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Podstawa prawna: 

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

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

120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

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

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

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

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 957). 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1249). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r. , poz. 214) 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. 

 Statut PSP im. T. Kierzkowskiego w Promnie. 

 

Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kierzkowskiego w Promnie opiera się na 

hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. 

Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań 

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

realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji 

rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania 

opisane w podstawie programowej.  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania 

profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  
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Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, 

z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej), 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji programu wychowawczo-  profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2018/2019, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, 

uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).  

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz 

zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd 

uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i 

profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 

I. Misja szkoły 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania 

kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze 



4 
 

intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego 

szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o 

bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. Rodzice/prawni opiekunowie posiadają największe prawa wychowawcze w stosunku do 

swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania i profilaktyki. Działania wychowawczo -profilaktyczne szkoły nie 

mogą być sprzeczne z wolą rodziców. 

 

II. Sylwetka absolwenta 

Dążeniem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania 

w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada 

następujące cechy: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, 

 jest kreatywny, 

 jest odważny, 

 jest samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o 

bezpieczeństwo własne i innych, 
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 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół 

branżowych I i II stopnia), 

 sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i 

przeżycia, 

 jest przygotowany do odbioru różnych form kultury, 

 potrafi dokonać samooceny, 

 charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu, 

 potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju, 

 umie wyrażać swoje poglądy, dążenia, 

 jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 

 

III. Cele ogólne 

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

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

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

życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

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

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

sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

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

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

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

poczucia sensu istnienia. 
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Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

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

absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych 

i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów                        i 

nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z 

rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub 

opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

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

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzyi umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców 

lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów uzależnień- używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż 

medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach. Wiedza rodziców powinna być też, poszerzana o uzależnienia behawioralne XXI 

w. 
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2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach 

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, dopalaczy oraz uzależnień behawioralnych  , oraz podejmowania szkolnej 

interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki nadużywania przez uczniów środków odurzających, 

substancji psychotropowych, dopalaczy, nowych substancji psychoaktywnych jak też uzależnień behawioralnych,  norm rozwojowych i 

zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także 

nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku 

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

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji 

prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i 

wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 
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Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których 

celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w 

wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które 

nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w 

ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej 

ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie 

oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 

 pozytywny klimat szkoły, 
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 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne"; "Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji" 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza, 

 wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy, 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, 

papierosów, alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 
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 zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom 

ukształtować pozytywną tożsamość, 

 okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga 

nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów 

szkoły, 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

2. Rada Pedagogiczna: 
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 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i 

przestępczością 

 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

 

 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 

opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i 

potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 
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 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z 

uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 

 

 

5. Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z 

instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, 

nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 
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 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

 

 

7. Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

8. Zespól do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

 ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, 

edukacyjne oraz możliwości  psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 

 określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej; 

  zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji 

 zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia” 

 

 

9. Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 
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 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

 Sprzątanie Świata 

 Dzień Chłopaka 

 Ślubowanie klas pierwszych, 

 Dzień Nauczyciela, 

 Święto Odzyskania Niepodległości, 

 Andrzejki, 

 Boże Narodzenie, 

 Choinka, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Dzień Bezpiecznego Internetu, 

 Dzień Kobiet, 

 Dzień Wiosny, 

 Światowy Dzień Zdrowia,   Światowy  Dzień autyzmu  

 Wielkanoc, 

 Dzień Ziemi 

 Święto Konstytucji 3- Maja, 

 Święto Szkoły, 

 Dzień Dziecka, 
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 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. 

 

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

3. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej” 

 

4. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. W roku szkolnym 2019/202065% uczniów uczestniczy w szkolnych kołach 

zainteresowań. 

5. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  

6. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 99% uczniów systematycznie realizuje obowiązek szkolny. 

7. W roku szkolnym 2019/ 2020 91% uczniów bezpiecznie i odpowiedzialnie korzysta z zasobów dostępnych w sieci. 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach. 

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2019/2020powyżej 93% uczniów przestrzega szkolnych norm i 

zasad.  

3. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych 

4. Uczniowie wykazują się samodzielnością, kreatywnością i innowacyjnością. 

5. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

 w terminie do 30 września 2019 r. opracowanie regulaminu Szkolnego Koła Caritas archidiecezji warszawskiej, 

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 
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1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne"; "Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji" 

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.  

3. 100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.  

4. 98% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.  

5. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne lub grupowe wizyty zawodoznawcze u pracodawców, w szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe mające na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach. 

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Do 30 września 2020 r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz 

regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  

3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym 2019/2020 95% uczniów w swoich zachowaniach kieruje 

się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości. 

4. 100% uczniów historię państwa polskiego, jego dorobek w dziedzinach nauki, kultury, sztuki, sportu, literatury oraz przemian 

gospodarczych, politycznych i społecznych. 
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VII. Harmonogram działań 

 

S
F

E
R

A
 

Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

IN
T

E

L
E

K
T

U
A

L
N

A
 

Rozpoznanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień i 

zainteresowań uczniów 

Przeprowadzanie w klasach diagnoz 

i ankiet wstępnych, obserwacje 

podczas bieżącej pracy 

nauczyciele, 

wychowawcy  
30 września 2020 r. 
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Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów 

Przygotowanie propozycji zajęć w 

zespołach przedmiotowych, 

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

kół zainteresowań, warsztatów, 

konkursów, wyjścia do muzeum, 

teatru, na wystawy,  

przygotowanie programów 

artystycznych na uroczystości 

szkolne, prezentowanie talentów na 

forum szkoły, 

 

 

Szkolenie rady pedagogicznej z 

zakresu aktywnych metod pracy 

 

Przeprowadzenie przez nauczycieli 

1 zajęć lekcyjnych z 

wykorzystaniem aktywizujących 

metod pracy 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor 

 

Zgodnie z harmonogramem zajęć  

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych 

uroczystości  

 

 

 

 

 

Zgodnie z terminami obserwacji 

lekcji ustalonym w planie nadzoru 

pedagogicznego  

Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania własnych 

uzdolnień 

zajęcia z orientacji zawodowej wychowawcy,  

zgodnie z harmonogramem zajęć w 

poszczególnych klasach 
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Rozwijanie kompetencji 

matematycznych uczniów 

zajęcia  wyrównawcze z 

matematyki, zajęcia rozwijające z 

matematyki, konkursy 

nauczyciel matematyki, 

zgodnie z harmonogramem zajęć w 

poszczególnych klasach 

 

 

 

Kształcenie samodzielnego 

formułowania i wyrażania sądów 

 

debata na temat wartości i zasad 

wolontariatu  

wychowawcy 

 

pierwsze półrocze (zgodnie z 

harmonogramem) 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie efektów kształcenia 

poprzez uświadamianie wagi 

edukacji i wyników egzaminów 

zewnętrznych 

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce, szkolne konkursy z 

nagrodami na najwyższą średnią i 

najlepszą frekwencję 

wychowawcy 
zajęcia zgodnie z harmonogramem  

 

Uczenie planowania i dobrej 

organizacji własnej pracy 

lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce, 
wychowawcy 

 zgodnie z harmonogramem zajęć  
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Rozwijanie kreatywności, 

przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe 

wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 

w realizacji podstawy 

programowej kształcenia 

ogólnego 

Dzień Bezpiecznego Internetu, 

zajęcia lekcyjne, lekcje 

wychowawcze, szkolenia rady 

pedagogicznej 

nauczyciele 

informatyki, Joanna 

Iwańczyk, dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

zgodnie z rozkładami materiału i 

harmonogramem 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
O

R
A

L
N

A
 

Kształtowanie szacunku do ludzi, 

wrażliwości na potrzeby 

drugiego człowieka, prawidłowe 

rozumienie wolności jednostki 

oparte na poszanowaniu osoby 

ludzkiej 

działalność charytatywna, Szkolne 

Koło Caritas 

 

opiekun Szkolnego 

Koła Caritas-Renata 

Zgutka 

zgodnie z planem pracy 

Rozwój poszanowania 

dziedzictwa narodowego i 

kształtowanie świadomości 

narodowej. Wskazywanie 

autorytetów i wzorców 

moralnych 

świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych, lekcje 

wychowawcze na temat 

patriotyzmu, 

 

nauczyciele wskazani 

jako odpowiedzialni za 

poszczególne działania  

 

zgodnie z kalendarzem 

uroczystości i personalną 

odpowiedzialnością za konkretne 

działanie 
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Poznanie kultury rodzimej, 

zaznajamianie z kulturą regionu 

wycieczki, tematyczne lekcje 

wychowawcze, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

zgodnie z harmonogramem 

wycieczek 

Wychowanie do wartości i 

kształtowanie patriotycznych 

postaw uczniów 

lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce, apele, lekcje 

przedmiotowe 

wychowawcy , 

nauczyciele 

zgodnie z kalendarzem 

uroczystości i personalną 

odpowiedzialnością za konkretne 

działanie, rozkłady materiału 

 

Poznanie dorobku kulturalnego 

Europy, świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i szacunku dla 

innych narodów, kultur, religii 

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce, 

wycieczki 

nauczyciele, 

wychowawcy  

 

zgodnie z harmonogramem 

opracowanym do 30 września 

 

 

 

 

 

Uczenie właściwego pojęcia 

tolerancji, odwagi w reagowaniu 

na niesprawiedliwość, krzywdę 

drugiego człowieka, agresję 

 

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce, 

 

 

 

wychowawcy klas  

 

zgodnie z harmonogramem 

opracowanym do 30 września 

 

 

Promowanie zdrowego stylu 

życia 

 

 

 

Światowy Dzień Zdrowia, zajęcia o 

zdrowym stylu odżywiania się oraz 

znaczeniu ruchu w życiu człowieka 

prowadzone przez wychowawców  

Opiekun PCK- Mariola 

Mokosa, nauczyciel 

WF, nauczyciele 

biologii i wychowania 

fizycznego , 

wychowawcy klas 

 

zgodnie z harmonogramem 

opracowanym do 

30 września 
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S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 

Kształtowanie przekonania o 

społecznym wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a także o 

społecznym aspekcie bycia 

uczniem szkoły  

 

Omówienie zasad statutu szkoły i 

regulaminów szkolnych,  

lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce. 

wychowawcy 

 

 

 

 

15 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Uczenie działania zespołowego, 

tworzenia klimatu dialogu i 

efektywnej współpracy, 

umiejętności słuchania innych i 

rozumienia ich poglądów. 

Uczenie zasad samorządności i 

demokracji 

 

Warsztaty z zakresu komunikacji 

społecznej, pracy w zespole, 

funkcjonowania wśród innych, 

analizy sytuacji problemowych i 

możliwości ich konstruktywnego 

rozwiązywania. 

 

 

    psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem zajęć. 
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Wybory do samorządu 

uczniowskiego/wybory samorządów 

klasowych, bieżąca kontrola ich 

działalności, wybory opiekuna 

samorządu uczniowskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

opiekun samorządu  

Małgorzata Majewska, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie kultury bycia. Lekcje wychowawcze wychowawcy 
pierwsze półrocze, zgodnie z 

programem zajęć 

Kształtowanie postawy szacunku 

wobec środowiska naturalnego 

Udział w akcji sprzątanie świata, 

Dzień Ziemi. 

Udział w akcjach charytatywnych na 

rzecz zwierząt, wycieczki 

krajoznawcze. 

 

opiekunowie LOP- 

Małgorzata Szewczyk, 

Paulina Kot 

wychowawcy 

zgodnie z harmonogramem 
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Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych. 

Zwiększenie współpracy z 

rodzicami w zakresie kontroli 

obowiązku szkolnego 

analiza frekwencji uczniów  

 

 

 

systematyczne informowanie 

rodziców o absencji uczniów, 

wywiadówki, dni otwarte, 

indywidualne spotkania z rodzicami, 

 

dyrektor 

sporządzanie miesięcznych 

zestawień obecności w pierwszym 

dniu miesiąca następującego po 

okresie kontroli 

Zgodnie z harmonogramem zebrań 

i dni otwartych, ustalonym na dany 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie nowej podstawy 

programowej kształcenia 

ogólnego. Kształcenie 

rozwijające samodzielność, 

kreatywność i innowacyjność 

uczniów. 

zajęcia lekcyjne, lekcje 

wychowawcze 

dyrektor, nauczyciele, 

wychowawcy 
zgodnie z rozkładami zajęć 
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E
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O
C
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O

N
A

L
N

A
 

 

Nauka nabywania świadomości 

własnych słabych i mocnych 

stron, kształtowanie 

samoakceptacji, budowanie 

poczucia własnej wartości 

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce  

wychowawcy 

 

zgodnie z konkretnymi terminami 

dla poszczególnych klas 

Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez 

użycia siły 

 

 

lekcje wychowawcze z 

wykorzystaniem filmu o agresji i jej 

unikaniu 

 

 

 

 

Wychowawcy/pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z konkretnymi terminami 

dla poszczególnych oddziałów 

 

Kształcenie zawodowe oparte na 

ścisłej współpracy z 

pracodawcami. Rozwój 

doradztwa zawodowego. 

zajęcia z doradztwa zawodowego 

 

nauczyciel doradztwa 

zawodowego, 

wychowawcy 

zgodnie z harmonogramem zajęć 

 

 

 

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia 

skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

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

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

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) w analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac 

zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Publicznej Szkoły im. 

Tadeusza Kierzkowskiego  Promnie w dniu 19 września 2020roku. 

\ 

 

 

 

 

 

 

KLASOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w roku szkolnym 2020/2021 

Plan pracy wychowawczej dla poszczególnych klas opracowali wychowawcy na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań 

określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby 

uczniów. 
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Klasy I-III 

 

 

 

OBSZAR 

 

CELE ZGODNE ZE SZKOLNYM 

PROGRAMEM WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNYM 

 

 

FORMY REALIZACJI 

 

 

 

 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY 

 

Kształtowanie u wychowanka: 

-ciekawości poznawczej, 

- umiejętności twórczego myślenia, 

- samoakceptacji i umiejętności odkrywania własnych 

zalet i uzdolnień, 

- samokrytycyzmu i  wglądu we własne ograniczenia i 

słabości, 

- umiejętności  przyswajania wiedzy i samodzielnego 

korzystania z różnych źródeł informacji, 

- pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku 

intelektualnego oraz postawy dociekliwości, 

- umiejętności  dzielenia się swoją wiedzą z innymi, 

nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i 

upodobań, 

- umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego 

formułowania problemów  

i argumentowania. 

 

 

- ćwiczenia rozwijające umiejętności czytania, 

pisania, słuchania, mówienia; 

- ćwiczenia rozwijające kompetencje 

matematyczne oraz informatyczne; 

- organizacja zajęć z wykorzystaniem TIK; 

- udział wogólnopolskim projekcie edukacyjnym 

wspierającym rozwój czytelnictwa wśród 

uczniów klas I-III - Szkolne Przygody Gangu 

Słodziaków ????? 

-  organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów 

przejawiających uzdolnienia; 

- organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, 

przejawiających trudności w przyswajaniu 

wiadomości i umiejętności określonych  

w podstawie programowej; 

- indywidualizacja pracy w czasie zajęć 

szkolnych; 

- monitorowanie frekwencji uczniów; 
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- stosowanie elementów oceniania 

kształtującego; 

- prezentacja różnych zawodów; 

- stopniowe wdrażanie do korzystania z 

naukowych źródeł informacji; 

- zdania dodatkowe wymagające korzystania z 

różnych źródeł informacji oraz pracy badawczej 

ucznia (kalendarz pogody, klasowa hodowla 

roślin itp.) 

- udział uczniów w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych; 

- prezentacje uczniowskie; 

- pomoc koleżeńska; 

- praca w grupach; 

- współpraca z instytucjami wspomagającymi 

działalność dydaktyczno –wychowawczą 

szkoły; 

- samodzielne i twórcze wykonywanie zadań; 

- stosowanie pozytywnych wzmocnień; 

- pomoc psychologiczno – pedagogiczna; 

- zajęcia z terapeutami; 

- stwarzanie okazji do prezentowania własnych 

umiejętności  

i uzdolnień; 

- systematyczne sprawdzanie prac domowych; 

- dokonywanie analizy wyników sprawdzianów, 

kartkówek w celu podnoszenia efektów 

nauczania; 

- stosowanie pozytywnych wzmocnień. 
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ROZWÓJ MORALNY 

 

 

Uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, 

prawdę, uczciwość, odpowiedzialność poprzez 

kształtowanie: 

- umiejętności myślenia wartościującego,  

- odpowiedzialności za własne słowa i czyny, 

- umiejętności oceny własnych reakcji, uczuć  i 

stanów psychicznych, 

- empatii, 

- tolerancji i szacunku dla wartościowych form 

odmienności i indywidualności, 

- umiejętności stawiania sobie celów i konsekwencji 

w ich  realizacji, 

- umiejętności wyrażania  własnych uczuć i emocji 

oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia, 

- kultury języka i zachowania, 

- umiejętności utrzymywania wartościowych i 

przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi, 

- kształtowanie  wrażliwości uczuciowej  i moralnej. 

 

 

- analiza tekstów literackich pod względem 

oceny postępowania bohaterów; 

- psychodramy, dyskusje klasowe, gry i zabawy 

klasowe; 

- prezentacja postaci historycznych, literackich 

godnych naśladowania; 

- spotkania z ciekawymi ludźmi; 

- stosowanie systemu nagród, pochwał, 

pozytywnych wzmocnień; 

- pogadanka na temat postaw, zachowań i 

nawyków, które budują właściwe relacje wobec 

najbliższych i rówieśników; 

- praktyczne ćwiczenia w szukaniu sposobów 

konstruktywnego rozwiązywania problemów z 

rówieśnikami, radzenia sobie z własną i cudzą 

agresją; 

- stosowanie elementów oceniania 

kształtującego w odniesieniu do zachowania 

(kryteria sukcesu zachowania, samoocena); 

- udział w akcjach charytatywnych Szkolnego 

Koła Wolontariatu; 

- ustalenie regulaminu klasy i jego 

przestrzeganie;  

- klasowy system nagród i kar  

- porządkowanie sali i swojego miejsca pracy. 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW 

PATRIOTYCZNO- 

OBYWATELSKICH 

 

- przygotowanie wychowanków do aktywnego i 

świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego 

społeczeństwa, 

 

- udział w uroczystościach i akademiach o 

charakterze szkolnym i państwowym; 

- przygotowanie części artystycznych na 

uroczystości szkolne, udział w apelach, w 

konkursach szkolnych i klasowych  
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- kształtowanie postawy zaangażowania w życie 

społeczne, 

- budzenie postaw patriotycznych oraz szacunku dla 

tradycji narodu, państwa, środowiska  lokalnego i 

szkoły, 

- kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, 

godła oraz  świąt narodowo-państwowych i 

językaojczystego, 

- poznanie historii i tradycji rodzinnego miasta i  

regionu, 

- kształtowanie postawy proeuropejskiej, 

- wdrażanie wychowanka do różnorodnych form 

działalności społecznej. 

 

 

- współpraca z Samorządem Szkolnym;  

- wycieczka turystyczno-krajoznawcza;  

- ozdabianie szkoły pracami dzieci; 

- poznanie symboli narodowych i europejskich; 

- utrwalenie hymnu państwowego; 

 

 

 

 

ROZWÓJ FIZYCZNO- 

ZROWOTNY 

 

- promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie 

nawyków higienicznych 

 i zdrowotnych, 

- doskonalenie odporności, hartu i sprawności 

fizycznej, 

- wpajanie nawyku rozwijania własnych 

predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych, 

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym 

zdrowie należy do jednego z najważniejszych 

wartości w życiu. 

 

 

 

- systematyczne ćwiczenia gimnastyczne; 

- ćwiczenia praktyczne w zachowaniu 

prawidłowej postawy w ławce; 

- uwzględnienie ergonomicznego kryterium 

dopasowania wysokości podkolanowej uczniów 

do mebli szkolnych (krzesełka, ławki); 

- ćwiczenia śródlekcyjne; 

- prace plastyczno – techniczne o tematyce 

proekologicznej; 

- pogadanka na temat dbałości o odpowiedni 

strój i obuwie dostosowane do pory roku i 

sytuacji; 

- gry i zabawy na świeżym powietrzu; 

- organizowanie aktywnych form wypoczynku; 

- pogadanki na temat szkodliwości hałasu; 
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- udział w akcji ,,Śniadanie daje moc” ,,Trzymaj 

formę”  

- zorganizowanie zajęć promujących zdrowie; 

- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy dla 

uczniów; 

- pogadanki pielęgniarki na temat zdrowego 

trybu życia 

 

 

 

WYCHOWANIE 

EKOLOGICZNE 

 

- uświadomienie wychowankom sensu i wagi ochrony 

środowiska naturalnego człowieka, 

- wytworzenie szacunku dla wszelkich form 

otaczającej nas przyrody, 

- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska 

naturalnego i estetykę otoczenia, 

-uświadomienie wychowankom przyczyn, 

mechanizmów i skutków powstawania niepożądanych  

i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym, 

- wytwarzanie w uczniach nawyków aktywnego 

uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej 

odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego 

środowiska naturalnego. 

- wartości w życiu. 

 

- lekcje poświęcone tematyce ekologicznej; 

- uczestnictwo w konkursach związanych z 

tematyką ekologiczną; 

- działania ekologiczne: zbieranie śmieci i 

odpadów w celu uporządkowania najbliższej 

okolicy (akcja „Sprzątanie Świata”), zbieranie 

baterii, zbieranie makulatury. 

 

 

 

WYCHOWANIE MEDIALNE  

I CZYTELNICZE 

 

 

- uczenie wychowanków samodzielnego 

poszukiwania potrzebnych im informacji  

i materiałów,  

- nabywanie umiejętności krytycznego  

i selektywnego korzystania z szerokiej oferty 

medialnej, 

 

- udział w lekcjach bibliotecznych na terenie 

szkoły i poza szkołą; 

- organizacja Dnia Głośnego Czytania; 

- korzystanie z wypożyczalni; 

- udział w konkursach organizowanych przez 

szkolna bibliotekę; 



32 
 

- rozwijanie i utrwalanie zainteresowań  

i nawyków czytelniczych, 

- kształtowanie postawy szacunku dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji 

przekazu oraz kultury masowej. 

- promowanie na zajęciach czytelnictwa; 

- udział w  Dniu Postaci z Bajek; 

- prowadzenie zajęć dotyczących  umiejętnego 

korzystania  

z dostępnych mediów; 

- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej; 

- udział w Dniu Bezpiecznego Internetu. 

 

 

 

WYCHOWANIE 

KOMUNIKACYJNE 

 

 

- wyposażenie uczniów w niezbędne wiadomości, 

których poznanie warunkuje zrozumienie zasad 

świadomego  

i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w 

charakterze pieszego, pasażera, rowerzysty, 

motorowerzysty, 

- kształtowanie umiejętności obserwacji 

 i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowanie 

właściwej decyzji, 

- wdrażanie do poszanowania miejsc użyteczności 

publicznej i urządzeń związanych z transportem, 

- kształtowanie postaw i nawyków zapewniających 

bezpieczeństwo i wygodę wszystkich użytkowników 

ruchu drogowego, 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan 

środowiska naturalnego w związku z rozwojem 

motoryzacji. 

 

- pogadanki na temat bezpiecznego zachowania 

się w szkole w czasie zajęć i przerw 

międzylekcyjnych;  

- praktyczne ćwiczenia w przechodzeniu przez 

jezdnię; 

- spotkanie z policjantem (Bezpieczne ferie i 

Bezpieczne wakacje); 

- utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się 

po drogach; 

- omawianie zasad zachowań obowiązujących w 

szkole i w drodze do szkoły, znajomość 

regulaminów klasy, boiska szkolnego, placu 

zabaw, biblioteki, świetlicy; 

- zapoznanie z „ciągami komunikacyjnymi” i 

drogą ewakuacji na terenie szkoły; 

- zapoznanie z regulaminami obowiązującymi 

na basenie;  

- omawianie zasad bezpiecznego zachowania się 

w środkach komunikacji miejskiej i podczas 

wyjazdów autokarowych; 

- udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym. 
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA  

W RODZINIE 

 

- kształtowanie wizji rodziny jako „swoistej akademii 

dobra i miłości, życiowej przystani”, 

- przekazanie uczniom wiedzy z zakresu spraw 

związanych z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, 

- ukazanie specyfiki ról kobiecych i męskich oraz roli 

związków uczuciowych, przygotowanie do 

rodzicielstwa.  

 

 

- wykonywanie prac na rzecz rodziny; 

- zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia 

Rodziny (przygotowywanie upominków, części 

artystycznych); 

- zajęcia związane z tematyką rodzinną 

(pokrewieństwo, tradycje rodzinne itp.) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Klasa IV 
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Obszar Termin 

realizacji 
Temat lekcji Uwagi 

 Wychowanie do życia 

społecznego. Bezpieczeństwo. 
 Samodzielność i praca nad 

sobą. 
 Czystość środowiska. 

wrzesień 1. Wybór samorządu klasowego. Bezpieczeństwo w szkole oraz w drodze do 

domu i szkoły. 

2. Prawa i obowiązki ucznia. WZO. Regulamin oceny z zachowania.  

Opracowanie kontraktu klasowego. 

3. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 

4. Dzień Chłopaka. Święto Pieczonego Ziemniaka. 

  

 Tradycje. Samodzielność i 

praca nad sobą. 
 

październik 5. Dlaczego warto uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych? 
6. Nasza klasa jest zgrana – przygotowujemy się do prezentacji naszego 

zespołu. 
7. Czym jest asertywność? 
8. W jaki sposób czcimy pamięć naszych zmarłych?  

  

 Patriotyzm i poczucie 

wspólnoty lokalnej. 
 Rzetelna praca. 
 Samodzielność i praca nad 

sobą. 

listopad 9. Narodowe Święto Niepodległości 
10. Uczymy się przedsiębiorczości. 
11. Nauka, umiejętności, praca = sukces. 
12. Poznajemy i akceptujemy prawa i obowiązki. 

  

 Samodzielność i praca nad 

sobą. 
 Tradycje. 
 Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 

grudzień 13. Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej. 
14. Przygotowujemy Jasełka.  
15. Święta Bożego Narodzenia. Polskie tradycje.  

  
  
  
 

 Samodzielność i praca nad 

sobą. 
 Zdrowie i higiena. 

 

styczeń 16. Nałogi, – dlaczego stanowią niebezpieczeństwo dla młodego człowieka? 
17. Higiena osobista warunkiem zdrowia. 
18. Techniki relaksacyjne – zmniejszanie napięcia – ćwiczenia. 
19. Podsumowanie I półrocza w naszej klasie. Moja samoocena zachowania. 

  
  
 

  
 
 

 Samodzielność i praca nad 

sobą. 
luty 20. Uczę się akceptacji siebie. Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych. 

21. Cechy dobrego kolegi i dobrej koleżanki. 
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 Bezpieczeństwo. 

 Tradycje. 
 Zdrowie i higiena. 
 Samodzielność i praca nad 

sobą. 

marzec 22. Dzień Kobiet w naszej klasie. 
23. Czy wiesz, co jesz? 
24. Jaki jestem i jakim chciałbym być? 
25. Moje sukcesy i porażki w podnoszeniu poczucia własnej wartości. 

 

 Tradycje.  
 Czystość środowiska. 
 Bezpieczeństwo. 

kwiecień 26. Zwyczaje wielkanocne. Bezpieczeństwo w czasie ferii wiosennych. 
27.  „Dzień Ziemi”, – dlaczego należy dbać o naszą planetę? 
28.  Jak właściwie korzystać z komputera i Internetu? Bezpieczeństwo  

w Sieci. 
29. Światowy dzień autyzmu  

  

 Czystość języka polskiego. 

Kultura słowa. 
 Wrażliwość na krzywdę innych. 
 Zdrowie i higiena. 
 Tradycje. Patron Szkoły. 

maj 30. Jakie książki lubię czytać i dlaczego? 
31. Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach życiowych. 
32. Jak radzić sobie z konfliktami? 
33. Święto Szkoły- Dzień Patrona – ważna uroczystość dla społeczności 

szkolnej. 

  

 Wrażliwość na krzywdę innych. 
 Samodzielność i praca nad 

sobą. 
 Turystyka i krajoznawstwo. 

Bezpieczeństwo. 

czerwiec 34. Dlaczego należy pomagać ludziom starszym, chorym  

i niepełnosprawnym? 
35. Podsumowanie II półrocza w naszej klasie. Moja samoocena zachowania. 

Moje plany na wakacje. Jak bezpiecznie wypoczywać? 

  

 

 

 

 

 

 

KLASA V 
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OBSZAR Termin 

realizacji 

TEMAT LEKCJI UWAGI 

Wychowanie do życia 

społecznego. Bezpieczeństwo. 

Samodzielność i praca nad sobą. 

wrzesień  1. Wybór samorządu klasowego. Bezpieczeństwo w szkole oraz w drodze 

do domu i szkoły. 

2. Prawa i obowiązki ucznia. WZO. Regulamin oceny z zachowania. 

3. Sprzątanie świata. 

4. Dzień chłopca. 

 

Tradycje. Samodzielność i praca 

nad sobą. Zdrowie i higiena. 

październik 5. W jaki sposób czcimy pamięć naszych zmarłych? 

6. Dlaczego warto uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych? Nasze pasje i 

zainteresowania. 

7. Jak radzić sobie z agresją i przemocą? 

8. W każdym oknie biało-czerwona. 

9. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

 

 

Tradycje. Patriotyzm i poczucie 

wspólnoty lokalnej. Samodzielność 

i praca nad sobą. 

listopad 10. Święto Odzyskania Niepodległości. 

11. Jak skutecznie się uczyć? 

12. Dlaczego tak trudno kochać innych? 

13. Miłości można się nauczyć i uczyć się jej trzeba. 

 

Tradycje. Bezpieczeństwo. grudzień 14. Klasowe Mikołajski. 

15. Święta Bożego Narodzenia. Polskie tradycje. Bezpieczeństwo w czasie 

ferii zimowych. 

16. Asertywność – film edukacyjny PWN. 

 

Samodzielność i praca nad sobą. 

Zdrowie i higiena. 

styczeń 17. Podsumowanie I pólrocza w naszej klasie. Moja samoocena z 

zachowania. 

18. Jak używki niszczą zdrowie? 

19. Odmienność płci – urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się. 

20. „Saper – czyli jak rozminować agresję?” – elementy programu 

profilaktycznego. 

pedagog 

Zdrowie i higiena. Kultura 

fizyczna. 

luty 21. Dlaczego należy unikać nudy? 

22. Rola sportu i prawidłowego odżywiania się w życiu człowieka. 

23. Prawa i obowiązki dziecka. 
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Tradycje. Samodzielność i praca 

nad sobą. Zdrowie i higiena. 

marzec 24. Dzień Kobiet w naszej klasie. 

25. Podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej. 

26. Jak radzić sobie z agresją? Ćwiczenia relaksacyjne. 

27. „Saper – czyli jak rozminować agresję?” – elementy programu 

profilaktycznego. 

psycholog 

Tradycje. Bezpieczeństwo. Kultura 

fizyczna. Wrażliwość na krzywdę 

innych. 

kwiecień 28. Zwyczaje wielkanocne. Bezpieczeństwo w czasie ferii wiosennych.  

29. Ratowanie życia ludzkiego- dawcy krwi, szpiku kostnego. 

30. Charytatywność, dobroczynność, wolontariat – jak pomagać innym w 

potrzebie? 

31. Światowy dzień autyzmu 

 

Turystyka i krajoznawstwo. 

Czystość środowiska. Wrażliwość 

na krzywdę innych. Rzetelna praca. 

maj 32. Poznaj swoją miejscowość- Promna. 

33. Jaki i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne? 

34. Czy jestem osobą tolerancyjną? (mniejszości etniczne, odmienne 

światopoglądy itp.) 

35. Zasady efektywnej nauki. 

 

Zdrowie i higiena. Samodzielność i 

praca nad sobą. Bezpieczeństwo. 

Turystyka i krajoznawstwo. 

czerwiec 36. Czy komputer i Internet mogą stanowić dla mnie zagrożenie? 

37. Podsumowanie II półrocza w naszej klasie. Moja samoocena 

zachowania. 

38. Moje plany na wakacje. Jak bezpiecznie wypoczywać? 
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KLASA VI 

OBSZAR Termin 

realizacji 

TEMAT LEKCJI UWAGI 

Wychowanie do życia 

społecznego. 

Bezpieczeństwo. 

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Czystość środowiska. 

  

wrzesień 1.Wybór samorządu klasowego. Bezpieczeństwo w szkole oraz w drodze do 

domu i szkoły. 

2.Prawa i obowiązki ucznia. WZO. Regulamin oceny z zachowania.  

Opracowanie kontraktu klasowego. 

3. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 

4. Dzień Chłopaka. 

  

Zdrowie i higiena. 

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 

Tradycje. 

październik 5. Jakie czasopisma lubię czytać i dlaczego? 

6. Jak właściwie budować relacje w klasie? Zasady komunikacji w grupie. 

7. W jaki sposób czcimy pamięć naszych zmarłych? 

  

  

  

  

 

Tradycje.  

Kształtowanie patriotycznych 

postaw. 

Zdrowie i higiena. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 

listopad 8.Przyczyny i skutki zachowań agresywnych i stosowania przemocy. 

9. Święto Odzyskania Niepodległości. 

10. Pozwól poznać swoje pasje, czyli parę słów o spędzaniu czasu wolnego. 

11. Niszczący wymiar subkultur młodzieżowych i sekt religijnych. 

  

 

 

Czystość języka polskiego. Kultura 

słowa. 

Tradycje. 

Bezpieczeństwo. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 

grudzień 12. Narkotyki, alkohol, nikotyna – wpływ na zdrowie i funkcjonowanie 

organizmu człowieka. 

13.Moja ulubiona lektura. 

14.Święta Bożego Narodzenia. Polskie tradycje.  

  

Samodzielność  styczeń  

15. Muszę, czy chcę się uczyć? 
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i praca nad sobą. Wychowanie do 

wartości. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 

Zdrowie i higiena. 

Rzetelna praca. 

16.Podsumowanie I półrocza w naszej klasie. Moja samoocena zachowania. 

Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych. 

  

  

  

 

Zdrowie i higiena. 

  

luty 17. Czy umiem tak mówić, aby inni mnie słuchali? Zasady właściwej 

komunikacji. 

18.Zdrowie, jako fundament naszej egzystencji. 

19.Jak bronić się przed agresją i przemocą? Techniki relaksacyjne. 

 

Tradycje. 

Samodzielność  

i praca nad sobą. Wychowanie do 

wartości. 

Bezpieczne i odpowiedzialne z 

zasobów dostępnych w Internecie. 

Czystość języka i kultura słowa. 

  

marzec 20. Dzień Kobiet w naszej klasie. 

21.Co warto przeczytać i obejrzeć w telewizji? 

22.Podstawowe prawa człowieka – przypominamy sylwetkę Janusza Korczaka. 

23.Czy właściwie korzystam z komputera i Internetu? Dlaczego mogą mi 

zagrażać? 

  

Tradycje. 

Bezpieczeństwo. 

Wychowanie do wartości.  

Rzetelna praca. 

kwiecień 24.Zwyczaje wielkanocne. Bezpieczeństwo w czasie ferii wiosennych. 

25. Światowy dzień autyzmu 

26.Niepełnosprawni są wśród nas, jak im pomagać? 

 

 

 

  

Czystość środowiska. 

Patriotyzm i poczucie wspólnoty 

lokalnej. 

Turystyka i krajoznawstwo. 

Rozwój doradztwa zawodowego. 

maj 27.Czy właściwie się uczę?  

28. Dbasz o środowisko – dbasz o siebie. 

29.Moje marzenia – kim chcę być w przyszłości? 

  

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Turystyka  

czerwiec 30. Nasze wspomnienia – jacy byliśmy       w VI klasy? 

31. Podsumowanie II półrocza w naszej klasie. Moja samoocena zachowania.  

32. Moje plany na wakacje. Jak bezpiecznie wypoczywać? 
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i krajoznawstwo.  

Bezpieczeństwo. 

 

KLASA VII 

OBSZAR Termin 

realizacji 
TEMAT LEKCJI UWAGI 

Wychowanie do życia 

społecznego. 

Bezpieczeństwo. 

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Czystość środowiska. 

  

wrzesień 1.Wybór samorządu klasowego. Bezpieczeństwo w szkole oraz w drodze do 

domu i szkoły. 

2.Prawa i obowiązki ucznia. WSO. Regulamin oceny z zachowania.  

Opracowanie kontraktu klasowego. 
3. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 

4. Dzień Chłopaka. 

  

Zdrowie i higiena. 

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 

Tradycje. 

październik 5. Kreatywność i przedsiębiorczość. Jakie cechy charakteru są gwarancją sukcesu 

zawodowego? 

6. Nie mów „TAK”, jeśli myślisz „NIE”! Kiedy mówisz „NIE”, to znaczy „NIE”! 

7. Jak nie ranić uczuć innych osób? 

8. W jaki sposób czcimy pamięć naszych zmarłych? 

  

  

  

  

Tradycje.  

Patriotyzm i poczucie wspólnoty 

lokalnej. 

Zdrowie i higiena. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 

listopad 9.Przyczyny i skutki zachowań agresywnych i stosowania przemocy. 

10. Święto Odzyskania Niepodległości. 
11. Bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo. 
12. Zagrożenia w sieci (cyberprzemoc) oraz zagrożenia w miejscach 

publicznych. 

  

 

Czystość języka polskiego. 

Kultura słowa. 

Tradycje. 

Bezpieczeństwo. 

grudzień 13. Rodzaje uzależnień i nałogów   

- burza mózgów  - zna przyczyny i skutki nałogów  

- kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia  

-wskazywanie przyczyn i skutków uczenia się  i nabywania nawyków 

systematyczności            
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Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 
Zdrowie i higiena. 

Profilaktyka uzależnień. 

14.W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała i umysłu - nabywanie 

umiejętności dbania o swoje zdrowie fizyczne i umysłowe 
15.Trudności okresu dorastania - zdobywamy wiedzę na temat dojrzewania - 

problemy okresu dojrzewania - godność dziewczyny, godność chłopaka - 

rozbudzanie postaw tolerancji dla odmienności różnego typu   

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 
Zdrowie i higiena. 

Rzetelna praca. 

styczeń 16.Skuteczne komunikowanie się. 
17.Podsumowanie I półrocza w naszej klasie. Moja samoocena zachowania. 

Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych. 

  

  

  

  

  

Zdrowie i higiena. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 

Turystyka i krajoznawstwo. 

Kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych. 

 

  

luty 18.Asertywność - wprowadzenie pojęcia zachowanie asertywne - przyznawanie 

sobie praw asertywnych - rozwijanie umiejętności asertywnych - zdobywanie 

umiejętności asertywnego odmawiania (dziesięć sposobów odmawiania) - 

asertywne reagowanie na krytykę  
19.Miłości można się nauczyć i uczyć się trzeba -rozumienie znaczenia słowa 

miłość jako szeroko pojętego pozytywnego uczucia cechującego wszystkich 

ludzi - dostrzeganie potrzeby miłości jako podstawy egzystencji ludzi na ziemi 

20.Poznaj swój kraj – wartości wycieczek - dostrzeganie wartości wycieczek: 

piękna krajobrazu, kunsztu architektów, sposobu życia ludzi, troski o estetykę 

regionu 

 

Tradycje. 

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Zdrowie i higiena. Czystość 

języka i kultura słowa. 

  

marzec 21. Kobiety na przestrzeni dziejów. 

22. Moje prawdziwe „ja”. 
23. Rozwijanie swoich zainteresowań i hobby. 
24. Ubiór i zachowanie w miejscach publicznych. 

  

Bezpieczeństwo. 

Wrażliwość na krzywdę innych. 

Rzetelna praca. 

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

kwiecień 25.Decyzje, planowanie, rozwiązywanie problemów. - kształtowanie 

umiejętności postrzegania sukcesu - kształtowanie umiejętności planowania - 

podejmowanie decyzji - kształtowanie umiejętności gospodarowania własnym 

czasem. 
26. Eksponowanie atutów i mocnych stron osobowości. 
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Zdrowie i higiena. Czystość 

języka i kultura słowa. 

27. Autoportret ucznia – analiza własnych cech osobowości. 
 

28. Światowy dzień autyzmu 

Patriotyzm i poczucie wspólnoty 

lokalnej. 

Turystyka i krajoznawstwo. 

Tradycje. 

Kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych. 

 

maj 29. Poznajemy historię naszego regionu 

30. Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju -kształtowanie patriotyzmu i 

więzi z regionem -dostrzeganie potrzeby znajomości historii i kultury własnego 

narodu. 
31. Dzień Patrona-Święto Szkoły- nasza wspólna historia. 

32.Tradycja uroczystości rodzinnych w moim domu. 

  

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Turystyka  

i krajoznawstwo.  

Bezpieczeństwo. 

 

czerwiec 33. Czynniki wpływające na sukces człowieka - dostrzeganie wartości pracy w 

życiu człowieka - rozumienie potrzeby rozwoju własnych zainteresowań. 
34. Podsumowanie II półrocza w naszej klasie. Moja samoocena zachowania.  

35. Moje plany na wakacje. Jak bezpiecznie wypoczywać? 
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KLASA VIII 

OBSZAR Termin 

realizacji 

TEMAT LEKCJI UWAGI 

Wychowanie do życia 

społecznego. 
Bezpieczeństwo. 

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Czystość środowiska. 

  

wrzesień 1.Co nas czeka w nowym roku szkolnym?(plan pracy, akcje, konkursy, prace 

społeczne, wystrój szkoły, klasy,prawa i obowiązki ucznia, kryteria oceny 

zachowania) 

2.Wybór samorządu klasowego. (zadania i obowiązki członków 

samorządu,umiejętność współdziałania w grupie, zasady demokratycznych 

wyborów).       3.Jak uzyskać dobre wyniki w nauce?(sposoby uczenia się, 

czynniki wpływające na sukcesy, przyczyny porażek, higiena pracy umysłowej) 

4.Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach. (znaczenie wpływu otoczenia na 

ludzkie reakcje i zachowania, dostrzeganie i rozumienie przyczyn własnego 

zachowania, asertywność) 

  

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 

Zdrowie i higiena. 

 

październik 5.Radzenie sobie z własna i cudzą agresją. (pozytywne nastawienie do siebie i 

swojego życia,tolerancja sposobem na życie, dostrzeganie, nazywanie własnych 

słabych stron, umiejętne okazywanie uczuć) 

6. Jak skutecznie podejmować decyzje?                                                                     

7.Choroby XXI wieku, jak ich uniknąć?(najgroźniejsze choroby naszych 

czasów, ich przyczyny i skutki, zależność między stylem życia a rodzajem 

chorób społecznych, pomoc osobom chorym)                                                  

8.Odżywianie a zdrowie. (zależność między zdrowym odżywianiem się i 

sposobem przygotowywania posiłków a zdrowiem człowieka, znaczenie 

racjonalnego odżywiania)                                                                                        
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9.Zaburzenia w odżywianiu – anoreksja, bulimia.(przyczyny chorób, 

sposoby zapobiegania im, jak pomóc chorym, gdzie szukać pomocy) 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje.  

Patriotyzm i poczucie wspólnoty 

lokalnej. 

Zdrowie i higiena. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 

listopad 10.Jak spędzam czas wolny?(sposoby właściwego spędzania czasu wolnego, 

aktywność ruchowa i umysłowa, znaczenie czynnego wypoczynku dla zdrowia 

młodzieży. 

11.Uczucia nasze i innych. (umiejętność rozpoznawania i okazywania uczuć, 

znaczenie umiejętności wyrażania uczuć dla prawidłowego rozwoju i 

funkcjonowania)                                                                                                              

12.Znaczenie rodziny w życiu człowieka.(współodpowiedzialność za życie w 

rodzinie, konflikty rodzinne, sposoby ich rozwiązywania)                                                  

13.Miłości można się nauczyć i uczyć się trzeba. (miłość jako szeroko pojęte, 

pozytywne uczucie cechujące wszystkich ludzi, potrzeba miłości podstawą 

egzystencji ludzi,rodzaje miłości: miłość ojcowska, matczyna, fizyczna itp.) 

  

 

Tradycje. 

Bezpieczeństwo. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 
Zdrowie i higiena. 

 

grudzień 14.Ja w rodzinie. (rola rodziny w życiu każdego człowieka, respektowanie 
praw i obowiązków rodzinie, troska o członków rodziny)                                                  
15.Autorytety rodzinne, a kształtowanie mojej osobowości. (wzorce 
wychowania w rodzinie, ich wpływ na rozwój, miłość i odpowiedzialność 
podstawowym czynnikiem dobrej i mądrej rodziny)                                                      
16. Tradycje i zwyczaje w moim rodzinnym domu. (pielęgnowanie tradycji, 
kultura współżycia i współdziałania w rodzinie) 

  

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Profilaktyka uzależnień. 

Rozwiązywanie problemów  

i trudnych sytuacji. 
Zdrowie i higiena. 

styczeń 17.Lektura, której nie zapomnę. (rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży,promocja biblioteki szkolnej) 

18.Szkodliwość alkoholu na organizm ludzki. (wpływ alkoholu na zdrowie i 

funkcjonowanie człowieka, przyczyny uzależnienia, pomoc dla osób uzależni 

19.Nałogi, nawyki – NIE! Zdrowy styl życia – TAK!(rodzaje uzależnień, 

nawyków, ich przyczyny i skutki, gdzie szukać pomocy?)                                              
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Rzetelna praca. 20. Jak stawiać sobie cele życiowe i zawodowe? (zgubne skutki nudy,wartość 

pracy, odpowiedzialności i satysfakcji z uczenia się optymizmu, znaczenie 

samorozwoju) 

 

Rzetelna praca. 

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

 

luty 21.Podsumowanie I półrocza w naszej klasie. Moja samoocena zachowania. 

Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych. 

22. Marzenia – jak je realizować? (wartość marzeń w życiu człowieka, 

zainteresowania człowieka) 

 

 

 
 
 

Tradycje. 

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Zdrowie i higiena. Czystość 

języka i kultura słowa. 

  

marzec 23.Rola autorytetów w życiu człowieka. (co to jest autorytet?osoby, które 

cenię i podziwiam,wybitni Polacy,wybór i urzeczywistnienie wartości 

służących)                                                                                                  

24.Dlaczego potrzebne są nam doświadczenia? (gromadzenie doświadczeń, 

ich sens,ważność obserwacji i przeżyć jako poznawanie życia) 

25.Czym jest praca dla człowieka? (rodzaje pracy, niebezpieczeństwa 

związane z wykonywaniem niektórych zawodów,predyspozycje zawodowe, 

kim chciałbym być  i dlaczego?pracoholizm i jego negatywne skutki) 

24.Przed decyzją wyboru zawodu. (poczucie odpowiedzialności za wybór 

zawodu,potrzeba rozwoju swoich zainteresowań, samokształcenie i 

samodoskonalenie się,poczucie obowiązku, cechy dobrego pracownika) 

  

Czystość środowiska. 

Bezpieczeństwo. 

Zdrowie i higiena.   

Turystyka i krajoznawstwo. 

Patriotyzm i poczucie wspólnoty 

lokalnej. 

 

kwiecień 25.Jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne? (segregacja 

odpadów, 

sprzątanie terenów zielonych,organizacje działające na rzecz ochrony 
przyrody)                                                                                                            
26.Poznaj swój kraj – wartości wycieczek. (wartości wycieczek: piękno 
krajobrazu, kunszt architektury, sposoby życia ludzi itp., ciekawe miejsca w 
Polsce,ciekawe miejsca w  Europie) 
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27.Prawo – przywilej czy obowiązek?(znaczenie prawa w dziejach ludzkości, 

rodzaje prawa, Konstytucja RP) 

28. Światowy dzień autyzmu 

 

Patriotyzm i poczucie wspólnoty 

lokalnej. 

Tradycje. 

Kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych. 

 

maj 29.Europa – nasz wspólny dom. (poczucie jedności europejskiej,czym jest 

Unia Europejska?Polacy w unii)                                                                                                    

30. Dzień Patrona-Święto Szkoły- nasza wspólna historia. 

 

  

Samodzielność  

i praca nad sobą. 

Turystyka  

i krajoznawstwo.  

Bezpieczeństwo. 

 

czerwiec 31.Kończymy edukację w szkole podstawowej – nasze sukcesy i porażki. 

(wyniki uczniów w nauce,sukcesy indywidualne, zespołowe,porażki i ich 

przyczyny, wnioski na przyszłość)                                                                       

31. Podsumowanie II półrocza w naszej klasie. Moja samoocena 

zachowania.  

32. Moje plany na wakacje. Jak bezpiecznie wypoczywać? 

  

 

 

 

 

 


