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Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego 

 

 

 WYCHOWANIE jest to: „Planowa, świadoma działalność ukierunkowana na 

kształtowanie osobowości człowieka według złożonego, w różnym stopniu 

określonego wzoru, obejmującego wartości poznawcze, moralne, estetyczne i 

organizacyjno-społeczne. Działalność ta realizowana jest przez rodziców, instytucje 

oświatowe, środki masowego przekazu i samą jednostkę (samowychowanie). 

(Słownikpsychologiczny, pod red. Włodzimierza Szewczuka) 

 

1. Konstytucja RP. Art. 48, ust. 1: 

„Rodzice mają prawo do wychowania.” 

 

2. Konstytucja RP. Art. 54, ust. 3: 

„Rodzice posiadając prawo do wychowania, nauczania moralnego i religijnego, mogą część 

swoich uprawnień przekazać szkole w formie akceptacji szkolnego programu 

wychowawczego.” 

 

3. Konstytucja RP. Art. 72, ust. 1: 

„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od 

organów władzy publicznej ochrony praw dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 

wyzyskiem i demoralizacją.” 

 

4. Konwencja Praw Dziecka, Art. 29: 

„Nauka dziecka winna zmierzać do: 

a) rozwijania osobowości dziecka oraz jego talentów i zdolności umysłowych i 

fizycznych w jak najpełniejszym zakresie; 

b) wpojenie dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych wolności 

oraz zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych; 

c) wpojenia dziecku szacunku dla swoich rodziców, swojej tożsamości, języka i 

wartości kulturowych, jak również szacunku dla wartości narodowych 

kraju, w którym mieszka, kraju, z którego pochodzi oraz innych kultur; 



d) przygotowania dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym 

społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz 

przyjaźni między wszystkimi narodowymi i grupami etnicznymi, 

narodowymi i religijnymi i z osobami rdzennego pochodzenia; 

e) wpojenia dziecku szacunku dla środowiska naturalnego. 

 

5. Preambuła do Ustawy o systemie oświaty: 

„Oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje 

się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw 

Obywatelskich oraz konwencji Praw Dziecka. Nauczanie i wychowanie, respektując 

chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. 

Kształcenie iwychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić 

każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania 

obowiązków rodzinnych i obywatelskich  

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” 

 

 

6. Ustawa o systemie oświaty, Art. 1, ust. 1, 2, 3, 5: 

Niektóre zadania wychowawcze. 

„System oświaty zapewnia w szczególności: 

1. Realizację Prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej polskiej do 

kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania  

i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 

2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

3. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych i specjalnych form pracy dydaktycznej.”     

4. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, a także możliwość 



5. Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form 

pracy dydaktycznej;  

 

7. Znowelizowana Ustawa o systemie oświaty, Art. 4: 

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności osobistej człowieka.” 

 

8. Ustawa o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 26. 

 

Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program 

wychowawczo- 

-profilaktyczny obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane 

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej 

społeczności szkolnej, skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

 

Cele wychowawcze i profilaktyczne. 

Cele wychowawcze: 

1. Podniesienie autorytetu rodziny. 

2. Tworzenie pozytywnych wzorów. 

3. Pomoc rodzinie w wychowaniu. 

4. Wprowadzenie wychowania do pracy w szkole. 

5. Podniesienie prestiżu i poziomu nauczycieli. 

6. Współpraca szkoły z rodzicami. 

7. Poprawa i rozszerzenie jakości kształcenia uczniów. 

8. Rozwój zajęć pozaszkolnych. 

9. Włączenie uczniów w podmiotowe współtworzenie państwa. 

10. Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 



11. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów. 

12. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. 

13. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich. 

14. Prowadzenie bieżącego systemu oceny zagrożeń. 

 

Cele profilaktyczne: 

1. Propagowanie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go. 

2. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia .  

3. Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach              

i   możliwościach uzyskania pomocy. 

4. Budowanie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie. 

5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wyrażania własnych uczuć i emocji, 

kształtowanie postaw asertywnych, przeciwdziałanie agresji. 

6. Rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych  i radzenia 

sobie ze stresem . 

7.   Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego. 

8. Opieka nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych. Zapobieganie wagarom, dyscyplina na 

zajęciach szkolnych. 

9. Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy 

edukacyjne i wychowawcze  

10. Współpraca z rodzicami 

11. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie. 

12. Propagowanie praw dziecka. 

13. Wzmacnianie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań 

prozdrowotnych. 

14. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli 

15. Edukacja rodziców w zakresie profilaktyki. 

 

 

 

 

 

 



MISJA SZKOŁY 

Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej 

wszyscy zaangażowani w nią ludzie poczują się związani najpiękniejszym 

zadaniem – cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym 

ludziom, jak być człowiekiem naprawdę… 

(Karol Wojtyła) 

„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali…”- wpojenie 

młodzieży przeświadczenia, że od drugiego człowieka można oczekiwać dobrego 

wychowania tylko wtedy, gdy wymaga go się najpierw od siebie. 

 

 Dążymy do tego, aby być liderem w edukacji, w najszerszym znaczeniu 

tego słowa, w stosunku do wszystkich uczniów, bez względu na ich możliwości      

i umiejętności. Chcemy, aby nasi uczniowie rozwijali zaradność, odwagę                     

i oryginalność. 

Dążymy do tego, aby nasza szkoła była szkołą włączającą. Okazujemy szacunek      

i doceniamy każdego członka społeczności szkolnej. 

 

Naszym celem jest: 

1. Zaoferowanie każdemu młodemu człowiekowi możliwości uczenia się,       

a więc: 

• ocenianie i wykorzystanie indywidualnego potencjału ucznia, 

• dostosowanie wymagań programowych zróżnicowanych pod względem 

poziomu i tempa pracy odpowiednio do możliwości 

 ucznia, szczególnie ucznia z opinią lub orzeczeniem, 

• konstruowanie indywidualnych programów wtedy, kiedy jest to 

konieczne, 

• korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz innych 

pomocy, 

• ustalenie realistycznych i odpowiednich celów dla możliwości każdego 

ucznia, 

• wspieranie rozwoju specjalistycznymi metodami nauczania, tam gdzie 

istnieje taka potrzeba, 

• osadzenie wiedzy, zachowań i przedsiębiorczości w tradycji                            



i współczesnych realiach regionu wielkopolskiego, kształtowanie 

 postaw przyszłych członków społeczeństwa obywatelskiego – zaradności, 

odwagi oraz oryginalności. 

• pomoc w wyborze szkoły średniej i ponadgimnazjalnej – doradztwo 

zawodowe. 

 

2. Dążenie do włączenia wszystkich uczniów w życie szkoły i środowiska 

lokalnego poprzez: 

• zapewnienie każdemu uczniowi odpowiedniego dostępu do uczenia się, 

• zapewnienie szacunku każdemu, zarówno w relacji uczeń - uczeń, jak też 

nauczyciel - uczeń, uczeń – rodzic, nauczyciel – rodzic, 

• przywiązywanie dużej wagi do wzmacniania poczucia własnej wartości 

oraz zapewnienie każdemu uczniowi poczucia 

 rzeczywistych osiągnięć, 

• pracowanie w zespole wraz ze specjalistami z innych dziedzin oraz z 

przedstawicielami organizacji, rodzicami i rodzinami 

 uczniów na korzyść indywidualnego dziecka, 

• wykorzystywanie wszystkich zasobów i środków dostępnych zarówno w 

szkole, jaki i w otoczeniu, 

• przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zjednoczonej Europie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOZA POTRZEB 

 

  Przy opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły 

uwzględniono: 

- dotychczasowe doświadczenia szkoły 

- diagnozę głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole             

i środowisku 

- wyniki ewaluacji wewnętrznej na temat systemu wartości 

- opinie rodziców 

- propozycje uczniów 

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

proces wychowania 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

 Treści wychowawcze i profilaktyczne zawarte w niniejszym programie 

przewidziane są do realizacji w szkole podstawowej. 

 Program wychowawczo - profilaktyczny przygotowany jest w formie 

spójnego dokumentu, którego elementy mogą być i są modyfikowane w kolejnych 

latach pracy szkoły, w zależności od zmieniających się potrzeb i bieżących 

wydarzeń. 

 

 Program wychowawczo - profilaktyczny określa pracę wychowawczą i 

profilaktyczną jako współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednocześnie 

uznaje, że największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice. Szkoła 

wspomaga rodziców w procesie wychowania i profilaktyki. 

Integralną częścią Programu wychowawczo - profilaktycznegosą również treści 

wychowawcze i profilaktyczne zawarte w Statucie Szkoły, działaniach doraźnych i 

okolicznościowych. 

 

 

 

 



Zadania wychowawcze i profilaktyczne realizowane są w ramach: 

• lekcji wychowawczych, 

• lekcji przedmiotowych, 

• zajęć pozalekcyjnych, 

• wycieczek, 

• wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez 

uczniów na terenie szkoły, 

• wyjść do placówek kulturalnych - wyjazdy do teatru, muzeum, kina, 

• indywidualnej pracy psychopedagogicznej z uczniem, 

• zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym, 

• akcji charytatywnych, ekologicznych, 

• zawodów i imprez sportowych, 

• współpraca z placówkami oświatowymi, 

• stałego uaktualniania strony internetowej, 

• współpracy z rodzicami, która obejmuje: 

- natychmiastowy kontakt w niepokojących sytuacjach 

wychowawczych (osobisty, telefoniczny, listowny, mailowy), 

- stały kontakt podczas zebrań, okresowych wywiadówek i dyżurów 

nauczycieli, 

- spotkania z psychologiem i pedagogiem, 

• współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie  

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

- Ośrodek Zdrowia (lekarze rodzinni) 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

- Miejski Dom Kultury 

- Sąd Rodzinny  

- Policja  

- Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- współpraca z parafią rzymsko – katolicką 

 

 

 

 



 

 

POSTAWY WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I UCZNIÓW 

 

POSTAWA NAUCZYCIELI 

 

 Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z 

powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły; wspierać 

każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. 

Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności, sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka bez względu na jego narodowość, rasę i światopogląd. 

(Karta Nauczyciela, Art. 6) 

 

Nauczyciele powinni odznaczać się profesjonalnością i troską w zakresie: 

 

• działań ukierunkowanych na to, by każdy uczeń w zespole klasowym czuł się jego 

ważnym członkiem, 

• znajomością potrzeb rozwojowych i możliwości w zakresie niezależnego 

funkcjonowania (mobilność, sprawczość, komunikacja) oraz włączenia uczniów, 

a także zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w szkole wszystkim dzieciom i 

młodzieży, 

• elastycznością i pomysłowością w swoich działaniach edukacyjno-

wychowawczych. 

 

Priorytety naszego działania: 

• nauczanie relacji wzajemnego poszanowania, 

• budowanie prawidłowych więzi uczuciowych, 

• kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się w relacjach 

między 

rówieśnikami i względem osób dorosłych, 

• rozwijanie jak największej samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych, 

• przygotowanie do wykorzystania umiejętności i zdobytej wiedzy w dalszym 



   samodoskonaleniu się, 

• rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności samodzielnego myślenia, 

• rozwijanie świadomej troski o swoją higienę i zdrowie, 

•           znajdowanie w uczniach mocnych stron i mobilizowanie ich do ukierunkowanej 

 pracy, 

• kształtowanie umiejętności organizowania wolnego czasu poprzez rozwijanie 

 własnych zainteresowań i samorealizację, 

• dostrzeganie potrzeb innych osób, 

•  kształtowanie umiejętności konsekwentnego działania, 

•  rozwijanie zaradności, odwagi i oryginalności. 

 

Sposób realizacji wytyczonych celów: 

 

• przestrzeganie ustalonych zasad, 

• krzewienie postawy samopomocy koleżeńskiej, 

• kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się, 

• wykonywanie zadań na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego, 

• organizowanie wspólnych wyjść i wycieczek, 

• włączanie się i podejmowanie wspólnych inicjatyw kulturalno - rozrywkowych i 

edukacyjnych, 

• włączanie się i podejmowanie działań charytatywnych, 

• wspieranie działalności samorządu, 

• inspirowanie dostawiania przed sobą celów i wzbudzanie motywacji do ich wytrwałej 

realizacji, 

• wspieranie w realizacji zainteresowań i form spędzania wolnego czasu, 

• organizowanie zawodów sportowych, konkursów plastycznych i innych, 

• wspieranie w poszukiwaniu dalszych dróg edukacji, 

• motywowanie do aktywnego udziału w konkursach i olimpiadach zgodnie z 

predyspozycjami uczniów. 

 

 

 

 



POSTAWA ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY 

 

Mamy nadzieję, we współpracy z rodziną, wychować młodego człowieka, który      

w przyszłości będzie potrafił: 

 

• znaleźć cel i sens swojego istnienia, 

• zachowywać się kulturalnie i tolerancyjnie, 

• wykazywać aktywną postawę w rozwijaniu zainteresowań, 

• świadomie włączać się w kreowanie swojej przyszłości, 

• z chęcią zdobywać wiedzę o świecie i doskonalić się, 

• odróżnić dobro od zła, 

• prezentować postawy patriotyczne, 

• nie ulegać nałogom i uzależnieniom, 

• świadomie dbać o swoje środowisko, 

• być świadomym członkiem społeczności lokalnej, 

• realnie oceniać własne możliwości i adekwatnie je wykorzystywać, 

• dbać o własną godność i szanować innych, 

• prezentować dobre imię szkoły, 

• podejmować przemyślane decyzje, 

• być człowiekiem wrażliwym na krzywdę innych ludzi, 

• odnaleźć się we współczesnym świecie, 

• poradzić sobie na rynku pracy. 

 

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLAS 

Wychowawca klasy: 

• Pomaga rodzicom w wychowaniu dzieci, 

• Wspiera rozwój uczniów, 

• Pomaga uczniom planować proces uczenia się, 

• Doradza, w jaki sposób planować dalszą przyszłość, 

• Buduje zespół klasowy i stwarza warunki do pełnienia ról społecznych, 

• Planuje, diagnozuje potrzeby wychowawcze oraz sprawdza efekty swojej pracy, 

• Akceptuje rodziców (opiekunów), jako osoby, które mają decydujący wpływ na 



 wychowanie swoich dzieci, 

• Traktuje rodziców jak partnerów, darzy ich szacunkiem i zaufaniem, 

• Kontaktuje się z rodzicami w celu wyjaśnienia bieżących zagrożeń, ale również 

chwali 

 uczniów odnoszących sukcesy, 

• Stosunki z rodzicami opiera na wzajemnej życzliwości i zrozumieniu, 

• Wypracowuje umiejętność planowania, organizowania i prowadzenia ciekawych 

 konstruktywnych spotkań z rodzicami oraz ich formy współpracy, 

• Wypracowuje umiejętność wyrażania konstruktywnej krytyki i przekazywania 

sugestii  

na temat zachowania i nauki uczniów, 

• Nabywa wiedzę i umiejętności konieczne do konstruowania szkolnego programu 

           Wychowawczo - Profilaktycznego, 

• Współtworzy z rodzicami i uczniami plan pracy wychowawczo - profilaktyczny, 

• Dąży do określenia potrzeb i oczekiwań rodziców i uczniów, 

• Posiada i rozwija umiejętności pracy z grupą (w sferze kontaktów nauczyciel – 

uczeń, 

 nauczyciel – klasa, rozwiązania sytuacji konfliktowych i problemów 

 wychowawczych, budowanie relacji wzajemnego szacunku i zaufania) 

 

Wychowawca klasy tworzy plan działania, który obejmuje: 

• Rozwój poznawczy uczniów, 

• Rozwój społeczny uczniów, 

• Rozwój emocjonalny uczniów, 

• Rozwój zdrowotny uczniów, 

• Rozwój duchowy uczniów. 

 

DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY:   

• arkusze ocen, 

• dziennik lekcyjny, 

• frekwencja – bieżąca analiza, 

• kontakty z rodzicami – terminarz, 

• uroczystości – ważne wydarzenia z życia klasy i szkoły wpisane w Kalendarz Pracy 



Szkoły, 

• dodatkowa dokumentacja wychowawcy klasy: 

- plan imprez klasowych, 

- wykaz uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, zalecenia 

poradni specjalistycznych z potwierdzeniem, że uczący zapoznali  się z zaleceniami, 

- notatki sporządzone po istotnych rozmowach i ustaleniach z rodzicami, 

- korespondencja z rodzicami, 

- informacje o uczniach uzdolnionych, 

- istotne informacje od nauczycieli uczących, 

- informacje i materiały dotyczące życia klasy, 

- dokumentację wyjazdów, 

- badania, ankiety, analizy, techniki socjometryczne. 

- deklaracje uczniów (religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obszar Zadania 
Zadania 

szczegółowe 

Forma 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzial

na 
Bezpieczeńst

wo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

1. Zapoznanie z 

podstawowymi 

zasadami 

bezpieczeństwa 

w różnych 

sytuacjach 

2. Kształtowanie 

właściwego 

zachowania się 

w sytuacjach 

zagrożenia 

życia, zdrowia 

oraz sytuacjach 

nadzwyczajnyc

h 

3. Propagowanie 

wiedzy na temat 

prawnych i 

moralnych 

skutków 

posiadania, 

zażywania i 

rozprowadzania 

środków 

psychoaktywny

ch 

- dbanie o 

bezpieczeństwo 

uczniów 

podczas pobytu 

w szkole, 

przekazywanie 

informacji o 

zasadach 

bezpieczeństwa 

poza szkołą 

 

- rozwijanie 

umiejętności 

troski o własne 

bezpieczeństwo 

w relacjach z 

innymi 

 

- dbanie o 

bezpieczeństwo 

emocjonalne 

uczniów 

 

- rozwijanie 

postaw opartych 

na 

odpowiedzialno

ści za dokonane 

wybory i 

postępowanie 

 

- rozwijanie 

umiejętności 

radzenia sobie z 

własnymi 

negatywnymi 

emocjami oraz z 

zachowaniami 

agresywnymi 

 

- kształtowanie 

umiejętności 

wyszukiwania, 

porządkowania i 

wykorzystywani

a informacji z 

- dyżury 

nauczycieli 

podczas 

przerw 

- zajęcia 

warsztatowe z 

pedagogiem 

- zajęcia z 

wychowawcą 

dotyczące  

najważniejszy

ch zasad 

bezpieczeństw

a 

- zajęcia z 

podstawowych 

zasad 

udzielania 

pierwszej 

pomocy 

-indywidualne 

rozmowy z 

uczniami 

-obserwacja 

- ankiety 

-realizacja 

programów 

wychowawczo

-

profilaktyczny

ch 

dotyczących 

bezpieczeństw

a uczniów i  

zagrożeń 

współczesneg

o świata 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

- pracownicy Policji 

- Ratownicy 

Medyczni 

- pracownicy 

biblioteki 



różnych źródeł i 

korzystania z 

technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnyc

h 

- doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

symptomów 

uzależnienia od 

komputera i 

Internetu 

 

- rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej 

prawa do 

prywatności, w 

tym do ochrony 

danych 

osobowych oraz 

ograniczonego 

zaufania do 

osób poznanych 

w sieci 

 

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

1. Kształtowanie 

świadomości 

dotyczącej 

wykorzystania 

ruchu w życiu 

człowieka jako 

skutecznego 

sposobu dbania 

o zdrowie 

fizyczne i 

psychiczne 

2. Zapoznanie z 

zasadami 

zdrowego, 

racjonalnego 

odżywiania się, 

higieny 

osobistej i 

aktywności 

fizycznej 

3. Kształtowanie 

konstruktywneg

o obrazu 

- promowanie 

aktywnego i 

zdrowego stylu 

życia i 

konstruktywnyc

h sposobów 

spędzania czasu 

wolnego 

 

- utrwalanie 

umiejętności 

podejmowania i 

realizacji 

zachowań 

prozdrowotnych 

 

- poznanie 

skutków złego 

odżywiania się 

oraz postaw 

szkodliwych dla 

zdrowia 

 

- zajęcia 

warsztatowe z 

pedagogiem 

- zajęcia z 

wychowawcą 

- zajęcia 

pozalekcyjne 

umożliwiające 

prawidłowy 

rozwój 

psychofizyczn

y, ze 

szczególnym 

uwzględnienie

m 

różnorodnych 

form 

aktywności 

sportowej 

- spotkania z 

pielęgniarką 

szkolną 

- organizacja 

festynu 

rodzinnego 

- realizacja 

programów: 

„Szklanka 

- dyrekcja 

- pielęgniarka 

szkolna 

- pedagog szkolny 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

- Samorząd 

Uczniowski 



własnej osoby, 

świadomości 

mocnych i 

słabych stron 

- zdobywanie 

informacji o 

nałogach i ich 

negatywnych 

skutkach 

 

- rozpoznawanie 

własnych cech 

osobowości 

 

- podnoszenie 

poczucia 

własnej wartości 

poprzez 

określenie 

osobistego 

potencjału 

 

- rozwijanie 

umiejętności 

wyznaczania 

sobie celów 

krótko i 

długoterminowy

ch oraz 

ustalania 

priorytetów 

mleka” 

„Owoce w 

szkole” 

- organizacja 

„Dnia Sportu” 

- udział w 

zajęciach na 

basenie 

uczniów kl. II 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

1. Kształtowanie 

umiejętności 

przestrzegania 

obowiązujących 

norm i reguł 

kultury 

osobistej 

2. Kształtowanie 

umiejętności 

nawiązywania i 

podtrzymywani

a relacji z 

rówieśnikami, 

zgodnej 

współpracy z 

innymi 

3. Zapoznanie z 

podstawowymi 

prawami i 

obowiązkami 

wynikającymi z 

roli ucznia oraz 

członka 

- kształtowanie 

umiejętności 

właściwej 

komunikacji 

stanowiącej 

podstawę 

współdziałania 

 

- budowanie 

atmosfery 

wzajemnego 

szacunku w 

społeczności 

szkolnej 

 

- rozwijanie 

umiejętności 

asertywnego 

wyrażania 

własnych 

potrzeb oraz 

wrażliwości na 

potrzeby i 

- zajęcia 

integracyjne 

- zajęcia z 

wychowawcą 

- zajęcia z 

pedagogiem 

szkolnym 

- zajęcia 

pozalekcyjne, 

zajęcia 

dodatkowe 

- „Ostry 

Dyżur” 

- konsultacje 

dla rodziców 

- 

organizowanie 

i udział w 

wycieczkach, 

imprezach 

klasowych i 

szkolnych 

- 

organizowanie 

i udział w 

zawodach, 

konkursach 

- działalność 

- wychowawcy 

- dyrekcja 

- pedagog szkolny 



społeczności 

szkolnej, 

rodziny i kraju 

 

4. Wspomaganie 

wszechstronneg

o i 

harmonijnego 

rozwoju ucznia 

z 

uwzględnieniem 

jego 

indywidualnej 

sytuacji 

 

5. Rozwiązywanie 

i 

przeciwdziałani

e problemom 

edukacyjnym i 

emocjonalnym 

uczniów 

trudności innych 

ludzi 

 

- rozwijanie 

empatii, 

umiejętności 

podejmowania 

działań 

mających na 

celu pomoc 

słabszym i 

potrzebującym 

 

- wyzwalanie 

chęci do 

działania na 

rzecz innych 

osób w celu 

poprawy ich 

sytuacji, 

krzewienie 

potrzeby 

udzielania 

pomocy 

(wolontariat) 

- rozwijanie 

poczucia 

przynależności 

do grupy 

(samorząd i inne 

organizacje) 

 

- rozwijanie 

umiejętności 

dostrzegania 

pozytywnych 

aspektów 

działania 

zespołowego 

 

- rozwijanie 

świadomości 

roli i wartości 

rodziny w życiu 

człowieka 

 

- kształtowanie 

świadomości 

dotyczącej roli 

osób 

Samorządu 

Uczniowskieg

o 

- 

organizowanie 

i udział w 

akcjach: 

„Góra 

Grosza”, 

„Wielka 

Orkiestra 

Świątecznej 

Pomocy”, 

„Świąteczna 

Paczka” 

- współpraca z 

rodzicami, 

włączenie ich 

w życie klasy, 

szkoły 

- edukacja 

rodziców, 

spotkania 

warsztatowe 

ze 

specjalistami 



znaczących i 

autorytetów w 

życiu każdego 

człowieka 

 

- rozbudzanie i 

rozwijanie pasji 

i zainteresowań 

wśród uczniów 

 

- przygotowanie 

do 

podejmowania 

decyzji 

dotyczących 

dalszej ścieżki  

kształcenia 

 

- współpraca z 

rodzicami i 

innymi 

nauczycielami 

w zakresie 

wychowania 

uczniów 

 

- zapewnienie 

pomocy 

uczniom 

zdolnym i o 

specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

- zapobieganie 

zachowaniom 

ryzykownym, 

wzmacnianie 

czynników 

chroniących 

Kultura – 

wartości, 

normy, 

wzory 

zachowań 

1. Kształtowanie 

gotowości do 

uczestnictwa w 

kulturze, 

poszanowania 

tradycji i 

kultury 

własnego 

narodu, 

poszanowania 

innych kultur i 

- uczestniczenie 

w życiu 

kulturalnym 

środowiska 

rodzinnego, 

szkolnego, 

lokalnego oraz 

wydarzeniach 

organizowanych 

przez najbliższą 

społeczność 

- zajęcia 

warsztatowe i 

integracyjne z 

pedagogiem 

- zajęcia z 

wychowawcą 

- zajęcia i 

wystawy w 

bibliotece 

- zajęcia 

pozalekcyjne 

- 

organizowanie 

-pedagog szkolny 

- wychowawcy 

- bibliotekarze 

- nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

- opiekun SU 

- instytucje 

współpracujące ze 

szkołą 



tradycji 

2. Kształtowanie 

postaw 

wyrażających 

szacunek do 

symboli 

narodowych 

oraz tradycji 

związanych z 

rodziną, szkołą, 

społecznością 

lokalną 

3. Kształtowanie 

postaw 

wyrażających 

szacunek do 

ludzi 

niezależnie od 

religii, statusu 

materialnego, 

wieku, 

wyglądu, 

poziomu 

rozwoju 

intelektualnego 

i fizycznego, 

respektowanie 

ich praw, 

podejmowanie 

działań w celu 

zapobiegania 

dyskryminacji 

4. Kształtowanie 

poczucia 

własnej 

wartości, 

rozwijanie 

kreatywności i 

przedsiębiorczo

ści oraz brania 

odpowiedzialno

ści za swoje 

działania 

 

- wyzwalanie 

potrzeby 

kontaktu z 

literaturą i 

sztuką, 

zapoznanie z 

wybranymi 

dziełami 

architektury 

należącymi do 

polskiego i 

europejskiego 

dziedzictwa 

 

- budowanie 

świadomości 

dotyczącej 

praw, wolności, 

wpływów oraz 

postaw 

 

- rozwijanie 

umiejętności 

właściwego 

zachowania się 

z 

uwzględnieniem 

sytuacji i 

miejsca 

 

- rozwijanie 

zainteresowań i 

pasji uczniów 

 

- rozwijanie 

wśród uczniów 

takich cech jak 

prawdomównoś

ć, 

odpowiedzialno

ść, pracowitość, 

rzetelność, 

wytrwałość 

i udział w 

wycieczkach, 

imprezach 

klasowych i 

szkolnych 

- 

organizowanie 

i udział w 

zawodach, 

konkursach 

- działalność 

Samorządu 

Uczniowskieg

o 

- wolontariat 

 

 

 

 

 

 

 

 


