
PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W 

GDAŃSKU 

 

WYCHOWANIE, to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej. 

Wstęp  

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na 

złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi 

uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój 

wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, zdrowotnym i intelektualnym. 

Szkoła, jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków 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, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.  

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

uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów 

występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji  wewnętrznej , 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku 

szkolnym 2016/2017 

• wniosków i analiz zespołów wychowawczych,  

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. 

 

Założenia ogólne 

Działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole 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, ukształtowanie postaw 

sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi 

zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;  

3. społecznej - ukierunkowanej na wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w 

tym do angażowania się w wolontariat. Kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 



umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról 

społecznych; 

4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie 

znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

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). 

• 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). 

• Statut Szkoły. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 84, to mała szkoła z wielkim potencjałem. Posiada 9 sal dydaktycznych w tym dla oddziału 

przedszkolnego, odpowiednio wyposażoną pracownię chemiczno – fizyczną, biologiczną , świetlicę, nowoczesną salę 

gimnastyczną, salę do ćwiczeń korekcyjnych, stołówkę,  sekretariat, nowoczesny węzeł sanitarny, dobrze 

wyposażoną pracownię komputerową, aktywny, zaangażowany, wspierający się zespół twórczych nauczycieli. Nasza 

szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie 

edukacyjnym. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, 

umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej 

wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i 

informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje 

zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze 

działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze 

środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami 

swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i 

duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego wyboru. 

Wizja szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 84 w Gdańsku to miejsce, w którym wychowankowie uczą się aby: wiedzieć, działać, 

współpracować, osiągnąć pełny rozwój osobowości. 

Misja szkoły: 

Inspiracją wszelkich działań podejmowanych przez  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej szkoły jest   

dziecko i jego wielorakie oraz różnorodne potrzeby. 

Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu 

kultur i wartości innych narodów. 



Pomagamy naszym uczniom odkrywać i rozwijać talenty i pasje, myśleć krytycznie, odważnie, formułować i bronić 

swoich ocen i opinii. Wspomagamy ich w odkrywaniu siebie i innych, uczymy realizowania wspólnych celów i planów. 

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie uczyli się korzystać z możliwości, jakie stwarza edukacja przez całe życie, by 

nabywali doświadczeń i umiejętności, które pozwalają im rozumieć otaczający ich świat. 

Budzimy poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu, jego 

osiągnięć, kultury i języka ojczystego.  

Pragniemy wykształcić w nich umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów i konfliktów oraz efektywnej 

współpracy z innymi, m.in. poprzez działania na rzecz środowiska lokalnego.  

Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.  

Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia. 

Zapewniamy naszym uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz atmosferę życzliwości i zrozumienia ich potrzeb i 

niedoskonałości.  

Zadania  

budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym 

zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;  

wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; rozwijanie i wspieranie 

działalności wolontarystycznej;  

kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji 

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

rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 

Cele szczegółowe  

Uczeń:  

- jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 

 - udziela pomocy rówieśnikom,  

- szanuje ludzi i respektuje ich prawa,  

- jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka, 

 - jest odpowiedzialny,  

- potrafi rozwiązywać konflikty,  

- potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach)  

- jest asertywny,  

- potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,  

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,  

- kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 

otwarciu na kultury Europy i świata,  

- czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,  

- odróżnia dobro od zła,  

- dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,  

- może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym, 

 

 



Model absolwenta  

Dążeniem naszej szkoły  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, 

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• jest odporny na niepowodzenia, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

• inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły). 

 

 

Absolwent jest:  

- aktywny- posiada zainteresowania, pasje jest twórczy wykazuje się samodzielnością  

- ciekawy świata- korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę  

- odpowiedzialny- umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje  

- otwarty- potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie prezentuje swój punkt widzenia i 

szanuje poglądy innych  

- optymistą- pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych  

- tolerancyjny- szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,  

- świadomy swoich praw i praw innych ludzi- zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych. 

 

Diagnoza sytuacji wychowawczej: 

Szkoła Podstawowa nr 84 w Gdańsku liczy  253 uczniów- są to dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie z klas 1- 8 

W naszej szkole żaden uczeń nie jest anonimowy.  

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru 

wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:  



- ankiety skierowanej do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i 

wychowawczych,  

- spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,  

- analiza dokumentacji szkolnej, 

 - obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,  

- sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę,  

W wyniku diagnozy i ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego wyłoniono następujące obszary 

problemowe:  

- potrzeba objęcia szczególnym wsparciem dzieci rozpoczynające edukację w szkole (obserwacja),  

- brak motywacji do nauki- niskie potrzeby edukacyjne (analiza ocen cząstkowych uczniów, spostrzeżenia nauczycieli) 

- niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń- uczeń ( spostrzeżenia wychowawców, pedagoga), 

 -w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, tym zachowania agresywne 

uczniów ( analiza dziennika lekcyjnego, spostrzeżenia wychowawców),  

- niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach ze specjalistami ( dokumentacja pedagoga),  

- rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości  

 

W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie: 

- otrzymują dość zachęty, aby uczyli się śmiałości, 

- w pełni aprobowani uczą się lubić  samych siebie, 

- często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, 

- wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, 

- otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość, 

- dzieci, które mają trudności w nauce, potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia, 

 

Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

Dyrekcja: 

dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie 

twórczej atmosfery pracy w szkole, 

wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, 

dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz przestrzeganie procedur postępowania nauczycieli i 

pracowników szkoły w sytuacjach kryzysowych i trudnych. 

 

Pedagog szkolny: 

ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, 

ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich, 

w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie 

dla ucznia, 

diagnozuje problemy wychowawcze, 

poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia 

konsekwencji za popełniony czyn, 

doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki, 

 

Nauczyciele: 

mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

w swoich działaniach kierują się procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych, 



wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 

udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem np. na 

wycieczkach szkolnych, 

świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem, 

 

Wychowawcy klas: 

wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców, 

dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, 

sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i 

przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, 

realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły, 

nadzorują pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej klasie, 

  

Rodzice: 

rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy 

wypoczynku dostępne w szkole i w mieście, 

 

OBSZAR ZADANIA KLASY 1- 3 UWAGI 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie 

własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;  

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania 

się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;  

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 

zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;  

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne 

zdrowie;  

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz 

ochrony przyrody w swoim środowisku; • kształtowanie 

umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo-skutkowego;  

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie 

ludzi, zwierząt i roślin;  

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, 

umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki. 

 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

• kształtowanie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych;  

• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków 

na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;  

• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących 

reguł;  

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i 

podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich 

potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;  

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania 

zachowania własnego i innych ludzi;  

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami 

 



wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju;  

• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań 

mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów  

 Kultura – wartości, 

normy, wzory 

zachowań 

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się 

w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się;  

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji 

wychowawczych, odróżniania dobra od zła; 

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 

poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej 

przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 

dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku 

rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu 

kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego 

oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą 

społeczność;  

• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z 

dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z 

wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych 

należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, 

wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;  

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, 

niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, 

poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 

respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu 

zapobiegania dyskryminacji;  

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz 

pracy zespołowej, wspomaganie działań służących 

kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;  

• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach 

codziennych wymagających umiejętności praktycznych, 

budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;  

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;  

• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z 

rodziną, szkołą i społecznością lokalną;  

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w 

różnych formach ekspresji;  

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, 

podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie 

kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;  

• kształtowanie świadomości odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji 

kulturowej oraz ich praw 

 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz 

sytuacjach nadzwyczajnych;  

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie 

świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze 

 



na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie 

ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i 

multimediów; 

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z 

narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego 

organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;  

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków 

komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom 

problemowym;  

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku 

wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy 

zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

kl.4 
Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. Inspirowanie 

młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.  

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania 

wiedzy o sobie.  

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy 

oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest 

ważny i trudny.  

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie 

aktywnego i zdrowego stylu życia. 

 

zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

kl.5 
Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz 

analizą czynników, które ich demotywują.  

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji 

zachowań prozdrowotnych. Prezentowanie sposobów 

pokonywania własnych słabości oraz akceptowania 

ograniczeń i niedoskonałości 

 

 kl.6 
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech 

osobowości.  

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. 

świadomości mocnych i słabych stron. Rozwijanie właściwej 

postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych 

wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. 

 

 kl.7 
Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń 

przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje 

działania, decyzje. Kształtowanie umiejętności świadomego 

wyznaczania sobie konkretnych celów. Rozwijanie 

umiejętności hierarchizacji zadań. Podnoszenie poczucia 

własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.  

Kształtowanie świadomości własnego ciała z 

uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie 

dojrzewania. 

 

 kl.8 
Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania 

– charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, 

kreatywnością. Kształtowanie umiejętności wyznaczania 

sobie celów krótko- i długoterminowych.  

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, 

uwzględniając kryteria ważności i pilności. Rozwijanie 

umiejętności oceny własnych możliwości.  

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu 

 



w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o 

zdrowie psychiczne. 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

kl.4 
Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, 

stanowiącej podstawę współdziałania.  

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania 

własnych potrzeb. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i 

trudności innych ludzi. Kształtowanie postawy szacunku i 

zrozumienia wobec innych osób.  

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania 

znaczących głębszych relacji. Budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej. 

kl.5 
Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja 

efektywnej współpracy. 

 Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu 

poprawy ich sytuacji (wolontariat). Rozwijanie poczucia 

przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, 

drużyna, wspólnota). Kształtowanie otwartości na 

doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania 

problemów, na nową wiedzę.  

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i 

autorytetów. 

kl.6 
Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do 

osiągnięcia celu.  

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i 

potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy 

(wolontariat). Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: 

wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.  

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu 

człowieka.  

Rozwijanie samorządności. 

kl.7 
Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z 

ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.  

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie 

własnej kreatywności.  

Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych 

(wolontariat). 

kl.8 
Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, 

które stwarzają korzyści dla obydwu stron.  

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych 

aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic 

zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji. 

Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako 

jednostki, członka rodziny i społeczeństwa. 

 

Kultura – wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

kl.4 
Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka 

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, 

sprawiedliwego traktowania. Kształtowanie pozytywnego 

stosunku do procesu kształcenia.  

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze. 

kl.5 

 



Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, 

wpływów oraz postaw.  

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.  

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z 

uwzględnieniem sytuacji i miejsca. 

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.  

kl.6 
Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i 

samodzielności 

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście 

analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie. 

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, 

przekonań i czynników które na nie wpływają. Rozwijanie 

szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

kl.7 
Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i 

samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i 

umiejętności.  

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, 

prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.  

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

kl.8 
Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz 

rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z 

przedstawicielami innych narodowości. 

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat 

zasad humanitaryzmu. Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie 

działań na rzecz lokalnej społeczności. 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

kl.4 
Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie 

sposobów rozwiązywania problemów. Budowanie atmosfery 

otwartości i przyzwolenia na dyskusję.  

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z 

nowoczesnych technologii informacyjnych. 

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i 

zagrożeń z nimi związanych. Rozwijanie umiejętności troski o 

własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. 

kl.5 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji 

konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.  

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego 

postępowania.  

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych 

na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań. 

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie 

do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów 

uzależnienia od komputera i internet 

kl.6 
Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących 

pomoc w trudnych sytuacjach. Budowanie atmosfery 

wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz 

 



promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie 

lęku. 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi 

negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.  

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia 

posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w 

redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych. 

 Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, 

w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego 

zaufania do osób poznanych w sieci. 

kl.7 
Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za 

dokonywane wybory i postępowanie.  

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego 

postępowania w sprawach nieletnich.  

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym. 

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom 

oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.  

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez 

poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim 

jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe? 

kl.8 
Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych 

skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania 

elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania 

konfliktów. 

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze 

zweryfikowanymi źródłami wiedzy. Utrwalanie umiejętności 

oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla 

innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu. 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji 

konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji. 
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