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I. Podstawa prawna 

Wiodące dokumenty w tym zakresie to: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72), 
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 
• Konwencja o Prawach Dziecka, 
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, 
• Ustawy i rozporządzenia MEN: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 
• Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. 
(art. 4 ust. pkt 24 oraz art. 26) 

• W definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawie 
programowej kształcenia ogólnego (art. 4 pkt. 24) rozszerzono zakres zadań 
o treści wychowawczo - profilaktyczne dla szkoły, w tym do realizacji 
na zajęciach z wychowawcą.  

• Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy Prawo oświatowe, nastąpi połączenie 
szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden 
dokument zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym 
i profilaktycznym. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. 
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 
Karta Nauczyciela, 

• Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia itd. 
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II. Wstęp 

 

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele mają prowadzić działania mające  

na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie 

do jego potrzeb i możliwości.  

Na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe stwierdzamy, 

że 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.  

Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich tempa uczenia się oraz 
możliwości psychofizycznych.  

Kierunki zmian podstawy programowej: 
 Wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze 

uwzględnienie w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych.  
 Poszerzenie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, w tym o ratownictwo 

medyczne.  
 Ustalenie zakresu treści nauczania i liczby godzin zajęć poszczególnych 

przedmiotów, umożliwiających nauczycielom rozwijanie umiejętności pracy 
zespołowej uczniów, rozwiązywanie problemów i realizację projektów 
edukacyjnych.  

 W podstawie programowej kształcenia ogólnego określono zadania 
wychowawczo-profilaktyczne szkoły, w tym do realizacji na zajęciach 
z wychowawcą, oraz zadania wychowawcze w przedmiotach na każdym etapie 
edukacyjnym w poszczególnych typach szkół. (art. 4 pkt 24 ustawy Prawo 
oświatowe) 

 Połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument 
– program wychowawczo-profilaktyczny –obejmujący:  
o treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów  
o treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów 
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 
nauczycieli i rodziców. (art. 26 ustawy Prawo oświatowe) 

 Działalność wychowawcza szkoły  
o Należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa.  
o Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która 

w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, 
do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków 
wychowania.  

 Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia 
dziecka.  
o Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości.  

 Działalność wychowawcza szkoły 
o W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo-

profilaktycznego ważna jest stała bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz 
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innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą 
i opiekuńczą działalność szkoły.  

 Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu 
obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw uczniów.  
o Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 

przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do 
podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, 
w tym do angażowania się w wolontariat.  

o Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych 
o Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku dla 

drugiego człowieka.  
o Kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym 

upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje 
do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwija zainteresowanie ekologią.  

 Bezpieczeństwo uczniów 
o Wprowadzono uregulowanie prawne poszerzające wspieranie 

bezpieczeństwa systemu oświaty, w tym bezpieczeństwa uczniów 
i wszystkich pracowników szkół. (art. 3 ust. 1, 3, 4 oraz art. 1 pkt 21 ustawy 
Prawo oświatowe)  

 Edukacja informatyczna 
o szkoła, oprócz stwarzania uczniom warunków do nabywania wiedzy 

i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem 
metod i technik wywodzących się z informatyki, ma również przygotowywać ich 
do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie 
korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy 
informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym 
nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji 
z innymi użytkownikami sieci.  

 Edukacja zdrowotna 

o W kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej szczególnie ważną 
rolę odgrywa edukacja zdrowotna.  

o Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym 
wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego 
i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego 
odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, stosowania 
profilaktyki.  

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego 
w szkole podstawowej  

o sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych, w tym 
występowanie przed publicznością;  

o efektywne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie 
własnego stanowiska z uwzględnieniem doświadczeń i poglądów innych ludzi;  

o poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie 
informacji z różnych źródeł;  

o gotowość do twórczej i naukowej aktywności uczniów oraz zaciekawienie ich 
otaczającym światem;  

o kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 
wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki;  

o rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;  
o praca w zespole i społeczna aktywność;  
o aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.  
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„Wychowanie to proces tak stary jak ludzkość i od czasów starożytnych 
podejmowane są dyskusje mające na celu jego zdefiniowanie. Niezależnie 
od tworzonych na przestrzeni wieków różnych teorii, tak naprawdę każdy z nas ma 
swoją osobistą koncepcję wychowania. Dziecko nie powinno jednak żyć w świecie, 
w którym jego najważniejsi wychowawcy kierują się rozbieżnymi poglądami na temat 
wychowania i dlatego istnieje konieczność względnego porozumienia w tym zakresie. 
Z tego też powodu w zapisach ustawowych przyjęto koncepcję wychowania jako 
wspierania ucznia w rozwoju.  

Doprecyzowując, możemy powiedzieć, że wychowanie to proces wspierania wy-
chowanka w rozwoju angażujący dwie osoby:  
1. wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, sąsiada, starszego 

kolegę/koleżankę) oraz wychowanka (dziecko/nastolatka); 
2. pozostające w osobowej relacji (których spotkanie oparte jest na poszanowaniu 

godności osobowej zarówno wychowawcy, jak i wychowanka); 
3. współdziałające w osiąganiu celów wychowawczych tj. pełnej dojrzałości 

w czterech podstawowych sferach: 
a. fizycznej, 
b. psychicznej, 
c. emocjonalnej 
d. intelektualnej – społecznej i duchowej. 

• Dojrzałość fizyczną należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu życia, 
• dojrzałość psychiczną – jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie 

i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, 
• dojrzałość społeczną – jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, 
• dojrzałość duchową – jako posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz 

poczucia sensu życia i istnienia człowieka;  
Wychowawca odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju, a wychowanek za 
korzystanie z istniejących warunków w celu realizacji zadań rozwojowych. 
 

Czym są działania profilaktyczne w szkole?  

Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb 
szkoły jest koncepcja Zbigniewa B. Gasia przyjmująca, że profilaktyka 
to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje 
równolegle trzy obszary działania:  
 wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności 
i konstruktywnej zaradności);  

 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy 
rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;  

 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają 
prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.  

 
Profilaktyka w szkole jest zatem działaniem koniecznym, a szkoła bez profilaktyki 
staje się środowiskiem niebezpiecznym wychowawczo dla uczniów, często również 
niebezpiecznym środowiskiem pracy dla personelu pedagogicznego i administra-
cyjnego. Akceptacji profilaktyki w szkole powinna jednak towarzyszyć świadomość jej 
uwarunkowań. Generalnie możemy przyjąć, że wprowadzanie działań 
profilaktycznych jest uzasadnione dwoma czynnikami: 
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1. świadomością niepowodzeń w realizacji zaplanowanych działań wychowawczych, 
potwierdzonych w badaniach ewaluacyjnych; 

2. wiedzą na temat zagrożeń dla prawidłowego rozwoju uczniów, tkwiących zarówno 
w środowisku szkolnym jak i środowisku lokalnym czy nawet w szerokich kręgach 
społecznych.  

 
Tak rozumiana profilaktyka w środowisku szkolnym powinna spełniać 10 podsta-
wowych zadań, takich jak:  
1. dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat 

warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń – chociaż posiadanie 
informacji nie gwarantuje jeszcze ich wykorzystywania, to brak wiedzy z tego 
zakresu wyklucza możliwość wzięcia odpowiedzialności za własne wybory;  

2. kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych – bowiem 
dostępność wszelakich dóbr konsumpcyjnych odpowiadających na potrzeby 
człowieka wymaga rozwijania mechanizmów samokontroli opartych 
na wartościach;  

3. kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie 
m. in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny) 
– ponieważ człowiek, który nie radzi sobie ze sobą, nie jest w stanie poradzić 
sobie z wyzwaniami zewnętrznego świata;  

4. kształtowanie umiejętności interpersonalnych – albowiem współczesny 
nastolatek (choć nie tylko on) coraz częściej wyłącza się z bezpośrednich 
kontaktów z drugim człowiekiem, do lapidarnej komunikacji wykorzystuje media 
elektroniczne, a realną bliskość zamienia na życie w świecie wirtualnym;  

5. kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania 
problemów, które okazują się bezcenne, mimo iż współczesny świat (także 
w sferze edukacji) nastawiony jest na rozwijanie myślenia i działania 
schematycznego (tzw. testomania), a nie samodzielnego i twórczego;  

6. rozwijanie więzi z grupą społeczną – coraz częściej mamy bowiem do 
czynienia z przypadkami izolacji od grupy, bezwzględnej rywalizacji (tzw. 
rankingomanii) czy wymuszaniem na słabszych korzystnych dla siebie działań 
i rozwiązań (na każdym poziomie relacji);  

7. uczenie odpowiedzialności, albowiem człowiek (zwłaszcza niedojrzały) ma 
naturalną potrzebę posiadania praw, a nie można z nich korzystać, jeśli nie jest 
się osobą odpowiedzialną (czyli akceptującą skutki własnych wyborów i działań);  

8. rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego – gdyż są to dwa podstawowe 
obszary, w których odbywa się rozwój i dojrzewanie uczniów, a konstruktywny 
rozwój może zachodzić jedynie w rozwijającym się środowisku, zaś dojrzewanie 
– w środowisku dojrzałym;  

9. kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających 
zdrowemu życiu i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań 
dysfunkcjonalnych – brak jednoznacznych granic uniemożliwia nabywanie kontroli 
własnego zachowania i rozwijanie odpowiedzialności;  

10. wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz 
budowanie sieci wsparcia i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka 
– ponieważ brak wczesnej i skutecznej interwencji prowadzi do rozwoju 
problemów.  

 
Działania profilaktyczne prowadzone w środowisku szkolnym powinny spełniać 
standardy obowiązujące w nowoczesnej profilaktyce. Powszechnie za najważniejsze 
z nich uważa się: 
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1. planowanie programu działań profilaktycznych – wszystkie podejmowanie 
przedsięwzięcia profilaktyczne powinny wynikać z diagnozy zapotrzebowania 
oraz uwzględniać aktywność całej społeczności lokalnej (czyli środowiska 
szkolnego);  

2. jasno określone cele i zadania programu profilaktycznego – pisemnie 
opracowana koncepcja działań profilaktycznych jednoznacznie określa konkretne 
i mierzalne cele oraz precyzuje zadania, które umożliwią osiąg-nięcie tych celów;  

3. różnorodność działań uwzględniona w programie działań profilaktycznych 
– w jego ramach powinno się znaleźć jak najwięcej przedsięwzięć z zakresu 
sześciu podstawowych strategii profilaktycznych, czyli: strategii informacyjnych, 
strategii edukacyjnych, strategii wczesnej interwencji, strategii działań 
alternatywnych, strategii zmian środowiskowych oraz strategii zmian przepisów 
społecznych);  

4. zróżnicowane grono odbiorców programu – uczestnikami programu są 
wszyscy członkowie danej społeczności szkolnej, a więc: uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, a nawet pracownicy administracyjno-techniczni szkoły;  

5. ocenę programu działań profilaktycznych pod kątem jego skuteczności 
– ewaluacja działań profilaktycznych zwiększająca ich skuteczność powinna 
dotyczyć: osiągnięcia celów, wyników bezpośrednich i odroczonych, procesu oraz 
poniesionych kosztów;  

6. integrację programu działań profilaktycznych z innymi działaniami 
promującymi zdrowie – dotyczy to w szczególności działań wychowawczych, 
programu nauczania oraz systemu oceniania;  

7. skoncentrowanie programu działań profilaktycznych na całej społeczności 
szkolnej – w ten sposób rozwija on dojrzałą odpowiedzialność za siebie 
i współodpowiedzialność za środowisko społeczne, a także zapobiega procesowi 
stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu;  

8. długofalowe działanie programu działań profilaktycznych – tylko działania 
długoterminowe dają szanse korekty i kształtowania stylu życia, zaś działania 
akcyjne jedynie zwalniają z poczucia odpowiedzialności i prowokują działania 
reaktywne (np. po „dniu bez papierosa” następnego dnia rośnie ilość wypalanych 
papierosów);  

9. powtarzalność przedsięwzięć zawartych w programie działań 
profilaktycznych – dokumentacja prowadzonych działań pozwala na 
wprowadzanie modyfikacji i replikowanie skutecznych rozwiązań w nowych 
grupach czy środowiskach;  

10. promocja programu działań profilaktycznych w środowisku szkolnym i poza 
nim – ogranicza to opór przed korzystaniem z oferty profilaktycznej, rozwija 
zainteresowanie zdrowym stylem życia, buduje pozytywną motywację 
do uczestniczenia.  

 
Tak rozumiane działania profilaktyczne należy prowadzić na trzech poziomach. 
 
1. Działania na pierwszym poziomie (tzw. profilaktyka I stopnia lub profilaktyka 

uniwersalna) kierowane są do: 
a. tych wszystkich osób, które nie wykazują jeszcze dysfunkcji w rozwoju 

lub zachowaniu, 
b. w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć ich 

w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz 
dbania o własne zdrowie i życie.  
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2. Działania na drugim poziomie (tzw. profilaktyka II stopnia lub profilaktyka 
selektywna) kierowane są do: 

a. osób, w których rozwoju lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy 
zaburzeń, 

b. jej celem jest zahamowanie rozwoju dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności.  
3. Działania na trzecim poziomie (tzw. profilaktyka III stopnia lub profilaktyka 

skoncentrowana na jednostce) kierowane są do osób, które dzięki 
oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały 
sprawność i funkcjonalność, a teraz wracając do swojego naturalnego środowiska 
potrzebują wsparcia, które pomoże im w readaptacji i uchroni przed nawrotem 
trudności. 
 
Profilaktyka okazuje się więc szansą zarówno dla całej szkoły, jak 

i poszczególnych uczestników życia szkolnego, albowiem zwiększa wśród 
nauczycieli, rodziców i uczniów świadomość istniejących zagrożeń, umożliwia 
korektę niewłaściwych zachowań i procesów rozwojowych oraz wspomaga osiąganie 
dojrzałej odpowiedzialności za jakość własnego życia i funkcjonowanie społeczności, 
którą się współtworzy. 

 
Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: wychowanie służy 
wspieraniu wychowanka w rozwoju, zaś profilaktyka to interwencja kompensująca 
niedostatki wychowania. Zakresy profilaktyki i wychowania mają obszar wspólny, 
który stanowią działania budujące odporność na potencjalne zagrożenia (czyli 
profilaktyka I stopnia), aczkolwiek korzystniej jest dla wychowanków realizować je  
w kontekście działań wychowawczych (np. nauka pływania może być prowadzona 
w kontekście rozwijania zdrowego, aktywnego stylu życia – czyli w obrębie 
wychowania; lub też w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom, zapobiegania 
utonięciom – czyli w obrębie profilaktyki). Najważniejsze jednak wydaje się to, 
co łączy wychowanie i profilaktykę – jest to aspekt wartości i norm, 
w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu 
wartości i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to 
dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne 
metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowieka 
oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe.  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe precyzyjnie podkreśla, 
że: „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości 
– za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki…”.1 
 
Kluczową rolę w budowaniu środowiska szkolnego sprzyjającego wychowaniu 
i profilaktyce pełnią nauczyciele. Wiąże się to z faktem, iż każdy nauczyciel pełni 
cztery funkcje. 
 Pierwszą jest funkcja modelowa – nauczyciel stanowi dla uczniów wzorzec 

osobowy człowieka dorosłego, z którym należy się identyfikować. 
 Drugą jest funkcja dydaktyczna – nauczyciel przybliża uczniom osiągnięcia 

nauki, umożliwiając zrozumienie człowieka i świata oraz mechanizmów ich 
funkcjonowania. 

                                                           
1 Z. B. Gaś, W. Poleszak: Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 
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 Trzecią stanowi funkcja instruktażowa – nauczyciel jest niejako trenerem 
w zakresie uczenia i usprawniania podstawowych umiejętności i kompetencji 
niezbędnych w codziennym życiu.  

 Czwartą jest funkcja wychowawcza – nauczyciel jest przewodnikiem w odkry-
waniu przez uczniów osobistych potencjałów, realizacji zadań rozwojowych oraz 
rozwijaniu ich odpowiedzialności za własny rozwój.  

Żaden nauczyciel nie może jednak działać skutecznie w pojedynkę – do trudnych 
zadań, jakimi są wychowanie i profilaktyka, potrzeba sprawnego zespołu. Analizy 
ewaluacyjne pozwoliły zidentyfikować cztery grupy czynników sprzyjających 
efektywności oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w środowisku 
szkolnym. 
Niezwykle istotną rolę ogrywają również rodzice uczniów. Dla skuteczności ich 
działań największe znaczenie mają: 
• posiadanie wiedzy na temat celów i zadań rozwojowych dzieci 
• wiedzę dotyczącą zagrożeń i możliwości przeciwdziałania im; 
• prowadzenie racjonalnego stylu życia wolnego od uzależnień, 
• współpraca ze szkołą w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych 
• dobrowolne angażowanie się w przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne 

proponowane przez szkołę. 
 
Program jest dokumentem otwartym, a treści zapisane z gwiazdką (*)są realizowane 
do czasu wygaśnięcia klas gimnazjalnych. 
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III. Diagnoza potrzeb szkoły 

W celu lepszego poznania sytuacji dokonano analizy SWOT 
 
Bilans zasobów szkolnych 

 Co my wnosimy jako ludzie – jakimi zasobami ludzkimi dysponujemy? 

 Jakie jest przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań 
wychowawczych i profilaktycznych? 

 

Wiedza i Umiejętności Doświadczenie Zawodowe 

 Jesteśmy przeszkoleni w 
prowadzeniu programów 
profilaktycznych: 

 „Siedem kroków”, 

 „Reksio”, 

 Przemocy STOP!, 

 Trzymaj formę, 

 FAS – ciąża bez alkoholu, 

 w zakresie budowania programów 
profilaktycznych i prowadzenia 
wywiadówki profilaktycznej, 

 z zakresu uzależnień, 

 z zakresu Niebieskiej Karty 

 z zakresu pierwszej pomocy 

 studia podyplomowe w zakresie 
promocji zdrowia. 

 większość pełniła lub pełni funkcję 
wychowawcy klasowego, 

 wszyscy mają przygotowanie 
pedagogiczne, 

 Realizacja programów 
profilaktycznych: 

o Znajdź właściwe rozwiązanie 
o Nie pal przy mnie proszę 
o Trzymaj formę 

 w szkole przeprowadzono ewaluacje 
wewnętrzne 

Cechy Charakteru Uzdolnienia 

 każdy z nas jest indywidualnością, 

 potrafimy ze sobą współpracować, 

 rozmawiamy ze sobą o problemach, 

 jesteśmy zainteresowani dobrem 
powierzonych nam dzieci, 

 analizujemy zachowanie naszych 
wychowanków. 

 umiejętność nawiązywania 
współpracy 
z rodzicami i środowiskiem  

 jesteśmy: twórczy, kreatywni, otwarci 
na nowości. 

 

Jakie mamy zasoby materialne? 

 dobrze wyposażone sale lekcyjne, 

 biblioteka szkolna, 

 boiska szkolne, pracownie, 

 sala gimnastyczna. 
 
Jakie mamy zasoby techniczne? 

 sale lekcyjne wyposażenie w tablice interaktywne, 

 sala komputerowa. 
 

Jakie mamy zasoby organizacyjne: 

 grupa teatralna, 
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 samorząd uczniowski, 

 wolontariat uczniowski, 

 koła zainteresowań, 

 zajęcia zwiększające i wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, 

 zajęcia specjalistyczne 
 

1. Identyfikacja sukcesów wychowawczych i profilaktycznych szkoły 

 pozytywne zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniach uczniów (np. 
konstruktywne więzi rówieśnicze, przeciwstawianie się przemocy, pomoc 
rówieśnicza itp.); 

 angażowanie się uczniów w działania prospołeczne i alternatywne dla zjawisk 
patologicznych (np. włączanie się w wolontariat, rozwijanie zainteresowań 
w ramach zajęć pozalekcyjnych, angażowanie się do pracy w samorządzie 
szkolnym i organizacjach szkolnych itp.); 

 pozytywne zmiany w funkcjonowaniu szkolnym uczniów (np. poprawa 
wyników, wysoka frekwencja, reprezentowanie szkoły w zawodach 
i olimpiadach itp.) 

 
2. Identyfikacja trudności wychowawczych i profilaktycznych szkoły 

 przypadki naruszenia dyscypliny szkolnej (np. przeszkadzanie na lekcji, 
wulgaryzmy i agresja słowna, nie wykonywanie poleceń nauczyciela, wagary); 

 wskaźniki zachowań dysfunkcjonalnych w środowisku szkolnym i poza nim 
(np. używki) 

 przemoc i agresja rówieśnicza, dysfunkcje behawioralne – nadużywanie 
Internetu i gier komputerowych, itp.). 
 

3. Identyfikacja metod wychowawczych i profilaktycznych  

 identyfikacja metod oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych; 

 podejmowanie inicjatyw w sferze wychowania i profilaktyki  

 wzmocnienie skutecznych oddziaływań i eliminacja nieskutecznych; 

 poszukiwanie bardziej skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. 
 
4. Identyfikacja potrzeb rozwojowych nauczycieli 

o wzmocnienie autorytetu nauczyciela poprzez zbudowanie osobistej siły 
i kompetencji; 

 dostosowanie tematyki szkoleń do zapotrzebowania środowiska szkolnego 
(potrzeby rozwojowe uczniów i ich problemy, rozwój osobisty nauczyciela, 
rozwój warsztatu metodycznego): 
o doskonalenie dotyczy: mediacji, praca zespołowa, 

o niechęć do szkoły – pomoc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje. 

o techniki aktywnych metod nauki (uczniowie), 

o techniki aktywnych metod nauki. Motywowanie do nauki. (rodzice). 

 dostarczenie wiedzy dyrektorowi o potrzebach szkoleniowych pracowników. 
 

5. Identyfikacja źródeł zewnętrznego wsparcia wychowawczego 

i profilaktycznego 

Naturalnymi partnerami instytucjonalnymi szkoły są: 

 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 



12 
 

 ośrodki doskonalenia nauczycieli, 

 policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne, 

 biblioteki publiczne, 

 organizacje środowiska lokalnego, 

 uczelnie. 

Współpracujemy z: 

 Organem prowadzący,  

 Organ nadzoru pedagogicznego, 

 Radnymi i Radą Sołecką wsi Dębnica, 

 Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica, 

 Nadleśnictwem Antonin, 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przygodzicach, 

 Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przygodzicach, 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przygodzicach, 

 OLK w Ostrowie Wlkp. 

 Partnerstwem dla Doliny Baryczy. 
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IV. Sylwetka absolwenta 

 

Proces wychowywania rozpoczyna się zawsze od postawienia sobie kluczowego 

pytania: kogo chcemy wychować? Staje się ono szczególnie ważne w sytuacji, gdy 

wychowanie traktujemy jako wspieranie wychowanka w rozwoju – bowiem udzielane 

uczniowi wsparcie powinno dotyczyć tylko tego, co prowadzi do osiągnięcia 

zamierzonych celów. Cele te należy zatem jednoznacznie zwerbalizować 

i spersonalizować w formie opisu funkcjonowania wychowanka – absolwenta szkoły. 

Wdrażana reforma systemu oświaty nie stawia co prawda przed szkołą obowiązku 

opisywania sylwetki absolwenta, ale każdy wychowawca wie, że nie można 

skutecznie wychowywać i kontrolować swoich działań, jeśli nie określa się 

precyzyjnie tego, jakim człowiekiem – na skutek naszych działań i własnych wysiłków 

– ma się stać wychowanek.  

Podczas pierwszych zebrań z rodzicami (r. szk. 2017/2018) wychowawcy 

przeprowadzili w swoich klasach diagnozę mającą na celu wskazanie ich oczekiwań 

związanych z cechami charakterystycznymi dla absolwenta naszej szkoły. 

Informacje uzyskano w wyniku przeprowadzonych ankiet i wywiadów. Cechy 

wybrane przez rodziców odpowiadały tym, które obowiązywały w latach poprzednich. 

Podobne wnioski wypracowali nauczyciele. W swojej pracy zespołowej uwzględnili 

analizę dokumentów oraz wcześniejsze sugestie rodziców. W wersji końcowej 

absolwent naszej szkoły jest: rozważny, prawy, samodzielny, tolerancyjny, 

punktualny, otwarty, krytyczny, twórczy odpowiedzialny. 
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Absolwent jest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 otwarty - wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie 
(choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem!) ograniczenia wynikające 
z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój 
własny punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne 
sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi.  
W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się 
stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania na rzecz ich 
realizacji. 

 samodzielny – uczeń kieruje swoim działaniem, potrafi dotrzeć do różnych źródeł 
informacji, dokonać wyboru wartości. 

 odpowiedzialny - stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje 
wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. 
Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki ale jeśli jest w stanie – wytrwale 
i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara 
się go rozwiązać. Jeżeli trzeba - zwraca się o pomoc do osób ze swojego 

otwarty 

twórczy 

odpowiedzialny 

samodzielny 

rozważny 

krytyczny 

prawy 

tolerancyjny 

punktualny 
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najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia 
swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania 
nowych narzędzi. Działając w grupie czuje się współodpowiedzialny za efekty jej 
aktywności. 

 twórczy – uczeń rozumie potrzebę doskonalenia i rozwoju własnej osobowości, 
rozwija swoje zainteresowania, rozwiązuje zadania problemowe związane 
z otaczającym światem. 

 krytyczny - potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić 
ich przydatność do określonego celu. 

 rozważny - zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, modyfikuje 
swoje zachowanie w ich przewidywaniu, potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie 
i innym.  

 prawy - rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący 
w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje. 

 tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym 
i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go. 

 punktualny - dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując 
swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.  
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V. Treści wychowawcze – profilaktyczne zawarte w podstawie programowej: 

Obszary rozwojowe dziecka w wieku wczesnoszkolnym. 
 

OBSZAR ROZWOJU UCZEŃ OSIĄGA: 

FIZYCZNY 

 sprawność motoryczną i sensoryczną by sprawnie działać i komunikować się 

 świadomość zdrowotną 

 respektowanie zasad i przepisów 

EMOCJONALNY 

 rozpoznawanie i nazywanie uczuć 

 umiejętność przedstawiania swoich uczuć 

 świadomość przeżywania, panowanie nad emocjami w sposób umożliw-wiający współdziałanie w grupie 

 umiejętność rozumienie odczuć zwierząt 

POZNAWCZY 

 potrzebę i umiejętność myślenia 

 poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie 

 umiejętność czytania 

 umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych 

 umiejętność  obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych, gospodarczych, formułowanie wniosków 
 i spostrzeżeń  

 umiejętność rozumienia elementów kultury materialnej i duchowej 

 umiejętność wyrażania swoich przeżyć plastycznych, muzycznych, technicznych środków wyrazu 

 umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce 

SPOŁECZNY 

 świadomość wartości uznanych przez dom, szkołę środowisko lokalne 
i narodowe 

 umiejętność oceny postępowania ludzi wg przyjętych zasad, norm 

 umiejętność identyfikowania się z grupą, tworzenie relacji, szacunku dla innych 

 umiejętność organizacji czasu wolnego  

 umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych 
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W tej części programu prezentujemy treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas m.in. godzin będących 

w dyspozycji wychowawcy, z podziałem na etapy edukacyjne i klasy. Uwzględniono prawidłowości rozwoju oraz specyfikę zmian 

zachodzących w danym okresie życia. Wzięcie pod uwagę zadań rozwojowych może pomóc nauczycielom nie tylko w dokonywaniu 

autorefleksji, ale przede wszystkim w rozumieniu wychowanków. Realizując prezentowane poniżej treści wychowawczo-

profilaktyczne, nauczyciele będą wspierać rozwój dzieci młodzieży m.in. przez poznawanie ich zasobów, a także wzmocnienie 

potencjału rozwojowego. W kreowanym przez nas obrazie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych wychowawca staje się 

kreatorem uczniowskiej rzeczywistości – z jednej strony jest uosobieniem przedstawianych wartości i cnót, a z drugiej potrafi 

delikatnie zwrócić uwagę na podejmowane wybory i wskazać, w którym kierunku iść. 

TREŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI  
ZAWARTE W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA 

OGÓLNEGO W KLASACH 1-8 

Zdrowie – edukacja zdrowotna 

PRZEDMIOT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. UCZEŃ: 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

• dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;  
• ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;  
• posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia 

Ratunkowego, Straży Pożarnej;  
• posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia 

zdrowia i życia;  
• reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;  
• wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla 

utrzymania zdrowia, ogranicza 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;  
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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;  
• 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; 

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; 

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;  

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 
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(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 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, 
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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;  
• 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 
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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;  

Biologia 
• zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego;  
• doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera 

w zespole;  
• 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;  

• 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;  
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• 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;  

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 dzielenie się informacją;  

• postępuje etycznie w pracy z informacjami;  
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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 netykiety;  

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

Informatyka 
• 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;  
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• 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 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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Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji przez nauczycieli w klasach IV–VIII 

Zadania 

o
b
s
z
a

r 

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 

Z
d

ro
w

ie
 –

 e
d

u
k
a

c
ja

 z
d

ro
w

o
tn

a
 

 
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.  

 
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 zmian 
fizycznych 
i psychicznych w okresie 
dojrzewania.  

 
Kształtowanie postawy 
uczniów nastawionej na 
rozwiązania – 
charakteryzującej się 
samoświadomością, 
wyobraźnią, kreatywnością.  
 
Kształtowanie umiejętności 
wyznaczania sobie celów 
krótko- i długoterminowych.  
Rozwijanie umiejętności 
ustalania priorytetów, 
uwzględniając kryteria 
ważności i pilności.  
Rozwijanie umiejętności 
oceny własnych 
możliwości.  
Kształtowanie świadomości 
dotyczącej wykorzystania 
ruchu  
w życiu człowieka jako 
skutecznego sposobu 
dbania o zdrowie 
psychiczne 
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Kształtowanie 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.  

 
Rozwijanie umiejętności 
rozumienia innych, która 
sprzyja efektywnej współ-
pracy.  
 
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 roz-
wiązywania problemów, na 
nową wiedzę.  
 
Rozwijanie świadomości 
dotyczącej roli osób 
znaczących i autorytetów.  

 
Kształtowanie umiejętności 
współpracy w dążeniu do 
osiągnięcia celu.  
 
Uwrażliwianie na różne 
obszary ludzkich 
problemów i potrzeb 
poprzez krzewienie 
potrzeby udzielania 
pomocy (wolontariat).  
 
Rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych: 
wyrażanie własnych opinii, 
przekonań i poglądów.  
 
Rozwijanie świadomości 
roli i wartości rodziny w 
życiu człowieka.  
 
Rozwijanie samorządności.  

 
Kształtowanie umiejętności 
wchodzenia w interakcje z 
ludźmi w sposób 
zapewniający zadowolenie 
obydwu stron.  
 
Kształtowanie umiejętności 
szukania inspiracji, 
rozwijanie własnej 
kreatywności.  
 
Rozwijanie 
odpowiedzialności za 
siebie i innych 
(wolontariat).  

 
Rozwijanie umiejętności 
poszukiwania takich 
rozwiązań, które stwarzają 
korzyści dla obydwu stron.  
 
Rozwijanie umiejętności 
dostrzegania pozytywnych 
aspektów działania 
zespołowego poprzez 
docenienie różnic zdań i 
wiedzy, doświadczeń, 
specjalizacji, kompetencji.  
 
Rozwijanie potrzeby 
ciągłego doskonalenia 
siebie jako jednostki, 
członka rodziny i 
społeczeństwa.  
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Zapoznanie z rolą 
zainteresowań w życiu 
człowieka.  
 

Uwrażliwianie na kwestie 
moralne, np. mówienia 
prawdy, sprawiedliwego 
traktowania.  

Kształtowanie pozytyw-
nego 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.  

 

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, odpo-
wiedzialność, 
prawdomówność, 
rzetelność i wytrwałość.  

Umacnianie więzi ze 
społecznością lokalną.  

 
Rozwijanie pozytywnego 
stosunku do procesu 
kształcenia i 
samokształcenia, 
zaangażowanie w 
zdobywanie wiedzy i 
umiejętności 
 
Popularyzacja 
alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego. 
 
Popularyzacja kultury 
rodzimej, zaznajamianie z 
kulturą regionu. 
 
Rozwijanie poszanowania 
dziedzictwa narodowego i 
kształtowanie świadomości 
narodowej oraz 
patriotyzmu. 
 
Wskazywanie autorytetów i 
wzorców moralnych. 
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Redukowanie agresywnych 
zachowań poprzez uczenie 
sposobów rozwiązywania 
problemów.  
 
Budowanie atmosfery 
otwartości i przyzwolenia 
na dyskusję.  
 
Uświadamianie zagrożeń 
wynikających z korzystania 
z nowoczesnych 
technologii informacyjnych.  
 
Zwiększanie wiedzy na 
temat środków 
uzależniających i zagrożeń 
z nimi związanych.  
 
Rozwijanie umiejętności 
troski o własne 
bezpieczeństwo w 
relacjach z innymi.  

Rozwijanie umiejętności 
prowadzenia rozmowy w 
sytuacji konfliktu – 
podstawy negocjacji i 
mediacji.  
 
Rozwijanie umiejętności 
identyfikowania przyczyn 
własnego postępowania.  
 
Dokonywanie analizy 
wpływu nastawienia do 
siebie i innych na 
motywację do 
podejmowania 
różnorodnych zachowań.  
 
Rozwijanie poczucia 
osobistej 
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 kryzy-
sowych.  
 
Rozwijanie świadomości 
dotyczącej prawa do 
prywatności, w tym do 
ochrony danych 
osobowych oraz 
ograniczonego zaufania do 
osób poznanych w sieci 

Rozwijanie postaw 
opartych na 
odpowiedzialności za 
dokonywane wybory i 
postępowanie.  
 
Dostarczenie wiedzy z 
zakresu prawa 
dotyczącego postępowania 
w sprawach nieletnich.  
 
Przeciwdziałanie 
ryzykownym zachowaniom.  
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?  

Propagowanie wiedzy na 
temat prawnych i 
moralnych skutków 
posiadania, zażywania i 
rozprowadzania środków 
psychoaktywnych.  
 
Rozwijanie umiejętności 
wykorzystywania 
elementów negocjacji i 
mediacji w sytuacji 
rozwiązywania konfliktów. 
 
Rozwijanie umiejętności 
podejmowania działań 
zgodnych ze zweryfikowa-
nymi źródłami wiedzy.  
 
Utrwalanie umiejętności 
oceny konsekwencji po-
dejmowanych działań dla 
siebie i dla innych – 
określanie alternatywnych 
rozwiązań problemu.  
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VI. Zadania (działania, strategie) 

DZIAŁANIA ADRESOWANE DO WSZYSTKICH UCZNIÓW 

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

REALIZACJA 

PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OBOWIĄZKOWYCH 

ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH 
Z UWZGLĘDNIE-NIEM 

POTRZEB  
I ZAINTERESOWAŃ 

UCZNIÓW 

 Rozpoznawanie potrzeb, w tym również uzdolnień uczniów.  

 Uruchomienie dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 Diagnozowanie sytuacji rodzinnej i wychowawczej uczniów. 

 Uwzględnianie w pracy wniosków wynikających z egzaminu. 

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW 
DYREKTOR 

ZAPOZNANIE 

UCZNIÓW 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

REGULAMINAMI 

UPOWSZECHNIANIE 

WIEDZY O PRAWACH 

I OBOWIĄZKACH 

DZIECKA/UCZNIA 

ORAZ ICH 

PRZESTRZEGANIU 

 Omówienie na zajęciach z wychowawcą podstawowych zapisów Statutu, 
WSO, Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i Koncepcji 
Pracy Szkoły. 

WRZESIEŃ 
WYCHOWAWCY KLAS 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW 
NAUCZYCIEL HISTORII 

 Zapoznanie uczniów z działalnością Samorządu Szkolnego. 

 Działalność uczniów w pracy Samorządu Szkolnego, Klasowego. 

WRZESIEŃ 
CAŁY ROK 

OPIEKUN SAMORZĄDU 
WYCHOWAWCY KLAS 

 Przestrzeganie regulaminów korzystania z: 
o autobusu szkolnego, 
o świetlicy, 
o biblioteki, 
o zachowania podczas przerw. 

 Zachęcanie do korzystania ze szkolnej strony WWW. 

CAŁY ROK 

SZKOLNY 

WYCHOWAWCY KLAS 
N-LE ŚWIETLICY, 
N-LE DOWOŻĄCY, 

N-L BIBLIOTEKI 

 Przedstawienie postanowień zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. 

 Popularyzacja wiedzy na temat praw człowieka na łamach gazetki szkolnej, 
podczas zajęć. 

GRUDZIEŃ OPIEKUN WOLONTARIATU, 
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PROMOWANIE 

SZACUNKU 

DLA CZŁOWIEKA, 

JEGO GODNOŚCI 

OSOBISTEJ, 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

TOLERANCJI 

I INNYCH WARTOŚCI 

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości ponadczasowych 
(prawda, dobro, krytycyzm, kompromis, sprawiedliwość...) 

 Kształtowanie pozytywnych relacji w kontaktach nauczyciel - uczeń, uczeń - 
grupa rówieśnicza, dziecko - rodzic, nauczyciel - rodzic. 

 Poznawanie zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich.  

 Umiejętność stosowania samooceny, samoakceptacji. 

CAŁY ROK 

POLONIŚCI 

WYCHOWAWCY 

OPIEKUN SAMORZĄDU 

 Przestrzeganie poszanowania praw jednostki. 

 Kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności religijnych, społecznych. 

CAŁY ROK KATECHETA 

 Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych i 
potrzebujących, m.in. poprzez udział w akcjach charytatywnych o zasięgu 
lokalnym i ogólnopolskim. 

 Współpraca z Domem Samotnej Matki w Odolanowie. 

CAŁY ROK 
OPIEKUN WOLONTARIATU 

J. PAWŁOWSKA 

WDRAŻANIE 
UCZNIÓW 

DO AKTYWNOŚCI 
ORAZ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA WŁASNY ROZWÓJ 

 Wskazywanie autorytetów, spotkania z ciekawymi ludźmi, absolwentami. 

 Zapoznawanie uczniów z różnymi technikami uczenia się. 

 Systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy ucznia – obowiązują formy 
przewidziane w WSO.  

 Pomoc uczniom w rozpoznawaniu ich mocnych i słabych stron. 
o Tematyka zajęć z wychowawcą. 

 Kształtowanie umiejętności planowania swoich działań.  

CAŁY ROK 

DYREKTOR 

WYCHOWAWCY 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW 

DYREKTOR SZKOŁY 

PRZYGOTOWANIE 
UCZNIÓW 

W KONKURSACH, 
ZAWODACH, 
TURNIEJACH 

ORAZ 
ROZGRYWKACH 
SPORTOWYCH 

W SZKOLE I POZA NIĄ 

 Motywowanie, zachęcanie wychowanków do reprezentowania szkoły, klasy. 
o Organizowanie konkursów szkolnych, a także różnych przedsięwzięć 

CAŁY ROK WYCHOWAWCY 

 Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych. 

 Analizowanie i eksponowanie osiągnięć wychowanków z uwzględnieniem 
indywidualnych sukcesów. 

CAŁY ROK 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW 

 Prezentacja osiągnięć uczniów: 
o na apelach,  
o w gablotach, 
o w mediach, 

 na stronach internetowych. 

CAŁY ROK DYREKTOR SZKOŁY 

PROMOWANIE 
ZDROWEGO STYLU 

ŻYCIA. 
TWORZENIE 

BEZPIECZNEGO 
– WOLNEGO 

 Diagnozowanie bezpieczeństwa w szkole i podejmowanie działań zgodnie z 
potrzebami. 

 Zapoznanie uczniów z punktami statutu dotyczącymi ochrony zdrowia, 
opuszczania szkoły podczas zajęć lekcyjnych. 

 Współpraca ze służbą zdrowia. 
o Opieka i zajęcia z pielęgniarką. 

CAŁY ROK 
DYREKTOR SZKOŁY 

PIELĘGNIARKA 
WSZYSCY NAUCZYCIELE 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY 
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OD AGRESJI, 
PRZEMOCY  

I UZALEŻNIEŃ 
- ŚRODOWISKA 

SZKOŁY 

 Opracowanie literatury dostępnej w szkole pomocnej w pracy wychowawcy. 

 Wdrażanie uczniów do troski o swoje zdrowie, kształtowanie nawyków i 
przyzwyczajeń higienicznych. 

 Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego (zajęcia rekreacyjne, 
sportowe, turystyczne). 

 Realizacja programów prozdrowotnych wg wyboru nauczycieli. 

 Zachęcanie młodzieży do udziału w akcjach profilaktycznych. 

 Opracowywanie gazetek tematycznych, plakatów. 

CAŁY ROK WYCHOWAWCY 
NAUCZYCIEL PRZYRODY 

NAUCZYCIELE WF 

 Walka z hałasem oraz agresją podczas przerw.  

 Systematyczna kontrola boiska, toalet i pomieszczeń szkoły w ramach 
dyżurów nauczycieli. 

CAŁY ROK 
WSZYSCY N-LE 

 Przestrzeganie zakazu stosowania agresji oraz zażywania środków 
uzależniających podczas wszystkich imprez szkolnych. 

CAŁY ROK DYREKTOR SZKOŁY, 
WSZYSCY N-LE 

 Uwrażliwianie uczniów na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. 
CAŁY ROK NAUCZYCIEL INFORMATYKI 

WSZYSCY N-LE 

UKAZANIE 

ATRAKCYJNEGO 

ASPEKTU 

ZDROWEGO STYLU 

ŻYCIA 

 Organizowanie aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez organizację 
wycieczek pieszych, rowerowych, zawodów i zajęć sportowych, 

o Pogadanka, wykład, lekcje przyrody i biologii, techniki, wychowania 
fizycznego godzina wychowawcza 

o Uczniowie posiadają wiedze na temat zdrowego stylu życia. 

 Wybór dyscypliny sportowej na rok szkolny. 

CAŁY ROK 
N-LE: BIOLOGII, TECHNIKI, 

WYCH. FIZ., CHEMII 
WYCHOWAWCY KLAS 

 Poznawanie zasad racjonalnego odżywiania, higieny i odpoczynku. 

 Uczenie dbałości o higienę osobistą. 
CAŁY ROK 

N-LE: PRZYRODY, BIOLOGII, 
TECHNIKI, WYCH. FIZ., CHEMII 

WYCHOWAWCY KLAS 

 Poznawanie zasad higieny uczenia się. 
o Warsztaty, pogadanka, godzina wychowawcza. 

WG PLANU WYCHOWAWCY KLAS 

DOSTARCZENIE 

UCZNIOM WIEDZY 

NA TEMAT 

ZDROWEGO 

ODŻYWIANIA 

 Realizacja programów edukacyjnych 

 Organizowanie akcji szkolnych typu Dzień/Tydzień Zdrowej Żywności 

 Prowadzenie zajęć lekcyjnych nt. zdrowego odżywiania. 

WG PLANU 
N-LE KLAS 1-3, TECHNIKI 

WYCHOWAWCY KLAS 
OPIEKUN SU 
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DOSTARCZENIE 
INFORMACJI NA 
TEMAT WPŁYWU 

ŚRODKÓW 
PSYCHOTROPOWYCH 

NA PSYCHIKĘ 
I ORGANIZM 
CZŁOWIEKA 

 Realizacja programów profilaktycznych. 

 Pogadanki i wykłady na lekcjach biologii, WDŻ, religii, zajęć z wychowawcą, 

 spotkania z udziałem specjalistów: 
o Uczniowie zdobędą wiedzę na temat środków uzależniających i 

skutków ich działania, 

 Skutki zdrowotne, moralne, prawne, zażywania środków odurzających. 

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY KLAS, 
PEDAGOG SZKOLNY 

UKAZANIE 

PRAWNYCH 

I MORALNYCH 

SKUTKÓW UŻYWANIA 

ŚRODKÓW 

ODURZAJĄCYCH 

 Zajęcia z wychowawcą nt.: 
o powodów dla których młodzież sięga po alkohol i inne substancje 

odurzające, 
o sygnałów świadczących o zażywaniu narkotyków, dopalaczy, 
o zapobiegania zachowaniom ryzykownym, 
o opóźnienia inicjacji seksualnej. 

 Dostarczenie informacji o osobach i instytucjach zajmujących się pomocą 

CAŁY ROK 

WG PLANU 

PRACY 

WYCHOWAWCY KLAS, 

ROZWIJANIE 

UMIEJĘTNOŚCI 

RADZENIA SOBIE 

 Z WŁASNĄ I CUDZĄ 

AGRESJĄ 

 Poznanie technik hamowania i rozładowania agresji. 
o Dyskusje w klasach nt. przejawów agresji i sposobów zapobiegania. WG POTRZEB WYCHOWAWCY KLAS, 

PEDAGOG SZKOLNY 

ZWIĘKSZENIE 

POCZUCIA WŁASNEJ 

WARTOŚCI 

I POSZANOWANIA 

TOŻSAMOŚCI 

WŁASNEJ 

I RÓWIEŚNIKÓW 

 Zajęcia integracyjne dla klas 

 Zapoznanie uczniów z moralnymi i prawnymi skutkami przemocy. WG POTRZEB 
WYCHOWAWCY KLAS, 
PEDAGOG SZKOLNY 
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ZWIĘKSZENIE 

UMIEJĘTNOŚCI 

RADZENIA SOBIE 

Z EMOCJAMI, 

STRESEM 

I ZAGROŻENIAMI 

 Uczenie reagowania na zjawiska przemocy (zaczepki, pobicia, wyłudzanie 
pieniędzy). 

o Trening umiejętności. 
o Zajęcia z wychowawcą 

 Realizacja cyklu zajęć edukacyjnych o tematyce tolerancji 

 Jasne sformułowanie zasad zachowania i współdziałania społecznego 
uczniów i ocena ich zachowania. 

 Uczenie reagowania na zjawiska przemocy (zaczepki, pobicia, wyłudzanie 
pieniędzy). 

WG POTRZEB 
, WYCHOWAWCY KLAS, 

PEDAGOG SZKOLNY 

ZAPOBIEGANIE 
NIEKORZYSTNEMU 

WPŁYWOWI 
MEDIÓW. 

DBAŁOŚĆ O HIGIENĘ 
PSYCHICZNĄ I 

HIGIENĘ PRACY  
UMYSŁOWEJ 

 Zapoznanie uczniów z moralnymi i prawnymi skutkami korzystania z 
Internetu. 

 TIK w szkole 

 Zajęcia nt.: 
o cyberprzemocy, 
o anonimowości,  
o bezpieczeństwa. 

 Kształtowanie umiejętności selektywnego odbierania informacji zawartych w 
prasie, telewizji, Internecie. 

CAŁY ROK 

N-L INFORMATYKI, 
WYCHOWAWCY KLAS, 

N-LE, 

OPIEKA PODCZAS 

ZAJĘĆ 

ŚWIETLICOWYCH 

 Zapewnienie szczególnej opieki dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole. 

 Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

 Otoczenie opieką dzieci ze szczególnymi potrzebami dydaktycznymi. 

 Pomoc w odrabianiu zadań domowych. 

CAŁY ROK 
NAUCZYCIELE  

ŚWIETLICY 

ROZWIJANIE POSTAW 

PATRIOTYCZNYCH 

I OBYWATELSKICH. 

KSZTAŁTOWANIE 

POCZUCIA 

TOŻSAMOŚCI 

NARODOWEJ 

 Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych, poczucia przynależności 
do wspólnoty szkolnej, lokalnej, regionalnej, etnicznej oraz narodowej. 

o prowadzenie lekcji, apeli o tematyce patriotycznej. 

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY, N-L HISTORII, 

N-L WOS 

 Wyrabianie szacunku do tradycji i symboli narodowych. CAŁY ROK 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW, 

WYCHOWAWCY 
N-L HISTORII, N-L WOS 

 Kształtowanie dumy narodowej poprzez poznawanie historii, kultury i tradycji 
państwa, wybitnych Polaków oraz dokonań narodu. Znajomość hymnu 
polskiego. 

Wg planu 
HISTORYK, WYCHOWAWCY 

N-L MUZYKI, POLONIŚCI 

 Kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez upamiętnienie ważnych rocznic:  
o wybuchu II wojny światowej,  
o Święta Niepodległości, 
o Powstania Wielkopolskiego, 

IX 
XI 
XII 
V 

N-L HISTORII, N-L WOS, 
N-L KÓŁKA TEATRALNEGO 
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o Konstytucji 3 Maja. 

 Poznawanie krajów i narodów Europy, z zachowaniem własnej tożsamości 
narodowej, sięganie do własnych korzeni. 

WRZESIEŃ 
GRUDZIEŃ N-LE JĘZYKÓW OBCYCH 

KULTYWOWANIE 

TRADYCJI 

SZKOLNYCH 

I KLASOWYCH 

 Kultywowanie tradycji i obrzędowości narodowej, lokalnej i szkolnej. 
CAŁY ROK 

WYCHOWAWCY, 
OPIEKUN SU 

OPIEKUN SEKCJI TEATRALNEJ, 
WSZYSCY NAUCZYCIELE 

 Omawianie tematyki na zajęciach z wychowawcą. 

 Organizowanie uroczystości szkolnych, środowiskowych. 

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY, 

OPIEKUN SU 
OPIEKUN SEKCJI TEATRALNEJ, 

WSZYSCY NAUCZYCIELE 

TRADYCJE SZKOLNE I KLASOWE: 

 ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO. IX, VI 
WYCHOWAWCY, OPIEKUN SU, 

DYREKTOR 

 NARODOWE CZYTANIE. IX N-L BIBLIOTEKARZ 

 SPRZĄTANIE ŚWIATA. IX WYCHOWAWCY 

 WYBORY DO SU. IX OPIEKUN SU 

 DZIEŃ PATRONA – PRZEKAZANIE SZTANDARU, X 
WYCHOWAWCY, OPIEKUN SU, 

DYREKTOR 

 DZIEŃ CHŁOPCA W GRUPACH WIEKOWYCH. IX WYCHOWAWCY, OPIEKUN SU, 

 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – ŚLUBOWANIE KLASY 1 SP., UROCZYSTOŚĆ W 

GRUPIE KLAS 1-2. 
X WYCHOWAWCY, OPIEKUN SU, 

 ANDRZEJKI - ZABAWA, WRÓŻBY (GRUPY 1-3, 4-8) XI WYCHOWAWCY, OPIEKUN SU, 

 MIKOŁAJKI – CZAPKI MIKOŁAJA, WYMIANA UPOMINKÓW. XII WYCHOWAWCY, OPIEKUN SU, 

 SPOTKANIA WIGILIJNE (EUROPEJSKIE, ŚRODOWISKOWE, KLASOWE), XII N-LE JĘZYKÓW OBCYCH 

 ZABAWA NOWOROCZNA. I WYCHOWAWCY, OPIEKUN SU, 

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA I WYCHOWAWCY KLAS 1-3 

 IMIENINY KLASY 3 SP. III WYCHOWAWCA KLASY 3 

 DZIEŃ KOBIET. III SU, 
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 DZIEŃ TEATRU. IV OPIEKUN SEKCJI TEATRALNEJ 

 DZIEŃ ZIEMI. IV 
WYCHOWAWCY KLAS 1-3, N-L 

PRZYRODY, BIOLOGII 

 DZIEŃ MATKI. V WYCHOWAWCY KLAS 

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA. VI 
DYREKTOR, WYCHOWAWCY, 

RADA RODZICÓW 

 DZIEŃ SPORTU. VI N-LE WYCH. FIZ. 

 FESTYN RODZINNY. Wg potrzeb 
DYREKTOR, NAUCZYCIELE WG 

WOLI UDZIAŁU, RADA 

RODZICÓW 

 AKCJE CHARYTATYWNE I EKOLOGICZNE (ZBIÓRKA NAKRĘTEK, BATERII) CAŁY ROK N-L BIBLIOTEKARZ 

GMINNE KONKURSU: 

o EKOLOGICZNY KLAS 1-3, 
WG 

USTALEŃ 
N-LE 

o CZYTELNICZY, 
WG 

USTALEŃ 
N-L BIBLIOTEKARZ 

 OPIEKA KLASY 7 NAD POMNIKIEM. CAŁY ROK WYCHOWAWCA KLASY 

 TYGODNIE TEMATYCZNE I INNE.  WG PLANU ROCZNEGO 

PRACA 
WOKÓŁ PATRONA 

 Zajęcia z wychowawcą poświęcone patronowi, 
o Wyszukiwanie materiałów i ich prezentacja. 

 Opracowywanie planu obchodów Dnia Patrona. 

 Spotkania z olimpijczykami. 

CAŁY ROK 
wychowawcy 

SU, społeczność uczniowska, 
nauczyciel wych. fiz. 

ROZBUDZANIE 

POSTAW 

PROEKOLOGICZNYCH 

 Zapoznawanie z zagrożeniami cywilizacyjnymi, które powodują degradację 
środowiska. 

 Kształtowanie postaw i zachowań wpływających na ochronę środowiska 
naturalnego. 

 Kształtowanie potrzeby troszczenia się o środowisko.  

 Udział w różnorodnych akcjach, (np. Sprzątanie świata, zbiórka: kasztanów, 
żołędzi, nakrętek, baterii,). 

 Organizacja Dnia Ziemi. 

 Konkursy o tematyce ekologicznej, przyrodniczej. 

 Wycieczki piesze i rowerowe. 

CAŁY ROK 

NAUCZYCIEL BIOLOGII, 
TECHNIKI 

WYCHOWAWCY 
INNI NAUCZYCIELE WG 

ZGŁOSZEŃ 
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TWORZENIE 

WARUNKÓW 

DO SAMORZĄDNEGO 

DZIAŁANIA UCZNIÓW 

 Organizowanie wyborów:  
o samorządu uczniowskiego, 
o samorządu klasowego, 
o opiekuna SU. 

 Organizowanie imprez wg propozycji uczniów. 

 Współprowadzenie apeli grup wiekowych.  

 Reprezentowanie szkoły podczas ważnych uroczystości  
– poczet flagowy. 

 

WYCHOWAWCY 
OPIEKUNOWIE SU 

DYREKTOR SZKOŁY 

ZAPEWNIENIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE 

 Diagnozowanie bezpieczeństwa w szkole (podczas przerw, zajęć 
świetlicowych) oraz, dojazdu autobusem szkolnym. 

 Realizacja programów profilaktycznych 
o Współpraca z GKRPA. 

 Otoczenie szczególną opieką uczniów: 
o kl. 1 
o powracających z zagranicy. 

CAŁY ROK 

DYREKTOR SZKOŁY 
N-LE DOWOŻĄCY 
WYCHOWAWCY 
NAUCZYCIELE 

 N-LE ŚWIETLICY 

 

DZIAŁANIA ALTERNATYWNE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH UCZNIÓW 

ZAPEWNIENIE ROZWOJU 
ZAINTERESOWAŃ 

I SZCZEGÓLNYCH UZDOLNIEŃ 
UCZNIÓW 

 Prowadzenie zajęć zwiększających i wyrównujących szanse 
edukacyjne uczniów zgodnie z potrzebami uczniów i oczekiwaniami 
rodziców.  

 Praca w organizacjach działających w szkole: 
o Samorząd Uczniowski 
o wolontariat 

 Zajęcia pozalekcyjne: zespół teatralny, zajęcia sportowe. 

 Przygotowywanie uczniów do konkursów, turniejów i zawodów. 

 Rozwijanie pasji przez zapewnienie i dostosowanie odpowiednich 
warunków do potrzeb i możliwości każdego ucznia. 

 Umożliwianie uczniom prezentowania własnych zainteresowań, 
hobby na forum klasy, szkoły. 

 Pomoc w doborze literatury oraz innych przekaźników wiedzy w celu 
samokształcenia ucznia. 

 Stosowanie nowatorskich form organizacyjnych 
i metod pracy. 

CAŁY ROK 

SU 
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ 

INNI NAUCZYCIELE 

ROZWIJANIE MOTYWACJI  Dostarczenie wiedzy na temat skutecznego uczenia się: 
o warsztaty, 

CAŁY ROK 
DYREKTOR SZKOŁY 

WYCHOWAWCY 
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UCZNIÓW DO NAUKI o zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, 
o lektura 

 Wyrabianie zdolności pozytywnego myślenia o sobie i dalszej drodze 
kształcenia 

o zajęcia z wychowawcą, 
o pogadanki 

PEDAGOG, 
WSZYSCY NAUCZYCIELE 

TWORZENIE WARUNKÓW 

DO OSIĄGANIA SUKCESÓW 

Z UWZGLĘDNIENIEM 

INDYWIDUALNYCH 

PREDYSPOZYCJI UCZNIÓW 

 Promowanie talentów i osiągnięć uczniów na forum szkoły: 
o olimpiady i konkursy. 
o prezentacje osiągnięć uczniów. 

 Odkrywamy swoje zainteresowania. 
o Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. 

CAŁY ROK 

DYREKTOR SZKOŁY 
WYCHOWAWCY 

PEDAGOG, 
WSZYSCY NAUCZYCIELE 

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ 
ZMIERZAJĄCYCH 

DO WYRÓWNYWANIA SZANS 
EDUKACYJNYCH 

 Diagnozowanie trudności w uczeniu się. 

 Określanie poziomu absencji – wagary, 
o monitorowanie absencji 
o powiadamianie rodziców, instytucje 
o diagnoza w PPP-P 

1 RAZ W 

MIESIĄCU 

DYREKTOR SZKOŁY 
WYCHOWAWCY 

PEDAGOG, 
WSZYSCY NAUCZYCIELE 

ORGANIZACJA PROCESU 
KSZTAŁCENIA DLA UCZNIÓW 

O SPECJALNYCH POTRZEBACH 
EDUKACYJNYCH 

 Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, specjalistycznych i 
rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej i w klasie III Gimnazjum. 

 Uwzględnienie zaleceń PPP w ustalaniu wymagań edukacyjnych dla 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 Uruchomienie zajęć indywidualnych dla dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych (praca z uczniem słabym, praca z uczniem 
zdolnym). 

 Powołanie zespołu ds. pomocy psych. – pedagogicznej. 

 Indywidualna pomoc uczniom w ramach konsultacji. 

 Spotkania nauczycieli z pracownikiem poradni w ramach pomocy 
uczniom z kłopotami. 

 Współpraca z logopedą, pedagogiem i psychologiem. 

 Zaangażowanie rodziców w rozwiązywanie problemów edukacyjnych 
i wychowawczych. 

CAŁY ROK 
WG PLANU 

DYREKTOR 
WYCHOWAWCY 
NAUCZYCIELE 

PRZEDMIOTÓW 

ORGANIZACJA IMPREZ 

 Wyjścia na spektakle teatralne, filmy. 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

 Wycieczki klasowe, w tym z rodzinami uczniów. 

 Dyskoteki szkolne. 

 Organizacja świąt szkolnych, państwowych, środowiskowych  
i festynów. 

CAŁY ROK 
WG 

ZAINTERESOWANIA  

WYCHOWAWCY 
OPIEKUN SU 

INNI NAUCZYCIELE 
DYREKTOR 
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ORGANIZACJA  
I PROPAGOWANIE OLIMPIAD, 

KONKURSÓW I ZAWODÓW 

 Udział w zawodach sportowych. 

 Udział w konkursach wiedzy i umiejętności. 

 Udział w olimpiadach przedmiotowych, interdyscyplinarnych. 

CAŁY ROK 
WG ZGŁOSZEŃ 

NAUCZYCIELE RÓŻNYCH 

PRZEDMIOTÓW 

MONITOROWANIE LOSÓW 
NASZYCH ABSOLWEN-TÓW 

 Prowadzenie ewidencji losów absolwentów. 

 Promowanie talentów absolwentów szkoły. 
CAŁY ROK 

DYREKTOR SZKOŁY 
SEKRETARIAT 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ 

PRZECIWDZIAŁANIE SYTUACJOM 
STRESOWYM 

 Zapoznanie się ze szkołą oraz jej najbliższym otoczeniem. 

 Zajęcia integracyjno-adaptacyjne. 

 Uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. 

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY 

DYREKTOR 

KSZTAŁTOWANIE ORAZ 
WZMACNIANIE POCZUCIA 

WŁASNEJ WARTOŚCI, 
BUDOWANIE POSTAW EMPATII  

I ZAUFANIA 

 Organizowanie imprez klasowych w celu bliższego poznania się 
(wycieczki, ogniska, dyskoteki, andrzejki, mikołajki i inne). 

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY 

OPIEKUNOWIE SU 
INNI NAUCZYCIELE 

ZINTEGROWANIE ZESPOŁU 

KLASOWEGO 

 Ustalenie z klasą kontraktu, który uwzględnia zasady obowiązujące obie 
strony uczeń - nauczyciel. 

 Zajęcia z wychowawcą poświęcone tematom związanym 
z zainteresowaniami uczniów. 

 Działalność pozalekcyjna z klasą na rzecz integracji. 

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY 

WG POTRZEB I MOŻLIWOŚCI 

ROZWIJANIE U UCZNIÓW 
UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE 

Z PRESJĄ RÓWIEŚNIKÓW 

 Zajęcia z wychowawcą dotyczące asertywności, radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach, 

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY, 
PEDAGOG, PSYCHOLOG 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI 

PRACY W GRUPIE 

 Proponowana tematyka zajęć do wykorzystania: 
o komunikacji interpersonalnej, 
o budowania zaufania do innych, 
o poszanowania odmienności. 

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY, N-LE, 

PEDAGOG, PSYCHOLOG 

DOSTARCZENIE UCZNIOM 

WIEDZY 

NA TEMAT ZAGROŻEŃ 

PŁYNĄCYCH 

Z NIEWŁAŚCIWEGO 

 Uświadomienie uczniom negatywnych skutków nieodpowiedzialnego 
korzystania z komputera 

o pogadanki na temat uzależnień od komputera 
o dyskusje o negatywnym wpływie gier i programów 

komputerowych ukazujących przemoc i agresję 
o uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z sieci internetowej 

CAŁY ROK  
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KORZYSTANIA 

Z ZASOBÓW INTERNETU 

(rozmowy na czacie, wymiana adresów 
i telefonów z nieznajomymi, spotkania w „realu") 

 Ostrzeganie uczniów przed oglądaniem niewłaściwych programów TV 
o doskonalenie umiejętności selekcji oferowanych programów TV, 

np. poprzez pogadanki na temat 
o przeprowadzanie ankiet na temat jakości i ilości oglądanych 

programów TV 
o uwrażliwienie na „upiększony" obraz świata kreowany przez 

reklamy TV 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 

MONITOROWANIE POTRZEB 
I OCZEKIWAŃ RODZICÓW 

WOBEC SZKOŁY 

 Diagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły: 

 Rozmowy i konsultacje indywidualne, dyskusje podczas wywiadówek 
klasowych. 

 Anonimowe sondaże ankietowe. 

 Bieżąca współpraca z Radą Rodziców. 

IX 
CAŁY ROK 

 
wychowawcy 

dyrektor 

WSPÓŁUDZIAŁ RODZICÓW 
W PLANOWANIU 

I W REALIZACJI DZIAŁAŃ 
WYCHOWAWCZYCH 

I PROFILAKTYCZNYCH 

 Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, formami i 
sposobami oceniania, dokumentami szkolnymi (statut, wso, program 
wychowawczy i profilaktyki, koncepcja pracy szkoły, regulaminy). 

 Udostępnianie dokumentów przez: 
o szkolną bibliotekę 
o stronę www. szkoły. 

CAŁY ROK 
wychowawcy 

inni nauczyciele 
nauczyciel bibliotekarz 

EDUKACJA RODZICÓW 

 Popularyzacja wiedzy: 
o pedagog.-psychologicznej wśród rodziców, 
o z zakresu uzależnień itp. 
o ukazanie prawnych i moralnych skutków używania środków 

odurzających. 

 Wywiadówki profilaktyczne nt.: 
o powodów dla których młodzież sięga po alkohol i inne 

substancje odurzające, 
o sygnałów świadczących o zażywaniu narkotyków, dopalaczy, 
o zapobiegania zachowaniom ryzykownym, 
o opóźnienia inicjacji seksualnej. 

 Dostarczenie informacji o osobach i instytucjach zajmujących się 
pomocą 

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY, 

DYREKTOR, 
PEDAGOG, PSYCHOLOG 
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UMOŻLIWIENIE RODZICOM 
AKTYWNEJ DZIAŁALNOŚCI, 

WSPÓŁDECYDOWANIA 
O ŻYCIU SZKOŁY 

 Współudział rodziców w planowaniu i w realizowaniu działań 
wychowawczych. 

 Udział rodziców w imprezach i uroczystościach klasowych, 
ogólnoszkolnych, innych.  

 Podziękowania na forum klasy, szkoły w formie: 
o listów, 
o dyplomów. 

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY 

DYREKTOR 

POMOC W SYTUACJACH 
TRUDNYCH 

 Systematyczny kontakt z rodzicami. 

 Pomoc w rozwiązywaniu problemów. 
o Wskazanie innych źródeł wsparcia. 

 Dyżury dla rodziców - rozmowy indywidualne. 

 Indywidualna pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów.  

CAŁY ROK 
WYCHOWAWCY 

DYREKTOR 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI 

BIEŻĄCA AKTUALIZACJA WIEDZY 
Z ZAKRESU PRAWA 

OŚWIATOWEGO 

 Informowanie i udostępnienie tekstów prawa oświatowego oraz 
omówienie najważniejszych ich zapisów. 

PRACA 

CIĄGŁA 
DYREKTOR 

MONITOROWANIE POTRZEB 
NAUCZYCIELI W ZAKRESIE 

DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI 
WYCHOWAWCZYCH 

 Rozmowy oraz konsultacje indywidualne, dyskusje podczas posiedzeń 
rady pedagogicznej. 

 Anonimowe sondaże ankietowe. 

 Bieżąca współpraca.  

 Praca Zespołów Nauczycielskich 

 Przestrzeganie z obowiązującymi procedurami przestrzegania 
bezpieczeństwa. 

PRACA 

CIĄGŁA 
DYREKTOR 

NAUCZYCIELE 

DOKSZTAŁCANIE 
 Umożliwienie udziału w różnych zewnętrznych formach szkoleniowych 

uwzględniających potrzeby szkoły i indywidualne potrzeby nauczycieli. 

 Organizowanie szkoleń umiejętności wychowawczych w ramach WDN. 

PRACA 

CIĄGŁA 
DYREKTOR 

UDZIELANIE WSPARCIA  
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, 

KONFLIKTOWYCH 

 Organizowanie spotkań mediacyjnych z rodzicami i uczniami. 

 Pomoc w rozwiązywaniu problemów, konstruowaniu kontraktów 
wychowawczych z klasą lub z uczniem i jego rodzicem. 

PRACA 

CIĄGŁA 

DYREKTOR, 
WYCHOWAWCY, 

PEDAGOG, PSYCHOLOG 
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VII. Ewaluacja 

Ewaluacja na nasze możliwości – czyli co, w jakim celu i jak chcemy zmierzyć?  

Jedna z najbardziej popularnych definicji przyjmuje, że pojęcie ewaluacja oznacza 

systematyczne gromadzenie informacji na temat przeprowadzonych działań, w celu 

wykorzystania ich do modyfikacji i podwyższania skuteczności przyszłych działań. 

Wyróżniamy trzy rodzaje ewaluacji: 

1. ewaluację celów – czyli sprawdzanie, czy zaplanowane w programie cele zostały 

osiągnięte w zamierzonym czasie i przy wykorzystaniu zaplanowanych sposobów 

i środków; 

2. ewaluację wyników – czyli sprawdzanie wszystkich potencjalnych korzyści (takich, 

jak np. przyrost wiedzy, rozwój umiejętności i kompetencji, zmiany 

w postawach, zachowaniu i stylu życia), jakie odniosły osoby poddawane działaniom 

lub poniesionych strat 

3. ewaluację procesu – czyli analizę programu działań, które umożliwiły lub utrudniły 

osiągnięcie celów i uzyskanie konkretnych wyników. 

Dobór metod i narzędzi ewaluacyjnych – zależy on przede wszystkim od poziomu 

kompetencji diagnostycznych zespołu ewaluacyjnego i specjalistów szkolnych. 

Generalnie ewaluatorzy mają do dyspozycji szeroki wachlarz metod i narzędzi, spośród 

których wybiera te, które dostarczą w najbardziej ekonomiczny sposób wiarygodnych 

informacji. Są to: 

• obserwacja – która jest szczególnie przydatna do gromadzenia informacji na temat 

specyfiki działania jednostki, grupy czy instytucji. Dostarcza wiarygodnych informacji 

i umożliwia pełną rejestrację pojawiających się zdarzeń i zachowań. Jej ograniczenia 

wynikają z tego, że obserwowane zachowania mogą być trudne do interpretacji, 

kategoryzowanie zgromadzonych informacji może okazać się kłopotliwe, 

zachowania obserwowanych osób ulegać mogą modyfikacjom pod wpływem 

obserwacji, metoda ta może się również okazać zbyt kosztowna, gdyż wymaga 

kompetentnych obserwatorów;  

• wywiad – który okazuje się szczególnie przydatny w sytuacji, gdy potrzebne jest 

pełne zrozumienie indywidualnych odczuć i doświadczeń osób badanych, a także 

gdy uzupełnienia wymagają dane zgromadzone w ankiecie czy kwestionariuszu. 

Wywiad daje obszerne i pogłębione informacje o badanym zjawisku, sprzyja 

ponadto rozwijaniu relacji z osobą badaną, jest także plastyczny, albowiem stwarza 

możliwości dostosowywania się do predyspozycji osoby badanej. Jego podstawowe 

ograniczenia to: czasochłonność, trudności interpretacyjne zgromadzonych 

informacji, znaczące koszty finansowe, a także ryzyko, że niskie kompetencje osoby 

prowadzącej wywiad mogą prowokować określone odpowiedzi osoby badanej; 

• metody papier/ołówek (ankieta, kwestionariusz, inwentarz itp.) – które są 

przydatne w sytuacji, gdy trzeba szybko zgromadzić wiele informacji od dużej grupy 

osób w sposób maksymalnie dla nich bezpieczny. Ich atuty to: anonimowość 

respondentów; niskie koszty, łatwość zastosowania; nieskomplikowana analiza 
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wyników; możliwość zastosowania w dużych grupach osób; włączanie szeregu 

wystandaryzowanych narzędzi o dużej wartości diagnostycznej. Natomiast 

najważniejsze ograniczenia wynikają z faktu, że metody te mogą dostarczać 

zafałszowanych informacji zwrotnych (np. wówczas, gdy zawierają pytania 

zagrażające osobom badanym), a sformułowania zastosowane w pytaniach mogą 

prowokować określone odpowiedzi osób. Narzędzia te nie dają zatem pełnego opisu 

zjawiska, a informacje gromadzone z ich wykorzystaniem wymagają kompetencji 

osób, które zajmują się opracowywaniem wyników. Do tej grupy metod można 

zaliczyć wiele narzędzi psychologicznych i pedagogicznych opracowanych 

psychometrycznie (a więc wystandaryzowanych, znormalizowanych, trafnych 

i rzetelnych), ale specjaliści szkolni mają też możliwość samodzielnego 

konstruowania narzędzi dostosowanych do specyfiki programu wychowawczo 

-profilaktycznego;  

• grupy fokusowe – które polegają na wykorzystaniu dyskusji grupowej do głębokiej 

eksploracji określonego zagadnienia. Wydają się one szczególnie przydatne, gdy 

chcemy pełniej zrozumieć osobiste doświadczenia badanych. Umożliwiają szybkie 

i rzetelne poznanie powszechnych odczuć, stanowią skuteczny sposób gromadzenia 

pogłębionych informacji na temat przeżyć i opinii, a także są wiarygodnym źródłem 

kluczowych wiadomości na temat środowiska szkolnego. Ograniczenia tej metody 

wynikają z faktu, iż zgromadzone swobodne wypowiedzi mogą się okazać trudne 

do skategoryzowania i przeanalizowania. Organizacja grupy fokusowej wymaga 

ponadto kompetentnego facylitatora zapewniającego bezpieczeństwo uczestnikom 

dyskusji, a w kierowaniu dyskusją 6–8 młodych osób mogą wystąpić różnorakie 

trudności.  

• analiza przypadku – która okazuje się szczególnie przydatna, kiedy potrzebne jest 

dogłębne zrozumienie odczuć, doświadczeń i zachowań konkretnej osoby. 

Umożliwia ona pełny opis stanu i doświadczeń danej jednostki oraz dostarcza analiz 

ilustrujących prawidłowości, jakie występują w środowisku szkolnym. Jej wadą jest 

to, że wymaga dużych nakładów czasowych i dostarcza głównie informacji 

jednostronnych, nie dając poglądu na temat sytuacji całej populacji;  

• analiza dokumentacji – która szczególnie przydaje się wówczas, gdy są potrzebne 

informacje o środowisku szkolnym uzyskane bez konieczności ingerowania w życie 

i niepokojenia konkretnych osób. Wykorzystać można wszystkie gromadzone 

dokumenty. Analiza dostarcza wszechstronnych informacji o środowisku szkolnym, 

nie ingeruje w życie społeczności, nie zakłóca funkcjonowania członków danego 

środowiska szkolnego, wykorzystuje wszelkie dostępne informacje i nie wywiera 

wpływu na jakość informacji. Działania służące analizie dokumentów mogą jednakże 

okazać się czasochłonne, zaś poddawana analizie dokumentacja niekompletna. 

Analiza wydaje się metodą mało plastyczną, gdyż diagnosta skazany jest 

na korzystanie wyłącznie z istniejących informacji. Wymaga ona ponadto 

wcześniejszego precyzyjnego określenia, jakie informacje będą potrzebne.  
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Znajdź właściwe rozwiązanie 
J. Staniewska, D. Warzecha, K. Półtorak, 

D. Szmaj, B. Maroszek,  
            

Wychowanie przez czytanie  
, K. Półtorak, J. Staniewska 

D. Szmaj, D. Warzecha 
              

Trzymaj formę D. Warzecha              

Nie pal, przy mnie proszę M. Wilczyńska, I. Kruk, J. Kidziak, A. Krupa               

Owoce w szkole 
M. Wilczyńska, I. Kruk, J. Kidziak, A. Krupa,  

J. Staniewska 
               

Mleko w szkole 
M. Wilczyńska, I. Kruk, J. Kidziak, A. Krupa,  

J. Staniewska 
               

Dzień głośnego czytania 
D. Warzecha,  M. Wilczyńska, I. Kruk, 

 J. Kidziak, A. Krupa, N. Lubońska 
               

Czyste powietrze N. Lubońska            

Mamo, tato N. Lubońska            


