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Podstawa prawna 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

5. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. 

6. 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 specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

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 specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach  

i placówkach 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze 

edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród 

dzieci zdrowe nawyki żywieniowe  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych szkołach i placówkach 
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13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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  

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. Poz 214) 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego. 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 

17. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 

18. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy  

Wprowadzenie  

Wychowanie to  proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie 

pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.  

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu  rozwojowi, a także ograniczenie i likwidowanie czynników 

blokujących i zaburzających zdrowe życie.  

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest 

wszechstronny rozwój dziecka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, 

moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. 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 i dzieci  w trudnych sytuacjach.  
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Misja szkoły 

Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów. 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój oraz motywują do pogłębiania wiedzy, a uczeń akceptuje 

siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.  

Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków 

społeczności szkolnej. Wychowujemy ich w duchu tolerancji i poszanowania godności 

każdego człowieka. Otaczamy opieką i integrujemy dzieci ze wszystkich środowisk. Stale 

poszukujemy sposobów dotarcia do każdego dziecka.  

Pragniemy wyposażyć uczniów w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości 

stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której 

funkcjonują: rodziny, społeczności lokalnej, miasta, kraju, świata. Chcemy, aby jak najlepiej 

wykorzystywali własny potencjał intelektualny, odkrywali swoje talenty i potrafili 

dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się 

przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy 

naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców. 

Wizja szkoły 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów  

do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych. Program wychowawczo-

profilaktyczny ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny 

rozwój. Nasi uczniowie są objęci pomocą w każdym aspekcie, mogą realizować swoje pasje, 

wyrównywać braki, przygotowywać się do konkursów na zajęciach z bogatej oferty zajęć 

pozalekcyjnych. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej 

wartości i odpowiedzialności za 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. Włączamy uczniów klas VI – VIII do współdecydowania o niektórych sprawach 

szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem 

przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej 
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„małej ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój 

fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia. 

Promujemy edukację ekologiczną. Kształtujemy postawy uczniów odpowiedzialnych za 

środowisko naturalne. Rozwijamy też współpracę z rodzicami, instytucjami i sponsorami.  

Model absolwenta 

Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje: 

 wyposażenie w kompetencje kluczowe: czytanie, myślenie matematyczne, myślenie 

naukowe, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i obcym, umiejętność 

posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, umiejętność uczenia 

się, odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętność pracy w zespole; 

 otwartość na świat i potrzeby drugiego człowieka, a także umiejętność 

funkcjonowania w otaczającym świecie; 

 twórcze podchodzenie do życia; 

 wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania dobra 

od zła, asertywność; 

 tolerancja, szacunek do drugiego człowieka, akceptacja jego poglądów, religii, 

postaw; 

 umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z własnym sumieniem i 

światopoglądem; 

 dbałość o zdrowie własne i innych; 

 znajomość historii i szacunek do swojej „małej ojczyzny” oraz Polski; 

 włączanie się w planowanie działalności szkoły oraz zaangażowanie w działalność na 

rzecz szkoły i środowiska lokalnego; 

Założenia programowe 

Program wychowawczo – profilaktyczny adresowany jest do wszystkich dzieci. Wspiera 

uzupełnia rolę wychowawczą rodziców, jest dostosowany do realiów środowiska i potrzeb 

uczniów naszej szkoły.  

Celem Programu jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie, zapewnienie im 

możliwości rozwoju własnej osobowości, kształtowanie optymalnych sposobów właściwego 
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postępowania, a także postaw asertywnych, umiejętności dokonywania właściwych wyborów 

oraz ochrona przed zachowaniami ryzykownymi, czyli takimi, które zakłócają rozwój. 

Ochronę dziecka najskuteczniej zapewni wychowanie rozumiane, jako budowanie dobra, 

prawdy i piękna. 

Program ma na celu rozwój osobowości uczniów w każdym obszarze: intelektualnym, 

fizycznym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 

Oparty jest na znajomości potrzeb uczniów oraz problemów i zagrożeń pojawiających się  

w szkole i jej najbliższym środowisku. 

Przy konstruowaniu Programu uwzględniono czynniki chroniące przed zachowaniami 

negatywnymi oraz czynniki ryzyka wpływające na powstanie zachowań destrukcyjnych. 

Działania dostosowano do wieku uczniów. 

Czynnikami chroniącymi są: czynne uczestnictwo w życiu rodziny, szkoły, kościoła 

lub innych instytucji prospołecznych, właściwy monitoring ze strony rodziców, silna więź 

społeczna, właściwa samoocena, zainteresowanie nauką szkolną, budowanie pozytywnych 

więzi ze szkołą, postawa poszanowania norm wartości i autorytetów, dezaprobata 

rówieśników i dorosłych wobec zachowań problemowych odbiegających od norm 

społecznych, przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej i umiejętność rozwiązywania 

problemów. 

Czynniki ryzyka, czyli niekorzystne cechy, sytuacje i warunki tkwiące w dziecku                           

i w jego środowisku to przede wszystkim: słaba więź z rodziną, niskie poczucie własnej 

wartości oraz poczucie osamotnienia, niepowodzenia szkolne, przynależność  

do problemowych grup rówieśniczych, aprobata dla zachowań destrukcyjnych u rówieśników  

i dorosłych, brak pozytywnych autorytetów. 

Realizacja Programu uwzględnia następujące działania: 

 wychowawcze - polegające na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięciu pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej, 

 edukacyjne - polegające na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i 

umiejętności u uczniów, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli z zakresu promocji 

zdrowia (fizycznego i psychicznego) oraz  zdrowego stylu życia, 
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 informacyjne – polegające na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, 

 profilaktyczne - polegające na realizowaniu wśród uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

oraz realizacji zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. 

 

Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole 

obejmuje w szczególności:  

 współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy 

prozdrowotnej i zdrowego oraz ekologicznego stylu życia;  

 kształtowanie hierarchii wartości, w której zdrowie należy do jednych 

z najważniejszych wartości w życiu;  

 wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;  

 kształtowanie przyjaznego klimatu szkoły, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, 

budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 

a także nauczycieli i rodziców/opiekunów; 

 promowanie idei wolontariatu, udział w akcjach charytatywnych; 

 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz 

rodziców/opiekunów;  

 wdrażanie programów wychowawczych i profilaktycznych mających na celu 

modelowanie postaw ekologicznych, prozdrowotnych i prospołecznych; 

 diagnozowanie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących 

dzieci oraz czynników ryzyka. 

 

Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły oraz wartości i potrzeby 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy znajduje się  

w centrum Gminy Siennica i jest największą szkołą podstawową w Gminie. Liczy 26 

oddziały, do których uczęszcza 551 dzieci. Sytuacja materialna większości rodzin znajduje się  

na średnim poziomie, jednak część rodzin uczniów objęta jest opieką GOPS. Rodzice 

większości uczniów pracują zawodowo, dlatego duża grupa dzieci korzysta ze świetlicy 

szkolnej. Uczniowie z poza Siennicy objęci są dowozem oraz opieką świetlicową przed, jak  

i po zakończonych lekcjach. Rodzice oczekują od szkoły wychowania dzieci, ich edukacji 
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oraz bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych wyrównujących braki edukacyjne i rozwijających 

zainteresowania. Ważny dla nich problem bowiem stanowi pomoc uczniom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz uczniom zdolnym. Społeczność lokalna oczekuje od szkoły 

zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczych oraz 

promowania zdrowego stylu życia.  

Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego (m.in. ewaluacji Programu Wychowawczo 

- Profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021) oraz kierunków polityki 

oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022 wyłonione zostały najważniejsze treści 

wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w bieżącym roku szkolnym: 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacjach kryzysowych 

spowodowanych pandemią COVID – 19, wzmacnianie pozytywnej roli szkoły, 

poczucia  bezpieczeństwa 

 Profilaktyka uzależnień zwłaszcza w zakresie profilaktyki antynikotynowej, 

alkoholowej, antynarkotykowej oraz zagrożeń związanych ze spożywaniem 

napojów energetycznych. 

 Prowadzenie edukacji uczniów oraz ich rodziców na temat zagrożeń wynikających 

ze zbyt częstego stosowania leków i środków uspokajających. 

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich, 

patriotycznych i społecznych, w tym postawy szacunku wobec nauczycieli, 

pracowników szkoły oraz osób dorosłych, a także empatii i tolerancji wobec 

innych uczniów. 

 Rozwijanie motywacji do nauki m.in. poprzez prowadzenie zajęć motywujących, 

wprowadzanie aktywizujących metod i narzędzi pracy, stosowanie metod 

szybkiego uczenia się oraz wykorzystywanie narzędzi telekomunikacyjnych, a 

także poprzez angażowanie rodziców w działania mające na celu rozbudzanie 

motywacji do nauki. 

 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  

w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym kształcenia 

zdalnego. 
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 Dostarczanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu przeciwdziałania przemocy 

rówieśniczej oraz cyberprzemocy. 

 Przeciwdziałanie występowaniu niewłaściwych postaw i zachowań uczniów 

poprzez konsekwentne przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole, poza nią 

oraz podczas kształcenia na odległość. 

 Intensyfikowanie działań promujących kulturalne słownictwo, przeciwdziałanie 

wulgaryzmom. 

 Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, kształtowanie postaw 

asertywnych. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, przeciwdziałanie 

otyłości. 

 Propagowanie edukacji ekologicznej, kształtowanie postaw odpowiedzialnych za 

środowisko naturalne.  

Pozwoliło to sformułować następujące cele Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego: 

1. OBSZAR: INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA: Wspomaganie 

wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego 

indywidualnej sytuacji oraz motywowanie go do pogłębiania wiedzy. Zapewnienie mu 

bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego w szczególności w czasie 

trwania epidemii. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, odkrywania 

zdolności i umiejętności, talentów, kreatywności i innowacyjności. Rozwijanie 

przedsiębiorczości. Kształtowanie postaw i nawyków, które zapewniają mu 

przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym 

etapie. Wspieranie ucznia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej. 

2. OBSZAR: KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH: Kształtowanie 

nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z 

rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w grupie rówieśniczej w duchu 

tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka. Kształtowanie postaw, 

szczególnie postawy szacunku wobec nauczycieli i pracowników szkoły, uczenie 

empatii i tolerancji oraz odpowiedzialności za siebie i innych, respektowanie norm 

społecznych, wychowanie z poszanowaniem wartości. Uczenie dzieci podejmowania 

właściwych decyzji, rozpoznawania i unikania zachowań ryzykownych, asertywności.  
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3. OBSZAR: ZDROWIE: Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych 

zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie, 

własne i innych ludzi, szczególnie w okresie trwającej pandemii COVID -19, 

propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia. Dbanie o kondycję fizyczną, 

psychiczną. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie 

prawidłowej reakcji na te zagrożenia. Przeciwdziałanie uzależnieniom zwłaszcza w 

zakresie profilaktyki antynikotynowej, alkoholowej, antynarkotykowej oraz zagrożeń 

związanych ze spożywaniem napojów energetycznych, leków, środków 

uspokajających.  

4. OBSZAR: KULTURA, WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ: 

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności 

szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zachęcanie 

do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy. Wspieranie rozwoju intelektualnego, 

przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, 

szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości 

europejskie. Intensyfikowanie działań promujących kulturalne słownictwo. 

Wskazywanie niebezpieczeństw wynikających z przeniesienia aktywności życiowej 

do świata wirtualnego. Kształtowanie umiejętności rozumienia, wykorzystywania i 

refleksyjnego przetwarzania tekstów, właściwe korzystanie z Internetu. 

5. OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO: Zapobieganie sytuacjom problemowym  

i agresywnym m.in. poprzez zapoznawanie z obowiązującymi na terenie szkoły 

zasadami zachowania, regulaminami i procedurami związanymi z pandemią COVID -

- 19 oraz przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole i poza nią. Angażowanie 

rodziców w rozwiązywanie problemów wychowawczych. Kształtowanie umiejętności 

dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach życiowych oraz w 

sytuacjach kryzysowych wywołanych pandemią COVID -19. Przeciwdziałanie 

przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie. Rozwijanie i wzmacnianie 

umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród uczniów 

(samokontrola, radzenie sobie ze stresem, szczególnie w okresie izolacji, 

rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji). Przeciwdziałanie zagrożeniom świata 

wirtualnego poprzez bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych, szczególnie w okresie nauczania zdalnego. 
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ZADANIA DO REALIZACJI W GRUPACH PRZEDSZOLNYCH  

ORAZ KLASACH I - VIII 

OBSZAR: INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA 

Zadania do realizacji Formy realizacji  

 tworzenie warunków rozwoju 

indywidualnych zainteresowań i pasji 

oraz odkrywania zdolności i 

umiejętności, talentów; 

 promowanie zainteresowań uczniów; 

 motywowanie do nauki m.in. poprzez 

prowadzenie zajęć motywujących oraz 

aktywizujące metody i narzędzia pracy 

oraz angażowanie rodziców  

w działania mające na celu rozbudzanie 

motywację do nauki; sięganie po nowe 

metody i narzędzia pracy 

 wspieranie ucznia w wyborze dalszej 

ścieżki edukacyjno – zawodowej; 

 promowanie postępów w nauce  

i zachowaniu; 

 wdrażanie uczniów do samodzielności; 

 rozwijanie kreatywności 

i innowacyjności uczniów; 

 budowanie poczucia własnej wartości; 

 wykorzystywanie potencjału grupy do 

wspierania indywidualnego rozwoju 

ucznia; 

 zapoznanie uczniów z prawami 

i obowiązkami; 

 rozwijanie systemu pomocy materialnej 

i społecznej; 

 kształtowanie umiejętności 

poszukiwania informacji i poszerzania 

wiedzy; 

 indywidualizacja programu nauczania; 

 edukacja czytelnicza, promowanie  

czytelnictwa – organizacja wystaw, 

konkursów; 

 oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych; 

 organizowanie konkursów, uroczystości 

klasowych; 

 udział w projektach i programach 

edukacyjnych oraz profilaktycznych; 

 prezentacja prac i osiągnięć uczniów; 

 nagradzanie za dobre wyniki w nauce; 

 współpraca z instytucjami wspierającymi 

dziecko i rodzinę; 

 organizacja i prowadzenie zajęć 

uwzględniających indywidualne potrzeby; 

 organizowanie zajęć z doradztwa 

zawodowego; 

 zebrania i dni otwarte dla rodziców; 

 prelekcje, warsztaty i ulotki edukacyjne dla 

uczniów i rodziców; 

OBSZAR : KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

Zadania do realizacji Formy realizacji  
 budowanie systemu wartości– 

przygotowanie do rozpoznawania 

podstawowych wartości; 

 rozwijanie umiejętności społecznych 

uczniów, zwłaszcza umiejętności 

rozumienia innych, empatii; 

 prowadzenie zajęć o charakterze 

prospołecznym - kształtowanie postawy 

szacunku, empatii, tolerancji; 

 rozwijanie umiejętności komunikacji 

interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów 

na drodze kulturalnego dialogu; 
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 kształtowanie nawyków 

i odpowiednich zachowań w 

konkretnych sytuacjach, postawa 

szacunku wobec nauczycieli, 

pracowników szkoły oraz osób 

dorosłych; 

 wspieranie samorządności; 

 wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej, 

 wspieranie idei wolontariatu; 

 podejmowanie działań grupowych 

i zespołowych na rzecz klasy, szkoły 

i środowiska lokalnego; 

 integrowanie społeczności uczniowskiej  

w klasach; 

 wdrażanie uczniów do samooceny i oceny 

koleżeńskiej; 

 prezentowanie osiągnięć uczniów na forum 

szkoły i w środowisku lokalnym – 

konkursy, 

 organizowanie wyborów do samorządu 

uczniowskiego i samorządu klasowego; 

 praca w samorządzie szkolnym – zachęcanie 

do działalności na rzecz klasy i szkoły; 

OBSZAR: ZDROWIE - EDUKACJA ZDROWOTNA 

Zadania do realizacji Formy realizacji  
 tworzenie warunków doskonalenia 

sprawności fizycznej; 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych; 

 przygotowanie do zrozumienia  

i akceptacji przemian okresu 

dojrzewania; 

 diagnozowanie potrzeb i problemów 

uczniów; 

 promowanie idei zdrowego 

odżywiania, przeciwdziałanie otyłości, 

aktywności fizycznej; 

 profilaktyka uzależnień; 

 rozwijanie asertywności, kształtowanie 

umiejętności mówienia „nie” oraz 

prezentowania własnych opinii  

i oczekiwań; 

 zajęcia, warsztaty edukacyjne  

i profilaktyczne zwłaszcza w zakresie 

profilaktyki antynikotynowej, alkoholowej, 

antynarkotykowej oraz dotyczącej zagrożeń 

związanych ze spożywaniem napojów 

energetycznych, przyjmowaniem leków, 

środków uspokajających; 

 ulotki profilaktyczne dla rodziców; 

 konkursy z zakresu profilaktyki; 

 dodatkowe zajęcia sportowe; 

 udział w konkursach i zawodach 

sportowych; 

 udział w akcjach ogólnopolskich  

i lokalnych; 

 zajęcia WDŻ; 

OBSZAR: KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ 

Zadania do realizacji Formy realizacji  
 kształtowanie poczucia przynależności  

do rodziny, grupy rówieśniczej  

i wspólnoty narodowej, postawy 

patriotycznej; 

 integrowanie społeczności 

uczniowskiej; 

 poznanie tradycji, historii szkoły 

i najbliższej okolicy; 

 udział uczniów w konkursach  

 organizowanie uroczystości szkolnych; 

 współpraca z rodzicami w organizowaniu 

przedsięwzięć szkolnych; 

 udział w projektach; 

 udział w akcjach o charakterze 

patriotycznym, obywatelskim 

i charytatywnym; 

 przygotowanie uczniów do konkursów  

i reprezentowania szkoły; 
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o tematyce historycznej kształtujących 

postawy patriotyczne i obywatelskie; 

 budowa więzi ze wspólnotą lokalną, 

narodową, europejską; 

 aktywne włączanie się w lokalne 

i ogólnopolskie akcje społeczne; 

 wychowanie w duchu tolerancji; 

 kształtowanie kultury języka; 

 udział w turniejach, konkursach; 

 warsztaty i lekcje kształtujące postawę 

tolerancji; 

 udział w koncertach; 

 intensyfikacja działań promujących 

kulturalne słownictwo; 

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO: PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ 

RYZYKOWYCH, PROBLEMOWYCH  

Zadania do realizacji Formy realizacji  
 wdrażanie do respektowania norm 

społecznych i odpowiednich zachowań 

w konkretnych sytuacjach; 

 wdrażanie do respektowania zasad, 

regulaminów, poszanowania prawa; 

 przeciwdziałanie agresji i przemocy 

w szkole; 

 rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych uczniów; 

 stworzenie warunków bezpieczeństwa 

na terenie szkoły; 

 kształtowanie nawyków przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa; 

 kształtowanie przyjaznego klimatu  

w szkole; 

 kształtowanie ograniczonego zaufania 

do osób nieznanych; 

 profilaktyka zachowań ryzykownych; 

 profilaktyka uzależnień; 

 kształtowanie umiejętności w zakresie 

prawidłowego funkcjonowania  

w środowisku tzw. nowych mediów; 

 przeciwdziałanie zagrożeniom świata 

wirtualnego; 

 zapoznanie z obowiązującymi na terenie 

szkoły zasadami zachowania, regulaminami 

i procedurami oraz konsekwencjami ich 

łamania; 

 egzekwowanie przestrzegania zasad 

obowiązujących w szkole i poza nią – 

wzmacnianie pozytywnych postaw; 

 angażowanie rodziców w rozwiązywanie 

problemów wychowawczych; 

 zajęcia edukacyjne, wychowawcze 

zwłaszcza o tematyce związanej  

z przeciwdziałaniem agresji i przemocy; 

 zachęcanie uczniów do rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych; 

 zajęcia z psychologiem szkolnym - Trening 

Zastępowania Agresji; Trening umiejętności 

społecznych, Trening kontroli złości, 

Trening wnioskowania moralnego  

 koordynacja działań z zakresu 

bezpieczeństwa; 

 współpraca z instytucjami; 

 programy i przedstawienia profilaktyczne; 

 bezpieczne i celowe wykorzystywanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

 

Uczestnicy programu wychowawczo-profilaktycznego  

Programem objęci są uczniowie wszystkich klas w ramach zajęć wychowawczych,  

przedmiotów nauczania, zajęć pozalekcyjnych oraz innych zajęć  przeznaczonych na ten cel. 

Realizatorami Programu są wszyscy nauczyciele, specjaliści zatrudnieni w szkole oraz  
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zaproszeni edukatorzy. Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są 

wszyscy uczestnicy programu:  

Rodzice:     

 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi 

i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;  

 znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny proponowany przez szkołę;  

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa;  

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach,  

służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci. 

                                                                                                                                                      

Nauczyciele:  

 oddziaływają wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji 

dydaktycznych;  

 odpowiadają za życie, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole oraz 

podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;  

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w 

nauce oraz o przejawianych zdolnościach;  

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania;  

  inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;  

  kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;  

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji  i innych negatywnych zachowań;  

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy 

wszystkich uczniów; 

  wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy 

wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do 

specyficznych potrzeb ucznia;  
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 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, 

kompetencją  i postawą;  

 proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;  

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-

profilaktycznego  szkoły;   

Uczniowie:  

 przestrzegają regulaminu szkoły;  

 współorganizują spotkania klasowe i akcje szkolne;  

 znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności 

szkolnej;  

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,  

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;  

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  

 prowadzą zdrowy tryb życia dbają o swoje środowisko naturalne;  

 mają szacunek do  kultury, języka i tradycji narodowej;  

Monitoring i ewaluacja 

Monitoring realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego prowadzony jest na 

bieżąco poprzez analizę wpisów wychowawców w dziennikach. Poddawany jest 

systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter 

otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na początek i zakończenie roku szkolnego. 

Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwolą na określenie mocnych i słabych stron 

podjętych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.  

Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Siennicy został pozytywnie zaopiniowany w dniu 30.08.2021 r. uchwałą 

Rady Pedagogicznej nr 10/2021. 

Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Siennicy został pozytywnie zaopiniowany w dniu 08.09.2021 r. uchwałą 

Rady Rodziców nr 1/2021. 
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Treści wychowawcze do realizacji podczas zajęć w 

grupach przedszkolnych, zerówkach  

oraz treści wychowawczo-profilaktyczne klasach  

I-III 

OBSZAR: INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA 

- diagnoza mocnych stron, zainteresowań i pasji uczniów oraz odkrywania zdolności i umiejętności, talentów; 

- tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań i pasji;  

- motywowanie do nauki m.in. poprzez aktywizujące metody, sięganie po nowe metody i narzędzia pracy, 

wykorzystywanie narzędzi telekomunikacyjnych oraz angażowanie rodziców w działania mające na celu 

rozbudzanie motywacji do nauki;  

- edukacja w zakresie technik skutecznego uczenia się; 

- mądre gospodarowanie czasem wolnym 

- rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów;  

- wdrażanie uczniów do samodzielności; 

- integracja zespołu klasowego; 

- diagnoza sytuacji społecznej i materialnej; 

- kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy; 

- promowanie postępów w nauce i zachowaniu; 

- wprowadzanie dzieci w tematykę związaną z różnymi zawodami; 

- promowanie ekologicznego stylu życia 

- uwrażliwianie na prawdę i dobro 

OBSZAR : RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

Zadania do realizacji 

- zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej 

społeczności, rodziny i kraju;  

- kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł,  

-kształtowanie bezpieczeństwa szczególnie w okresie trwającej epidemii;  

- przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;  

- rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych 

doświadczeń;  

- kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; 

- kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich 

potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;  

- rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym  

i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów; 

- kształtowanie nawyków i odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach, zwłaszcza postawy szacunku 

wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz osób dorosłych; 

- obserwacja najmłodszych uczniów pod kątem przeciwdziałania przemocy rówieśniczej 
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O BSZAR: ZDROWIE - EDUKACJA ZDROWOTNA 

Zadania do realizacji 

- 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, za środowisko naturalne; 

- 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. 

- edukacja na temat zagrożeń związanych ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu przed ekranem komputera, 

telewizora. 

OBSZAR: KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ 

Zadania do realizacji  

- kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o 

język i kulturę wypowiadania się;  

- kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, wrażliwości na prawdę i dobro; 

- 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; 

- aktywne 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 radzenia sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, 

budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;  

- przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie 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. 
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OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ 

RYZYKOWYCH, PROBLEMOWYCH  

Zadania do realizacji 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie 

właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych; 

- kształtowanie właściwych postaw i zachowań we współpracy z rodzicami; 

- 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. 

- rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji 

podczas zajęć w klasach IV-VIII 

OBSZAR: INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA 

Zadania do realizacji 

 

Klasa IV 

- Diagnoza mocnych stron, zainteresowań i pasji uczniów. 

- Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań, zdolności i umiejętności, 

pasji.  

- Rozwijanie motywacji do nauki. 

- Edukacja w zakresie technik skutecznego uczenia się.  

- Wdrażanie uczniów do samodzielności.  

- Diagnoza sytuacji społecznej i materialnej. 

- Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy.  

- Promowanie postępów w nauce i zachowaniu.  

- Rozwijanie kreatywności i innowacyjności. 

 

Klasa V 

- Motywowanie do rozwoju własnych zainteresowań.  

- Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań, zdolności i umiejętności, 

pasji.  

- Kształtowanie motywacji do nauki. 
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- Zachęcanie do korzystania z technik skutecznego uczenia się.  

- Rozwijanie samodzielności uczniów. 

- Budowanie poczucia własnej wartości. 

- Rozwijanie  umiejętności poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy. 

- Promowanie postępów w nauce i zachowaniu. 

- Rozwijanie kreatywności i innowacyjności. 

 

Klasa VI 

- Motywowanie do rozwoju własnych zainteresowań.  

- Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań, zdolności, umiejętności, 

pasji.  

- Kształtowanie motywacji do nauki.  

- Zachęcanie do korzystania z technik skutecznego uczenia się.  

- Rozwijanie samodzielności uczniów. 

- Budowanie poczucia własnej wartości. 

- Diagnoza predyspozycji zawodowych.  

- Wykorzystywanie potencjału grupy do wpierania indywidualnego potencjału ucznia.   

- Promowanie postępów w nauce i zachowaniu. 

- Rozwijanie kreatywności i innowacyjności. 

 

Klasa VII 

- Mobilizowanie do rozwoju własnych zainteresowań.  

- Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań, zdolności, umiejętności, 

pasji.  

- Zachęcanie do zorganizowanego świadomego samokształcenia opartego na wiedzy na temat 

metod uczenia się. 

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości . 

- Diagnoza predyspozycji zawodowych.  

- Wykorzystywanie potencjału grupy do wspierania indywidualnego potencjału ucznia. 

- Promowanie postępów w nauce i zachowaniu. 

-Rozwijanie twórczej, kreatywnej postawy oraz zdolności do sterowania własnym 

kształceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej jak i poza nią. 

- Rozwijanie innowacyjności. 

 

Klasa VIII 

- Mobilizowanie do rozwoju własnych zainteresowań.  

- Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań, zdolności, umiejętności, 

pasji.  

- Zachęcanie do zorganizowanego świadomego samokształcenia opartego na wiedzy na temat 

metod uczenia się. 

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości.  

- Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

- Wykorzystywanie potencjału grupy do wspierania indywidualnego potencjału ucznia. 

 - Promowanie postępów w nauce i zachowaniu. 

- Kształtowanie twórczej, kreatywnej postawy oraz zdolności do sterowania własnym 

kształceniem zarówno  

w rzeczywistości szkolnej jak i poza nią. 

- Rozwijanie innowacyjności  i przedsiębiorczości. 
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OBSZAR : RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

Zadania do realizacji 

 

Klasa IV 

- Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.  

- Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb. 

- Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi. 

- Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. 

- Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.  

- Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, 

wspólnota). 

 

Klasa V 

- Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania. 

- Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb. 

- Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.  

- Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji 

(wolontariat). 

- Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. 

- Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów 

- Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, 

wspólnota).  

 

Klasa VI 

- Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i 

poglądów. 

- Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu. 

- Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby 

udzielania pomocy (wolontariat). 

- Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. 

- Rozwijanie umiejętności efektywnej współpracy z innymi ludźmi. 

- Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka. 

- Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów. 

- Rozwijanie samorządności. 

 

Klasa VII 

- Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań 

i poglądów 

- Zachęcanie do aktywnego udziału w wolontariacie.  

- Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. 

- Kształtowanie umiejętności efektywnej współpracy z innymi ludźmi. 

- Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. 

- Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat). 

- Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka. 

- Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów. 

- Rozwijanie samorządności. 

 

Klasa VIII 

- Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i 

poglądów. 
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- Zachęcanie do aktywnego udziału w wolontariacie. 

- Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. 

- Doskonalenie umiejętności efektywnej współpracy z innymi ludźmi. 

- Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka. 

- Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów 

- Rozwijanie samorządności. 

 

OBSZAR: ZDROWIE - EDUKACJA ZDROWOTNA 

Zadania do realizacji 

 

Klasa IV 

- 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. 

- Wzmacnianie edukacji ekologicznej, promowanie odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

- Rozwijanie asertywności, kształtowanie umiejętności mówienia „nie” oraz prezentowania 

własnych opinii i oczekiwań. 

- Profilaktyka uzależnień zwłaszcza w zakresie profilaktyki antynikotynowej, alkoholowej 

oraz dotyczącej zagrożeń związanych ze spożywaniem napojów energetycznych. 

 

Klasa V 

- Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. 

- Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich 

demotywują. 

- Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.  

- Wzmacnianie edukacji ekologicznej, promowanie odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

- Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i 

niedoskonałości. 

- Rozwijanie asertywności, kształtowanie umiejętności mówienia „nie” oraz prezentowania 

własnych opinii i oczekiwań. 

- Profilaktyka uzależnień zwłaszcza w zakresie profilaktyki antynikotynowej, alkoholowej 

oraz dotyczącej zagrożeń związanych ze spożywaniem napojów energetycznych. 

 

Klasa VI 

- Dostarczenie wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem. 

- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości. 

- Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i 

słabszych stron. 

- Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. 

- Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. 

- Rozwijanie asertywności, kształtowanie umiejętności mówienia „nie” oraz prezentowania 

własnych opinii i oczekiwań. 
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- Profilaktyka uzależnień zwłaszcza w zakresie profilaktyki antynikotynowej, alkoholowej, 

antynarkotykowej oraz dotyczącej zagrożeń związanych ze spożywaniem napojów 

energetycznych, środków uspokajających. 

- Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem środków 

niewiadomego pochodzenia i przeznaczenia (m.in. dopalaczy) oraz leków wydawanych bez 

recepty, używanych w celach pozamedycznych. 

 

Klasa VII  

- Dostarczenie wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem. 

- Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też 

odpowiedzialność 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. 

- Rozwijanie asertywności, kształtowanie umiejętności mówienia „nie” oraz prezentowania 

własnych opinii i oczekiwań. 

- Profilaktyka uzależnień zwłaszcza w zakresie profilaktyki antynikotynowej, alkoholowej, 

antynarkotykowej oraz dotyczącej zagrożeń związanych ze spożywaniem napojów 

energetycznych, środków uspokajających. 

- Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem środków 

niewiadomego pochodzenia i przeznaczenia (m.in. dopalaczy) oraz leków wydawanych bez 

recepty, używanych w celach pozamedycznych. 

 

Klasa VIII 

- Dostarczenie wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem. 

- Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też 

odpowiedzialność za swoje działania, decyzje. 

- Doskonalenie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów. 

- Doskonalenie umiejętności hierarchizacji zadań. 

- Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez rozwijanie osobistego potencjału. 

- Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i 

psychicznych w okresie dojrzewania. 

- Rozwijanie asertywności, kształtowanie umiejętności mówienia „nie” oraz prezentowania 

własnych opinii i oczekiwań. 

- Profilaktyka uzależnień zwłaszcza w zakresie profilaktyki antynikotynowej, alkoholowej, 

antynarkotykowej oraz dotyczącej zagrożeń związanych ze spożywaniem napojów 

energetycznych, środków uspokajających. 

- Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem środków 

niewiadomego pochodzenia i przeznaczenia (m.in. dopalaczy) oraz leków wydawanych bez 

recepty, używanych w celach pozamedycznych. 

 

 

OBSZAR: KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ 

Zadania do realizacji 

 

Klasa IV 

- Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka. 

- Kształtowanie kultury języka. 
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- Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.  

- Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia. 

- Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze. 

- Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty 

narodowej  

oraz postawy patriotycznej. 

 

 Klasa V 

- Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. 

- Intensyfikacja działań promujących kulturalne słownictwo. 

- Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw. 

- Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.  

- Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.  

- Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze. 

- Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty 

narodowej oraz postawy patriotycznej. 

 

Klasa VI 

- Rozwój zainteresowań, poszerzanie autonomii i samodzielności. 

- Intensyfikacja działań promujących kulturalne słownictwo. 

- 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. 

- Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty 

narodowej oraz postawy patriotycznej. 

 

Klasa VII 

- Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

- Intensyfikacja działań promujących kulturalne słownictwo. 

- Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, 

zaangażowania  

w zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

- Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność  

i wytrwałość. 

- Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

- Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

 

Klasa VIII 

- Mobilizowanie do korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego. 

- Intensyfikacja działań promujących kulturalne słownictwo. 

- Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, 

zaangażowania  

w zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

- Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

- Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

- Aktywne włączanie się w lokalne i ogólnopolskie akcje kulturalne. 

- Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty 

narodowej oraz postawy patriotycznej. 
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OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA  

ZACHOWAŃ RYZYKOWYCH, PROBLEMOWYCH 

 

Klasa IV 

- Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania 

problemów.  

- Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję. 

- Informowanie o szkodliwości środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, leków). 

- Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

 

Klasa V 

- 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. 

- Dostarczenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.  

- Informowanie o szkodliwości środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, leków). 

- Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

 

Klasa VI 

- Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz stosowania ich w rozwiązywaniu sytuacji 

konfliktowych. 

- Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania 

i wnioskowania.  

- 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. 

- Dostarczenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.  

-  Informowanie o szkodliwości środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, leków). 

-  Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

- Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania  z zasobów 

dostępnych  

w sieci Internet. 

 

Klasa VII 

- Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz stosowania ich w rozwiązywaniu sytuacji 

konfliktowych. 

- Wykształcenie asertywności, umiejętności mówienia „nie”, prezentowania własnych opinii  

i oczekiwań. 

- Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.  

- Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich. 

- Dostarczenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej 

oraz przemocy  

w rodzinie. 
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- Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym. 

-  Informowanie o szkodliwości środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, leków). 

- Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

- Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania  z zasobów 

dostępnych w sieci Internet. 

 

Klasa VIII 

- Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz stosowania ich w rozwiązywaniu sytuacji 

konfliktowych. 

- Wykształcenie asertywności, umiejętności mówienia „nie”, prezentowania własnych opinii i 

oczekiwań. 

- Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

- Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.  

- Dostarczenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej 

oraz przemocy w rodzinie. 

- Informowanie o szkodliwości środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, leków). 

- Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym. 

- Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

- Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania  z zasobów 

dostępnych w sieci Internet. 


