
PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY 

Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu 

        Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, 

umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, 

przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach. 

 

Podstawy prawne programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust.1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. 2017, poz. 59).  

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

nr 120, poz… 526, z późn. Zm., art. 33).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 356).  

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, poz. 1249).  



 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej 

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26, poz. 226). Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r.  

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 10, poz. 55). 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).  

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły uwzględniono także:  

 dotychczasowe doświadczenia szkoły; zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów  

i kierunków pracy w obszarze wychowywania i profilaktyki w szkole i środowisku;  

 przeprowadzoną diagnozę sytuacji wychowawczej, opiekuoczej, zagrożeo związanych z zachowaniami ryzykownymi, 

uzależnieniami w szkole i środowisku, działalnością uczniów w cyberprzestrzeni; przeprowadzoną analizą czynników chroniących 

i czynników ryzyka;  

Program realizowany będzie przez wszystkich wychowawców i nauczycieli przedmiotów we współpracy z dyrekcją, ze specjalistami: 

pedagogiem, psychologiem, terapeutą pedagogicznym, doradcą zawodowym, logopedą, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami uczniów, a także 

z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.  

 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest zgodny ze Statutem szkoły i Koncepcją Pracy Szkoły, w której opisana jest misja i wizja placówki. 

GŁÓWNE CELE PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO wynikają z przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego, wniosków  

z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, wspólnych ustaleo członków społeczności szkolnej, priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

1. Wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym 

i intelektualnym. 

2. Rozwijanie patriotyzmu oraz zasad poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości 

kulturowe Europy i świata.  

3. Przygotowanie do życia w społeczeostwie – kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, komunikowania się z rówieśnikami  

i dorosłymi.  

4. Kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych.  

5. Dbanie o bezpieczeostwo w sieci (kształtowanie umiejętności korzystania z mediów, portali i urządzeo komputerowych).  

6. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej. 

7. Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na zaufaniu i życzliwości. 

8. Pomoc w planowaniu własnej ścieżki życiowej. 

 

 

 

 



Klasy I-V 

Cel Zadania do realizacji Sposób realizacji celu Odpowiedzialne osoby 

1. Wspieranie wszechstronnego 

rozwoju osobowości młodego 

człowieka. 

 

- Zapoznanie ze sposobami samodzielnego  

uczenia się. 

- Zapoznanie ze sposobami organizacji 

czasu wolnego w sposób ciekawy  

i wartościowy. 

- Zapoznanie ze sposobami dokonywania 

samooceny swoich wyników w nauce  

i zachowaniu. 

- Umożliwienie rozwoju zdolności  

i zainteresowań poprzez udział w kołach 

zainteresowań, zajęciach dodatkowych 

sportowych, konkursach, spotkaniach  

i warsztatach. 

- Kształtowanie nawyków czytelniczych 

oraz korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. 

- Uświadamianie znaczenia wysokiej 

kultury osobistej w życiu codziennym.  

Godziny z wychowawcą 

Wszystkie przedmioty 

Wycieczki szkolne 

Zajęcia w świetlicy szkolnej 

Koła zainteresowań    

Próbne testy kompetencji 

wspomagające diagnozowanie 

rozwoju ucznia 

Konkursy przedmiotowe  

Konkursy szkolne 

SKS 

Lekcje biblioteczne 

Godziny z wychowawcą 

Lekcje głośnego czytania 

Lekcje cichego czytania 

Konkursy czytelnicze 

Apele szkolne 

Wyjazdy do kina, teatru, filharmonii 

Szkolny regulamin zachowania 

 

Dyrekcja 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Opiekunowie świetlic 

szkolnych 

Opiekun SKTK 

Koordynator Kół 

Pozalekcyjnych 

Pracownik biblioteki 

Nauczyciele poloniści 



2. Kształtowanie postaw  

i nawyków prozdrowotnych  

 

- Zapoznanie z działaniami dotyczącymi 

dbałości o zdrowie własne i otoczenia.  

- Wdrożenie sposobów nabycia nawyków 

higieniczno-zdrowotnych. 

- Dbanie o higienę jamy  

- Zapoznanie ze zdrowym sposobem 

odżywiania się. 

- Zapoznanie ze sposobami rozwoju 

sprawności fizycznej. 

 

Lekcje z higienistką szkolną 

Spotkania z pedagogiem 

Gazetki, pogadanki ,filmy  

Lekcje przyrody 

Zajęcia SKS 

Zajęcia taneczne 

Spotkania z przedstawicielami służby 

zdrowia. 

Akcje „Szklanka mleka” 

Akcja „Owoce w szkole” 

Akcje „Dajemy przykład dla zdrowia 

naszych uczniów” 

 

Higienistka szkolna 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Szkolny koordynator do 

spraw Szkoły promującej 

zdrowie 

Rodzice 

Instytucje zdrowotne 

 

3. Kształtowanie postaw  

i nawyków proekologicznych 

- Zapoznanie z  otaczającym środowiskiem 

naturalnym. 

- Kształtowanie krytycznego stosunku do 

roli człowieka w tym środowisku. 

- Poznanie zagrożeń środowiska -

naturalnych i wynikających z działalności 

człowieka.  

 

Lekcje przyrody 

Wycieczki 

Warsztaty edukacyjne  

Konkursy tematyczne 

Akcja Sprzątanie Świata 

Segregacja śmieci 

Przedstawienia tematyczne 

Akcja z okazji Dnia Ziemi 

Prowadzenie ogródka szkolnego 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele przyrody 

Opiekun SKKT 

Nauczyciele 

 



4. Wyposażenie ucznia  

w umiejętności niezbędne do 

współdziałania w zespole. 

 

- Uświadomienie uczniowi  przynależności 

do grupy. 

- Zapoznanie ze swoim miejscem w klasie  

i w szkole. 

- Zapoznanie ze sposobami współdziałania 

w grupie. 

 

Lekcja z wychowawcą 

Lekcje przedmiotowe 

Wybory samorządu klasowego 

Wybory samorządu uczniowskiego 

Zajęcia pozalekcyjne i sportowe. 

Wycieczki, imprezy klasowe  

i szkolne. 

Zawody sportowe, konkursy 

Udział w apelach i uroczystościach 

szkolnych 

Metody aktywizujące uczniów 

Gry i zabawy integracyjne 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Opiekun Szkolnego Koła 

Krajoznawczego 

 

5. Przygotowanie do 

podejmowania i pełnienia ról 

społecznych i obywatelskich. 

 

- Zapoznanie z zasadami i normami 

społecznymi funkcjonującymi w szkole  

i poza nią. 

- Zapoznanie z konsekwencjami łamania 

przyjętych norm społecznych. 

- Umożliwienie nawiązania kontaktów ze 

środowiskiem lokalnym. 

- Umożliwienie udziału w akcjach 

charytatywnych. 

 

Szkolny Regulamin Oceniania 

Zachowania 

Lekcje z wychowawcą 

Udział w akcjach społecznych 

Spotkania z interesującymi ludźmi  

z Zaczernia. 

Składanie kwiatów pod Pomnikiem 

Poległych  w czasie I  i II wojny 

światowej. 

Akcje charytatywne 

Wolontariat 

Dyrekcja 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Opiekun Szkolnego Koła 

Caritas 

 



6. Kształtowanie postaw 

patriotycznych.  

 

- Zapoznanie uczniów z hymnem   

i symbolami narodowymi, uczenie 

właściwego stosunku do symboli 

narodowych,  religijnych, szkolnych oraz 

pamiątek rodzinnych. 

- Angażowanie uczniów do uczestnictwa 

w uroczystościach i apelach 

upamiętniających różne wydarzenia 

historyczne. 

- Zapoznanie z tradycją i kulturą polską, 

współudział  uczniów w organizowaniu 

obchodów Świąt Bożego Narodzenia, 

Wielkanocy oraz innych świąt. 

- Zapoznanie z zabytkami naszego państwa  

i miejscami z nimi związanymi. 

- Ukazywanie sylwetek wybitnych Polaków. 

 

Lekcje historii, języka polskiego 

Godzina z wychowawcą 

Rekolekcje szkolne 

Apele z okazji Święta 

Niepodległości, Rocznicy 

Konstytucji 3 Maja,  

Apele okolicznościowe 

Wydarzenia klasowe (Andrzejki, 

Wigilia, Zabawy karnawałowe)  

Lekcje przyrody, historii, języka 

polskiego 

Wycieczki 

Gazetki okolicznościowe 

Zajęcia pozalekcyjne 

Akademie 

Prelekcje 

Spotkania 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Ksiądz 

Kościół 

Rada Rodziców 

Samorządy klasowe 

Opiekun SKKT 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 



7. Kształtowanie postaw 

wrażliwości, tolerancji  

i empatii wobec drugiego 

człowieka. 

 

- Zapoznanie z zasadami tolerancji  

w stosunku do innych kultur. 

 

- Zapoznanie ze zjawiskiem 

niepełnosprawności oraz sposobami 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 

Lekcje wychowawcze 

Akcje pomocy w nauce młodszym 

kolegom 

Akcje pomocy niepełnosprawnym 

Kiermasze bożonarodzeniowe  

i wielkanocne 

Spotkania z niepełnosprawnymi 

Treningi umiejętności społecznych. 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Opiekunowie świetlic 

szkolnych 

Szkolne Koło Caritas 

 

 

8. Doskonalenie warunków 

bezpiecznego 

funkcjonowania ucznia  

w szkole i poza szkołą  

 

- Zapoznanie z zasadami  bezpieczeństwa  

w szkole i poza nią. 

- Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami 

ewakuacyjnymi w szkole. 

- Zaznajamianie i systematyczne 

przypominanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, podróżowania, 

nawiązywania znajomości, wypoczynku nad 

wodą itp. 

- Umożliwienie rozwoju kompetencji 

informatycznych oraz stosowanie zasad 

bezpiecznego korzystania z Internetu 

przestrzegając internetowego savoir-

vivre'u, 

- Zapoznanie z możliwościami i 

Lekcje wychowawcze 

Pogadanki z Policjantem 

Rozmowy z uczniami 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Oznaczenia dróg ewakuacji 

Próbne akcje ewakuacji w szkole 

Godzina z wychowawcą 

Lekcje przyrody 

Pogadanki z policjantem 

Prelekcje 

Gazetki 

Lekcje informatyki 

Zajęcia warsztatowe 

Zajęcia z pedagogiem 

Projekty dotyczących bezpieczeństwa 

Dyrekcja 

Szkolny Inspektor Pracy 

Przedstawiciel Policji 

Przedstawiciel Straży 

Pożarnej 

Nauczyciele  

Wychowawcy 

Pedagog Szkolny 

 



potencjalnymi zagrożeniami korzystania 

 z sieci oraz możliwościami zapobiegania 

im. 

uczniów 

Projektach profilaktyczne. 

Programy nauczania poszczególnych 

przedmiotów. 

9. Nabywanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, ryzykownych  

i konfliktowych. 

 

- Zapoznanie uczniów ze sposobami 

radzenia sobie w sytuacji trudnej, 

- Ukazanie  odpowiednich sposobów 

zachowania się w sytuacji zagrożenia życia 

lub bezpieczeństwa, 

- Kształtowanie umiejętności proszenia  

o pomoc i rozpowszechnianie informacji  

o instytucjach, osobach, które udzielają 

wsparcia młodzieży, 

- Przekazanie wiedzy na temat udzielania 

pierwszej pomocy. 

Lekcje wychowawcze 

Lekcje z pedagogiem 

Pogadanki z policjantem, strażakiem, 

ratownikiem medycznym 

Lekcje wychowawcze 

Warsztaty szkoleniowe 

Lekcja udzielania pierwszej pomocy 

Lekcje przyrody, biologii 

 

Wychowawcy 

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Rodzice 

Instruktorzy 

10. Eliminowanie zagrożeń utraty 

zdrowia i szans rozwojowych 

związanych z uzależnieniami. 

 

- Dostarczanie wiedzy o konsekwencjach 

stosowania używek. 

 

- Uświadomienie zagrożeń wynikających ze 

szkodliwości zażywania narkotyków, 

dopalaczy, alkoholu oraz papierosów, 

 

Godzina z wychowawcą 

Zajęcia edukacyjne 

Prelekcje 

Spotkania ze specjalistami 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

Pedagog Szkolny 

Psycholodzy 

Rodzice 

 

 

 



11. Eliminowanie zagrożeń 

wynikających  

z niewłaściwego korzystania  

z Internetu (cyberprzemoc), 

środków masowego 

przekazu oraz gier 

komputerowych 

- Uświadomienie rodzicom potrzeby 

kontrolowania tego, co dziecko czyta, 

ogląda, z jakich gier komputerowych 

korzysta, 

 

- Ukazywanie negatywnego wpływu 

uzależnień od telewizji i komputera, 

 

- Sukcesywne uzupełnianie wiedzy na temat 

zagrożeń płynących ze złej interpretacji 

informacji znajdujących się w mediach 

społecznościowych, 

 

- Uświadamianie uczniom,  iż w Internecie 

nie są anonimowi.  

Wywiadówki szkolne 

Indywidualne rozmowy z rodzicami 

Lekcje wychowawcze 

Lekcje informatyki 

Godzina do dyspozycji wychowawcy 

Prelekcje 

Konkursy  

Zajęcia pozalekcyjne 

Lekcje edukacji dla bezpieczeństwa 

Wychowawcy 

Nauczyciele informatyki 

oraz edukacji dla 

bezpieczeństwa 

Nauczyciele 

Pedagog Szkolny 

Psycholodzy 

Rodzice 

 

12. Rozwijanie kluczowych 

kompetencji 

matematycznych, 

informatycznych  

i przyrodniczych. 

 

- Umożliwienie rozwoju kompetencji 

matematycznych i twórczego myślenia, 

- Wykorzystanie  komputera  podczas zajęć 

i pracy własnej, 

- Wdrażanie nowej podstawy programowej, 

nauka kodowania i programowania.  

 

Lekcje matematyki 

Ppozalekcyjne/kółka zainteresowań 

Klub gier planszowych 

Klub szachowy 

Lekcje informatyki 

Zadania dodatkowe dla chętnych 

Konkursy tematyczne 

Zajęcia informatyczne 

Nauczyciele matematyki 

Nauczyciele przyrody i 

biologii 

Wychowawcy 

Rodzice 

Nauczyciele informatyki  

i programowania 



13. Wdrażanie podstaw 

przedsiębiorczości  

i  zawodoznawstwa, 

podejmowanie inicjatyw.  

 

-Ukazanie sposobów poznania  siebie m.in.: 

zainteresowań, uzdolnień, mocnych stron, 

ograniczeń, wiedzy, umiejętności, postaw, 

wartości, stanu zdrowia, 

- Uświadomienie jak uzdolnienie oraz 

naturalne predyspozycje i talenty są istotne 

przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych, 

- Ukazanie sposobów rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczości i podejmowania 

inicjatywy, 

- Zapoznanie z wachlarzem  zawodów  i 

pomoc w samodzielnym wyszukaniu 

informacji o nich. 

Godziny do dyspozycji wychowawcy 

Spotkania ze znaną osobą. 

Konkursy plastyczne 

Konkursy sportowe 

Konkursy muzyczne 

Zajęcia pozalekcyjne 

Wybory do samorządów klasowych  

i szkolnych 

Przyznanie funkcji klasowych  

Pogadanki o zawodach rodziców 

Lekcje przedmiotowe 

Wycieczki 

Spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów. 

Wychowawcy 

Znani, ciekawi goście 

Nauczyciele  

Dyrekcja 

Pedagog szkolny 

Doradcy zawodowi 

 

 

 

 

 

 

 



Klasy VI-VIII 

Cel 

 

Zadania do realizacji Sposób realizacji celu Odpowiedzialne osoby 

1. Wspieranie wszechstronnego 

rozwoju osobowości młodego 

człowieka. 

 

- Utrwalanie dotychczas poznanych  

sposobów samodzielnego  uczenia się i 

wprowadzanie nowych technik, 

- Utrwalanie dotychczas poznanych 

sposobów organizacji czasu wolnego oraz 

przedstawianie nowych atrakcyjnych i 

wartościowych możliwości,  

- Umożliwienie rozwoju zdolności i 

zainteresowań poprzez udział w kołach 

zainteresowań, zajęciach dodatkowych 

sportowych, konkursach, spotkaniach i 

warsztatach, 

- Kształtowanie nawyków czytelniczych 

oraz korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, 

- Uświadamianie znaczenia wysokiej 

kultury osobistej w życiu codziennym.  

 

 

Godziny z wychowawcą 

Wszystkie przedmioty 

Wycieczki szkolne 

Koła zainteresowań    

Próbne testy kompetencji 

wspomagające diagnozowanie 

rozwoju ucznia 

Konkursy przedmiotowe  

Konkursy szkolne 

SKS 

Projekty edukacyjne 

Lekcje biblioteczne 

Godziny z wychowawcą 

Lekcje głośnego czytania 

Lekcje cichego czytania 

Konkursy czytelnicze 

Apele szkolne 

Wyjazdy do kina, teatru, filharmonii 

Szkolny regulamin zachowania 

 

 dyrekcja 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 opiekun SKTK 

 koordynator kół 

pozalekcyjnych 

 pracownik biblioteki 

 



2. Kształtowanie postaw  

i nawyków prozdrowotnych. 

 

- Inspirowanie do działań dotyczących 

dbałości o zdrowie własne i innych osób z 

najbliższego otoczenia,  

- Utrwalanie prawidłowych nawyków 

związanych  ze zdrowym sposobem 

odżywiania się, 

- Kształtowanie świadomości dotyczącej 

wykorzystania ruchu w życiu człowieka 

jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie 

fizyczne i psychiczne, 

 

 

Lekcje z higienistką szkolną 

Spotkania z pedagogiem 

Gazetki, pogadanki ,filmy  

Lekcje przyrody 

Zajęcia SKS 

Zajęcia taneczne 

Spotkania z przedstawicielami służby 

zdrowia. 

Akcje „Dajemy przykład dla zdrowia 

naszych uczniów” 

 

 higienistka szkolna 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 szkolny koordynator 

do spraw Szkoły 

promującej zdrowie 

 rodzice 

 instytucje 

prozdrowotne 

 

3. Kształtowanie postaw  

i nawyków proekologicznych. 

 

- Utrwalanie i nabywanie wiedzy o 

otaczającym nas środowisku naturalnym, 

- Kształtowanie krytycznego stosunku do 

roli człowieka w tym środowisku, 

- Uświadamianie potencjalnych  zagrożeń 

dla środowiska -naturalnych i wynikających 

z działalności człowieka.  

 

Lekcje przyrody 

Wycieczki 

Konkursy tematyczne 

Akcja Sprzątanie Świata 

Segregacja śmieci 

Przedstawienia tematyczne 

Akcja z okazji Dnia Ziemi 

Prowadzenie ogródka szkolnego 

 

 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

przyrody 

 opiekun SKKT 

 nauczyciele 

 rodzice 

 

 

 

 

 



4. Wyposażenie ucznia  

w umiejętności niezbędne do 

współdziałania w zespole.  

 

 Rozwijanie umiejętności  

społecznych i kompetencji 

emocjonalnych. 

 Ukazanie pozytywnych aspektów  

zespołowego działania, 

 Zapoznanie z różnymi formami 

grupowej pracy nad rozwiązaniem 

problemów. 

 

 

Lekcja z wychowawcą 

Lekcje przedmiotowe 

Wybory samorządu klasowego 

Wybory samorządu uczniowskiego 

Zajęcia pozalekcyjne i sportowe. 

Wycieczki, imprezy klasowe i 

szkolne. 

Zawody sportowe, konkursy 

Udział w apelach i uroczystościach 

szkolnych 

Metody aktywizujące uczniów 

Gry i zabawy integracyjne 

Burza mózgów 

Dyskusja 

 wychowawca 

 nauczyciele 

 pedagog szkolny 

 opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

 opiekun Szkolnego 

Koła 

Krajoznawczego 

 

5. Przygotowanie do 

podejmowania i pełnienia ról 

społecznych i obywatelskich. 

 

- Utrwalanie wiedzy dotyczącej zasad i 

norm społecznych funkcjonujących w 

szkole i poza nią. 

- Przypominanie o konsekwencjach łamania 

przyjętych norm społecznych. 

- Motywowanie do utrzymywania 

nawiązanych kontaktów ze środowiskiem 

lokalnym, 

- Wsparcie  zaangażowania w różne formy 

Statut Szkoły,  

Szkolny Program Profilaktyczno-

Wychowawczy, 

Szkolny Regulamin Oceniania 

Zachowania,  

lekcje z wychowawcą, 

udział w akcjach społecznych, 

spotkania z interesującymi ludźmi z 

Zaczernia, 

 dyrekcja 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 opiekun Szkolnego 

Koła Caritas 

 



aktywności społecznej. 

- Umożliwienie rozwoju odpowiedzialności 

za siebie i innych. 

- Wdrażanie do podejmowania 

odpowiedzialności za realizację określonych 

zadań lub dziedzin życia szkoły. 

składanie kwiatów pod Pomnikiem 

Poległych  w czasie I  i II wojny 

światowej, 

akcje charytatywne, 

wolontariat, 

Samorząd Uczniowski, 

Klub Sportowy, 

6. Kształtowanie postaw 

patriotycznych.  

 

- Utrwalanie wiedzy dotyczącej  hymnu i 

symboli narodowych, właściwego stosunku 

do symboli narodowych,  religijnych, 

szkolnych oraz pamiątek rodzinnych. 

- Angażowanie uczniów do uczestnictwa 

w uroczystościach i apelach 

upamiętniających różne wydarzenia 

historyczne. 

- Utrwalanie wiedzy związanej z tradycją i 

kulturą polską,  

 

- Inspirowanie do poznawania zabytków 

naszego państwa i miejsc z nimi 

związanych. 

 

lekcje historii i języka polskiego 

godzina z wychowawcą, 

rekolekcje szkolne, 

udział w Poczcie Sztandarowym 

apele z okazji: Święta 

Niepodległości, Rocznicy 

Konstytucji 3 Maja,  

apele okolicznościowe, 

wydarzenia klasowe (Andrzejki, 

Wigilia, zabawy karnawałowe,  

Wielkanoc)  

 

lekcje przyrody, historii, języka 

polskiego, 

wycieczki klasowe, szkolne, rajdy 

 

 dyrekcja 

 nauczyciele 

 wychowawcy 

 ksiądz 

 Rada Rodziców 

 samorządy klasowe 

 opiekun SKKT 

 opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 



- Ukazywanie sylwetek wybitnych Polaków. 

 

 

 

gazetki okolicznościowe 

zajęcia pozalekcyjne 

akademie, 

prelekcje, 

spotkania 

7. Kształtowanie postaw 

wrażliwości, tolerancji  

i empatii na drugiego 

człowieka. 

 

- Utrwalenie wiedzy na temat zasad 

tolerancji w stosunku do innych kultur. 

- Popularyzowanie wiedzy o różnicach 

kulturowych oraz rozwijanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie z 

przedstawicielami innych narodowości. 

- Obcowanie ze zjawiskiem 

niepełnosprawności oraz sposobami 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

- Podejmowanie działań na rzecz innych 

osób w celu poprawy ich sytuacji. 

lekcje wychowawcze, 

lekcje języków obcych, 

Dzień Europejski 

spotkania z obcokrajowcami, 

akcje pomocy niepełnosprawnym, 

spotkania z niepełnosprawnymi, 

treningi umiejętności społecznych, 

kiermasze bożonarodzeniowe i 

wielkanocne, 

akcje pomocy w nauce młodszym 

kolegom. 

 Wychowawcy 

 Nauczyciele 

języków obcych 

 Pedagog szkolny 

 Szkolne Koło 

Caritas 

 

 

8. Doskonalenie warunków 

bezpiecznego 

funkcjonowania ucznia  

w szkole i poza szkołą  

 

- Utrwalanie wiedzy z zakresu  zasad  

bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

- Dostarczanie wiedzy z zakresu prawa 

dotyczącego postępowania w sprawach 

nieletnich. 

- Utrwalanie wiedzy dotyczącej  przepisów 

BHP oraz dróg ewakuacyjnych w szkole. 

lekcje wychowawcze, 

pogadanki z policjantem, 

rozmowy z uczniami, 

Edukacja dla bezpieczeństwa, 

oznaczenia dróg ewakuacyjnych, 

próbne akcje ewakuacji w szkole, 

godzina z wychowawcą, 

 Dyrekcja 

 Szkolny Inspektor 

Pracy 

 przedstawiciel 

Policji 

 przedstawiciel 

Straży Pożarnej 



- Przeciwdziałanie ryzykownym 

zachowaniom seksualnym. 

- Uświadamianie  problemów związanych z 

wczesną inicjacją seksualną. 

- Uwrażliwienie na zachowanie ostrożności 

w kontaktach z nowo poznanymi osobami. 

- Systematyczne przypominanie zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach.  

prelekcje, 

gazetki 

zajęcia warsztatowe, 

zajęcia z pedagogiem, 

akcje społeczne , 

Szkoła Promująca Zdrowie, 

projektach profilaktyczne, 

programy nauczania poszczególnych 

przedmiotów. 

 Nauczyciele  

 Wychowawcy 

 Pedagog Szkolny 

 

9. Nabywanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, ryzykownych i 

konfliktowych. 

 

- Utrwalanie wiedzy na temat radzenia sobie 

w sytuacji trudnej. 

- Zaznajamianie z technikami radzenia sobie 

ze stresem. 

- Ukazanie  odpowiednich sposobów 

zachowania się w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa lub życia. 

- Kształtowanie umiejętności proszenia o 

pomoc i rozpowszechnianie informacji o 

instytucjach, osobach, które udzielają 

wsparcia młodzieży. 

- Utrwalanie wiedzy na temat udzielania 

pierwszej pomocy. 

 

lekcje wychowawcze, 

lekcje z pedagogiem, 

pogadanki z policjantem, strażakiem, 

ratownikiem medycznym 

lekcje wychowawcze, 

warsztaty szkoleniowe, 

lekcja udzielania pierwszej pomocy, 

 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 pedagog szkolny 

 rodzice 

 instruktorzy 



10. Eliminowanie zagrożeń utraty 

zdrowia i szans rozwojowych 

związanych z uzależnieniami. 

 

- Propagowanie wiedzy na temat prawnych i 

moralnych skutków posiadania, zażywania i 

rozprowadzania środków psychoaktywnych, 

narkotyków i dopalaczy.  

- Uświadomienie zagrożeń wynikających ze 

szkodliwości picia alkoholu, palenia 

papierosów, zażywania narkotyków i innych 

środków psychoaktywnych. 

 

godzina z wychowawcą, 

zajęcia edukacyjne, warsztaty 

prelekcje, 

spotkania ze specjalistami, 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 pedagog szkolny 

 rodzice 

 psycholog 

 

11.  Eliminowanie zagrożeń 

wynikających  

z niewłaściwego korzystania  

z internetu, (cyberprzemoc), 

środków masowego 

przekazu oraz gier 

komputerowych. 

- Uświadomienie rodzicom potrzeby 

kontrolowania tego, co dziecko czyta, 

ogląda, z jakich gier komputerowych 

korzysta. 

- Ukazywanie negatywnego wpływu 

uzależnień od telewizji i komputera. 

- Sukcesywne uzupełnianie wiedzy na temat 

zagrożeń płynących z niewłaściwej 

interpretacji informacji znajdujących się w 

mediach społecznościowych. 

- Utrwalanie informacji o bezpiecznych 

zachowaniach podczas korzystania z portali 

społecznościowych oraz metodach 

przeciwdziałania cyberprzemocy. 

wywiadówki szkolne, 

indywidualne rozmowy z rodzicami, 

lekcje wychowawcze, 

lekcje informatyki, 

godzina z wychowawca, 

prelekcje, 

konkursy,  

zajęcia pozalekcyjne, 

 

 

 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

informatyki  

 nauczyciele 

 pedagog Szkolny 

 rodzice 

 psycholog  



12. Rozwijanie kluczowych 

kompetencji 

matematycznych, 

informatycznych  

i przyrodniczych. 

 

- Umożliwienie rozwoju kompetencji 

matematycznych i logicznego myślenia. 

- Wykorzystanie  komputera  podczas zajęć 

i pracy własnej. 

- realizacja podstawy programowej 

dotyczącej umiejętności kodowania i 

programowania. 

 

lekcje matematyki, 

zajęcia pozalekcyjne/kółka 

zainteresowań 

klub gier planszowych 

klub szachowy 

lekcje informatyczne 

zadania dodatkowe 

konkursy tematyczne  

zajęcia informatyczne 

 nauczyciele 

matematyki 

 nauczyciele 

przyrody i biologii 

 wychowawcy 

 rodzice 

 nauczyciele 

informatyki i 

programowania 

13. Wdrażanie podstaw 

przedsiębiorczości  

i zawodoznawstwa, 

podejmowanie inicjatyw.  

 

- Ukazanie sposobów poznania  siebie m.in.: 

zainteresowań, uzdolnień, wiedzy, 

umiejętności, postaw, wartości, stanu 

zdrowia, mocnych i słabszych stron oraz 

ograniczeń. 

- Uświadomienie jak uzdolnienia oraz 

naturalne predyspozycje i talenty są istotne 

przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych. 

- Ukazanie sposobów rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczości i podejmowania 

inicjatywy. 

- Pogłębianie wiedzy na temat poznanych 

dotychczas zawodów i pomoc w 

Godziny do dyspozycji wychowawcy 

Spotkania ze znaną osobą. 

Konkursy plastyczne 

Konkursy sportowe 

Konkursy muzyczne 

Zajęcia pozalekcyjne 

Wybory do samorządów klasowych i 

szkolnych 

Przyznanie funkcji klasowych 

(przewodniczący, z-ca 

przewodniczącego, skarbnik, 

sekretarz, dyżurny, odpowiedzialni 

za akwarium,itp) 

Pogadanki o zawodach rodziców 

 wychowawcy 

 znani, ciekawi 

goście 

 nauczyciele  

 dyrekcja 

 pedagog szkolny 

 doradcy zawodowi 

 



samodzielnym wyszukaniu informacji o 

nich. 

- zwrócenie uwagi na wyzwania, prawa i 

obowiązki oraz  zagrożenia związane z 

pełnieniem nowych ról społecznych. 

 

 

Lekcje przedmiotowe 

Wycieczki 

Spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów. 

 

 

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  

SYLWETKA WYCHOWAWCZA ABSOLWENTA  

1. Uczeo posiada adekwatną samoocenę.  

2.  Ma świadomośd swoich słabych stron i zalet.  

3. Rozumie potrzeby swoje i innych ludzi.  

4. Rozumie potrzebę krytycznego podejścia do spotykanych wzorców.  

5.  Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentowad.  

6. Uczeo potrafi rozpoznad w swoim otoczeniu pozytywne wzorce.  

7. Uczeo ma motywację do podejmowania właściwych decyzji i dokonywania prawidłowych wyborów. 

8. Potrafi jasno i konstruktywnie formułowad wypowiedzi.  

9. Używa komunikatów typu JA jako zwrotu przedstawiającego własne odczucia.  

10. Potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazid swoje prośby, sądy i oczekiwania. 

11. Uczeo rozumie koniecznośd wyznaczania sobie celów i dąży do ich osiągania. 

12. Potrafi dokonywad samooceny i samokontroli.  

13. Potrafi współdziaład z rówieśnikami i dorosłymi.  

14.  Okazuje szacunek i chętnie pomaga osobom potrzebującym.  



15. Przyjmuje pomoc jako objaw koleżeostwa oraz solidarności i stara się ją odwzajemnid.  

16.  Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeo społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce  

o bezpieczeostwo własne i innych.  

17. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.  

 


