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I. WPROWADZENIE- ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE 

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo oświatowe w każdej szkole winna dokonać się integracja 

realizowanych dotychczas działań wychowawczych i działań profilaktycznych w obrębie jednolite-

go programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Scalenie to nie powinno mieć charakteru je-

dynie technicznego zabiegu – jest to, bowiem działanie merytoryczne, a jego poprawne wykonanie 

wymaga jednoznacznego i pełnego zrozumienia, czym są wychowanie oraz profilaktyka, a także 

świadomości zachodzącej między nimi relacji.  

 

NOWA DEFINICJA WYCHOWANIA 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emo-

cjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane 

przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży(art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe). 

 

Doprecyzowując, możemy powiedzieć, że wychowanie to proces wspierania wychowanka w roz-

woju angażujący dwie osoby:  

 wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, sąsiada, starszego kolegę/koleżankę) 

oraz wychowanka (dziecko/nastolatka);  

 pozostające w osobowej relacji (których spotkanie oparte jest na poszanowaniu godności 

osobowej zarówno wychowawcy, jak i wychowanka);  

 współdziałające w osiąganiu celów wychowawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech pod-

stawowych sferach: fizycznej, psychicznej – w tym m.in. emocjonalnej i intelektualnej – 

społecznej i duchowej. Dojrzałość fizyczną należy rozumieć, jako prowadzenie zdrowego 

stylu życia, dojrzałość psychiczną – jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współ-

odpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, dojrzałość społeczną – jako konstruk-

tywne pełnienie ról społecznych, a dojrzałość duchową – jako posiadanie konstruktywnego 

systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka;  

 dzielące się odpowiedzialnością: wychowawca odpowiada za tworzenie warunków do roz-

woju, zaś wychowanek za korzystanie z istniejących warunków w celu realizacji zadań roz-

wojowych. 

 

DEFINICJA PROFILAKTYKI 

Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb szkoły 

jest koncepcja Zbigniewa B. Gasia przyjmująca, że profilaktyka to kompleksowa interwencja kom-

pensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:  

 wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidło-

wemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradno-

ści);  
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 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezor-

ganizują zdrowy styl życia;  

 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwo-

jowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.  

 

Wprowadzanie działań profilaktycznych jest uzasadnione dwoma czynnikami:  

 świadomością niepowodzeń w realizacji zaplanowanych działań wychowawczych, potwier-

dzonych w badaniach ewaluacyjnych; 

 wiedzą na temat zagrożeń dla prawidłowego rozwoju uczniów, tkwiących zarówno w śro-

dowisku szkolnym jak i środowisku lokalnym czy nawet w szerokich kręgach społecznych.  
 

II. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH  

W SZKOLE 

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy Prawo oświatowe wprowadzono warun-

ki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły (art. 4 pkt 24 oraz art. 26). 

W definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawie programowej kształ-

cenia ogólnego (art. 4 pkt. 24) rozszerzono zakres zadań o treści wychowawczo-profilaktyczne dla 

szkoły, w tym do realizacji na zajęciach z wychowawcą. 

Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy Prawo oświatowe, nastąpi połączenie szkolnego programu wy-

chowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o charakte-

rze wychowawczym i profilaktycznym. 

Takie połączenie obu programów uwzględnia całościowe oddziaływanie 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 przeciw-

działania zachowaniom problemowym. 

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny opisuje w sposób całościowy wszystkie treści  

i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, których podejmuje się szkoła. Pod-

stawowe ukierunkowanie Programu zostało określone w dokumentach takich jak:  

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72);  

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;  

 Konwencja o Prawach Dziecka;  

 Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programo-

wej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawno-

ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla bran-

żowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pra-

cy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej);  

 Ustawa- Karta Nauczyciela;  

 Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 
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III. MISJA I WIZJA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNA SZKOŁY 

Misja szkoły 

Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi 

uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie wła-

ściwych warunków wychowania. Należy pamiętać, że pierwotne i największe prawa wychowawcze 

w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wy-

chowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wycho-

wania.  

Przyjęliśmy pogląd, że „ Wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju. Profilaktyka 

to sposób na porażkę wychowawczą”. Każdy nauczyciel jest wychowawcą i każdy wpływa na za-

chowanie, sposób myślenia i obyczaje uczniów, którzy są głównym podmiotem edukacji. Zdajemy 

sobie sprawę, że nie ma wychowania bez wymagań. One otwierają nowe perspektywy, uczą jak 

sprostać wyzwaniom, jak nie ulegać trudnościom, jak urzeczywistniać małe i wielkie cele. Podążać 

w poszukiwaniu wiedzy, nowych umiejętności, prawdy, dobra i piękna. 

Realizując ten Program, będziemy się starać, by nasz wpływ był podporządkowany celowi ogólne-

mu wychowania, tj. wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia. W tym zakresie nauczycie-

le będą kładli nacisk na: 

 kształtowanie jednostek twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym kształ-

ceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią; 

 rozwijanie zdolności umożliwiających rozumienie przez uczniów otaczającego ich świata na 

drodze samorefleksji dotyczącej zasadności własnych zachowań oraz rozwinięcia umiejęt-

ności komunikacyjnych, które umożliwią dialog z innymi i z samym sobą;  

 budowanie relacji opartych na zaufaniu, prowadząc z wychowankami rozmowę uczą nawią-

zywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji wyzwalanie potrzeby zada-

wania pytań oraz podejmowania działań wynikających z własnych zainteresowań;   

 uczenie samodzielności, twórczego myślenia i działania, skutecznego komunikowania się, 

współdziałania w zespole, a także motywacji do poszukiwania nowych rozwiązań,; 

 dyskutowania na interesujące ich tematy, wymieniania się własnymi doświadczeniami z in-

nymi, wyszukiwania potrzebnych im informacji, porządkowania ich oraz rozwiązywania 

problemów. 

W obszarze profilaktyki realizację takich zadań jak:  

 dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego 

życia i występujących zagrożeń, – chociaż posiadanie informacji nie gwarantuje jeszcze ich 

wykorzystywania, to brak wiedzy z tego zakresu wyklucza możliwość wzięcia odpowie-

dzialności za własne wybory;  

 kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, – bowiem dostępność wszelakich 

dóbr konsumpcyjnych odpowiadających na potrzeby człowieka wymaga rozwijania mecha-

nizmów samokontroli opartych na wartościach;  

 kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie m. in. emocji, 

motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny), – ponieważ człowiek, 

który nie radzi sobie ze sobą, nie jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniami zewnętrznego 

świata;  
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 kształtowanie umiejętności interpersonalnych – albowiem współczesny nastolatek, (choć nie 

tylko on) coraz częściej wyłącza się z bezpośrednich kontaktów z drugim człowiekiem, do 

lapidarnej komunikacji wykorzystuje media elektroniczne, a realną bliskość zamienia na ży-

cie w świecie wirtualnym;  

 kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, które oka-

zują się bezcenne, mimo iż współczesny świat (także w sferze edukacji) nastawiony jest na 

rozwijanie myślenia i działania schematycznego (tzw. testomania), a nie samodzielnego  

i twórczego;  

 rozwijanie więzi z grupą społeczną – coraz częściej mamy bowiem do czynienia z przypad-

kami izolacji od grupy, bezwzględnej rywalizacji (tzw. rankingomanii) czy wymuszaniem 

na słabszych korzystnych dla siebie działań i rozwiązań (na każdym poziomie relacji);  

 uczenie odpowiedzialności, albowiem człowiek (zwłaszcza niedojrzały) ma naturalną po-

trzebę posiadania praw, a nie można z nich korzystać, jeśli nie jest się osobą odpowiedzial-

ną, (czyli akceptującą skutki własnych wyborów i działań);  

 rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego – gdyż są to dwa podstawowe obszary,  

w których odbywa się rozwój i dojrzewanie uczniów, a konstruktywny rozwój może zacho-

dzić jedynie w rozwijającym się środowisku, zaś dojrzewanie – w środowisku dojrzałym;  

 kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwo-

jowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcjonalnych – brak jedno-

znacznych granic uniemożliwia nabywanie kontroli własnego zachowania i rozwijanie od-

powiedzialności; 

 wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia 

i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka – ponieważ brak wczesnej i skutecznej inter-

wencji prowadzi do rozwoju problemów.  

Wizja szkoły 

Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem 

otwartym na dobro, piękno i prawdę, wprowadzającym w życie wartości humanistyczne i chrześci-

jańskie.  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe precyzyjnie podkreśla, że: „Nauczanie  

i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersal-

ne zasady etyki…”. Warto więc w tym miejscu przypomnieć podstawowe wartości chrześcijańskie, 

których wykładnia znalazła się w 2002 roku w przesłaniu św. Jana Pawła II skierowanym do 

uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego pod hasłem „Ku konstytucji europejskiej?” 

Papież wymienił tam następujące wartości: godność osoby ludzkiej; świętość życia ludzkiego; cen-

tralną rolę rodziny opartej na małżeństwie; wykształcenie; wolność myśli i słowa; wolność głosze-

nia własnych poglądów; wolność wyznawania religii; ochronę prawną jednostek i grup; współpracę 

wszystkich na rzecz wspólnego dobra; pracę pojmowaną, jako dobro osobiste i społeczne oraz wła-

dzę polityczną pojmowaną, jako służba, podporządkowaną prawu i rozumowi, a ograniczoną przez 

prawa osoby i narodów.  

Dołożymy starań, aby nasz wychowanek: 

 Czuł się dumny z tego, że jest Polakiem, kochał swoją Ojczyznę i szanował jej tradycje; 

 Umiał odnaleźć własne miejsce w rodzinie i społeczeństwie; szanował tradycje i środowisko 

naturalne; 

 Szanował życie i zdrowie; 
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 Był tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innych; 

 Z szacunkiem traktował siebie i drugiego człowieka; 

 Ponosił odpowiedzialność za swoje postępowanie; 

 Umiał odkrywać i rozwijać swoje zdolności i zainteresowania; 

 W szkole czuł się bezpiecznie. 

 

IV. CELE OGÓLNE SZKOŁY 

Niniejszy program opisuje działania wychowawcze szkoły oraz działania o charakterze profilak-

tycznym w celu przeciwdziałania różnym zagrożeniom występującym w środowisku uczniów. 

Główne problemy, które dotyczą naszych uczniów:  

 brak chęci do nauki oraz niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych;  

 trudności z przestrzeganiem dyscypliny; 

 zachowania agresywne;  

 używanie wulgaryzmów;  

 niekorzystne warunki socjalno- bytowe uczniów;  

 przypadki palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania środków odurzających. 

Cel główny: 

Głównym celem działań wychowawczych i profilaktycznych naszej szkoły jest stworzenie jednako-

wych warunków uczniom zdrowym i niepełnosprawnym do wszechstronnego rozwoju osobowego, 

społecznego, estetycznego i moralnego – przygotowanie uczniów do życia w dynamicznie rozwija-

jącym się świecie: rozwijanie twórczych i aktywnych postaw dzieci. Program Wychowawczo- Profi-

laktyczny Szkoły ma za zadanie wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym 

na osiąganie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 

1. Tworzenie systemu wartości i wzorców osobowych, inspirowanie do twórczego i samo-

dzielnego odkrywania własnych możliwości i rozwijanie ich w imię prawdy, dobra i piękna. 

2. Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych. Rozbudzanie poczucia 

patriotyzmu, kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych, w tym angażo-

wania się w wolontariat. 

3. Rozwijanie postawy wzajemnego szacunku i partnerstwa w kontaktach pomiędzy nauczy-

cielami i uczniami. 

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za postępowanie swoje i innych, bezpieczeństwo 

i zdrowie. 

5. Przygotowanie dziecka do życia w rodzinie i społeczeństwie, nauka twórczego komuniko-

wania się z otoczeniem i konstruktywnego rozwiązywania problemów. 

6. Dążenie do tego, aby szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 

7. Uświadamianie życiowej użyteczności edukacji szkolnej dla osiągnięcia wszechstronnego 

rozwoju osobowości wychowanków. 

8. Nauka postawy tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych. 
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9. Dbanie o środowisko, promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie wszelkim prze-

jawom demoralizacji. 

Model wychowawczy koncepcji szkoły obejmuje cztery kręgi tematyczne: 

1. ZDROWIE- edukacja zdrowotna. 

2. RELACJE- kształtowanie postaw społecznych. 

3. KULTURA- wartości, normy i wzory zachowań. 

4. BEZPIECZEŃSTWO- profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych). 

Wartości, jakimi będziemy się kierować oraz wpajać je naszym uczniom to:  

 Uczciwość; 

 Pracowitość; 

 Wytrwałość; 

 Rzetelność; 

 Prawdomówność; 

 Wyrozumiałość; 

 Empatia; 

 Poszanowanie godności drugiego człowieka; 

 Akceptacja i gotowość niesienia pomocy słabszym; 

 Poszanowanie wartości rodzinnych, narodowych, „matki ziemi”, kultury i tradycji innych 

narodów. 
 

V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

Zaleca się stosowanie następujących strategii:  

Strategia dysonansu- 

polega na stworzeniu sytuacji służącej temu, by uczeń uświadomił sobie istnienie w jego własnym 

systemie wartości wewnętrznej niezgodności, z której dotąd nie zdawał sobie sprawy. Należy 

umożliwić wychowankowi konfrontację ze sposobem myślenia i wartościowania (jednostki lub 

grupy osób) pozostającym w sprzeczności z jego własnym. Następstwem tego procesu może być 

zmiana postawy wychowanka spowodowana dążeniem do redukcji rozdźwięku w systemie warto-

ści. 

Strategia świadectwa  
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Dzięki tej strategii wychowawca jako osoba znacząca pomaga wychowankowi w rozwoju aksjolo-

gicznym przez ukazywanie życia zgodnego z deklarowanymi wartościami.  

Strategia stymulacji, 

która sprowadza się do zindywidualizowania i ukonkretnienia wartości, na które wychowanek jest 

już wrażliwy. Zadaniem wychowawcy jest wspomaganie wychowanka w urzeczywistnianiu wła-

snej, lecz właściwej, hierarchii wartości przez ukazywanie kierunków postępowania, towarzyszeniu 

mu w tym „aksjologicznym trudzie”, animowanie do podejmowania wzmożonego wysiłku. 

Strategie informacyjne 

Celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat konsekwencji zachowań ryzykownych 

związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastęp-

czych, nowych substancji psychoaktywnych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego 

wyboru. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że dzieci i młodzież, zachowują się ryzykownie, 

ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach takich zachowań. W związku z tym 

dostarczenie informacji o skutkach palenia tytoniu, picia alkoholu, odurzania się narkotykami ma 

spowodować zmianę postaw, a w końcu – niepodejmowanie zachowań ryzykownych. 

Strategie edukacyjne  

Mają pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności 

nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania 

się naciskom ze strony otoczenia itp.). U podstaw tych strategii leży przekonanie, że dzieci i mło-

dzież, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku 

wielu umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. Te deficyty uniemożliwiają im budowanie 

głębszych, satysfakcjonujących związków z innymi, odnoszenie sukcesów. Szukają więc chemicz-

nych, zastępczych sposobów radzenia sobie z trudnościami.  

Strategie działań alternatywnych  

Ich celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie 

satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (ar-

tystyczną, społeczną, sportową itp.). U podstaw tych strategii leży założenie, że dzieci i młodzież 

nie mają możliwości zrealizowania swej potrzeby aktywności, podniesienia samooceny poprzez 

osiąganie sukcesów, czy też rozwoju zainteresowań. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży za-

niedbanej wychowawczo. 

VI. SPOSOBY REALIZACJI 

Wprowadzane począwszy od roku szkolnego 2017/2018 treści wychowawcze i profilaktyczne 

skierowane do uczniów – dostosowane do ich potrzeb rozwojowych – można odnaleźć w podsta-

wach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnego i zawodowego. Działania 
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wychowawczo-profilaktyczne powinny być kierowane do uczniów równolegle z ich kształceniem – 

przekazywaniem wiedzy, m. in. podczas zajęć z wychowawcą klasy oraz na poszczególnych 

przedmiotach. Wskazują one wartości, pozytywne postawy, kompetencje oraz umiejętności nie-

zbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w czterech sferach: fizycznej (rozwój bio-

logiczny), psychicznej (rozwój poznawczy i emocjonalny), społecznej i aksjologicznej (rozwój 

moralny).  

1. Realizacja treści przewidzianych do realizacji zarówno na poszczególnych przed-

miotach, jak i godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

Treści wychowawczo- profilaktyczne do realizacji w klasach I- III 

OBSZAR ZADANIA- KLASY I- III 

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 osobi-
stej 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 ade-
kwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

RELACJE – KSZTAŁTOWANIE  

POSTAW SPOŁECZNYCH 

Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; 
Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie ob-
serwacji i własnych doświadczeń; 
Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł; 
Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówie-
śnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zacho-
waniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; 
Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własne-
go 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 sytua-
cjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się; 
Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróż-
niania dobra od zła; 
Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i 
kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, okre-
ślanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dzieła-
mi sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, 
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uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokal-
nego 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 zapo-
biegania dyskryminacji; 
Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, 
wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otocze-
nia; 
Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających 
umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawo-
dów; 
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 odpo-
wiedzialności za swoje decyzje i działania; 
Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej na-
rodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. 

BEZPIECZEŃSTWO – PROFI-

LAKTYKA ZACHOWAŃ RYZY-

KOWNYCH (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 wy-
nikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczą-
cych korzystania z komputera, Internetu i multimediów; 
Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urzą-
dzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania 
się po drogach; 
Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapo-
biegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym; 
Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie,  
w miejscu nauki i zabawy. 

 

Treści wychowawczo- profilaktyczne do realizacji w klasach IV- VIII 

OBSZAR ZADANIA 

 Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

RELACJE – 

KSZTAŁTOWANIE 

POSTAW SPO-

Kształtowanie 
umiejętności 
właściwej 

Rozwijanie 
umiejętności 
rozumienia 

Kształtowanie 
umiejętności 
współpracy w 

Kształtowanie 
umiejętności 
wchodzenia w 

Rozwijanie umie-
jętności poszu-
kiwania takich 
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ŁECZNYCH komunikacji 
stanowiącej 
podstawę 
współdziała-
nia.  Kształ-
towanie 
umiejętności 
asertywnego 
wyrażania 
własnych 
potrzeb.  
Rozwijanie 
wrażliwości 
na potrzeby i 
trudności 
innych ludzi.  
Kształtowanie 
postawy sza-
cunku i zro-
zumienia 
wobec innych 
osób.   
Rozwijanie 
zdolności do 
inicjowania i 
podtrzymy-
wania znaczą-
cych głęb-
szych relacji.   
Budowanie 
atmosfery 
wzajemnego 
szacunku w 
społeczności 
szkolnej. 

innych, która 
sprzyja efek-
tywnej współ-
pracy.   
Wyzwalanie 
chęci do działa-
nia na rzecz 
innych osób w 
celu poprawy 
ich sytuacji (wo-
lontariat).  
Rozwijanie po-
czucia przyna-
leżności do 
grupy (samo-
rząd uczniowski, 
drużyna).  
Kształtowanie 
otwartości na 
doświadczenia 
innych ludzi, ich 
sposobów roz-
wiązywania 
problemów, na 
nową wiedzę.  
Rozwijanie 
świadomości 
dotyczącej roli 
osób znaczą-
cych i autoryte-
tów. 

dążeniu do 
osiągnięcia 
celu.  Uwrażli-
wianie na róż-
ne obszary 
ludzkich pro-
blemów i po-
trzeb poprzez 
krzewienie 
potrzeby 
udzielania 
pomocy (wo-
lontariat).  
Rozwijanie 
umiejętności 
komunikacyj-
nych: wyraża-
nie własnych 
opinii, przeko-
nań i poglą-
dów.  Rozwija-
nie świadomo-
ści roli i warto-
ści rodziny w 
życiu człowie-
ka.   
Rozwijanie 
samorządno-
ści. 

interakcje z 
ludźmi w spo-
sób zapewnia-
jący zadowole-
nie obydwu 
stron.   
Kształtowanie 
umiejętności 
szukania inspi-
racji, rozwijanie 
własnej krea-
tywności.  
Rozwijanie 
odpowiedzial-
ności za siebie i 
innych (wolon-
tariat). 

rozwiązań, które 
stwarzają obo-
pólne korzyści 
dla obydwu 
stron.   
Rozwijanie umie-
jętności dostrze-
gania pozytyw-
nych aspektów 
działania zespo-
łowego poprzez 
docenienie róż-
nic zdań i wie-
dzy, doświad-
czeń, specjaliza-
cji, kompetencji.  
Rozwijanie po-
trzeby ciągłego 
doskonalenia 
siebie jako jed-
nostki, członka 
rodziny i społe-
czeństwa. 

BEZPIECZEŃ-
STWO – PROFI-

LAKTYKA ZACHO-

WAŃ RYZYKOW-

NYCH (PROBLE-

MOWYCH) 

Redukowanie 
agresywnych 
zachowań 
poprzez ucze-
nie sposobów 
rozwiązywa-
nia proble-
mów.  Budo-
wanie atmos-
fery otwarto-
ści i przyzwo-
lenia na dys-
kusję.  Uświa-
damianie 
zagrożeń wy-
nikających z 
korzystania z 
nowocze-

Rozwijanie 
umiejętności 
prowadzenia 
rozmowy w 
sytuacji konflik-
tu – podstawy 
negocjacji i 
mediacji.  Roz-
wijanie umie-
jętności identy-
fikowania przy-
czyn własnego 
postępowania.  
Dokonywanie 
analizy wpływu 
nastawienia do 
siebie i innych 
na motywację 

Dostarczenie 
wiedzy na te-
mat osób i 
instytucji 
świadczących 
pomoc w trud-
nych sytua-
cjach.   
Budowanie 
atmosfery 
wsparcia i zro-
zumienia w 
sytuacji pro-
blemowej oraz 
promowanie 
rzetelnej wie-
dzy mającej na 
celu zreduko-

Rozwijanie 
postaw opar-
tych na odpo-
wiedzialności 
za dokonywane 
wybory i po-
stępowanie.  
Dostarczenie 
wiedzy z zakre-
su prawa doty-
czącego postę-
powania w 
sprawach nie-
letnich.  Prze-
ciwdziałanie 
ryzykownym 
zachowaniom 
seksualnym.  

Propagowanie 
wiedzy na temat 
prawnych i mo-
ralnych skutków 
posiadania, za-
żywania i roz-
prowadzania 
środków psy-
choaktywnych.  
Rozwijanie umie-
jętności wyko-
rzystywania 
elementów ne-
gocjacji i media-
cji w sytuacji 
rozwiązywania 
konfliktów.  
Rozwijanie umie-
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snych techno-
logii informa-
cyjnych.  
Zwiększanie 
wiedzy na 
temat środ-
ków uzależ-
niających i 
zagrożeń z 
nimi związa-
nych.   
Rozwijanie 
umiejętności 
troski o wła-
sne bezpie-
czeństwo w 
relacjach z 
innymi. 

do podejmowa-
nia różnorod-
nych zachowań.  
Rozwijanie po-
czucia osobistej 
odpowiedzial-
ności, zachęca-
nie do angażo-
wania się w 
prawidłowe  
i zdrowe za-
chowania.  Do-
skonalenie 
umiejętności 
rozpoznawania 
symptomów 
uzależnienia od 
komputera  
i Internetu. 

wanie lęku.  
Rozwijanie 
umiejętności 
radzenia sobie 
z własnymi 
negatywnymi 
emocjami oraz 
z zachowania-
mi agresyw-
nymi.  Kształ-
towanie prze-
konań doty-
czących zna-
czenia posia-
danych infor-
macji, których 
wykorzystanie 
pomaga w 
redukowaniu 
lęku w sytua-
cjach kryzyso-
wych.  Rozwi-
janie świado-
mości dotyczą-
cej prawa do 
prywatności, w 
tym do ochro-
ny danych 
osobowych 
oraz ograni-
czonego zau-
fania do osób 
poznanych w 
sieci. 

Rozwijanie 
umiejętności 
reagowania w 
sytuacjach kry-
zysowych, nie-
sienia pomocy 
dotkniętym 
nimi osobom 
oraz minimali-
zowania ich 
negatywnych 
skutków.  Roz-
wijanie umie-
jętności lepsze-
go rozumienia 
siebie poprzez 
poszukiwanie i 
udzielanie od-
powiedzi na 
pytania: Kim 
jestem?, Jakie 
są moje cele i 
zadania życio-
we? 

jętności podej-
mowania działań 
zgodnych ze 
zweryfikowany-
mi źródłami wie-
dzy.  Utrwalanie 
umiejętności 
oceny konse-
kwencji podej-
mowanych dzia-
łań dla siebie  
i dla innych – 
określanie alter-
natywnych roz-
wiązań proble-
mu.  Rozwijanie 
umiejętności 
prowadzenia 
rozmowy w sy-
tuacji konfliktu – 
podstawy nego-
cjacji i mediacji. 

ZDROWIE – 

EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

Nabycie pod-
stawowej 
wiedzy na 
temat stresu.  
Inspirowanie 
młodzieży do 
myślenia o 
własnej mo-
tywacji do 
działania.  
Nabywanie 
umiejętności 
gromadzenia i 
porządkowa-
nia wiedzy  o 
sobie.  Kształ-
towanie po-
staw otwar-
tych na po-

Zachęcanie 
uczniów do 
pracy nad wła-
sną motywacją 
oraz analizą 
czynników, 
które ich demo-
tywują.  Kształ-
towanie umie-
jętności podej-
mowania i reali-
zacji zachowań 
prozdrowot-
nych.  Prezen-
towanie sposo-
bów pokony-
wania własnych 
słabości oraz 
akceptowania 

Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania 
własnych cech 
osobowości.  
Kształtowanie 
konstruktyw-
nego obrazu 
własnej osoby, 
np. świado-
mość mocnych 
i słabych stron.  
Rozwijanie 
właściwej po-
stawy wobec 
zdrowia i życia 
jako najważ-
niejszych war-
tości. Doskona-

Kształtowanie 
postawy proak-
tywnej, w któ-
rej uczeń 
przejmuje ini-
cjatywę, ale też 
odpowiedzial-
ność za swoje 
działania, decy-
zje.  Kształto-
wanie umiejęt-
ności świado-
mego wyzna-
czania sobie 
konkretnych 
celów.  Rozwi-
janie umiejęt-
ności hierarchi-
zacji zadań.  

Kształtowanie 
postawy uczniów 
nastawionej na 
rozwiązania – 
charakteryzują-
cej się samo-
świadomością, 
wyobraźnią, 
kreatywnością.  
Kształtowanie 
umiejętności 
wyznaczania 
sobie celów 
krótko i długo-
terminowych.  
Rozwijanie umie-
jętności ustala-
nia priorytetów 
uwzględniając 
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szukiwanie 
pomocy oraz 
porady, kiedy 
zaczynają się 
trudności i 
kiedy wybór 
jest ważny   
i trudny.  
Kształtowanie 
postaw proz-
drowotnych 
poprzez pro-
mowanie 
aktywnego  
i zdrowego 
stylu życia. 

ograniczeń i 
niedoskonało-
ści. 

lenie i wzmac-
nianie zdrowia 
fizycznego.  
 

Podnoszenie 
poczucia wła-
snej wartości 
poprzez okre-
ślanie osobi-
stego potencja-
łu.  Kształtowa-
nie świadomo-
ści własnego 
ciała z 
uwzględnie-
niem zmian 
fizycznych i 
psychicznych w 
okresie dojrze-
wania. 

kryteria ważno-
ści i pilności.  
Rozwijanie umie-
jętności oceny 
własnych możli-
wości.  Kształto-
wanie świado-
mości dotyczącej 
wykorzystania 
ruchu w życiu 
człowieka jako 
skutecznego 
sposobu dbania 
o zdrowie psy-
chiczne. 

KULTURA  – 

WARTOŚCI, 
NORMY  I WZORY 

ZACHOWAŃ 

Zapoznanie  
z rolą zainte-
resowań w 
życiu człowie-
ka.  Uwrażli-
wianie na 
kwestie mo-
ralne, np. 
mówienia 
prawdy, 
sprawiedli-
wego trakto-
wania.  
Kształtowanie 
pozytywnego 
stosunku do 
procesu 
kształcenia.  
Kształtowanie 
potrzeby 
uczestnictwa 
w kulturze. 

Rozwijanie zain-
teresowań i 
pasji uczniów.  
Budowanie 
samoświado-
mości dotyczą-
cej praw, war-
tości, wpływów 
oraz postaw.  
Rozwijanie 
umiejętności 
wyrażania wła-
snych emocji.  
Rozwijanie 
umiejętności 
właściwego 
zachowania się 
z uwzględnie-
niem sytuacji i 
miejsca. 

Rozwój zainte-
resowań, po-
szerzenie au-
tonomii i sa-
modzielności.  
Rozwijanie 
umiejętności 
krytycznego 
myślenia w 
kontekście 
analizy wpły-
wów rówieśni-
ków i mediów 
na zachowa-
nie.  Dokony-
wanie analizy 
postaw, warto-
ści, norm spo-
łecznych, prze-
konań i czynni-
ków, które na 
nie wpływają.  
Rozwijanie 
szacunku dla 
kultury i do-
robku narodo-
wego. 

Popularyzowa-
nie alternatyw-
nych form spę-
dzania czasu 
wolnego.  Roz-
wijanie pozy-
tywnego sto-
sunku do pro-
cesu kształce-
nia i samo-
kształcenia, 
zaangażowania 
w zdobywanie 
wiedzy i umie-
jętności.  Roz-
wijanie takich 
cech jak: pra-
cowitość, od-
powiedzial-
ność, prawdo-
mówność, rze-
telność i wy-
trwałość.  
Umacnianie 
więzi ze spo-
łecznością lo-
kalną. 

Popularyzowanie 
wiedzy o różni-
cach kulturo-
wych oraz rozwi-
janie umiejętno-
ści korzystania z 
niej  w kontakcie 
z przedstawicie-
lami innych na-
rodowości.  Po-
pularyzowanie 
wiedzy i rozwija-
nie świadomości 
na temat zasad 
humanitaryzmu.  
Rozwijanie po-
czucia odpowie-
dzialności spo-
łecznej poprzez 
podejmowanie 
działań na rzecz 
lokalnej społecz-
ności. 

Treści wychowawcze do realizacji w klasach II i III gimnazjum 

Klasa II gimnazjum 

Hasło: PRAWA CZŁOWIEKA 

1. Dążenie do identyfikowania się z obowiązkami patriotycznymi. 

2. Poznanie swoich praw obywatelskich. 

3. Posiadanie świadomości o prawie do życia i godnej śmierci każdego człowieka. 
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4. Przygotowanie do uczestniczenia w życiu społeczeństwa demokratycznego. 

5. Zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla naszego państwa (Sejm, Senat, 

Muzeum Hymnu Narodowego). 

6. Poznanie roli wyborów demokratycznych poprzez spotkania z osobami wybranymi  

w takich wyborach (np. radny gminy, radny sejmiku wojewódzkiego, poseł). 

 

OBSZAR ZADANIA 

DĄŻENIE DO IDENTYFI-

KOWANIA SIĘ  
Z OBOWIĄZKAMI PA-

TRIOTYCZNYMI 
 

Znajomość dziejów własnego narodu i państwa. 
Pogłębianie poczucia przynależności do wspólnoty obywateli państwa pol-
skiego. 
Świadomość istnienia obowiązków wobec własnej ojczyzny, w szczególno-
ści obowiązku jej obrony oraz dbałości o jej dobre imię. 
Znajomość i poszanowanie symboli narodowych, państwowych, religijnych  
i światopoglądowych. 
Aktywne przeciwdziałanie złu, tendencjom nacjonalistycznym, patologiom 
społecznym oraz tym wszystkim postawom, zjawiskom i działaniom, które 
zagrażają pokojowi społecznemu, niweczą dorobek ludzi i narażają na 
szwank dobre imię kraju. 

POZNANIE SWOICH 

PRAW OBYWATELSKICH 

Znajomość praw i powinności obywatelskich oraz wynikających z nich po-
staw. 
Znajomość Konstytucji, Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziec-
ka, Karty Praw Rodziny. 
Znajomość Konwencji o prawach dziecka. 
Znajomość Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka  
i podstawowych wolności. 
Wychowanie komunikacyjne. 

 

Klasa III gimnazjum 

Hasło: CZŁOWIEK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 

1. Poznanie mechanizmów działania gospodarki wolnorynkowej. 

2. Kształtowanie postawy umiejętnej obrony własnych poglądów i wartości. 

3. Wspieranie rozwoju moralnego kształtowania hierarchii wartości. 

4. Kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji. 

5. Uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące człowieka współczesnego. 

6. Pokazywanie roli filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich. 

OBSZAR ZADANIA 

POZNANIE MECHANIZMÓW DZIAŁANIA 

GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ 

Przybliżanie mechanizmów współczesnego życia ekonomicznego, 
politycznego, kulturowego w aspekcie krajowym i ogólnoświatowym. 
Wszechstronny rozwój ucznia ukierunkowany na przygotowanie do 
aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym kraju. 
Rozumienie przez uczniów zjawisk i zmian gospodarczych w kraju. 
Rozpoznawanie swoich predyspozycji, umiejętności i możliwości  
z punktu widzenia wymogów rynku pracy. 
Zdolność uczniów do odnajdowania swojego miejsca w życiu gospo-
darczym w warunkach gospodarki rynkowej i zmiennego rynku pracy. 
Wstępne przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej  
i odnalezienia się na rynku pracy – poradnictwo zawodowe. 

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY UMIEJĘTNEJ 

OBRONY WŁASNYCH POGLĄDÓW  
Podniesienie umiejętności komunikacji i nawiązywania kontaktu. 
Rozumienie i wykorzystanie procesów zachodzących w grupie w celu 
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I WARTOŚCI integracji i współpracy. 
Określanie norm zachowania w klasie – sporządzenie umowy dla 
klasy (praca wychowawcy z klasą).  
Stosowanie metod aktywnych w nauczaniu i poprzez to stwarzanie 
wielu okazji dla uczniów do prezentowania własnych poglądów w 
kontaktach z innymi ludźmi, w dyskusji oraz na forum publicznym. 

OKREŚLENIE MIEJSCA I ROLI POLSKI  
I POLAKÓW W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EU-

ROPIE 

Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do 
małej i wielkiej ojczyzny. 
Ukazywanie procesu integracji, jako środka prowadzącego do przy-
śpieszenia transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do długo-
falowego rozwoju kraju. 
Zrozumienie miejsca Polski w Europie oraz faz i problemów procesu 
integracji z Unią Europejską. 

UPOWSZECHNIANIE WARTOŚCI ZWIĄ-

ZANYCH Z RODZINĄ 

Okazywanie szacunku rodzicom, ludziom starszym, niesienia pomocy 
potrzebującym, odpowiedzialnego dzielenia obowiązków życia ro-
dzinnego i społecznego. 
Zwiększenie współpracy rodziców ze szkołą. Współdziałanie przy 
organizacji uroczystości szkolnych. 

WSPIERANIE ROZWOJU MORALNEGO 

KSZTAŁTOWANIA HIERARCHII WARTO-

ŚCI 

Przekazywanie ogólnoludzkich norm moralnych oraz wartości religij-
nych zawartych w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. 
Przekazywanie podstaw filozoficznych innych światopoglądów i reli-
gii. 
Znajomość roli Kościoła chrześcijańskiego w dziejach narodu i pań-
stwa. 
Kształtowanie, jakości swojego jednostkowego, wewnętrznego życia, 
wewnętrznego bogactwa duchowego, gdzie rodzą się motywacje  
i aspiracje, powstają uczucia miłości i odpowiedzialności. 
Posiadanie świadomości o prawie do życia i godnej śmierci każdego 
człowieka. 
Poszanowanie godności własnej i innych ludzi, dochowywania przy-
jaźni i danego słowa, postępowania zgodnego z prawdą i z wyznawa-
nymi wartościami moralno-religijnymi. 
Cenienie dobrej atmosfery rodzinnej, szkolnej – dla prawidłowego 
funkcjonowania człowieka. 
Wdrażanie do korzystania z dóbr kulturowych, z wartości zdrowot-
nych przyrody, ze sportu i relaksu. 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KO-

RZYSTANIA ZE ŚRODKÓW PRZEKAZU 

INFORMACJI 

Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach  
z różnych przedmiotów. 
Umiejętność segregowania informacji i krytycznego ich odbioru. 
Rozbudzanie potrzeb czytelniczych. 
Przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystywania me-
diów, jako narzędzi pracy intelektualnej. 
Rozbudzanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowe-
go w związku z globalizacją kultury masowej. 

UWRAŻLIWIENIE NA ZAGROŻENIA DO-

TYCZĄCE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO 

Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego 
rozwoju. 
Uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego 
zdrowia.  
Dbałość o własny rozwój fizyczny i psychiczny. 
Edukacja w zakresie szkodliwości zażywania środków odurzających. 
Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach cywilizacyjnych i kształcenie 
właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami 
toksycznymi, łatwopalnymi, toksycznymi, wybuchowymi. 
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POKAZYWANIE ROLI FILMU I TEATRU, 
JAKO ŚRODKA PRZEKAZU WARTOŚCI 

OGÓLNOLUDZKICH 

Organizowanie systematycznych wyjazdów do kina, teatru. 
Zapraszanie artystów na spotkania z młodzieżą w szkole. 
Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach  
z różnych przedmiotów. 
Organizowanie wycieczek do teatru i kina. 

 

Wymagania dotyczące różnych obszarów profilaktyki w klasach II i III gimnazjum 

ETAP/PRZEDMIOT WYMAGANIA DOTYCZĄCE RÓŻNYCH OBSZARÓW PROFILAKTYKI. UCZEŃ: 

BEZPIECZEŃSTWO, PROFILAKTYKA WYPADKÓW, URAZÓW I ZATRUĆ 

III. BIOLOGIA 

Omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem; 
Analizuje informacje dołączane do leków oraz wyjaśnia, dlaczego nie należy bez wy-
raźnej potrzeby przyjmować leków ogólnodostępnych oraz dlaczego antybiotyki i inne 
leki należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza (dawka, godziny przyjmowania leku 
i długość kuracji; 
Wyjaśnia, dlaczego nie należy bez konsultacji z lekarzem przyjmować środków lub 
leków hormonalnych (np. tabletek antykoncepcyjnych, sterydów). 

III. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć 
ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im. 

III. EDUKACJA DLA 
BEZPIECZEŃSTWA 

Przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, pożaru itp. 
Omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, 
technicznych i innych; 
Wymienia rodzaje znaków substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania. 

III. CHEMIA 
Tłumaczy, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze i toksyczne właściwości 
substancji chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie, rozdrobnienie, sposób 
przenikania do organizmu) aspiryny, nikotyny, alkoholu etylowego. 

PROFILAKTYKA CHORÓB I ZABURZEŃ 

III. JĘZYK OBCY 
NOWOŻYTNY 

Zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, 
uzależnienia). 

III. BIOLOGIA 

Wymienia najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy, bakterie, pro-
tisty i pasożyty zwierzęce oraz przedstawia zasady profilaktyki tych chorób; w szcze-
gólności przedstawia drogi zakażenia się wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV, zasady 
profilaktyki chorób wywoływanych przez te wirusy oraz przewiduje indywidualne i 
społeczne skutki zakażenia; 
Przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby nowotworowej (np. niewłaściwa 
dieta, tryb życia, substancje psychoaktywne, promieniowanie UV) oraz podaje przy-
kłady takich chorób; 
Omawia podstawowe zasady profilaktyki chorób nowotworowych; uzasadnia ko-
nieczność okresowego wykonywania podstawowych badań kontrolnych (np. badania 
stomatologiczne, podstawowe badania krwi i moczu, pomiar pulsu i ciśnienia krwi); 
Omawia podstawowe zasady profilaktyki chorób skóry (trądzik, kontrola zmian skór-
nych, wpływ promieniowania UV na stan skóry i rozwój chorób nowotworowych skó-
ry). 

PROFILAKTYKA UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

III. BIOLOGIA 
Przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoak-
tywnych (tytoń, alkohol), narkotyków i środków dopingujących oraz nadużywania 
kofeiny i niektórych leków (zwłaszcza oddziałujących na psychikę). 

III. CHEMIA Opisuje właściwości i zastosowania metanolu i etanolu; zapisuje równania reakcji 
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spalania metanolu i etanolu; opisuje negatywne skutki działania alkoholu etylowego 
na organizm ludzki. 

III. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem 
alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki 
sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktyw-
nych i innych zachowań ryzykownych. 

PROFILAKTYKA RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH 

III. BIOLOGIA Przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. 

III. WYCHOWANIE 

DO 
ŻYCIA W RODZINIE 

Problemy i trudności okresu dojrzewania (napięcia seksualne, masturbacja), sposoby 
radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub 
innych specjalistów. 
Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, pornografia, prostytu-
cja nieletnich. 
Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną z miłością i odpowie-
dzialnością; dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dzie-
dzinie seksualnej.  
Ryzyko związane z wczesną inicjacją; 
Infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, 
aspekt społeczny. 

PROFILAKTYKA NADWAGI I OTYŁOŚCI 

III. BIOLOGIA 

Wyjaśnia, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb 
organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb życia i aktywność fizyczna, pora roku itp.) oraz 
podaje korzyści z prawidłowego odżywiania się. 
Oblicza indeks masy ciała oraz przedstawia i analizuje konsekwencje zdrowotne nie-
właściwego odżywiania (otyłość lub niedowaga oraz ich następstwa). 

III. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używa-
nia sterydów w celu zwiększenia masy mięśni. 

PROFILAKTYKA STRESU 

III. BIOLOGIA 

Wymienia czynniki wywołujące stres oraz podaje przykłady pozytywnego i negatyw-
nego działania stresu; przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem. 
Przedstawia wpływ hałasu na zdrowie człowieka. 
Przedstawia podstawowe zasady higieny narządów wzroku i słuchu. 
Analizuje związek pomiędzy prawidłowym wysypianiem się a funkcjonowaniem orga-
nizmu, w szczególności wpływ na procesy uczenia się i zapamiętywania oraz odpor-
ność organizmu. 

III. INFORMATYKA Samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej. 

PROFILAKTYKA PRZEMOCY I AGRESJI 

III. WIEDZA O SPO-

ŁECZEŃSTWIE 

Uczeń rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań, wyjaśnia na 
przykładach, jak można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie za-
chowań grupy lub jak im się przeciwstawić, wyjaśnia na przykładach znaczenie pod-
stawowych norm współżycia między ludźmi, w tym wzajemności, odpowiedzialności  
i zaufania, uczeń rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i 
szuka ich rozwiązania. Przedmiot wiedza o społeczeństwie uczy formułowania wła-
snych poglądów 
i wyrażania ich na różnych forach (w klasie, szkole, w innych gremiach,  
w tym także w Internecie) oraz wysłuchiwania, rozumienia i uwzględniania opinii od-
miennych niż własne. Rozwija szacunek do innych ludzi, grup społecznych, kultur i 
narodów. Przygotowuje do samodzielnego  
i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących w lokalnej społecz-
ności, w kraju i na świecie; 
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III. WYCHOWANIE 

DO ŻYCIA  
W RODZINIE 

Zagadnienia takie jak np.: okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysił-
ku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie; wnoszenie pozytywnego wkładu  
w życie swojej rodziny; relacje międzyosobowe i ich znaczenie, przyjaźń, zakochanie, 
miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała, zachowania asertywne, pla-
nowanie rodziny, pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, uzyskanie przez 
uczniów lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia; 

III. EDUKACJA DLA 

BEZPIECZEŃSTWA 

Zapoznanie ucznia z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
życia, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach zagrażają-
cych życiu i zdrowiu (awaria, katastrofa komunikacyjna, budowlana, pobyt  
w domu, szkole, miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej); 

III. INFORMATYKA 
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem oraz świadomość 
zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera  
i Internetu. 

UMIEJĘTNOŚĆ GROMADZENIA, SEGREGOWANIA I WERYFIKACJI INFORMACJI  

III POZIOM EDUKA-

CYJNY 
JĘZYK POLSKI 

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 
Analiza i interpretacja tekstów kultury. 
Tworzenie wypowiedzi. 

III POZIOM EDUKA-

CYJNY 
WIEDZA O SPOŁE-

CZEŃSTWIE 

Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Znajomość zasad i procedur demokracji. 
Treści nauczania: Podstawowe umiejętności życia w grupie; Być obywatelem. 
Państwo i władza demokratyczna; Rzeczpospolita Polska, jako demokracja 
konstytucyjna. 
Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 
Treści nauczania: Środki masowego przekazu; Gospodarka rynkowa. 

III POZIOM EDUKA-

CYJNY 
INFORMATYKA 

Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; 
opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, 
motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. 
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie 
sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 
Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań 
informatyki. 

III POZIOM EDUKA-

CYJNY 
PLASTYKA 

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja 
sztuki. 
Analiza i interpretacja tekstów kultury – percepcja sztuki. 

 

Realizacja wymagań dotyczących umiejętności życiowych zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego poszczególnych przedmiotów, na III etapie edukacyjnym 
 

PRZEDMIOT WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH. UCZEŃ: 

JĘZYK POLSKI 

Rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym rozpoznaje intencje 
wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację)dostrzega w wypowiedzi ewentualne prze-
jawy agresji i manipulacji. 
Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy 
Innych lub polemizuje z nimi. 

JĘZYK OBCY 
NOWOŻYTNY 

Prosi o radę i udziela rady. 
Współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projekto-
wych. 

WIEDZA Wymienia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w małej grupie (np. bierze 
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O SPOŁECZEŃ-

STWIE 
udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu). 
Wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji 
Przedstawia i stosuje w praktyce sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie i między 
grupami. 
Wyjaśnia na przykładach jak można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez 
siebie zachowań grupy lub jak im się przeciwstawiać. 

BIOLOGIA 
Wymienia czynniki wywołujące stres oraz podaje przykłady pozytywnego i negatywnego 
działania stresu. 
Przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem. 

INFORMATYKA 

Bezpieczne posługuje się komputerem, jego oprogramowaniem i korzysta z sieci kompu-
terowej. 
Pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia 
pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zada-
niach i projektach; 
Komunikuje się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające 
I wzbogacające naukę różnych przedmiotów. 
Opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego 
dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera. 

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość sła-
bych stron, nad którymi należy pracować. 
Omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami. 
Omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i konstruktywnego radzenia sobie 
 z nim. 
Omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz 
rówieśnikami tej samej i odmiennej płci. 
Wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różne rodzaje wsparcia społecznego. 
Wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne i podaje jego przykłady. 
Wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania 
substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych. 

WYCHOWANIE 

DO 
ŻYCIA W RODZI-

NIE 

Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt pokoleń; przyczyny i sposoby rozwią-
zywania konfliktów. 
Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. 
Zachowania asertywne. 

 

2. Systematyczna współpraca z instytucjami zmierzająca w kierunku profilaktyki uza-

leżnień: 

A. Spotkania przedstawicieli samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, pracownikami placówek doskonalenia nau-

czycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Sanepidem, Policją - z rodzicami, 

uczniami, nauczycielami;  

B. Wizyty i konsultacje psychologa poradni psychologiczno- pedagogicznej;  

C. Indywidualne i grupowe spotkania z pedagogiem szkolnym, rozwiązywanie bieżących pro-

blemów oraz: - rozpoznawanie, diagnozowanie, pomoc; - wdrażanie programów profilak-

tycznych zalecanych przez PARPA. 
 

3. Spektakle, imprezy szkolne i klasowe:  

A. Udział uczniów w spektaklach, w małych formach teatralnych promujących życie bez uza-

leżnień i przemocy;  
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B. Organizacja szkolnych imprez sportowych promujących zdrowy styl życia;  

C. Organizacja imprez klasowych, wskazanie możliwości dobrej zabawy;  

D. Budowanie więzi ze szkołą;  

E. Tworzenie i utrwalanie tradycji szkolnych. 

4. Zajęcia pozalekcyjne, jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu i rozwi-

jania zainteresowań uczniów: 

A. Organizacja zajęć wynikających z potrzeb i oczekiwań uczniów; 

B. Organizacja wyjazdów (basen, lodowisko, kino) oraz wycieczek. 

5. Metody i formy pracy: 

A. Stosowanie metod aktywizujących, atrakcyjnych środków dydaktycznych, różnorodnych 

form pracy:  

 krąg uczuć - wspólne siedzenie w kręgu sprzyja uważnemu słuchaniu, umożliwia kontakt 

wzrokowy oraz daje poczucie bezpieczeństwa;  

 burza mózgów - przyjmowanie wszystkich pomysłów bez oceniania pozwala na rozwijanie 

twórczego myślenia i uczy szacunku dla propozycji innych;  

 praca w małych grupach - zapewnia zwiększone bezpieczeństwo w wypracowaniu rozwią-

zań określonego problemu;  

 rysunki - uwalniają od napięć psychicznych, uruchamiają niewerbalny przekaz;  

 mini - wykład - służy wzbogaceniu w rzetelną wiedzę;  

 odgrywanie ról i scenek rodzajowych- ułatwia zrozumienie innych ludzi, pozwala na wy-

próbowanie różnych typów zachowań, rozwija umiejętność rozwiązywania problemów;  

 uzupełnianie zdań - uwewnętrznia reakcje, ułatwia samodzielną wypowiedź i możliwość do-

strzegania podobieństw i różnic między uczestnikami zajęć w celu zapobiegania nudzie 

szkolnej.  

B.  Postawa nauczyciela:  

 Nie osądza wypowiedzi, choć nie zawsze musi się z nim zgadzać;  

 Akceptuje i docenia uczucia uczniów, przy czym wyraża swoje uczucia i oczekiwania;  

 Uczy rzetelnej pracy, uczciwości i odpowiedzialności, 

 Buduje zaufanie grupy, sprawiając tym samym, że każdy uczeń czuje się pełnowartościo-

wym członkiem grupy;  

 Analizuje przyczyny różnych zachowań ucznia/ uczniów;  

 Jest stanowczy wobec agresywnych i destrukcyjnych zachowań uczniów;  

 Podkreśla pozytywne relacje i zachowania uczniów;  

 Postępuje etycznie; 

 Jest elastyczny, tzn. styl i organizację zajęć dostosowuje do specyfiki poszczególnych grup  

i etapów ich rozwoju;  

 Przestrzega praw ucznia w szkole;  

 Okazuje szacunek rodzicom, jako pierwszym wychowawcom. 

6. Ścisła współpraca z rodzicami:  

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. Współ-

praca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:  
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 Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły. 

 Określaniu i współdecydowaniu o celach wychowawczo- profilaktycznych szkoły (ankiety 

ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, z dyrektorem szkoły).  

 Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych  

i profilaktycznych.  

 Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, 

profilaktykę, porady i konsultacje.  

 Współudziale w organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych.  

 Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z ro-

dzicami. 

 Poradnictwo dla rodziców- udzielanie rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach. 

 Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczegól-

nych uzdolnień uczniów. 

 Uskutecznianie kontaktów z rodzicami poprzez powiadamianie ich telefonicznie lub listow-

nie w przypadku zaistniałego problemu wychowawczego. 

7. Analiza wyników ewaluacji pracy szkoły w celu diagnozowania zachowań proble-

mowych nieobjętych programem. 

8. Systematyczna współpraca nauczycieli z dyrektorem szkoły, mająca na celu wy-

mianę informacji na temat ewentualnych, niepokojących sygnałów, wspólne pla-

nowanie działań zapobiegawczych, a także rozbudzanie i rozwijanie zaintereso-

wań sportowych i turystycznych. 

VII. SPODZIEWANE EFEKTY 

Uczeń: 

1. Potrafi sprawnie komunikować się w języku polskim oraz w językach obcych, w tym wy-

stępować przed publicznością;  

2. Efektywnie porozumiewa się w różnych sytuacjach, prezentuje własne stanowisko 

z uwzględnieniem doświadczeń i poglądów innych ludzi;  

3. Poszukuje, porządkuje, analizuje oraz wykorzystuje informacje z różnych źródeł;  

4. Jest gotowy do twórczej i naukowej aktywności oraz wyraża zaciekawienie otaczającym go 

światem;  

5. Kreatywnie rozwiązuje problemy z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod 

i narzędzi wywodzących się z informatyki;  

6. Umie rozwiązywać problemy, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;  

7. Potrafi pracować w zespole i wykazuje społeczną aktywność;  

8. Bierze udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.  

VIII. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO 

1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego mogą brać 

udział uczniowie, rodzice, nauczyciele.  
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2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznegoprzeprowa-

dza zespół ds. ewaluacji/ zespół wychowawczy. 

3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program może być modyfikowany w zależności od 

wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.  

4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczo- Profilaktycznym zatwierdzane są na posie-

dzeniach Rady Pedagogicznej.  

5. Program szkoły może być też ewaluowany przez Radę Pedagogiczną na podstawie:  

 Obserwacji; 

 Analizy działań przeprowadzonych w toku roku szkolnego; 

 Wniosków z podsumowania pracy szkoły. 

IX. UWAGI KOŃCOWE 

1. Do powyższego Programu wychowawcy klas opracowują PLAN PRACY WYCHOWAW-

CZO- PROFILAKTYCZNEJ, który stanowi załącznik do niniejszego Programu. 

 

2. Corocznie również opracowywany jest KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH, 

który stanowi załącznik do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. 

 


