i przyjaciół. Chętnie współpracuje  

z rówieśnikami i dorosłymi. Potrafi wyrażać swoje myśli i słuchać innych. Podejmuje działania sprzyjające jego 

rozwojowi. Jest wrażliwy na krzywdę, rozumie potrzeby innych. 

Ciekawość świata – chce wiedzieć więcej niż wie i umieć więcej niż umie. Ciekawią go inne kultury i inni 

ludzie. 

Krytycyzm- wobec siebie i innych. Potrafi ocenić własne postępowanie, zna swoje możliwości. Wie, że popełnia 

błędy i potrafi się do nich przyznać. Stara się udowodnić swoje racje. Zdaje sobie sprawę ze swoich wad. 

Rozwaga – nie podejmuje pochopnych, nieprzemyślanych decyzji. Potrafi panować nad emocjami, kieruje się 

umysłem i racjami. 

Prawość – postępuje uczciwie, nie kłamie, nie wyrządza świadomie krzywdy. Przestrzega ogólnie przyjętych 

norm postępowania. Wydaje sprawiedliwe sądy. Odróżnia dobro od zła. 

Tolerancja – poszanowanie dla cudzych poglądów i wierzeń różniących się od własnych. Akceptacja  

odmienności innych, zarówno fizycznej jak i  psychicznej. Akceptuje sposób  

i styl życia innych bez   wartościowania  i oceniania. 

Punktualność – wszędzie i na każdym kroku mieści się w określonych i przyjętych ramach czasowych. 

Kulturę osobistą – zna i stosuje zwroty grzecznościowe, zachowuje szacunek do drugiego człowieka,  potrafi 

zachować się kulturalnie w różnych sytuacjach oraz miejscach. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmuje 5 sfer rozwojowych: 

 sfera intelektualna 

 sfera emocjonalna 

 sfera społeczna 

 sfera zdrowotna 

 sfera duchowa 
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TREŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

ZAWARTE  

W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA 

OGÓLNEGO 

Edukacja prozdrowotna   
 

Przedmiot Wymagania szczegółowe. Uczeń: 

EDUKACJA 

WCZENOSZKOLNA 

 

• dba o higienę oraz estetykę własną  i otoczenia; 
• ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia 

człowieka; 
• posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat 

wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej; 
• posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi   

i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia; 
• reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, 

zdrowia jego lub innej osoby; 
• wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość 

znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza 

spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych  

i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, 

zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze; 
• przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia; 
• ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat 

pogody, wykorzystując np. Internet; 
• ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma 

wpływ na utratę zdrowia człowieka; 
 

INFORMATYKA 

 

• w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego 

predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych; 
 

BIOLOGIA 

 

• analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem  

a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji 

lekarskiej; 
• uzasadnia konieczność ochrony przyrody; 
• opisuje i prezentuje postawę  i zachowania człowieka odpowiedzialnie 

korzystającego z dóbr przyrody; 
 

WYCHOWANIE 

FIZYCZNE 

 

• opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia; 
• opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej; 
• opisuje zasady zdrowego odżywiania; 
• przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży; 
• przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach; 
• omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 
•  wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie  

i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ; 
• omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie  z nim 

w sposób konstruktywny; 
• wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania 

się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; 
• wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących  

w organizmie w okresie dojrzewania; 
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WOS 

 

• rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych; 
• podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować 

się asertywnie; 
• uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez 

siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im; 
• przedstawia różne formy zachowań asertywnych; 

 

PRZYRODA 

 

• kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa 

zagrażające życiu i zdrowiu; 
• doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak  i najbliższe 

otoczenie; 
•  poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań 

sprzyjających motywacji do uczenia się; 
 

EDUKACJA DLA 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

• wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, 

emocjonalnym a społecznym; 
• wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie; 
• wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne), zagrażają 

zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród 

nastolatków; 
• odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na 

które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może mieć 

wpływu; 
• omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań 

sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu; 
• dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne 

dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, 

negocjowanie); 
• wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach 

i usługach zdrowotnych; 
• ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny 

plan działania na rzecz własnego zdrowia; 
• ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe  

i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska 

przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, 

współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.); 

TECHNIKA 

 

• przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan 

środowiska; 
•  kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów 

znajdujących się w najbliższym otoczeniu; 
 

WYCHOWANIE DO 

ŻYCIA W RODZINIE 

 

• radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu; 
 

 

Relacje- kształtowanie postaw społecznych 
 

Przedmiot Wymagania szczegółowe. Uczeń: 

EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA 

 

• identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa  

w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; 
respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach; 

• przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej 
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postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad; 
• współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami  

i doświadczeniami, wykorzystując technologię; 
• dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory; 
• dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście 

w relacji z innymi osobami niż w samotności; 
• odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, 

państwo; 
• ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się 

szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, 

klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych 

wspólnot; 
• szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim 

komunikatem werbalnym i niewerbalnym; 
• uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując 

decyzję o działaniu; 
• wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli  

w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe 

zachowanie; 
• wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), 

szanując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla 

niego; 
• naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie 

doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów 

literackich, filmów i innych źródeł; 
• przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest 

członkiem; 
 

 

INFORMATYKA 

 

• uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się 

technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko 

kształcenia, dedykowany portal edukacyjny; 
• identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym 

rozwiązywaniem problemów; 
• bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie   

w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo  

w zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje 

efekty wspólnej pracy; 
 

 

WYCHOWANIE 

FIZYCZNE 

 

• uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, 

stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania 

przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi 

właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za 

wspólną grę; 
• pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów 

sportowych; 
• wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania; 
• wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością 

taneczną; 
• omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami 

oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; 
• identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, 

planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi 

należy pracować; 
• wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych; 
• wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości 

psychofizycznych; 
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• współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując 

asertywność i empatię; 
• motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych 

potrzebach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze); 
 

 

WOS 

 

• współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; 
• wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia 

istotę samorządności; 
• uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; rozumie znaczenie potrzeb 

społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania); 
•  przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej 

autoprezentacji – kształtowania swojego wizerunku; 
• wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską  

i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że 

efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy 

współpracy w grupie; 
• rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej  

i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania 

wspólnych decyzji; 
• rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej  

i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania 

wspólnych decyzji; 
• przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych 

skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu  

i przedstawia formy działalności wolontariuszy; 
 

 

PRZYRODA 

 

• zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego; 
• doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy  

i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole; 
 

 

BIOLOGIA 

 

• prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; 
 

 

WYCHOWANIE DO 

ŻYCIA W RODZINIE 

 

• zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych; 
• rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie  

w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za 

manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa; 
• kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien 

czegoś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego; 
•  bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, 

grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na 

osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania; 
 

 

Kultura- wartości, normy i wzory zachowań 
 
Przedmiot Wymagania szczegółowe. Uczeń: 

 

EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA 

 

• ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych 

wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, 

odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, 

zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz 

inne respektowane przez środowisko szkolne; 
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• szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, 

przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt  

w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach; 
• określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie 

 i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego 

zdania; 
• odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że 

dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób; 
• odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje 

zasady (normy) i oczekuje ich respektowania; 
 

 

JĘZYK POLSKI 

 

• kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, 

szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym; 
• rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku 

dla człowieka i kierowania się tymi wartościami; 
• kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako 

podstawy tożsamości narodowej; 
• rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby 

uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych; 
• rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i zachęca 

do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości; 
• rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, 

dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania; 
• rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym 

stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudzej 

własności intelektualnej; 
• kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej 

wiedzy i jej pogłębiania; 
• jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych 

formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej 

prezentacji wyników swojej pracy; 
 

 

HISTORIA 

 

• poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie 

zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje; 
 

 

MUZYKA 

 

• poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, 

zwyczaje, tradycje swojego regionu; 
• zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych 

utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz 

wartościowej muzyki popularnej; 
• zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we 

własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi 

wydarzenia artystyczne; 
• uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych  

o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej); 
• angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego 

środowiska; 
• uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach 

muzycznych; 
• stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia  

w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas 

koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji 

muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców; 
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PLASTYKA 

 

• zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki  

i dzieła architektury (historycznej i współczesnej); 
•  zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”; 

 

 

WOS 

 

• uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn 

(sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania 

konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady; 
• podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, 

aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, 

odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, 

znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego; 
•  wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę 

posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym 

uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; 

przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa 

przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym; 
• uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe 

(regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską); 

rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu  

i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym 

zjawiskom; 
• planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności 

i umiejętności oraz rady innych osób i sytuację na rynku pracy; 
 

 

PRZYRODA 

 

• kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu; 
  

 

 

GEOGRAFIA 

 

• łączy racjonalność naukową z refleksją nad pięknem i harmonią świata 

przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości; 
• przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego 

oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania; 
• rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywanie postawy 

patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej; 
• ma poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody  

i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego  

i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów 

przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich 

przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej); 
• kształtuje pozytywne – emocjonalne i duchowe – więzi z najbliższym 

otoczeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą Ziemią; 
• rozwija postawy współodpowiedzialności za stan środowiska 

geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego 

rozwoju społeczno- -kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, 

własnego regionu i Polski; 
• przełamuje stereotypy i kształtuje postawy szacunku, zrozumienia, 

akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu 

poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej 

tożsamości; 
 

 

INFORMATYKA 

 

• opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci 

komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, 

prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i 
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dzielenie się informacją; 
• postępuje etycznie w pracy z informacjami; 

 

 

WYCHOWANIE DO 

ŻYCIA W RODZINIE 

 

• jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie; 
 

 

   

Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 
 Przedmiot Wymagania szczegółowe. Uczeń: 

EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA 

 

• wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia 

własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym 

życiu; 
• rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad 

zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego; 
• stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę 

ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych 

rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie  

z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy  

w różnych warunkach i porach roku; 
• ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła 

zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich 

następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby 

zachowania się człowieka w takich sytuacjach; 
•  stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń 

cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy 

 z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady etykiety; 
• rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również 

uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci Internet; 
 

 

INFORMATYKA 
ED.WCZESOSZKOLNA 

 

• rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również 

uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet; 
• przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z bezpieczeństwem  

w Internecie; 
 

 

WYCHOWANIE 
 FIZYCZNE 

 

• omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach  

w różnych porach roku; 
• omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do 

podejmowania aktywności fizycznej; 
• wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego; 
• wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów 

 w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im; 
• wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; 

 

 

 

 

 

 

 

WOS 

 

• rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym 

werbalną, wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które należy 

powiadomić w takich sytuacjach; 
• przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów 

Internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy 

na nią reagować; 
•  wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie 
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wykroczeń  

i przestępstw; 
• przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb 

porządkowych oraz swoje prawa w kontakcie z tymi służbami; 
 

 

INFORMATYKA 

 

• posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; 

przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
• uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo 

do własności intelektualnej; 
• wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii 

oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich; 
• stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed 

zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami; 
• ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod 

względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych 

sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich; 
 

 

TECHNIKA 

 

• przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu 

technicznego; 
• analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy  

z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku 

przy pracy; umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej  

w typowych sytuacjach zagrożenia); 
 

 

EDUKACJA DLA 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

• wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego 

 i wywołane przez człowieka); 
• wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia 

poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady 

właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych; 
 

 

 

WYCHOWANIE DO 

ŻYCIA W RODZINIE 

 

• świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, 

w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas 

im poświęcany; 
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ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI 

 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE 

BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposób realizacji 
I 

Przygotowanie uczniów 

do świadomego  

i aktywnego 

uczestnictwa  

w życiu społecznym. 

- Rozwijanie samorządności uczniów. Uczenie 

zasad demokracji. 

- Rozwijanie tolerancji wobec innych. 

Kształtowanie właściwych postaw w stosunku 

do osób niepełnosprawnych, starszych,  

i odmiennych kulturowo. 

-Poznanie i respektowanie praw i obowiązków 

ucznia. 

-Rozwijanie zainteresowań uczniów  

i rozbudzanie pasji. 

- Udział uczniów w konkursach, zawodach 

sportowych i innych formach prezentacji 

własnych umiejętności, wiedzy. 

- Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, 

celowego korzystania z elektronicznych 

nośników informacji- Internet, gry 

komputerowe, TV, radio. 

- Uczestnictwo w organizacji uroczystości 

szkolnych, imprez itp. 

- Udział uczniów w akcjach organizowanych 

przez szkołę. 

- Kształtowanie umiejętności bycia członkiem 

zespołu klasowego, szkolnego. 

- Organizowanie czasu wolnego. 

- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych uczniów. 

- Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej 

Udział w pracach 

Samorządu Szkolnego  

i klasowego. 

Udział uczniów w procesie 

planowania pracy klasy, 

szkoły. 

Reprezentowanie szkoły  

w czasie uroczystości 

lokalnych. 

Spotkanie z seniorami  

z okazji Dnia Babci  

i Dziadka. 

Statut Szkoły, Regulaminy 

Percepcja sztuk 

teatralnych, koncertów. 

Realizacja projektów 

przedmiotowych, 

szkolnych. Udział  

w lekcjach muzealnych,  

w konkursach, zawodach 

sportowych. 

Prezentacja wyników 

konkursów na apelu, na 

gazetkach szkolnych. 

Imprezy integracyjne, 

uroczystości, wyjazdy itp. 

II Dążenie do uzyskania 

wysokiego poziomu 

kultury osobistej. 

- Budowanie systemu wartości- 

przygotowanie do rozpoznawania 

podstawowych wartości. 
- Wpajanie szacunku i tolerancji do 

odmiennych poglądów, ludzi, religii, zjawisko 

homofonii 
- Wdrażanie do uważnego słuchania, 

rozmawiania, zawierania kompromisów. 
- Egzekwowanie właściwego zachowania 

uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników. 
- Wzmacnianie pozytywnych postaw(postawy 

prospołeczne  

i pozytywna komunikacja) 
- Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym 

kulturę języka. 
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności 

za własne słowa i czyny. 
- Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły. 

1. Promowanie uczniów za 

Udział w akcjach 

charytatywnych, 

wolontariacie, 

rekolekcjach. Pogadanki 

 i spotkania z ciekawymi 

ludźmi. Prowadzenie zajęć 

ukazujących wzorce 

osobowe, właściwe 

zachowania i postawy  

w literaturze, historii, 

współczesności. 
Percepcja wartościowych 

filmów, sztuk teatralnych, 

wystaw. 
Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, apele szkolne. 
Diagnoza postaw. 
Działania mające na celu 

wykazanie troski o wygląd 



17 
 

pracę na rzecz klasy, szkoły, 

środowiska. 
2. Przekazanie uczniom 

informacji na temat konieczności 

poszanowania cudzych dóbr 

materialnych i osobistych oraz 

mienia szkoły. 
3. Ćwiczenie z uczniami 

prawidłowej reakcji  

w sytuacjach konfliktowych 
4. Uświadomienie dzieciom, że 

każdy może popełnić błąd. 

Przyznanie się i poprawa jest drogą 

do bycia lepszym człowiekiem. 

Pobudzenie ucznia do stawiania 

pytań, jak poprawić niekorzystną 

sytuację. 

sal, otoczenia szkoły. 
 

Scenki dramowe podczas 

apeli szkolnych 
Omawianie  

z uczniami prawidłowego 

postępowania w trudnych 

sytuacjach 

III Rozwijanie zachowań 

asertywnych i 

empatycznych 

- Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań 

uczniów  

w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować 

zdanie innych oraz potrafi bronić własnego 

zdania; uczeń umie powiedzieć” nie” na 

niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego 

wyboru. 
- Rozwijanie umiejętności słuchania  

i zabierania głosu. 
- Przeciwdziałanie przejawom 

niedostosowania społecznego. Przekazanie 

wiedzy na temat szkodliwego działania 

używek, narkotyków,  w tym nowych 

substancji psychoaktywnych, dopalaczy, e- 

papierosów,  również negatywnego 

oddziaływania nieodpowiedniego 

towarzystwa. 

Stawianie uczniów  

w hipotetycznych 

sytuacjach wymagających 

zajęcia określonego 

stanowiska, pogadanki na 

lekcjach, prelekcje 

specjalistów. 
Realizacja programów 

profilaktycznych, opieka 

pedagoga, współpraca z 

PPP, Sądem dla nieletnich, 

Komendą Policji itp. 
. 

IV Integracja działań 

wychowawczo-

profilaktycznych szkoły 

i rodziców 

- Zapoznanie rodziców  

z programem wychowawczo-profilaktycznym 

oraz innymi prawnymi aktami Szkoły. 
- Dokładne precyzowanie wymagań 

stawianych uczniom, dotyczących pożądanych 

przez Szkołę zachowań, które zapewnią 

utrzymanie ładu   

i bezpieczeństwa uczniów. Egzekwowanie 

powyższych wymagań. 
- Uwzględnienie na zebraniach  

z rodzicami tematów z zakresu wychowania, 

adekwatnych do problemów klasowych. 
- Badanie opinii rodziców odnośnie: 

• Skuteczności realizowanych 
zadań edukacyjnych  

i wychowawczych; 
• Przedmiotowych systemów 

oceniania. 
- Włączenie rodziców do pracy przy realizacji 

zamierzeń wychowawczych: 
• Udział rodziców w tworzeniu 

Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego i Statutu  Szkoły, 

Udział  

w uroczystościach i imprezach 

szkolnych, klasowych; 

Na spotkaniach rodziców  

z wychowawcami klas. 

Działania pracowników 

szkoły mające na celu 

bezpieczeństwo uczniów: 

dyżury nauczycieli, 

opracowywanie procedur 

 i reagowanie w sytuacjach 

trudnych. 

 

 

W formie ankiet lub 

wyrażania opinii na 

zebraniach klasowych. 
 

 

Wychowawcy klas 

konsultują  

z rodzicami ich 

oczekiwania odnośnie 

pracy wychowawczej  

i profilaktycznej. 
Współpraca z Radą 

Rodziców. 
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• Współpraca z rodzicami 

 w planowaniu działań 

wychowawczych oraz pomoc  

w rozwiązywaniu problemów 

dziecka. 
- Przekazanie rodzicom informacji na temat 

praw  

i obowiązków ucznia. 
1. Przekazywanie rodzicom 

informacji na temat metod 

oddziaływań wychowawczych. 

Uświadomienie szkodliwości 

nadopiekuńczej postawy, liberalnego 

wychowania, sposobów radzenia 

sobie  

z trudnymi zachowaniami dzieci i 

młodzieży itp. 
2. Uczestnictwo rodziców  

w lekcjach otwartych. 
3. Organizowanie imprez dla 

rodziców i z udziałem rodziców. 
4. Wyróżnianie rodziców za 

wkład pracy, pomoc Szkole  

w poprawianiu warunków pracy i 

nauki. 
 

Wywiadówki, tablica 

informacyjna 
 

 

 

Prelekcje specjalistów, 

informacje przekazywane 

przez wychowawców. 
Angażowanie rodziców do 

uczestnictwa  

i współorganizowania 

uroczystości  

i wyjazdów klasowych, 

szkolnych. Wręczenie 

rodzicom podziękowań za 

pracę. 
 

 

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI 

 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposób realizacji 

I Kształtowanie poczucia 

przynależności do 

rodziny, grupy 

rówieśniczej  

i wspólnoty narodowej 

oraz postawy 

patriotycznej, miłości do 

ojczyzny, kultywowania 

tradycji. 

-Znajomość słów i melodii hymnu 

narodowego. 
-Kulturalne zachowanie się  

w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie 

uroczystości szkolnych,  

w kościele i na cmentarzu. 
-Dbanie o odpowiedni strój  

w czasie świąt szkolnych, akademii. 
-Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska o 

pamiątki po Nim. 
-Utrzymywanie kontaktów  

z kombatantami. 
-Prowadzenie kroniki szkolnej. 
-Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja  

i aktywny udział w uroczystościach o 

charakterze rocznicowym i patriotycznym, 

opieka nad miejscami pamięci narodowej, 

pamięć  

o poległych w czasie II wojny światowej. 

Uroczyste obchody świąt narodowych i 

szkolnych. 

Godziny wychowawcze, 

zajęcia lekcyjne  

i pozalekcyjne, 

uroczystości szkolne  

i klasowe, wycieczki  

i wyjścia. 
 

 

W czasie zajęć szkolnych. 
Konkurs wiedzy  

o Patronie. 

II Wprowadzenie w życie 

kulturalne Szkoły 

wspólnoty lokalnej. 

-Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej 

miejscowości, regionie, kraju. 
-Poznanie historii i tradycji własnej rodziny  

i jej związek  

z historią regionu. 

Wycieczki lokalne, 

wystawki, gazetki, zajęcia 

dydaktyczne. 
Organizacja imprez, 

uroczystości szkolnych  
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-Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa  

w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach 

regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz 

Szkoły i środowiska. 
- Poznanie historii najważniejszych obiektów 

w gminie. Wycieczki lokalne, wystawki, 

gazetki, zajęcia dydaktyczne. Organizacja 

imprez, uroczystości szkolnych i 

uczestnictwo   

i uczestnictwo. 

i uczestnictwo. 

III Poszanowanie historii i 

kultury regionu 

(wzajemne ścieranie się 

elementów różnych 

kultur) 
 

-Zapoznanie z elementami kultury niektórych 

regionów Polski. 
-Poznanie wybranych legend. 
- Poznanie historii zabytków. 
 

Spotkania  

z ciekawymi ludźmi, 

wycieczki, konkursy, 

zajęcia lekcyjne. 
 

IV Wspólnota Europejska  

a tożsamość narodowa 
-Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej. 
-Zachowanie tożsamości narodowej we 

wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji. 
-Poznanie krajów Unii Europejskiej. 

Warsztaty i lekcje kształtujące postawę 

tolerancji. 

Pielęgnowanie polskiej 

tradycji narodowej, 

wystawy, konkursy itp. 
Warsztaty i lekcje 

kształtujące postawę 

tolerancji 
 

 

 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposób  realizacji 
I Kształtowanie zachowań 

sprzyjających zdrowiu. 
 

- Korygowanie wad budowy, postawy oraz 

wymowy 
- Kształtowanie nawyku dbania o własne 

zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie 

higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd 

zewnętrzny. 
- Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania  

i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie 

czasu wolnego. 
- Kształtowanie sprawności fizycznej, 

odporności. Uświadomienie roli  

i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku 

rozwijania własnych predyspozycji w 

zakresie dyscyplin sportu. 
- Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach i ulicach ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do 

szkoły. 
 

Realizacja zajęć  

z gimnastyki korekcyjnej  

i zajęć logopedycznych. 
Lekcje przedmiotowe  

i zajęcia realizujące 

edukację zdrowotną. 
Pogadanki na godzinach 

wychowawczych, 

organizacja czynnego 

wypoczynku w czasie 

wolnym, 

konkursy/działania 

dotyczące zdrowego stylu 

życia. 
Organizowanie kół 

zainteresowań. 
Lekcje wychowania 

fizycznego i zajęcia SKS. 

Organizowanie zajęć  

w terenie, wycieczek 

pieszych, rowerowych. 
Prowadzenie zajęć 

wychowania 

komunikacyjnego. 
Przeprowadzenie egzaminu 

na kartę rowerową. 
Spotkania  

z policjantami. 
 

II Szkoła zapewnia - Zapewnienie bezpieczeństwa  Opracowanie  
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uczniom poczucie 

bezpieczeństwa 

fizycznego i 

psychicznego 
 

i higieny pracy ucznia. 
 

 

- Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 
 

i realizacja harmonogramu 

dyżurów nauczycielskich. 

Zapoznanie uczniów  

i rodziców z zasadami 

bezpieczeństwa  

obowiązującymi na terenie 

szkoły. 
Współpraca z powołanymi 

do tego instytucjami, 

organizacjami. 
W pracy z uczniami 

uwzględnia się orzeczenia 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz opinie 

PPP. 
III Uzależnienia, 

rozpoznanie ich  

i zapobieganie 

- Podnoszenie wiedzy ucznia na temat 

zagrożeń społecznych, w tym czynników 

ryzyka związanych z używaniem nowych 

substancji psychoaktywnych, dopalaczy, e- 

papierosów. 
 

-Kształtowanie umiejętności unikania 

negatywnych wpływów środowiska, 

bazowanie na czynnikach chroniących. 

Współpraca  

i spotkania z kuratorem 

sądowym, lekarzem, 

psychologiem. 
Realizacja programów 

profilaktycznych 

odpowiednio do potrzeb, 

prowadzenie zajęć 

terapeutycznych z klasą. 
 

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 

 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposób 
realizacji 

I Rozwijanie wrażliwości 

na problemy środowiska 
- Przybliżenie uczniom problematyki 

konieczności ochrony środowiska 

naturalnego. 
- Ukazanie wpływu codziennych czynności  

i zachowań na stan środowiska naturalnego. 
- Uwrażliwienie na związek degradacji 

środowiska ze zdrowiem człowieka. 
- Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę 

ożywioną  

i nieożywioną. 

Realizacja programów 

ekologicznych. 
Udział w akcjach np.: 

Sprzątanie Świata, Dzień 

Ziemi, zbiórka surowców 

wtórnych, porządkowanie 

terenu przyszkolnego  

w ramach godzin 

wychowawczych. 
Praca koła ekologicznego. 
Organizowanie zajęć w 

terenie. Realizacja ścieżki 

ekologicznej. Organizacja 

szkolnych konkursów 

ekologicznych. 
Pogadanki tematyczne. 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposób realizacji 
I Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa ucznia 

w szkole 
 

- Doskonalenie warunków bezpiecznego 

funkcjonowania ucznia  

w szkole i poza nią. 
- Ochrona uczniów przed skutkami 

niepożądanych działań ludzi z zewnątrz. 
- Eliminowanie zagrożeń pożarowych. 

Lekcje z wychowawcą, 

apele, pogadanki, zajęcia 

pozalekcyjne, zajęcia 

warsztatowe  

i profilaktyczne. 
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- Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz odpoczynku między lekcjami. 
- Ochrona mienia społecznego. 
- Przeciwdziałanie agresji  

w szkole. 
- Eliminowanie zagrożeń związanych z 

zachowaniami ryzykownymi uczniów. 
II Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

codziennego dbania o 

własne bezpieczeństwo. 
 

- Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami 

ewakuacyjnymi w szkole. 
- Zaznajamianie i systematyczne 

przypominanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, podróżowania, 

nawiązywania znajomości, wypoczynku nad 

wodą, itp. 
- Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego 

korzystania  

z Internetu i urządzeń elektronicznych 

(telefonów komórkowych, tabletów, itp.) 

 

III Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń  

i właściwego 

zachowania się  

w sytuacjach 

niebezpiecznych 
 

- Minimalizowanie zagrożeń związanych z 

drogą „do”  i „ze” szkoły. 
- Kształtowanie gotowości  

i umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

w nagłych wypadkach. 
- Uświadamianie zagrożeń związanych z 

życiem towarzyskim, podróżami, 

aktywnością w okresach wolnych od nauki. 
- Doskonalenie umiejętności szacowania 

ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie 

nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa. 
- Uświadamianie zagrożeń związanych z 

korzystaniem  

z Internetu. 
- Poznawanie sposobów krytycznego 

korzystania  

z mediów i prasy. 

Pogadanki, prezentacje 

multimedialne, spotkania z 

policjantem. 
Zajęcia z pielęgniarką 

szkolną i nauczycielem 

przyrody. 
Czytanie literatury 

dotyczącej tematu. 
 

IV Eliminowanie agresji z 

życia szkoły. 
 

- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

i nazywania zachowań agresywnych oraz 

egoistycznych 
- Kształtowanie postaw odrzucających 

przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, 

asertywnego zachowywania się w 

sytuacjach konfliktowych  

i problemowych. 
- Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji 

w szkole. 

 

V Wspieranie nabywania 

umiejętności radzenia 

sobie  

w sytuacjach trudnych, 

ryzykownych  

i konfliktowych. 
 

- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

czynników ryzyka. 
- Propagowanie wiedzy  

o społecznych mechanizmach wywierania 

wpływu  

i konstruktywnych sposobach radzenia sobie 

z nimi. 
- Podniesienie kompetencji 

wychowawczych rodziców, 

opiekunów.(zażywanie substancji 

psychoaktywnych, nowych substancji 

psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków, 

palenie papierosów, e- papierosów), 

zwrócenie uwagi na rolę rodziny jako 

czynnika chroniącego. 

Negocjacje, mediacje, 

asertywna komunikacja 

własnych potrzeb, dyskusje, 

rozmowy, pogadanki. 
Aktywne uczestniczenie  

w lokalnych  

i krajowych akcjach 

edukacyjnych. 
Współpraca z osobami i 

instytucjami zajmującymi 

się problematyką uzależnień. 
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- Propagowanie wiedzy podnoszącej 

efektywność działań profilaktycznych 
VI Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym- 

wspieranie uczniów 

mających trudności w 

nauce i w  

przystosowaniu się w 

grupie. 
 

- Diagnozowanie trudności  

w nauce. 
- Dostosowywanie wymagań do możliwości 

indywidualnych uczniów. 
- Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej. 
- Tworzenie zespołów wsparcia. 
- Budowanie motywacji do nauki. 
- Rozwijanie zainteresowań  

i uzdolnień uczniów. 
- Wdrażanie do aktywnych form spędzania 

wolnego czasu. 

 

VII Pedagogizacja rodziców 

i nauczycieli. 
 

Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat 

przyczyn i istoty niepowodzeń 

dydaktycznych - wskazówki do pracy w 

domu z dzieckiem. 

Organizowanie szkoleń dla 

uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

VIII Opieka zdrowotna i 

pomoc socjalna 
 

- Organizowanie bezpłatnych obiadów w 

stołówce szkolnej. 
- Zapomogi losowe dla dzieci najbardziej 

potrzebujących, stypendia szkolne. 
- Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej - 

pomoc  

w nauce. 
- Badania kontrolne prowadzone przez 

pielęgniarkę szkolną. 
- Troska o higienę osobistą dzieci. 

Przeglądy czystości. 
- Organizowanie akcji charytatywnych na 

terenie szkoły, np. Szlachetna paczka. 
- Propagowanie zdrowej żywności w 

sklepiku szkolnym. 

 

IX Badania, diagnoza  

i analiza rozmiarów 

niedostosowania 

społecznego uczniów. 

Opracowanie i przeprowadzenie badań 

ankietowych wśród uczniów, rodziców i 

nauczycieli 

Kwestionariusz ankiety. 

X Współpraca z 

instytucjami i 

stowarzyszeniami. 

- Współpraca z MGOPS 
- Współpraca z PPP 
- Współpraca z Komendą Powiatową  

Policji 
- Współpraca z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- Współpraca ze Świetlicą Opiekuńczo-

Wychowawczą MGOW w Rawiczu 
- Współpraca z Sądem Rodzinnym 
- Współpraca z Domem Kultury 
- Współpraca z klubami sportowymi oraz 

stowarzyszeniami 
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TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI PODCZAS 

GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY W KLASACH 

Klasy I-III 

OBSZAR ZADANIA 
Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

 

 

 

 

Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych  

i higienicznych. 
 

Promocja zdrowego stylu życia. 
 

Wdrażanie do bezpieczeństwa dzieci na drodze, podczas gier  

i zabaw. 
 

Przekazywanie modeli aktywnego spędzania wolnego czasu. 
 

Wdrażanie do ochrony zdrowia własnego i innych osób. 
 

Uwrażliwianie uczniów i zapoznanie z zagrożeniami wieku 

młodości (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, sekty). 
 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad panujących w szkole: 
- prawa i obowiązki ucznia, 
- regulamin klasy, 
- zasady dobrego zachowania. 
 

Kształtowanie umiejętności zachowania się wobec nauczycieli, 

pracowników szkoły i innych ludzi. 
 

Integrowanie zespołu klasowego, tworzenie dobrego klimatu 

emocjonalnego w grupie. 
 

Kształtowanie umiejętności komunikowania się, kultura bycia. 
 

Uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji. 
 

Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych ludzi, 

zwłaszcza tych, którzy żyją obok nas. 
 

Odbudowywanie kryteriów odróżniania dobra od zła. 
 

Kształtowanie umiejętności pełnienia przypisanych ról 

społecznych. 
 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości i 

punktualności. 
 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie  

i innych. 
 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań Wyrabianie szacunku do tradycji i symboli narodowych. 
 

Wdrażanie do samorządności i aktywności na rzecz środowiska. 
 

Wdrażanie do odpowiedzialności za środowisko społeczne i 

przyrodnicze. 
 

Kształtowanie postaw obywatelskich (patriotyzm). 
 

Powiązanie tradycji narodowych z tradycjami rodzinnymi, 

motywowanie do poznawania dziejów. 
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Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, 

ojczyzny, społeczności europejskiej . 
 

Kształtowanie świadomości obowiązku dzielenia się  

z potrzebującymi tym wszystkim, co mamy, a nie tylko tym, co 

nam zbywa. 
 

Kształtowanie umiejętności trafnej oceny zjawisk społecznych. 
 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań 

ryzykownych (problemowych) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami: 
- współdziałania w grupie, 
- rozpoznawania uczuć, 
- zdobywania poczucia własnej wartości, akceptowania siebie, 
 -  nabycie umiejętności  rozwiązywania  konfliktów, 

przepraszania. 
 

Przeciwdziałanie agresji, dyskryminacji  

i cyberprzemocy. 
 - rozpoznawanie przyczyn złości, 
 - nabycie umiejętności przezwyciężania złości  

i agresji, 
 

Dostarczenie wiedzy oraz praktycznych porad związanymi z 

groźbą kontaktu z osobą obcą. 
 

Przestrzeganie przed zawieraniem znajomości przez Internet. 
 

 

Klasy IV - VI 

OBSZARY ZADANIA 

 Klasa IV Klasa V Klasa VI 
Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 
Nabycie podstawowej 

wiedzy na temat stresu. 

Inspirowanie młodzieży do 

myślenia o własnej 

motywacji do działania. 

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. 

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywnego i 

zdrowego stylu życia. 

Zachęcanie uczniów do pracy 

nad własną motywacją oraz 

analizą czynników, które ich 

demotywują. 

Kształtowanie umiejętności 

podejmowania 

 i realizacji zachowań 

prozdrowotnych. 

Prezentowanie sposobów 

pokonywania własnych 

słabości oraz akceptowania 

ograniczeń i niedoskonałości. 

Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania własnych cech 

osobowości. 

Kształtowanie konstruktywnego 

obrazu własnej osoby, np. 

świadomości mocnych 

 i słabych stron. 

Rozwijanie właściwej postawy 

wobec zdrowia i życia jako 

najważniejszych wartości. 

Doskonalenie i wzmacnianie 

zdrowia fizycznego. 

Relacje – Kształtowanie Rozwijanie umiejętności Kształtowanie umiejętności 
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kształtowanie postaw 

społecznych 
umiejętności właściwej 

komunikacji, stanowiącej 

podstawę współdziałania. 

Kształtowanie 

umiejętności asertywnego 

wyrażania własnych 

potrzeb. 

Rozwijanie wrażliwości na 

potrzeby i trudności innych 

ludzi. 

Kształtowanie postawy 

szacunku i zrozumienia 

wobec innych osób. 

Rozwijanie zdolności do 

inicjowania i 

podtrzymywania 

znaczących głębszych 

relacji. 

Budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku w 

społeczności szkolnej. 

rozumienia innych, która 

sprzyja efektywnej 

współpracy. 

Wyzwalanie chęci do 

działania na rzecz innych 

osób w celu poprawy ich 

sytuacji (wolontariat). 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do grupy 

(samorząd uczniowski, klub, 

drużyna, wspólnota). 

Kształtowanie otwartości na 

doświadczenia innych ludzi, 

ich sposobów rozwiązywania 

problemów, na nową wiedzę. 

Rozwijanie świadomości 

dotyczącej roli osób 

znaczących i autorytetów. 

współpracy w dążeniu do 

osiągnięcia celu. 

Uwrażliwianie na różne obszary 

ludzkich problemów i potrzeb 

poprzez krzewienie potrzeby 

udzielania pomocy 

(wolontariat). 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: wyrażanie 

własnych opinii, przekonań i 

poglądów. 

Rozwijanie świadomości roli  

i wartości rodziny  

w życiu człowieka. 

Rozwijanie samorządności. 

Kultura – wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

 

  

Zapoznanie z rolą 

zainteresowań  

w życiu człowieka. 

 

Uwrażliwianie na kwestie 

moralne, np. mówienia 

prawdy, sprawiedliwego 

traktowania. 

Kształtowanie 

pozytywnego stosunku do 

procesu kształcenia. 

Kształtowanie potrzeby 

uczestnictwa  

w kulturze. 

Rozwijanie zainteresowań i 

pasji uczniów. 

Budowanie 

samoświadomości dotyczącej 

praw, wartości, wpływów 

oraz postaw. 

Rozwijanie umiejętności 

wyrażania własnych emocji. 

Rozwijanie umiejętności 

właściwego zachowania się z 

uwzględnieniem sytuacji i 

miejsca. 

Rozwój zainteresowań, 

poszerzenie autonomii i 

samodzielności 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy wpływów 

rówieśników i mediów na 

zachowanie. 

Dokonywanie analizy postaw, 

wartości, norm społecznych, 

przekonań i czynników które na 

nie wpływają. 

Rozwijanie szacunku dla kultury 

i dorobku narodowego. 
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Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 

Redukowanie 

agresywnych zachowań 

poprzez uczenie sposobów 

rozwiązywania 

problemów. 

Budowanie atmosfery 

otwartości i przyzwolenia 

na dyskusję. 

Uświadamianie zagrożeń 

wynikających  

z korzystania  

z nowoczesnych 

technologii 

informacyjnych. 

Zwiększanie wiedzy na 

temat środków 

uzależniających 

 i zagrożeń z nimi 

związanych,  w tym 

nowych substancji 

psychoaktywnych, 

dopalaczy, e- papierosów 

Rozwijanie umiejętności 

troski  

o własne bezpieczeństwo 

w relacjach z innymi. 

Rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy w 

sytuacji konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji. 

Rozwijanie umiejętności 

identyfikowania przyczyn 

własnego postępowania. 

Dokonywanie analizy 

wpływu nastawienia do 

siebie i innych na motywację 

do podejmowania 

różnorodnych zachowań. 

Rozwijanie poczucia 

osobistej odpowiedzialności, 

zachęcanie do angażowania 

się w prawidłowe i zdrowe 

zachowania. 

Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania symptomów 

uzależnienia od komputera i 

Internetu. 

Dostarczanie wiedzy na temat 

osób i instytucji świadczących 

pomoc w trudnych sytuacjach. 

Budowanie atmosfery wsparcia i 

zrozumienia w sytuacji 

problemowej oraz promowanie 

rzetelnej wiedzy mającej na celu 

zredukowanie lęku. 

Rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie z własnymi 

negatywnymi emocjami oraz z 

zachowaniami agresywnymi. 

Kształtowanie przekonań 

dotyczących znaczenia 

posiadanych informacji, których 

wykorzystanie pomaga w 

redukowaniu lęku w sytuacjach 

kryzysowych. 

Rozwijanie świadomości 

dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do ochrony 

danych osobowych oraz 

ograniczonego zaufania do osób 

poznanych w sieci. 

Klasy VII- VIII i gimnazjalne 

OBSZAR Klasa VII Klasa VIII Klasa III 
Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

Kształtowanie postawy 

proaktywnej, w której 

uczeń przejmuje 

inicjatywę, ale też 

odpowiedzialności za 

swoje działania, decyzje. 

Kształtowanie 

umiejętności 

świadomego 

wyznaczania sobie 

konkretnych celów. 

Rozwijanie umiejętności 

hierarchizacji zadań. 

Podnoszenie poczucia 

własnej wartości poprzez 

określanie osobistego 

potencjału. 

Kształtowanie 

świadomości własnego 

ciała z uwzględnieniem 

Nabycie umiejętności 

dostrzegania indywidualnych 

różnic związanych ze sposobem 

reagowania na stres. 

Doskonalenie umiejętności 

wyrażania własnych uczuć: 

dawania i przyjmowania 

informacji zwrotnej (bez 

obwiniania innych). 

Rozwijanie umiejętności 

dokonywania oceny własnych 

umiejętności życiowych i 

planowania ich rozwoju. 

Doskonalenie umiejętności 

planowania, organizowania oraz 

oceniania własnego uczenia się, 

planowania przyszłości oraz 

wyznaczania celów i ich realizacji. 

Utrwalanie umiejętności 

rozpoznawania symptomów 

Rozwijanie umiejętności 

stosowania  

w praktyce strategii radzenia 

sobie ze stresem. 

Rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie ze stratą i 

traumatycznym 

doświadczeniem poprzez 

wykorzystywanie sposobów 

mających na celu odzyskanie 

poczucia sprawstwa i wpływu 

na własne życie. 

Doskonalenie umiejętności 

asertywnego radzenia sobie  

w relacjach z innymi. 

Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania i radzenia sobie  

z objawami depresji u siebie  

i u osób w swoim otoczeniu. 

Doskonalenie umiejętności 
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zmian fizycznych i 

psychicznych w okresie 

dojrzewania. 

zagrożeń zdrowia fizycznego. 

Intensywna dbałość o zdrowie 

poprzez aktywność fizyczną. 

Rozwijanie postawy proaktywnej, 

w której uczeń przejmuje 

inicjatywę, ale też 

odpowiedzialność za swoje 

działania 

organizowania zajęć oraz 

prawidłowego zarządzania 

czasem. 

Doskonalenie umiejętności  

w zakresie przygotowania do 

całożyciowej aktywności 

fizycznej oraz ochrony i 

doskonalenia zdrowia własnego 

oraz innych. 

Rozwijanie zdolności do 

samorealizacji, samokontroli  

i panowania nad emocjami. 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

Kształtowanie 

umiejętności wchodzenia 

w interakcje z ludźmi w 

sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu 

stron. 

Kształtowanie 

umiejętności szukania 

inspiracji, rozwijanie 

własnej kreatywności. 

Rozwijanie 

odpowiedzialności za 

siebie i innych 

(wolontariat). 

Kształtowanie umiejętności 

wyrażania emocji oraz ich 

rozumienia. 

Rozwój zaangażowania w różne 

formy aktywności (koła 

zainteresowań, wolontariat, sport, 

przyjaźń itp. jako czynniki 

chroniące). 

Kształtowanie prospołecznych 

postaw uczniów i rozwijanie 

pozytywnego systemu wartości  

w klasie. 

Budowanie w klasie bezpiecznego 

środowiska umożliwiającego 

koncentrację na nauce poprzez 

działania integracyjne. 

Rozwijanie kompetencji w 

zakresie wykorzystania różnych 

form grupowej pracy nad 

rozwiązaniem problemów. 

Doskonalenie umiejętności 

tworzenia relacji opartych na 

wzajemnym szacunku  

i zaangażowaniu obydwu stron. 

Kształtowanie pozytywnego 

poczucia własnej wartości, 

m.in. poprzez rozwój 

kompetencji uczniów z zakresu 

wyrażania  

i przyjmowania pochwał. 

Zwiększanie umiejętności 

budowania podmiotowych 

relacji  

z innymi, opartych na szacunku, 

akceptacji i zrozumieniu. 

Rozwijanie umiejętności 

stosowania różnych form 

komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej w celu 

autoprezentacji oraz prezentacji 

własnego stanowiska. 

Kultura – 

wartości, normy, 

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, 

Wdrażanie do podejmowania 

odpowiedzialności za realizację 

określonych zadań lub dziedzin 

życia szkoły. 

Rozwijanie umiejętności realizacji 

własnych celów w oparciu  

o rzetelną pracę i uczciwość. 

Rozwój zainteresowań, 

poszerzenie autonomii i 

samodzielności. 

Rozwijanie wiedzy na temat 

różnych kultur i ich wkładu w 

rozwój cywilizacji. 

Rozwijanie świadomości istnienia 

Rozwijanie postaw 

prospołecznych i obywatelskich 

w duchu poszanowania wartości 

uniwersalnych, narodowych, 

państwowych i lokalnych. 

Rozwijanie umiejętności 

wyrażania własnych emocji 

oraz odczytywania uczuć i 

emocji towarzyszących innym 

oraz umiejętnego reagowania. 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy wpływów 

rówieśników  

i mediów na zachowanie. 

Rozwijanie samoświadomości 
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rzetelność i wytrwałość. 

Umacnianie więzi ze 

społecznością lokalną. 

potrzeby wspólnego działania na 

rzecz innych osób. 
dotyczącej praw, wartości oraz 

postaw. 

Rozwijanie wytrwałości w 

dążeniu do celu, wyzwalanie 

potrzeby bycia ambitnym. 

Rozwijanie kreatywności oraz 

umiejętności zespołowego 

działania i logicznego myślenia 

u uczniów. 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

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 

zadania życiowe? 

Rozwijanie postaw aprobujących 

abstynencję i unikanie substancji 

psychoaktywnych w wymiarach: 

emocjonalnym (pozytywny 

stosunek do abstynencji), 

poznawczym (dysponowanie 

wiedzą na temat zagrożeń 

związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych), 

nowych substancji 

psychoaktywnych (dopalaczy, e- 

papierosów) 

i behawioralnym (nieużywanie 

substancji psychoaktywnych). 

Dostrzeganie wyzwań i zagrożeń 

związanych z pełnieniem nowych 

ról społecznych. 

Kształtowanie postaw 

zapobiegających wczesnym 

kontaktom seksualnym  

i związanych z nimi problemów. 

Utrwalanie informacji o 

bezpiecznych zachowaniach 

podczas korzystania z portali 

społecznościowych oraz metodach 

przeciwdziałania cyberprzemocy. 

Rozwijanie aktywnej postawy  

w obliczu trudnych życiowych 

problemów. 

Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń 

cywilizacyjnych (uzależnienia, 

sekty, subkultury, choroby)  

i manipulacji polityczno- - 

gospodarczych (rasizm, 

nietolerancja, terroryzm, rozpad 

więzi rodzinnych, brak ideałów, 

nachalna reklama itp.). 

Rozwijanie umiejętności 

psychospołecznych, takich jak 

radzenie sobie ze stresem, 

poszukiwanie pomocy, 

rozwiązywanie konfliktów  

i przewidywanie konsekwencji 

własnych działań. 

Zastosowanie w praktyce 

umiejętności bezpiecznego 

korzystania z zasobów internetu  

i mediów społecznościowych. 

 

Obszar Temat do wyboru Odpowiedzialny za 

wykonanie 

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

1. Piramida żywieniowa- poznajemy zasady 

właściwego komponowania posiłków 

2. Czy wiesz, co jesz?! Czy wiesz, co kupujesz?! 

3. Zaburzenia odżywiania 

Wychowawca/ 

pedagog/psycholog 
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4. Co zamiast słodyczy? 

5. Wybory żywieniowe- produkty zalecane i niezalecane 

w żywieniu 

6. Owoce i warzywa w naszym życiu? 

7. Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych 

i higienicznych 

8. Wdrażanie do ochrony zdrowia własnego i innych 

9. Jak odpowiednio ubrać się na różne okazje? 

10. Czy sport jest ważny w moim życiu? 

11. Czy dorastanie musi być trudne?  

12. Formy aktywnego wypoczynku 

Uprawianie sportu- plusy i minusy 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

1. Poznajemy regulaminy obowiązujące w naszej szkole 

2. Poznajemy prawa człowieka, dziecka   

3. Tolerancja osób niepełnosprawnych 

4. Jestem współtwórcą atmosfery w klasie i szkole 

5. Wybieramy samorząd klasowy 

6. Tam gdzie normy i wartości, tam kultura osobista 

gości 

7. Pamiętajmy o naszych najbliższych 

8. Świętujemy Dzień Babci i Dziadka 

9. Jestem świadomym obywatelem swojego kraju- 

kształtowanie postaw obywatelskich 

10. Szanuję tradycję i symbole narodowe  

11. W szponach mediów- jak właściwie korzystać z 

mediów 

12. Czy znam moje prawa i obowiązki? 

13. Ważne słowa na co dzień: proszę, dziękuję, 

przepraszam 

14. Savoir vivre- czyli kultura po polsku 

15. Potrafię udzielić pierwszej pomocy 

16. Asertywność- jak radzić sobie w niebezpiecznych 

sytuacjach? 

17. Kształtowanie własnego wizerunku w grupie 

rówieśniczej i portalach społecznościowych 

Wychowawca/ 

pedagog/psycholog 

Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

1. Imigranci i uchodźcy- szanse czy zagrożenia dla na-

szego dziedzictwa kulturowego 
2. Mój region. Najpiękniejsze miejsce 

3. Nasze prawa i obowiązki w UE 

4. Szanse i wyzwania dla młodzieży związane z obecno-

ścią w UE 
5. Poznajemy legendy związane z naszym miastem 

6. Tradycje świąteczne w naszych rodzinach 

7. Wyrabianie szacunku do tradycji i symboli narodo-

wych 
8. Wdrażanie do aktywności na rzecz środowiska lokal-

nego, promocja wolontariatu 
9. Co wiemy o patronie naszej szkoły? 

Wychowawca/ 

pedagog/psycholog 
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10. Co wiemy o świętach narodowych? 

Czy ktoś widział kulturę? 

Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

1. Skąd moc cyberprzemocy? 

2. Nękanie w szkole 

3. Uwaga fonoholizm!- sprawdzamy, czy jesteśmy w grupie 

osób uzależnionych od telefonów i Internetu 

4. Mój wizerunek online- złe strony dobrej sławy 

5. Poznaj swój styl uczenia się  

6. Efektywne sposoby uczenia się- mnemotechniki 

7. Jak się uczyć? Motywujemy do nauki 

8. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej 

9. Demoralizacja i jej prawne konsekwencje 

10. Profilaktyka uzależnień  

11. Multimedia- rozrywka czy nauka? 

12. Bezpieczeństwo w szkole/ w drodze/ w czasie ferii/  wakacji 

13. Agresja w nas i wokół nas 

14. Omawianie zagrożeń ze środowiska naturalnego (nagła 

zmiana pogody, ulewne deszcze, burza, pożar, piorun, 

powódź)- odpowiednie sposoby zachowania się człowieka 

w takich sytuacjach 

15. Jak radzić sobie ze stresem? 

16. Czy możliwe jest wyeliminowanie przemocy ze stosunków 

międzyludzkich? 

17. Kochaj a nie krzywdź! 

18. Zagrożenia człowieka współczesnego: terroryzm/ agresja/ 

konsumpcja/ komercja/ stres/ samotność/ demoralizacja/ 

bieda i ubóstwo/ bezrobocie- skutki i środki zaradcze 

19. Przygotowanie do wartościowego i sensownego 

wykorzystania czasu wolnego 

20. Profilaktyka HIV, AIDS  

21. Smartfon- moja miłość 

22. Dopalacze- to nie dla mnie 

23. Alkohol, leki, narkotyki i inne substancje psychoaktywne to 

nie panaceum na dolegliwości życiowe 

Zasady bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych 

Wychowawca/ 

pedagog/psycholog 
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EWALUACJA 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego  ewaluacja. Należy więc 

kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki.  

W tym  celu  na  początku  roku  szkolnego  i  w  trakcie  jego  trwania  należy przeprowadzić wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli ankiety. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane 

informacje wykorzystywane  do  modyfikacji  samego  programu  (jeżeli  wystąpi  taka  potrzeba). Ewaluację  

wyników  należy  przeprowadzić  pod  koniec  każdego  roku  szkolnego i opracować wnioski do pracy na 

następny rok szkolny. 

Narzędzia ewaluacji: 

 Sprawozdania wychowawców  z realizacji Programów Wychowawczo -Profilaktycznych klas; 

 Ankieta skierowana do Rady Rodziców 

 Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat 

realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji; 

 Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno - środowiskowych                        

i profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga i psychologa szkolnego, na podstawie danych 

zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców  i uczniów, 

 Obserwacje; 

 Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

Za realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy 

Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4  im. Wł. Broniewskiego  na lata 2017- 2022 

jest otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji. 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie: 

…………………………  
…………………………   
…………………………  
………………………… 

………………………… 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego   

w Rawiczu 

przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu ………………. 

przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu  .............................. 

w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu ...................... 

przyjęto modyfikację w dniu …………….. 


