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Program jest zgodny z obowiązującym prawem:

 Konstytucja RP
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U poz. 59),
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity 

Dz. U z 2017r. poz. 783),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie za-

kresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wy-
chowawczej,  edukacyjnej,  informacyjnej  i  profilaktycznej  w celu  przeciwdziałania
narkomanii (Dz. U poz. 1249),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie
podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (… ) (Dz. U poz. 356 z póź. zmianami).

Kształcenie  w szkole  podstawowej  trwa osiem lat  i  jest  podzielone na dwa etapy
edukacyjne:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III szkoły podstawowej,
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
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I . Założenia teoretyczne

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa, jednak wychowanie młodego pokolenia jest
zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględnić wolę rodziców. 

Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Kształcenie 
w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Szkoła ma za zadanie wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie 
do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. W szkole zapewnione są bezpieczne warunki oraz przyjazna atmosfera 
do nauki z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest
dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

Program wychowawczo – profilaktyczny uwzględnia całościowe oddziaływania wychowawcze wraz z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi
w zależności od potrzeb uczniów – zarówno w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania i przeciwdziałania
zachowaniom problemowym. Odpowiada za realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku. Zakładamy, że
dzięki zaangażowaniu każdy z uczniów poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Wychowanie to wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w pięciu sferach:
 fizycznej ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej, prowadzenia zdrowego trybu życia 

i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 emocjonalnej ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, poczucie siły, chęci do życia, witalności, bezpieczeństwa,

kształtowaniu postaw sprzyjających wzmacnianiu odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności 
za innych oraz otaczający świat,

 intelektualnej ukierunkowanej na rozbudzanie procesów poznawczych, rozwijaniu własnych predyspozycji, motywacji do zdobywania wiedzy 
i uczenia się, wyszukiwanie informacji z różnych źródeł, dostosowaniu  metod i form pracy 
do możliwości psychofizycznych dziecka,

 duchowej ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego systemu wartości, poczucie sensu życia i istnienia człowieka,
 społecznej ukierunkowanej na kształtowanie postaw społecznych, ćwiczeniu analizy wzorów i norm społecznych oraz umiejętności wypełnia-

nia ról społecznych.

Wychowanie jest wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki.
Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych
pracowników szkoły np. spotkania/warsztaty z rodzicami, imprezy ogólnoszkolne, współpraca z różnymi instytucjami.  
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II. Diagnoza potrzeb w tym analiza zasobów szkoły oraz występujących zagrożeń

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska. Analizujemy potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki 
m.in. na podstawie ankiet (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły), spostrzeżeń wychowawców i nauczycieli, obserwacji oraz analizy
dokumentów.

III. Główne cele wychowania i profilaktyki

1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości: ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji;
2. Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;
3. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidulanej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
4. Kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
5. Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, krytycznego, logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania;
6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju oraz rozbudzanie ciekowości poznawczej uczniów i motywacji do nauki;
7. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
8. Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określeniu drogi dalszej edukacji;
9. Wspomaganie uczniów w świadomym samokształceniu opartym na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
10. Wyposażenie dzieci w niezbędną wiedzę na temat skutków zachowań ryzykownych;
11. Stwarzanie możliwości realizowania ważnych potrzeb psychicznych poprzez pozytywną działalność (np. sport, wolontariat, działalność spo-

łeczna);
12. Udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
13. Wypracowanie regulaminów, procedur oraz indywidualnych kontraktów, dostarczających informacji o możliwości pomocy w sytuacji, 

gdy uczniowie podejmują zachowania dysfunkcyjne.

W wyniku realizacji zaplanowanych działań uczniowie powinni:

 znać świat wartości i wykazywać postawę patriotyczną,
 mieć poczucie przynależności do grupy,
 być otwartymi wobec świata i innych ludzi,
 być kreatywni i przedsiębiorczymi,
 znać i rozwijać swoje zainteresowania,
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 umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę,
 dbać o swoje zdrowie,
 być przyjaznymi i koleżeńskimi wobec kolegów,
 szanować ludzi, ich poglądy oraz respektować ich prawa,
 wykazywać się odpowiedzialnością za siebie i współodpowiedzialnością za innych i otaczający świat,
 umieć wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat niebezpieczeństw czyhających na nich w szkole, środowisku lokalnym i rodzinnym,
 mieć zaufanie do nauczycieli
 wiedzieć, gdzie mogą zwrócić się o pomoc w sytuacjach kryzysowych.

W wyniku zaplanowanych działań rodzice powinni:

 posiadać wiedzę na temat niebezpieczeństw czyhających na uczniów w szkole, środowisku lokalnym i rodzinnym,
 współpracować z nauczycielami oraz wychowawcami klas,
 aktywnie brać udział w zajęciach oraz prelekcjach prowadzonych przez nauczycieli,
 motywować swoje dzieci do rozwijania zainteresowań oraz bycia koleżeńskimi,
 motywować swoje dzieci do bycia tolerancyjnymi i otwartymi na świat i innych ludzi,
 motywować swoje dzieci do nauki i wykorzystywania zdobytej wiedzy.

W wyniku zaplanowanych działań nauczyciele powinni:

 umieć wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat niebezpieczeństw czyhających na uczniów w szkole, środowisku lokalnym i rodzinnym,
 umiejętnie i efektywnie współpracować z rodzicami,
 wzbudzać zaufanie u rodziców i uczniów,
 przeprowadzać zajęcia aktywizujące dla rodziców i uczniów,
 motywować uczniów do pomocy koleżeńskiej,
 motywować uczniów do zdobywania wiedzy i okazywania szacunku innym ludziom,
 kształtować u uczniów postawę patriotyczną.
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IV. Wizja i misja szkoły
Wizja szkoły

„Wychowanie to ofiarowanie czasu tak, aby przyniósł pożytek jutro.”

Misja szkoły
„Moja szkoła oknem otwartym na świat.”

Czyli:
przyjaźń, partnerstwo, tolerancja, szacunek, bezpieczeństwo, wychowanie dla pokoju, zaangażowanie w naukę, zdobywanie wiedzy, 

rozwijanie twórczego myślenia.

V. Sylwetka absolwenta
Absolwent naszej szkoły jest wyposażony w kompetencje kluczowe potrzebne do samorealizacji i rozwoju osobistego, 

bycia aktywnym obywatelem, integracji zatrudnienia.

Wiedza: uczeń posiada ogólne wiadomości na temat otaczającego środowiska; jest otwarty na wiedzę i ciekawy świata; rozwija swoje pasje 
i zainteresowania; zna i szanuje symbole narodowe; dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz zna zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu;
zna historię i tradycje rodziny, szkoły, regionu, kraju i świata; przestrzega i zna swoje prawa i obowiązki; potrafi udzielić pierwszej pomocy; zna
zasady zdrowego stylu życia; posługuje się poprawną polszczyzną oraz komunikuje się w stopniu podstawowym w języku angielskim.

Umiejętności:  uczeń jest samodzielny, zdyscyplinowany, potrafi wykorzystać w sposób pozytywny zdobytą wiedzę; nawiązuje kontakty z innymi
ludźmi oraz właściwie ocenia własne zachowanie, odróżnia dobro od zła; sprawnie komunikuje się w języku ojczystym i zna podstawowe zwroty 
w języku obcym;  prezentuje postawy proekologiczne; uczeń czyta ze zrozumieniem, myśli logicznie, wyciąga wnioski; wykorzystuje wiedzę 
w praktyce oraz rozumie zależności występujące w otaczającym świecie; zachowuje i przestrzega norm społecznych; komunikuje się i współpracuje 
w grupie; korzysta z różnych źródeł informacji i zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu; jest dobrym organizatorem i dostrzega swoją rolę 
w społeczeństwie.

Wartości: uczeń jest kulturalny, tolerancyjny, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, koleżeński, zna i przestrzega norm społecznych, jest wrażliwy
na krzywdę ludzi i zwierząt, jest świadomy korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.  Uczeń potrafi odróżnić dobro od zła; jest
tolerancyjny, życzliwy, pomocny, empatyczny, wrażliwy; prezentuje postawę patriotyczną; jest ciekawy świata, otwarty na różne dziedziny życia;
stosuje zasady zrównoważonego rozwoju; dba o zdrowie psychiczne i fizyczne swoje i innych.
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VI. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH
WSPIERANIE DZIECKA W ROZWOJU

SFERA FIZYCZNA

Cel główny: rozwijanie postaw prozdrowotnych i promowanie zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 wie, jak dbać o swoje zdrowie,
 wskazuje i podejmuje działania związane ze zdrowym stylem życia,
 zna zagrożenia współczesnego świata i potrafi im się przeciwstawiać,
 wymienia korzyści płynące z wdrażania profilaktyki,
 nabywa umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie,
 podejmuje działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 rozróżnia podstawowe znaki drogowe,
 stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych,
 stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną,
 rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą, 
 stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku,
 zna sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego i stosuje się do nich.

Zadania Formy realizacji (działania) Klasa Odpowiedzialni

Dbałość o zdrowie: higiena 
osobista, odżywianie, 
aktywność ruchowa.

1. Sposoby dbania o swoje zdrowie, zachęcanie uczniów do aktywnego
stylu życia (pogadanki, wycieczki rowerowe, Europejski Tydzień 
Sportu, Dzień Sportu, Festyn Rodzinny).

2. Organizacja kącika odpoczynku, w klasie i na korytarzu dla uczniów
młodszych klas.

3. Zajęcia na placu zabaw.
4. Udział uczniów w programie "Owoce i warzywa w szkole".
5. Badania przesiewowe uczniów prowadzone przez specjalistów.

I – VIII

I – III

I – III
I – III
I – III

koordynatorzy imprez, 
nauczyciele, rodzice,

wychowawcy, 

wychowawcy
agencje rządowe,
pracownicy PPPP w Kłobucku, 
pielęgniarka, logopeda szkolny,
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6. Udział uczniów w programie" Szklanka mleka".
7. Przekazanie zasad zdrowego odżywiania. Zwracanie uwagi na 

spożywanie przez uczniów drugiego śniadania.
8. Rozwój tężyzny fizycznej poprzez udział w zajęciach wychowania 

fizycznego, turniejach, zawodach sportowych, zajęciach 
pozalekcyjnych.

9. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

10. Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu 
w życiu człowieka jako sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

11. Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny.
12. Profilaktyka stomatologiczna – wizyta w gabinecie 

stomatologicznym.
13. Pomiar wzrostu dzieci, dostosowanie ławek i krzesełek do wzrostu 

dzieci.
14. Udział w konkursach wiedzy o zdrowiu, plastycznych itp., 

projektach, apelach dotyczących promocji zdrowia.
15. Ustalenie norm i zasad dotyczących działań i decyzji w sprawie 

spędzania wolnego czasu.
16. Uświadomienie uczniom potrzeby dbania o własne ciało i umysł.
17. Ustalanie przyczyn i skutków otyłości oraz uzasadnionego 

odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy 
ciała.

18. Zajęcia – Jak korzystać z reklam? ( np.: reklamy lekarstw, środków 
odchudzających).

19. Doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz rodziców w zakresie 
profilaktyki uzależnień, zdrowego odżywiania, problemów wieku 
dojrzewania.

I – VIII
I – III

I – VIII

I – VIII

VIII

I – VIII
I – III

I – VIII

I – VIII

I – VIII

I – VIII 
VI – VIII

V – VIII

IV – VIII

agencje rządowe,
nauczyciele, 

nauczyciele WF,

wychowawcy, rodzice, 
nauczyciele WF,
pielęgniarka szkolna,
koordynatorzy konkursów, 
pielęgniarka szkolna,
wychowawcy, stomatolog,

 wychowawcy, pielęgniarka 
szkolna,
wychowawcy, pielęgniarka 
szkolna, rodzice,
wychowawcy, 

pielęgniarka , wychowawcy,
dietetyk, nauczyciel biologii,

wychowawcy, nauczyciel 
informatyki,
dyrektor, pedagog, pielęgniarka 
szkolna, pracownicy PPPP w 
Kłobucku

Wdrażanie uczniów do 
bezpiecznego zachowania 
w szkole i poza szkołą.

1. Zapoznanie uczniów ze szkołą oraz z jej okolicą – spacer.
2. Zapoznanie z przepisami i zasadami ruchu drogowego, zajęcia 

praktyczne.
3. Organizowanie egzaminu na kartę rowerową.

I
I

IV – V

nauczyciele, wychowawcy,
wychowawcy, przedstawiciele 
Policji, nauczyciel techniki, 
pracownik Policji, dyrektor szko-
ły, nauczyciel WF,
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4. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami BHP
 i obowiązującymi procedurami.

5. Poznanie dróg ewakuacyjnych – ćwiczenia praktyczne, próbne 
alarmy i ewakuacje szkoły.

6. Organizacja pogadanek, apeli, zajęć warsztatowych dotyczących 
bezpieczeństwa.

7. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi .
8. Zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy – zajęcia z ratownikami 

medycznymi.
9. Udział w programie WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”.

10. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.
11. Podanie uczniom rzetelnych źródeł informacji o zdrowiu, chorobie, 

świadczeniach i usługach zdrowotnych.

I – VIII

I – VIII

I – VIII 

I
I – VIII 

I – III

V – VII
VIII

wychowawcy, 

wychowawcy, pracownik Straży 
Pożarnej, dyrektor szkoły, pra-
cownik policji, nauczyciel eduka-
cji dla bezpieczeństwa, wycho-
wawcy,
wychowawcy,
pracownik medyczny, wycho-
wawcy
koordynator programu, wycho-
wawcy,
pedagog, nauczyciel biologii, 
nauczyciel edukacji dla bezpie-
czeństwa,

Kształtowanie postaw 
proekologicznych.

1. Zachęcanie uczniów do dbałości o środowisko przyrodnicze poprzez
np. zbiórkę surowców wtórnych, organizację apeli z okazji Dnia 
Ziemi, konkursów.

2. Udział w akcji "Sprzątanie Świata".
3. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
4. Segregowanie i wtórne wykorzystanie odpadów.
5. Udział w warsztatach przyrodniczych.

I – VIII 

I – VIII 

I – III

wyznaczeni koordynatorzy,

wychowawcy,
wychowawcy,
 nauczyciel techniki,
wychowawcy, 

Wpajanie wiedzy 
i kształtowanie 
świadomości na temat 
zagrożeń współczesnego 
świata.

1. Posługiwanie się w odpowiedzialny sposób technologią 
dostosowaną do  predyspozycji  psychofizycznych i zdrowotnych 
ucznia w sposób odpowiedzialny.

2. Świadome i umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji.
3. Przekazywanie wiedzy na temat substancji uzależniających 

w formie pogadanek, warsztatów, spotkań z psychologiem, 
pracownikami Policji. 

4. Realizacja programów np.”Bezpieczne dziecko – przyjaciel 
Sznupka”

5. Udział  w ogólnopolskie akcji  „Zachowaj trzeźwy umysł"
6. Przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z 

IV – VIII

I – VIII
IV – VIII

I – III

I – VIII
I – VIII 

nauczyciel informatyki, pedagog,

nauczyciel informatyki,
pracownicy Policji, 
psycholog, pedagog, pracownicy 
PPPP w Kłobucku,
pracownicy Policji,

wychowawcy,
nauczyciel informatyki, pedagog,
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korzystania z Internetu. 
7. Tydzień Bezpiecznego Internetu.
8. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym 

do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do 
osób poznanych w sieci.

9. Wskazywanie na niebezpieczeństwa oraz uczenie poprawnych 
zachowań w kontaktach z obcymi osobami. 

10. Rozpoznawanie przypadków wymagających postaw asertywnych.

VI – VIII
I – VIII

I – III

IV – VIII

wychowawcy,
nauczyciel informatyki,
wychowawcy, Policja, rodzice,

wychowawcy, 

wychowawcy,

Profilaktyka. 1. Zapobieganie zwolnieniom dzieci ze szkoły z powodu złego 
samopoczucia – warsztaty dla dzieci, rodziców, spotkanie 
z lekarzem, z psychologiem.

2. Propagowanie wiedzy nt.: prawnych i moralnych skutków 
posiadania, zażywania i rozprowadzania środków 
psychoaktywnych.

3. Zapobieganie cyberprzemocy. Uświadomienie o odpowiedzialności 
karnej wynikającej ze stosowania agresji i udostępniania wizerunku
innych osób w Internecie.

4. Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów w szkole.

V – VIII 

V – VIII

I – VIII 

dyrektor, wychowawcy, rodzice, 
pielęgniarka, 

prawnik, pedagog, pracownik Po-
licji,

wychowawcy, nauczyciele, peda-
gog, pracownik Policji, prawnik,
wychowawcy, 
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SFERA EMOCJONALNA

Cel główny: kształtowanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i panowania nad emocjami.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 rozpoznaje i nazywa emocje,
 wyraża emocje w sposób umożliwiający współdziałanie w grupie,
 rozpoznaje uczucia przeżywane przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia,
 kształtuje pozytywny obraz własnej osoby,
 zna swoje mocne i słabe strony,
 zna sposoby radzenia sobie ze stresem,
 rozumie, że jest odpowiedzialny za siebie, 
 dostrzega współodpowiedzialność za innych i otaczający świat,
 odczuwa i buduje więzi uczuciowe, w tym więzi z grupą, społecznością,
 identyfikuje się z rodziną, klasą, a także ze społecznością miasta czy wsi oraz wspólnotą narodową, 
 jest wrażliwy na krzywdę zwierząt.

Zadania Formy realizacji (działania) Klasa Odpowiedzialni

Rozpoznawanie 
i nazywanie emocji, 
sposoby ich wyrażania.

1. Rozpoznawanie własnych emocji (ćwiczenia praktyczne, drama).
2. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji 

i panowania nad nimi.
3. Kształtowanie postaw rozpoznawania emocji innych osób. 
4. Wykorzystanie sytuacji życiowych, filmu, literatury itp. – 

odwoływanie się do emocji ucznia.
5. Uświadomienie odpowiedzialności za czyny popełnione pod 

wpływem emocji.

I – III
IV – VI

IV – VIII

wychowawcy, pracownicy PPP,
wychowawcy,

nauczyciel j. polskiego, nauczyciel 
przedmiotów artystycznych,

Budowanie pozytywnego 
obrazu siebie, kształtowanie
samoakceptacji, poczucia 
własnej wartości.

1. Zachęcanie uczniów do pracy nad motywacją i analizą własną – 
mocne i słabe strony.

2. Wzmacnianie mocnych stron dziecka.
3. Stwarzanie sytuacji do odnoszenia przez dziecko sukcesu.
4. Wskazywanie uczniom możliwości form pomocy, udzielanie 

wsparcia.

wychowawcy, pedagog, psycholog, 
nauczyciel przyrody,
wychowawcy, nauczyciele, pedagog,
nauczyciele, wychowawcy,
wychowawcy, pedagog,
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Nabywanie wiedzy na 
temat stresu i sposobów 
radzenia sobie z nim.

1. Uświadomienie uczniom wpływu stresu na zdrowie i zapoznanie 
ze sposobami radzenia

2. Poinformowanie uczniów o osobach, instytucjach pomagających 
w sytuacjach trudnych:

3. Wprowadzenie podczas zajęć elementów ćwiczeń i muzyki 
relaksacyjnej.

IV

I – VIII

nauczyciele, pedagog, 

nauczyciele,

Kształtowanie umiejętności 
szukania inspiracji, 
rozwijanie własnej 
kreatywności, 
podejmowania nowych 
wyzwań.

1. Zajęcia z doradcą zawodowym. VII – VIII doradca zawodowy,

Dbałość o dobry klimat 
w szkole.

1. Nawiązywanie przyjacielskich relacji z innymi.
2. Badanie samopoczucia ucznia w szkole (np.: rozmowy z SU).
3. Grupowe wykonywanie powierzonych zadań, podział ról.
4. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

I – VIII

I – VIII
I – VIII

wychowawcy,
opiekun SU,
koordynatorzy,
wychowawcy, nauczyciele,

Rozwijanie umiejętności 
dostrzegania pozytywnych 
aspektów działania 
zespołowego poprzez 
docenienie różnicy zdań 
wiedzy, doświadczeń, 
specjalizacji i kompetencji.

1. Zajęcia z doradcą zawodowym. VII – VIII doradca zawodowy,

Kształtowanie umiejętności 
rozwiązywania problemów 
bez użycia siły.

1. Wskazywanie uczniom sposobów radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych bez okazywania siły i przemocy (pogadanki, spotkania z 
Policją, zajęcia z pedagogiem).

2. Udział w zajęciach mających na celu wyeliminowanie 
niepożądanych zachowań (wg potrzeb).

3. Podanie na gazetce szkolnej wykazu numerów telefonów 
przydatnym uczniom i rodzicom w przypadku napotykanych 
problemów.

IV – VIII

I – VIII

I – VIII

wychowawcy,  pedagog, rodzice, 
pracownik Policji,

pedagog, dyrektor szkoły, 
pracownicy Policji,
wychowawca, pedagog, rodzic, 

Kształtowanie umiejętności 1. Realizacja tematu podczas: zajęć na j. polskim, godzinie IV – VIII wychowawcy, nauczyciele 
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wchodzenia w interakcje 
z ludźmi w sposób 
zapewniający zadowolenie 
obydwu stron 

wychowawczej, zajęć z pedagogiem szkolnym, wycieczek 
klasowych, w czasie trwania projektów, pracy grupowej.

j. polskiego, pedagog,

Rozwijanie 
odpowiedzialności 
za siebie i innych.

1. Udział w akcjach charytatywnych (np. Szlachetna Paczka).
2. Działalność Samorządu Uczniowskiego.
3. Udział w akcjach na rzecz osób potrzebujących w nagłych 

przypadkach losowych.
4. Tolerancja – szanowanie innych mimo ich odmienności.

I – VIII
I – VIII
I – VIII

I –VIII

opiekunowie, wychowawcy,
SU, opiekun SU
SU, opiekun SU,

wychowawcy, pedagog, pracownicy 
PPPP
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SFERA INTELEKTUALNA

Cel główny: rozwijanie ciekawości poznawczej ucznia i motywacji do nauki.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 zna sposoby i źródła zdobywania wiedzy,
 potrafi zorganizować swoją pracę,
 rozwija swoje zainteresowania i zdolności,
 samodzielnie, refleksyjnie, logicznie, twórczo i krytycznie myśli,
 poprawnie posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie,
 czyta na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z różnych źródeł informacji,
 używa prostych komunikatów w języku obcym,
 rozumie podstawowe pojęcia i działania matematyczne, samodzielnie korzysta z nich w różnych sytuacjach życiowych, 
 stawia pytania, dostrzega problemy, zbiera informacje potrzebne do ich rozwiązania,
 czyta proste teksty matematyczne, np. zadania tekstowe, łamigłówki i zagadki, symbole,
 formułuje wnioski, spostrzeżenia wynikające z obserwacji środowiska społeczno – przyrodniczego.

Zadania Formy realizacji (działania) Klasy Odpowiedzialni

Rozwijanie zainteresowań 
i zdolności.

1. Edukacja czytelnicza i medialna, propagowanie czytelnictwa.

2. Poznanie sposobów i źródeł zdobywania wiedzy.
3. Stwarzanie możliwości rozwoju własnych zainteresowań 

i zdolności poprzez organizację kół zainteresowań, konkursów, 
zawodów, realizację innowacji pedagogicznych, zajęć 
pozalekcyjnych, współpracę z organizacjami pozaszkolnymi).

4. Wczesna diagnoza ucznia – współpraca z PPP.
5. Praca z uczniem zdolnym – rozpoznawanie zdolności ucznia.
6. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

I –VIII

I – VIII
I – VIII

I – VI 
I – VIII 
I – VIII 

wychowawcy, nauczyciele, 
bibliotekarz,
rodzice, wychowawca,
rodzice, nauczyciele,

nauczyciele, rodzice,
nauczyciele, rodzice,
nauczyciele, nauczyciele 
wspomagający, rodzice

Rozwijanie umiejętności 
lepszego rozumienia siebie 

1. Realizacja zadania poprzez udział uczniów w zajęciach 
j. polskiego, doradztwa zawodowego.

VII –VIII nauczyciele, rodzice, doradca 
zawodowy,
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poprzez poszukiwanie 
i udzielanie odpowiedzi na 
pytania: Kim jestem? Jakie 
są moje cele i zadania 
życiowe?

2. Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia 
i samokształcenia, zaangażowanie w zdobywanie wiedzy 
i umiejętności poprzez systematyczny udział w zajęciach 
dydaktycznych i wybranych zajęciach pozalekcyjnych.

3. Kształtowanie swojego wizerunku.

I – VIII wychowawcy, nauczyciele,

Popularyzowanie wiedzy 
o różnicach kulturowych 
oraz rozwijanie 
umiejętności korzystania 
z niej w kontakcie 
z przedstawicielami innych 
narodowości.

1. Udział w zajęciach języków obcych, historii, informatyki, 
konkursach językowych szkolnych, ogólnopolskich.

2. Dzień Języków Obcych

IV – VIII

I –VIII

nauczyciele, koordynatorzy,

wychowawcy,

Dostarczenie wiedzy z 
zakresu prawa dotyczącego 
postępowania w sprawach 
nieletnich.

1. Spotkania i warsztaty zgodne z zadaniem. VII – VIII pedagog, pracownicy Policji, 
wychowawcy, prawnik,

Szkolenie rady 
pedagogicznej i innych 
pracowników szkoły.

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły. 
zgodnie z potrzebami placówki i zainteresowaniami (studia 
podyplomowe, szkolenia, warsztaty, wewnątrzszkolne formy 
doskonalenia zawodowego).

dyrektor szkoły, nauczyciele, inni 
pracownicy.
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SFERA SPOŁECZNA

Cel główny: rozwijanie umiejętności porozumiewania się i współdziałania w grupie.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród, 
 respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach, 
 przestrzega zasad komunikacji,
 przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie w odniesieniu do przyjętych norm i zasad,  
 współpracuje z rówieśnikami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami,
 wie, że każdemu należy się szacunek,
 wchodzi w relacje z innymi osobami,
 zna i przestrzega zasady obowiązujące we wspólnocie,
 wie, jak zachować się w stosunku do osób niepełnosprawnych i odmiennych kulturowo,
  jest asertywny i empatyczny.

Zadania Formy realizacji (działania) Klasy Odpowiedzialni

Poznanie zasad 
postępowania zgodnie 
z normami 
społecznymi 
i zasadami 
obowiązującymi 
na terenie szkoły.

1. Realizacja tematyki godzin wychowawczych dotyczących zasad 
funkcjonowania szkoły.

2. Pogadanka na temat kulturalnego zachowania w szkole, podczas 
wyjść szkolnych, wycieczek, imprez sportowych i kulturalnych, 
wypracowanie nawyku doboru odpowiedniego stroju do miejsca, 
sytuacji i okoliczności.

IV – VIII

I – VIII 

wychowawcy, 

wychowawcy,

Moje prawa
 i obowiązki.

1. Zapoznanie z:
 prawami i obowiązkami dziecka,
 prawami i obowiązkami ucznia,
 prawami i obowiązkami obywatela.

2. Tworzenie klasowych kontraktów.
3. Pasowanie na ucznia.

I – VIII

I – VIII
I

wychowawcy, nauczyciele,

wychowawcy,
wychowawcy,
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Wyposażenie ucznia 
w umiejętności 
niezbędne do 
współdziałania w 
zespole, właściwe 
komunikowanie się.

1. Ćwiczenie umiejętności komunikacji ze zwróceniem uwagi na kulturę 
osobistą, w tym kulturę języka (zajęcia dydaktyczne, przerwy 
międzylekcyjne, apele, praca w grupie, wycieczki).

2. Promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania 
z poszanowaniem praw i potrzeb innych.

3. Zapoznanie z regułami zachowania w miejscach publicznych.
4. Współpraca w zespołach – metoda projektów.
5. Dostrzeganie pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów, 

stosowanie procedur oceny zachowania. 

I – VIII

I – VIII

I – VIII 
III – VIII
I – VIII

nauczyciele j. polskiego, 
wychowawcy, pedagog, doradcy 
zawodowi, nauczyciele, rodzice,
wychowawcy, nauczyciele,

wychowawcy,
wychowawcy, nauczyciele,
wychowawcy, nauczyciele,

Przeciwdziałanie 
agresji, bark tolerancji 
dla przemocy, 
wdrażanie otwartości
 i wrażliwości na 
drugiego, 
kształtowanie 
tolerancji.

1. Kontrakty klasowe dotyczące zachowania się uczniów w klasie i poza 
nią.

2. Propagowanie zasad fair play podczas zajęć ruchowych 
i współzawodnictwa. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez 
kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań 
agresywnych oraz zachowania się w sytuacji problemowej.

3. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacjach konfliktu
– podstawy negocjacji i mediacji.

4. Tolerancja dla inności – rozmowy, zajęcia warsztatowe.

I – VIII

I – VIII

VII – VIII

IV – VIII

wychowawcy,

wychowawcy, nauczyciele WF, 

wychowawcy,

wychowawcy,

Budowanie atmosfery 
wzajemnego szacunku 
w społeczności 
szkolnej i poza nią.

1. Integracja zespołów klasowych – wzajemne poznanie się uczniów 
i wychowawców.

2. Stwarzanie możliwości integracji społeczności szkolnej podczas zajęć, 
imprez szkolnych, wycieczek, pracy w grupie, dyskotek zabaw.

3. Udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad dobrego 
wychowania.

4. Systematyczna współpraca z rodzicami.

I, IV

I – VIII

I – VIII 

I – VIII

wychowawcy, 

wychowawcy, nauczyciele,

wychowawcy, nauczyciele, 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Kształtowanie 
umiejętności 
asertywnego 
wyrażania własnych 
potrzeb. 

1. Realizacja zadania podczas zajęć z wychowania fizycznego, WDŻ. IV – VIII nauczyciele WF, pedagog,

Kształtowanie 
umiejętności 

1. Wyrażanie opinii dotyczącej postępowania bohaterów literackich.
2. Organizacja zajęć mających na celu kształtowanie umiejętności 

I – VIII
I – VIII 

nauczyciele,
wychowawcy, nauczyciele, pedagog,

17



samodzielnego 
formułowania 
i wyrażania sądów

rozwiązywania sporów i konfliktów.
3. Samoocena zachowania IV – VIII

Popularyzowanie 
wiedzy i rozwijanie 
świadomości na temat 
zasad humanitaryzmu, 
rozwijanie empatii.

1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
2. Działania wolontariatu, udział w akcjach charytatywnych.
3. Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

niesienie pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowanie 
negatywnych skutków.

4. Wspieranie ucznia i rodziny, działania niosące pomoc.
5. Wnikliwe rozpoznawanie sytuacji rodzinnej ucznia – współpraca 

z GOPS, kuratorami, sądami, Policją.

II – VIII
I – VIII 

VII – VIII

wychowawcy,

wychowawcy, pedagog, 

wychowawcy, pedagog,

Uczenie zasad 
samorządności 
i demokracji.

1. Wybory do samorządu klasowego i szkolnego.
2. Praca Samorządu Uczniowskiego.
3. Wybór rady klasowej rodziców. 
4. Zapoznanie z istotą samorządności.

I – VIII
VI – VIII
I – VIII

VI – VIII

wychowawcy,
opiekun SU,
wychowawcy,
wychowawcy,

Przygotowanie 
uczniów do 
świadomego 
i aktywnego 
uczestnictwa w życiu 
społecznym.

1. Umacnianie więzi ze społecznością lokalną poprzez wspólne 
organizowanie imprez, udział w akcjach, podejmowanie działań na 
rzecz społeczności lokalnej.

2. Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, wytrwałość, uczciwość, 
rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność.

3. Wdrażanie do przestrzegania praw i obowiązków.
4. Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie.
5. Zapoznanie uczniów z instytucjami publicznymi, rodzajami

 i sposobami spraw załatwianych w tych instytucjach.
6. Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, 

członka rodziny, społeczeństwa.

I – VIII

I – VIII

I – VIII 

VIII

VIII

Wychowawcy, doradca zawodowy,

wychowawcy, nauczyciel, pedagog,

wychowawca, nauczyciel WOS
nauczyciel WOS,
doradca zawodowy, nauczyciel WOS

nauczyciel WOS, wychowawcy. 
doradca zawodowy,

Przeciwdziałanie 
ryzykownym 
zachowaniom 
seksualnym.

1. Pogadanki tematyczne na godzinach z wychowawcą, zajęcia z 
pedagogiem.

IV – VIII wychowawcy, pedagog szkolny, 

Współpraca 
z podmiotami 

1. Współpraca z pracownikami Policji, kuratorami, pracownikami GOPS 
(wzajemne przekazywanie informacji dotyczących uczniów, 

wychowawcy, pedagog, 
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i instytucjami, które 
mogą wspierać 
działania szkoły w 
środowisku lokalnym.

podejmowanie interwencji i działań zaradczych).
2. Współpraca z GOK , biblioteką, klubem „Trzynastka”, przedszkolami.
3. Konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w sprawie uczniów wymagających diagnozy lub posiadających opinie/ 
orzeczenia.
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SFERA DUCHOWA  

Cel główny: kształtowanie wrażliwości, systemu wartości i wzorów zachowań.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
 zna istotę wartości, ich kategorie,
 rozumie znaczenie wartości w życiu człowieka,
 rozumie hierarchię wartości,
 akceptuje cudze wartości,
 szanuje symbole narodowe,
 uczestniczy w kulturze oraz wyraża swe spostrzeżenia i przeżycia za pomocą plastycznych, muzycznych, technicznych środków wyrazu, a także 

przy użyciu nowoczesnych technologii,
 jest aktywnym odbiorcą sztuki,
 wie, że wszyscy ludzie mają niezbywalne prawo do wolności i godności osobistej oraz wyznania,
 dostrzega, że szczęście czerpie się z relacji z innymi ludźmi, a nie z samotności,
 zna rolę i wartość rodziny w życiu człowieka,
 zna historię, tradycję i kulturę „Małej ojczyzny”,  kraju i świata,
 zna zasady samorządności i demokracji,
 uczeń jest tolerancyjny względem mniejszości narodowych, ich religii, kultury i tradycji.

Zadania Formy realizacji (działania) Klasy Odpowiedzialni

Wprowadzenie w świat
wartości.

1. Przedstawienie systemu wartości obowiązującego w otaczającym 
świecie ( np. : podczas zajęć, apeli, zakładanie stroju galowego).

2. Organizacja Tygodnia Życzliwości.
3. Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze (wyjazdy na 

spektakle teatralne, podejmowanie gości na terenie szkoły).
4. Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

5. Zapoznanie z:
 Deklaracją Praw Człowieka,

I – VIII

I – VIII
I – VIII 

I – VIII 

I – VIII 

wychowawcy,

wychowawcy,
wychowawcy, rodzice,

nauczyciele historii, WOS, 
wychowawcy,
wychowawcy, nauczyciele WOS, 
nauczyciele historii,

20



 Konwencją Praw Dziecka,
 Konstytucją.

Kształtowanie 
świadomości roli 
rodziny w życiu 
człowieka.

1. Uświadamianie uczniom roli rodziny w życiu człowieka (zajęcia 
dydaktyczne, apele i inne uroczystości szkolne, praca w grupie, 
wycieczki, radości z sukcesów, pomoc w razie porażki).

2. Udzielenie wsparcia rodzinie w sytuacjach kryzysowych.

I – VIII wychowawcy, rodzice,

dyrektor, pedagog, wychowawcy,

Wskazywanie 
i pielęgnowanie postaw
patriotycznych.

1. Poznanie symboli narodowych. 
2. Pogłębianie wiedzy na temat symboli narodowych.
3. Organizacja apeli, konkursów, zajęć związanych z uroczystościami 

państwowymi, noszenie stroju galowego, wyjścia do muzeum, 
wycieczki.

4. Zapoznanie z ważnymi wydarzeniami historycznymi i sylwetkami 
sławnych Polaków.

5. Upamiętnienie rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości poprzez udział w konkursach wiedzy i plastycznych. 
Zorganizowanie apelu, przygotowanie gazetek ściennych oraz kącika 
tematycznego.

I – III
IV – VIII
I – VIII 

I – VIII          

I-VIII

wychowawcy,
nauczyciel historii, WOS,
wychowawcy, nauczyciele,

nauczyciel historii, WOS,
wychowawcy, nauczyciele,
wychowawcy klas, nauczyciele j. 
polskiego, historii,

Kształtowanie 
świadomości 
narodowej.

1. Uświadomienie tego, że można mieć w przyszłości wpływ na rozwój 
społeczno – gospodarczy i kulturowy Polski – zajęcia z historii, geo-
grafii.

2. Rozwijanie potrzeby kształtowanie dobrych relacji Polski z jej sąsiada-
mi i członkami Unii Europejskiej– zajęcia dydaktyczne.

3. Przyjmowanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska 
przyrodniczego Polski – zajęcia z edukacji przyrodniczej i lekcje geo-
grafii.

4. Identyfikowanie się z „małą ojczyzną”, odczuwanie współodpowie-
dzialności za kształtowanie ładu przestrzennego 
i rozwoju (zajęcia z historii, geografii, godziny wychowawcze, udział 
w akcjach lokalnych.

VII – VIII

I – VIII

I – VIII

nauczyciel historii, geografii, 

wychowawcy, 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, geografii, 

nauczyciele historii, wychowawcy, 
pedagog szkolny, opiekun SU,

Kształtowanie postawy 
szacunku, zrozumienia,

1. Wykazywanie postawy ciekawości, poszanowania innych kultur i reli-
gii – zajęcia z historii i geografii.

VII – VIII nauczyciel historii, geografii, 
wychowawcy, pedagog szkolny, 
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akceptacji 
i poszanowania innych 
kultur.

2. Prawa przysługujące mniejszościom narodowym , grupom etnicznym.
3. Przełamywanie stereotypów w postrzeganiu innych obszarów świata na

przykładzie Afryki.

VII – VIII
VIII

wychowawcy,
nauczyciel geografii, nauczyciel 
WOS,

Poznawanie zasad 
samorządności 
i demokracji.

1. Wybory do samorządu klasowego i szkolnego, regulamin pracy 
samorządu szkolnego, plan działania.

2. Współtworzenie (nauczyciele, uczniowie, rodzice) reguł określających
współżycie w społeczności szkolnej.

3. Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy poprzez udział 
w konkursach, projektach, przygotowywaniu gazetek szkolnych. 

4. Właściwe planowanie odrabiania pracy domowej.

I – VIII
SU

I – VIII
I – VIII

I – VIII

wychowawcy,  opiekunowie i 
członkowie samorządu

wychowawcy, rodzice, SU,
wychowawcy, rodzice,

opiekunowie świetlicy

VII. Ewaluacja programu.

Ewaluacja programu to systematyczne, przemyślane i zaplanowane działanie obejmujące opracowanie własnego systemu gromadzenia i opracowania 
informacji oceniających działania szkoły upublicznianych w postaci diagnoz, raportów i opinii wykorzystywanych do doskonalenia jakości pracy 
szkoły.
Ewaluacja obejmuje:

 ewaluację celu – Czy osiągnięte zostały założone cele?
 ewaluacja wyniku – Jakie są efekty zrealizowanych działań? 
 ewaluacja procesu – Czy zaplanowany sposób realizacji sprzyjał ich skuteczności?

Narzędzia badawcze:
 ankieta dla rodziców, nauczycieli, uczniów,
 analiza dokumentów,
 obserwacja,
 rozmowa.

Program zakłada możliwość modyfikacji w ciągu roku szkolnego.
Szczegółowy wykaz konkursów i imprez szkolnych znajduje się w planie pracy na dany rok szkolny.
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