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1. Założenia teoretyczne: 

Do realizacji programu  wychowawczo - profilaktycznego szkoły zostaną wykorzystane  strategie wychowawcze i profilaktyczne oraz teorie wyjaśniające 

przyczynę problemu: 

strategie wychowawcze: 

            Ważną funkcję w podmiotowym sposobie wychowania pełnią strategie wychowawcze. Marian Nowak wyróżnia tu: strategię dysonansu, strategię 

świadectwa i strategię stymulacji. 

➢ 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 wartości. 

➢ U podstaw strategii świadectwa znajduje się identyfikacja z wartościami osoby znaczącej, która jest ich nośnikiem. Dzięki tej strategii 

wychowawca     jako osoba znacząca pomaga wychowankowi w rozwoju aksjologicznym przez ukazywanie życia zgodnego z deklarowanymi 

wartościami. 

➢ Strategia stymulacji sprowadza się do zindywidualizowania i ukonkretnienia wartości, na które wychowanek jest już wrażliwy. Zadaniem 

wychowawcy jest wspomaganie wychowanka w urzeczywistnianiu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości przez ukazywanie kierunków 

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

Strategie profilaktyczne: 

➢ Strategie wiodące: 

• kształtowanie  umiejętności  życiowych, 
• rozwój umiejętności wychowawczych, 

• edukacja normatywna, 
• budowanie więzi ze szkoła, 

• wsparcie mentorów 
 

➢ strategie uzupełniające: 

• przekaz wiedzy, 

• alternatyw, 
• edukacja rówieśnicza, 
• trening umiejętności odmawiania. 



 

Teorie wyjaśniające przyczynę problemu: 

• teoria społecznego uczenia się; 

• koncepcja substancji "torujących drogę"; 

• koncepcja poprawy reputacji (A. Caroll); 

• koncepcja wzmacniania odporności (A. Fuller); 

• teoria zachowań problemowych (Jesser & Jesser); 

• teoria uzasadnionego działania ( Ajzen i Fisshbien) 

 

2. Sylwetka absolwenta 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Drożkach posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia. Potrafi samodzielnie uczyć się i 

zdobywać informacje z różnych źródeł. Planuje i organizuje własną naukę. Samodzielnie planuje swoją przyszłość. Dba o mowę ojczystą. Posłuje się 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w celu zdobycia dokumentacji i prezentacji wiedzy. Jest człowiekiem kulturalnym i tolerancyjnym. Potrafi 

odnaleźć się we współczesnym świecie. Zna i stosuje zasady życia społecznego. Wie, że przynależy do wspólnoty europejskiej, ale ma poczucie tożsamości 

narodowej.   

 Nasz absolwent jest patriotą, który szanuje symbole i tradycje narodowe. Promuje zdrowy styl życia. Dba o rozwój fizyczny oraz psychiczny. Jest 

asertywny wobec uzależnień i nałogów. Troszczy się o środowisko naturalne oraz zdrowie własne i innych. 
 
 

3.  Obszary działań wychowawczo - profilaktycznych w szkole oraz wartości ku którym będziemy podążać wraz z wychowankiem: 

➢ Zdrowie – edukacja zdrowotna; 

➢ Relacje – kształtowanie postaw społecznych; 

➢ Kultura – wartości, normy, wzory zachowań; 

➢ Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych). 

 



 

4. Cele, w tym określenie celu ogólnego, uwzględniającego przyjęte wcześniej założenia teoretyczne i wyniki diagnoz, oraz cele szczegółowe. 
 

 Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje działania podejmowane podczas realizacji programu nauczania Szkoły Podstawowej w Drożkach. 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 w szczególności 

kształcenie rozwijające samodzielność i innowacyjność uczniów. 

           Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany został na podstawie wniosków z poprzedniego roku szkolnego 2017/2018 oraz dokonanej analizy 

sytuacji dydaktyczno-wychowawczej  w szkole przy użyciu narzędzi: 

• obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, uroczystościach szkolnych, podczas przerw, na boisku, w drodze do i ze szkoły oraz 

wyjść pozaszkolnych, 

• analizy dokumentacji wychowawców klas, zapisów w dziennikach klasowych, 

• rozmów z uczniami, ich rodzicami, wychowawcami i nauczycielami. 

 

 

            Cele programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

Celem głównym działań wychowawczo-profilaktycznych podejmowanych w naszej placówce będzie kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw 

prospołecznych, które w znacznym stopniu obniżą ryzyko wystąpienia zachowań zaburzających zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Budowanie poczucia własnej wartości. 

2. Kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne. 

3. Kształtowanie  postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę ale też odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. 

4. Kultywowanie tradycji związanych z historią szkoły, oraz wsi. 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla hymnu państwowego, barw narodowych, godła, świąt państwowych. 

6. Uwrażliwienie na takie wartości, jak: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność. 

7. Przyjmowanie odpowiedzialności za własne słowa i czyny. 

8. Kształtowanie tolerancji dla odmienności i indywidualności. 

9. Dbanie o kulturę języka i zachowania. 

10. Rozwijanie umiejętności utrzymywania wartościowych i przyjaznych kontaktów z ludźmi. 

11. Kształcenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami. 

12. Kształcenie umiejętności komunikowania się, oraz poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów. 

13. Kształtowanie nawyku właściwego odbioru i wykorzystywania komputera, internetu oraz multimediów. 

14.         Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej. 



 

Cele te realizowane będą poprzez: 

• Włączanie treści wychowawczo-profilaktycznych w codzienne działania dydaktyczno-wychowawcze wychowawców i nauczycieli oraz w inne         

wydarzenia mające miejsce na terenie szkoły. 

• Organizowanie spotkań ze specjalistami z dziedziny profilaktyki, 

• Pedagogizację rodziców, 

• Konsultacje dla rodziców 

• Organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, 

• Wdrażanie i egzekwowanie norm i zasad obowiązujących w naszej szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan Wychowawczo - Profilaktyczny dla Oddziału Przedszkolnego  

 

Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie. 

Sposób wykonania:  

1. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi.  

2. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ Ja’’ i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa.  

3. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.  

4. Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów.  

5. Kształcenie przywiązania do najbliższego otoczenia społecznego rodziny, przedszkola, środowiska.  

6. Wyrabianie samodzielności, umiejętności współdziałania na rzecz innych.  
 

Dostarczanie przeżyć, radości odkrywania i wyobraźni. 

Sposób wykonania:  

1. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem- kształtowanie postawy twórczej.  

2. Poszanowanie własności społecznej z uwzględnieniem sprzętu szkolnego, zabawek. 

3. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, rozróżnianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.  

4. Poznanie zasad postępowania warunkującego  bezpieczeństwo dziecka; 

• uświadomienie zagrożeń czyhających w ruchu drogowym,  

• przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym.  

• wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie, manipulowanie oraz przekształcanie przedmiotów. 
 

Nawyki higieniczno- kulturowe. 

Sposób wykonania:  

1. Przyzwyczajanie do systematycznego dbania o swoją czystość osobistą.  

2. Czynności samoobsługowe związane z obsługą własną.  

3. Porządkowanie sali, kącika zabawy, miejsca pracy półek itp.  



4. Wdrażanie do systematycznej pracy.  

5. Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.  

6. Zapoznanie z różnymi formami technik.  

7. Wspieranie samodzielnych działań dziecka.  

 

Poznanie rodzinnego kraju. 

Sposób wykonania:  

1. Kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt i roślin oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody.  

2. Zaznajamianie z miejscowymi instytucjami użyteczności społecznej i omawianie ich podstawowych funkcji.  

3. Rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju. 

4. Zaznajamianie z historią i tradycjami naszej miejscowości w nawiązaniu do legend             i wspomnień mieszkańców.  

 

Uroczystości szkolne- przedszkolne.  

Sposób wykonania:  

• Pasowanie na Przedszkolaka -recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek  

• Andrzejki - wróżby, wspólna zabawa przy muzyce. 

• Mikołajki - spotkanie z Mikołajem, wręczenie upominków, wspólne zdjęcia  

• Wigilia - wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń  

• Dzień Babci i Dziadka - montaż słowno- muzyczny, recytacja wierszy, śpiewanie piosenek tematycznie związanych z babcią i dziadkiem, wręczenie 

wykonanych własnoręcznie upominków, wspólny poczęstunek, 

• Zajączek – wręczenie upominków, wspólna zabawa. 

• Dzień Rodziny - montaż literacko- muzyczny, śpiewanie piosenek, recytacja wierszy tańce. 

• Dzień Dziecka - zorganizowanie gier , zabaw, konkursów, rozdanie upominków.  

• Zakończenie roku szkolnego. - wręczenie dyplomów, pożegnanie przedszkolaków.   

 

Współpraca z rodzicami  

Sposób wykonania:  

1. Przybliżenie rodzicom treści pracy z dziećmi w przedszkolu.  



2. Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.  

3. Wspólne rozwiązywanie trudności wychowawczych oraz wspólna odpowiedzialność za rozwój dziecka i postępy w nauce.  

4. Nasilenie współpracy z rodzicami dzieci wymagających indywidualnej pracy korekcyjno –kompensacyjnej .  

5. Wzajemne poznanie i rozumienie się wychowawcy i rodziców oraz wychowanków – rozumienie atmosfery domowej dziecka.  

6. Udział rodziców w procesie dydaktycznym w charakterze obserwatorów.  

• organizowanie zajęć otwartych  

• pedagogizacja rodziców z czynnym udziałem.  

7. Udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych jako współorganizatorzy.  

8. Pomoc w organizowaniu i pełnieniu opieki w czasie wycieczek.  

9. Zapraszanie rodziców wykonujących ciekawe zawody.  

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym  

Sposób wykonania:  

1. Współpraca oddziału przedszkolnego ze Szkołą Podstawową w Drożkach. 

• nawiązanie kontaktu z nauczycielami i uczniami,  

• wprowadzenie dzieci w tematykę szkolną, 

• wspólne wycieczki, zabawy, konkursy z młodszymi klasami,  

• eksponowanie prac plastycznych dzieci. 

2. Policja- przybliżenie dzieciom pracy policjanta, podstawowych zasad ruchu drogowego.  

3. Służba zdrowia – przybliżenie dzieciom pracy lekarza, zasad zdrowego trybu życia. 

4. Udział w Dożynkach Gminnych – w Rychtalu 

 

 

 

 

 



PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W KLASIE I  

 

 

Obszar 

 

 

 

Zadania 

 

 

Edukacja społeczna i inne na 

których realizowana jest dana 

tematyka 

 

 

 

Działania wychowawcze 

 

Termin realizacji / osoba 

odpowiedzialna 

 

ZDROWIE  

- edukacja zdrowotna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami dbałości o zdrowie 

własne i innych, kształtowanie 

umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającego 

zdrowemu stylowi życia. 

 

funkcje życiowe człowieka 

Poznanie wartości odżywczych 

owoców i warzyw. 

  

Październik/wychowawca 

 

 Udział uczniów w programie 

TRZYMAJ  FORMĘ 

 

 

Kwiecień i maj / nauczyciel 

wych. fiz.  

 

społeczna 

Układanie i prezentowanie 

reklamy zdrowej żywności 

 

  

Kwiecień / wychowawca 

 

Zapoznanie z zasadami 

zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej. 

 

funkcje życiowe człowieka 

Rola racjonalnego odżywiania 

się, snu i ruchu na świeżym 

powietrzu dla zdrowia 

człowieka. 

 

 

 

 

Październik i czerwiec / 

wychowawca 

 

 

 

Stawianie wymagań 

dotyczących: higieny osobistej, 

zachowywania czystości wokół 

siebie, w plecaku, kultury 

korzystania z urządzeń 

sanitarnych. 

 

Zorganizowanie wystawy 

przedmiotów służących do 

higieny osobistej. 

 

 

 

Cały rok / wychowawca 

 

 

 

 

 

Kwiecień / wychowawca 

 

Przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających na celu zdrowy styl 

życia w aspekcie fizycznym i 

 

funkcje życiowe człowieka 

– Wyjaśnienie, na czym polega 

   praca lekarza. 

– Narzędzia przydatne w pracy     

  

Marzec / wychowawca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psychicznym. lekarza. 

– Wpływ warunków 

pogodowych i 

niedostosowanego do nich 

stroju na zdrowie. 

– Umiejętność zwrócenia się 

   o pomoc w razie choroby. 

 

 

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne 

zdrowie. 

 

funkcje życiowe człowieka 

Dobieranie właściwego stroju 

do warunków pogodowych. 

  

Październik, grudzień,kwiecień 

/ wychowawca 

 

Pogadanka z panią pielęgniarką Pielęgniarka szkolna 

 

Zagrożenia zdrowia i życia 

podczas zabaw zimowych. 

 

  

Luty / wychowawca 

 

Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na rzecz 

ochrony przyrody w swoim 

środowisku. 

 

przyrodnicza 

– Wskazywanie rzeczy, z 

których można odzyskać 

surowce potrzebne do produkcji 

innych przedmiotów. 

– Wyjaśnienie pojęcia 

recykling. 

– Rozpoznawanie i podawanie 

nazw gatunków zwierząt 

objętych ochroną. 

– Rozumienie idei ochrony 

przyrody. 

- Segregowanie odpadów i 

stosowanie opakowań 

ekologicznych. 

 

  

Styczeń / wychowawca 

 

przyrodnicza 

Segregowanie odpadów – 

łączenie zdjęć odpadów z 

pojemnikiem w odpowiednim 

kolorze. 

 

  

Kwiecień / wychowawca 

 

Kształtowanie umiejętności 

analizy zjawisk przyrodniczych, 

 

przyrodnicza 

Wyjaśnianie istoty 

  

Październik / wychowawca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozumowania przyczynowo-

skutkowego. 

obserwowanych zjawisk – 

babie lato. 

przyrodnicza 

Przystosowanie roślin do 

zmian atmosferycznych 

związanych z następstwem pór 

roku. 

 

 

funkcje życiowe człowieka 

– Właściwe zachowanie w sytu     

acji zagrożenia powodzią. 

– Umiejętność zwracania się o   

pomoc. 

– Zagrożenia dla człowieka ze       

strony przyrody – powodzie. 

 

  

Marzec / wychowawca 

 

Uświadomienie wpływu 

przyrody nieożywionej na życie 

ludzi, zwierząt i roślin. 

 

społeczna 

- Odpowiedzialność za zwierzę. 

- Obowiązki rodzinne i 

domowe. 

 

  

Listopad / wychowawca 

 

 

przyrodnicza 

- Zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego w wielkim 

mieście ze strony człowieka 

(zatruwanie powietrza). 

 

-  Zagrożenia dla środowiska 

morskiego wynikające z 

działalności człowieka. 

 

  

Maj / wychowawca 

 

Kształtowanie wytrwałości w 

działaniu i dążeniu do celu, 

umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki. 

 

społeczna 

– Marzenia a rzeczywistość. 

–Nazywanie emocji związanych 

z marzeniami. 

 

  

Luty / wychowawca 

 

wychowanie fizyczne 

  Zgodne uczestnictwo w grach i 

zabawach zespołowych. 

 

  

Cały rok szkolny/ nauczyciel 

wych. fiz. 



 

RELACJE  

- kształtowanie postaw 

społecznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie podstawowych 

umiejętności komunikacyjnych. 

 

funkcje życiowe człowieka 

Bezpieczne organizowanie 

zabaw. 

 

  

Cały rok szkolny / wychowawca 

 

Rozwijanie umiejętności 

formułowania prostych 

wniosków na podstawie 

obserwacji i własnych 

doświadczeń. 

 

 

społeczna 

Ocenienie postępowania 

bohaterów znanych bajek. 

  

Październik, grudzień, luty, maj 

/ wychowawca 

 

Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania obowiązujących 

reguł. 

 

społeczna 

Przestrzeganie zasad zgodnej 

zabawy i współpracy z 

rówieśnikami. 

 

  

Cały rok szkolny / wychowawca 

 

społeczna 

– Właściwe zachowanie w 

bibliotece szkolnej oraz 

czytelni. 

– Przestrzeganie ustalonego 

regulaminu. 

 

  

Październik / wychowawca 

 

Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i 

podtrzymywania relacji z 

rówieśnikami, rozpoznawania 

ich potrzeb, zgodnej współpracy 

z innymi z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł 

kultury osobistej. 

 

społeczna 

– Współpraca w czasie przygo  

towywania inscenizacji wiersza 

Jana Brzechwy Na straganie. 

– Dobieranie ról do 

predyspozycji U. 

 

  

Wrzesień / wychowawca 

 

Udział w zawodach sportowych 

 

Maj / nauczyciel wych. fiz. 

 

Przygotowanie do 

sprawiedliwego i uczciwego 

oceniania zachowania własnego 

i innych ludzi. 

 

społeczna 

Akceptowanie konsekwencji 

swojego uczestnictwa w grupie 

i własnego w niej postępowania 

w odniesieniu do przyjętych 

zasad i norm. 

 

  

Cały rok szkolny / wychowawca 

 

społeczna 

  

Cały rok szkolny / wychowawca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Kulturalne rozwiązywanie 

konfliktów. 

– Używanie słów 

grzecznościowych. 

– Umiejętność przyznawania się 

do winy. 

 

Zapoznanie z podstawowymi 

prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju. 

 

społeczna 

Identyfikowanie się z grupą 

społeczną – klasa w szkole. 

 

 

 

 

Wrzesień / wychowawca 

 

 społeczna 

Przyjmowanie roli w grupie 

zgodnie z przyjętymi normami, 

zasadami i stosowanie ich w 

codziennym życiu. 

  

Październik / wychowawca 

 

społeczna 

Identyfikowanie się ze swoim 

narodem. 

 

  

Listopad / wychowawca 

 

społeczna 

– Obowiązki członków rodziny 

związane z przygotowaniami 

do świąt. 

– Współpraca z rówieśnikami 

i dorosłymi. 

 

  

Grudzień / wychowawca 

 

społeczna 

Przynależność do rodziny i 

wynikające z tego obowiązki 

domowe. 

 

  

Luty / wychowawca 

 

Rozwijanie empatii, 

umiejętności podejmowania 

działań mających na celu pomoc 

słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania 

konfliktów i sporów. 

 

społeczna 

 - Pomoc innym. 

– Składanie życzeń. 

– Rozwijanie empatii. 

 

  

Grudzień / wychowawca 

 

społeczna 

–   Relacje rodzinne. 

  

Styczeń / wychowawca 



– Pomoc dziadkom, osobom   

starszym w rodzinie. 

– Wartość czasu wolnego 

spędzanego z dziadkami. 

 

 

społeczna 

– Uczucia i potrzeby chorych. 

– Pomoc koleżeńska. 

 

  

Luty / wychowawca 

 

Kultura  

- wartości normy wzory 

zachowań  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

właściwego komunikowania się 

w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i 

kulturę wypowiadania się. 

 

społeczna 

Respektowanie norm i reguł 

postępowania podczas zabawy. 

  

Cały rok szkolny / wychowawca 

 

Kształtowanie umiejętności 

analizy prostych sytuacji 

wychowawczych, odróżniania 

dobra od zła. 

 

społeczna 

Poszanowanie zwyczajów i 

tradycji różnych narodów. 

 

  

Wrzesień / wychowawca 

 

społeczna 

– Pomoc innym. 

– Odwaga i mądrość jako zalety 

zwyciężające zło. 

– Zagrożenia ze strony ludzi. 

 

  

Listopad / wychowawca 

 

Kształtowanie gotowości do 

uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także 

poszanowania innych kultur i 

tradycji, określanie swojej 

przynależności kulturowej 

poprzez kontakt z wybranymi 

dziełami sztuki, zabytkami i 

tradycją w środowisku 

rodzinnym, szkolnym i 

lokalnym, uczestniczenie w 

życiu kulturalnym środowiska 

rodzinnego, szkolnego, 

lokalnego oraz wydarzeniach 

organizowanych przez 

 

historyczna 

Uczestnictwo w obchodach 

Dnia Edukacji Narodowej. 

 

  

Październik / wychowawca 

 

społeczna 

Tradycje andrzejkowe. 

 

  

Listopad / wychowawca 

 

 

społeczna 

Tradycje związane 

z walentynkami. 

 

  

Luty / wychowawca 

 

społeczna 

- 1 Maja – Święto Pracy 

  

Maj / wychowawca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najbliższą społeczność. 

 

- 3 Maja – Święto Narodowe  

-Tradycje związane z obcho   

dami świąt majowych. 

 

 

 

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. 

 

 

 

społeczna 

Zasady zachowania się w 

księgarni. 

historyczna 

Szacunek dla książek 

  

Luty / wychowawca 

 

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. 

 

społeczna 

Znaczenie bycia dobrym 

sąsiadem. 

 

  

Październik / wychowawca 

 

społeczna 

– Wartość dobrych uczynków. 

– Wyjaśnienie pojęcia 

bezinteresowność. 

– Niesienie pomocy 

potrzebującym. 

– Rola uśmiechu. 

 

  

Luty / wychowawca 

 

Inspirowanie do podejmowania 

aktywności i inicjatyw oraz 

pracy zespołowej, wspomaganie 

działań służących kształtowaniu 

własnego wizerunku i 

otoczenia. 

 

społeczna 

Wykorzystywanie pracy 

zespołowej w procesie uczenia 

się. 

 

  

Wrzesień / wychowawca 

 

społeczna 

– Przygotowanie imprezy 

klasowej. 

– Podział obowiązków. 

– Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas wróżb. 

  

Listopad / wychowawca 



 

 

Przygotowanie do radzenie 

sobie w sytuacjach codziennych 

wymagających umiejętności 

praktycznych, budzeni szacunku 

dla pracy ludzi różnych 

zawodów. 

 

społeczna 

Przedstawienie charakterystyki 

wybranych zajęć i zawodów 

ludzi pracujących w szkole. 

 

  

Wrzesień / wychowawca 

 

społeczna 

Wymienienie poznanych 

numerów alarmowych. 

 

  

Styczeń / wychowawca 

 

Przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie 

własnych zainteresowań. 

 

  

Wyjazdy, wycieczki, warsztaty, 

zajęcia plastyczne i techniczne, 

udział uczniów w konkursach 

 

Cały rok szkolny / wychowawca 

i inni nauczyciele 

 

Wstępne kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji narodowych 

oraz tradycji związanych z 

rodziną, szkołą i społecznością 

Lokalną. 

 

historyczna 

– Święta majowe: 

1 Maja, 3 Maja, Dzień Flagi. 

– Prezentacja symboli 

narodowych: godła i flagi. 

– Rozpoznawanie flagi Polski 

wśród flag innych państw. 

– Informacje dotyczące 

narodowości, języka i 

prawodawstwa w Polsce. 

 

  

Maj / wychowawca 

 

Kształtowanie umiejętności 

wyrażania własnych emocji w 

różnych formach ekspresji. 

 

 

społeczna 

Jakie emocje towarzyszą nam 

każdego dnia? Jak radzić sobie 

ze złymi emocjami 

 

Warsztaty z przedstawicielem 

PPP 

 

Wrzesień i luty / wychowawca, 

pedagog 

 

Kształtowanie poczucia własnej 

wartości dziecka 

podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie 

kreatywności i 

przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje 

decyzje i działania. 

 

społeczna 

W czym jestem dobry? 

 

 

Udział uczniów w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych 

 

Październik / wychowawca 

 

społeczna 

Jestem odpowiedzialny, co to 

odpowiedzialność? 

  

Listopad / wychowawca 



 

 

Kształtowanie świadomości 

odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, tradycji 

kulturowej oraz ich praw. 

 

społeczna 

Odnoszenie się do poznanych 

wartości takich, jak: przyjaźń, 

życzliwość, pomoc 

potrzebującym. 

 

  

Wrzesień / wychowawca 

  

społeczna 

świąteczne tradycja w innych 

krajach 

  

Grudzień / wychowawca 

 

Bezpieczeństwo  

- profilaktyka zachowań 

ryzykownych (problemowych) 

 

 

Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia oraz 

sytuacjach nadzwyczajnych. 

 

przyrodnicza 

– Bezpieczeństwo w drodze z 

domu do szkoły i ze szkoły do 

domu. 

– Bezpieczne korzystanie ze 

środków komunikacji miejskiej. 

– Poznawanie zasad 

właściwego, bezpiecznego 

zachowania się w lesie. 

 

funkcje życiowe człowieka 

- Rozmowa na temat stosowania 

zasad ruchu drogowego i 

miejscach publicznych. 

- Stosowanie się do zasad 

bezpieczeństwa w szkole, 

odnajdywanie drogi 

ewakuacyjnej, rozpoznawanie 

znaków i symboli. 

 

  

Wrzesień / wychowawca 

 

funkcje życiowe człowieka 

 

Bezpieczne miejsca zabaw 

sportowych. 

 

  

Październik / wychowawca 



 

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. 

 

Pogadanki za zajęciach 

komputerowych 

  

Cały rok szkolny / wychowawca 

Warsztaty przeprowadzone 

przez pracownika PPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAM/PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W KLASIE II  

OBSZAR 
Klasa II 

 

ZDROWIE 

edukacja zdrowotna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treści wychowawczo - 

profilaktyczne do dyspozycji 

wychowawcy  

klasy II 

Zadania – cele 

Edukacja społeczna 

 i inne na których 

 realizowana jest dana tematyka 

Inne sposobności  

wychowawczo - 

 profilaktyczne 

Termin realizacji / 

 osoba odpowiedzialna 

Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami dbałości o zdrowie 

własne i innych, kształtowanie 

umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającego 

zdrowemu stylowi życia. 

- Dbałość o zdrowie – przestrzeganie 

zasad higieny osobistej. 

 

 

  IX, X 

 nauczyciel  

ed. przyrodniczej 

 

 Udział uczniów w programie 

TRZYMAJ  FORMĘ 

 

IV, V 

nauczyciel wych. fiz 

- Spędzanie czasu na świeżym  

powietrzu jako element zdrowego trybu 

życia. 

 

 

 

 

I, II 

 nauczyciel  

ed. przyrodniczej 

Zapoznanie z zasadami 

zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności 

fizycznej. 

- Utrwalanie podstawowych zasad 

racjonalnego odżywiania. 

- Dzielenie się wiadomościami na temat 

zasad racjonalnego odżywiania. 

- Wymienianie podstawowych zasad 

racjonalnego odżywiania się.  

 IX, X, V 

 nauczyciel ed. przyrodniczej 

 

 

 Udział w akcji „Śniadanie daje 

moc” 

XI  

wychowawca 

- Bezpieczne spędzanie czasu wolnego 

 

 X 

 nauczyciel ed. przyrodniczej 

Przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających na celu zdrowy styl 

życia w aspekcie fizycznym i 

psychicznym 

– Wyjaśnienie, na czym polega praca 

lekarza. – Narzędzia przydatnej pracy 

lekarza. – Wpływ warunków pogodowych 

i niedostosowanego do nich stroju na 

zdrowie. – Umiejętność zwrócenia się o 

 V 

 nauczyciel  

ed. przyrodniczej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomoc w razie choroby. 

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne 

zdrowie 

- Ubieranie się odpowiednio do pogody. 

- Obserwacja pogody  i dostosowanie 

stroju  

do warunków pogodowych. 

 IX, X, V  

nauczyciel ed. przyrodniczej 

 

 

Ed. przyrodnicza 

- Rozumienie konieczności kontrolowania 

stanu zdrowia, stosowanie się do zaleceń 

stomatologa i lekarza. 

 XI, IV 

 nauczyciel  

ed. przyrodniczej 

 - Dbanie o zdrowie 

i bezpieczeństwo swoje i innych. 

 

Cały rok 

wychowawca 

- Przestrzeganie zasad przyjmowania 

leków. 

 

 XI, XII 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

 

- Ustalanie zasad i reguł związanych 

z bezpieczeństwem podczas zabaw 

zimowych 

 

 I, II 

wychowawca 

Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na 

rzecz ochrony przyrody w 

swoim środowisku. 

- Zasady ochrony przyrody i konieczność 

niezaśmiecania środowiska. Rozumienie 

znaczenia selekcji odpadów 

i pozyskiwania surowców wtórnych. 

 

 IX, X 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

 

- Wskazywanie zagrożeń wynikających 

z zaśmiecania naszej planety. 

 

 IX, X 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

 

- Poznanie zagrożeń dla środowiska 

przyrodniczego ze strony 

człowieka wynikających z wyrzucania 

elektrośmieci. 

 I, II,  

nauczyciel ed. przyrodniczej 

Ed. przyrodnicza 

- Źródła energii odnawialnej. 

 

 I, II 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

Rozumienie sensu stosowania opakowań 

ekologicznych. 

 IV 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

 

- Dokarmiamy zwierzęta. Zimowe 

przysmaki dla przyjaciół z parku lub lasu. 

 I, II 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

 

- Rozpoznawanie roślin chronionych.  IV 

nauczyciel ed. przyrodniczej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie działań na rzecz ochrony 

przyrody we własnym środowisku. 

 IV 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

 

Znajomość zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego ze strony człowieka 

spowodowanego wypalaniem łąk. 

 

 V 

 nauczyciel  ed. przyrodniczej 

Kształtowanie umiejętności 

analizy zjawisk 

przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo-skutkowego 

- Podejmowanie rozsądnych decyzji 

i nienarażanie się na niebezpieczeństwo 

wynikające z pogody. 

- Orientowanie się w zagrożeniach ze 

strony silnego wiatru, huraganu, trąb 

powietrznych. 

 IX, X 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

 

Uświadomienie wpływu 

przyrody nieożywionej na 

życie ludzi, zwierząt i roślin. 

Zagrożenia dla środowiska 

Przyrodniczego w wielkim mieście ze 

strony człowieka (zatruwanie powietrza). 

Zagrożenia dla środowiska morskiego 

wynikające z działalności człowieka 

 IV/V 

nauczyciel  

ed. przyrodniczej 

Kształtowanie wytrwałości w 

działaniu i dążeniu do celu, 

umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki. 

Zgodne uczestnictwo w grach i zabawach 

zespołowych 

 Cały rok szkolny 

nauczyciel wych. fiz. 

RELACJE 

kształtowanie postaw  

społecznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie podstawowych 

umiejętności 

komunikacyjnych 

- Przypomnienie zasad bycia dobrym 

kolegą.  

- Stosowanie form grzecznościowych 

w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. 
- Współpraca z innymi w zabawie, nauce 

szkolnej i w sytuacjach życiowych. 

 

 Cały rok szkolny 

wychowawca 

Respektowanie prawa innych do pracy, 

wypoczynku. 

– Uczestniczenie w szkolnych 

wydarzeniach.  

– Współdziałanie w grupie rówieśników. 

 IX 

nauczyciel ed. społecznej 

Rozwijanie umiejętności 

formułowania prostych 

wniosków na podstawie 

obserwacji i własnych 

doświadczeń 

- Rozumienie znaczenia pracy w życiu 

człowieka. 

 

Ocenienie postępowania bohaterów 

znanych bajek. 

 X, II, V  

nauczycie ed. społecznej 

 

 cały rok szkolny 

wychowawca 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania 

obowiązujących reguł. 

- Przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i 

współpracy z rówieśnikami. 

- Respektowanie prawa innych do pracy, 

wypoczynku  

- Świadomość, jak należy zachowywać się 

w stosunku  

do dorosłych i rówieśników – formy 

grzecznościowe.  

 

 Cały rok szkolny 

wychowawca 

– Właściwe zachowanie w bibliotece 

szkolnej oraz czytelni. 

– Przestrzeganie ustalonego regulaminu 

 

 

 

 

 X 

 wychowawca 

Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i 

podtrzymywania relacji z 

rówieśnikami, rozpoznawania 

ich potrzeb, zgodnej 

współpracy z innymi z 

zachowaniem obowiązujących 

norm i reguł kultury osobistej. 

- Rozmowa na temat współpracy podczas 

zabaw i różnych sytuacji życiowych oraz 

o konieczności przestrzegania reguł 

obowiązujących w społeczności 

dziecięcej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X, V 

wychowawca 

- Odróżnianie, co jest dobre, a co złe 

w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. 

 

 

 

V, VI 

wychowawca 

 Udział w zawodach sportowych V   nauczyciel wych. fiz. 

Przygotowanie do 

sprawiedliwego i uczciwego 

oceniania zachowania 

własnego i innych ludzi. 

Akceptowanie konsekwencji 

swojego uczestnictwa w grupie 

i własnego w niej postępowania 

w odniesieniu do przyjętych zasad i norm. 

 Cały rok szkolny  

wychowawca 

Kulturalne rozwiązywanie 

konfliktów. 

– Używanie słów grzecznościowych. 

– Umiejętność przyznawania się 

do winy. 

 Cały rok szkolny  

wychowawca 

Zapoznanie z podstawowymi 

prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia 

oraz członka szkolnej 

społeczności, rodziny i kraju. 

 

 

 

Przypomnienie praw i 

obowiązków ucznia 

IX  

wychowawca 

 

 

 

Stworzenie klasowego 

kontraktu. 

IX 

wychowawca 



 

 

 

 

- Znajomość prawa dziecka.  VI 

nauczyciel ed. społecznej 

 

 

 

- Zwrócenie uwagi na potrzebę 

utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami. 

 

 XII 

nauczyciel ed. społecznej 

 

- Identyfikowanie się z grupą społeczną – 

klasa w szkole. 

  

Cały rok szkolny 

- Przyjmowanie roli w grupie zgodnie z 

przyjętymi normami, zasadami i 

stosowanie ich w codziennym życiu. 

 X 

wychowawca 

Identyfikowanie się ze swoim narodem.  XI    wychowawca 

– Obowiązki członków rodziny związane 

z przygotowaniami do świąt. 

– Współpraca z rówieśnikami i dorosłymi. 

 XII 

wychowawca 

– Przynależność do rodziny, relacje w niej  

i wynikające z przynależności do rodziny 

obowiązki 

domowe. 

 II,  V  

wychowawca 

 

 

 

 

 

 

- Rozumienie, co to jest sytuacja 

ekonomiczna rodziny, i świadomość, 

że trzeba do niej dostosować swoje 

oczekiwania dotyczące sposobu spędzania 

wakacji. 

 

 

. VI 

nauczyciel ed. społecznej 

Rozwijanie empatii, 

umiejętności podejmowania 

działań mających na celu 

pomoc słabszym i 

potrzebującym, umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

i sporów. 

- Dostrzeganie potrzeby pomagania 

słabszym. 

- Składanie życzeń.  

- Rozwijanie empatii 

- Rozumienie, że warto być odważnym, 

mądrym i pomagać potrzebującym. 

- Pomoc i współpraca koleżeńska w klasie. 

- Poznanie postaci i działalności Matki 

Teresy z Kalkuty. 

- Poznanie Organizacji i instytucji 

  

XII, I, II IV, VI  

wychowawca 

nauczyciel ed. społecznej 



charytatywnych – ich zadań i działalności. 

(WOŚP, Caritas, akcja Pajacyk). Praca 

wolontariusza. 

- Odróżnianie dobra od zła, 

niekrzywdzenie słabszych i pomoc 

potrzebującym.  

– Pomoc dziadkom, osobom starszym w 

rodzinie. 

– Wartość czasu wolnego spędzanego z 

dziadkami. 

 I 

wychowawca 

– Uczucia i potrzeby chorych. 

– Pomoc koleżeńska. 

 II 

wychowawca 

Kultura  

 Wartości, normy, 

 wzory zachowań  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

właściwego komunikowania 

się w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i 

kulturę wypowiadania się 

- Przestrzeganie reguł obowiązujących 

w społeczności dziecięcej. Grzeczne 

zwracanie się do innych. 

 

Respektowanie norm i reguł 

Postępowania podczas zabawy. 

  

 

Cały rok szkolny  

 wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

analizy prostych sytuacji 

wychowawczych, odróżniania 

dobra od zła. 

- Umiejętność rozróżniania w kontaktach 

z rówieśnikami, co jest dobre, a co złe 

 

- Kształtowanie postawy człowieka 

prawdomównego, niezatajającego prawdy 

 

Poszanowanie zwyczajów i tradycji 

różnych narodów. 

  

 

 

Cały rok szkolny 

wychowawca 

– Pomoc innym. 

– Odwaga i mądrość jako zalety 

zwyciężające zło. 

– Zagrożenia ze strony ludzi. 

 XI 

nauczyciel ed. społecznej 

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, 

- Poznanie działań na rzecz ochrony 

zabytków 

 

 

- Poszanowanie zabytków. 

 

 XI  

nauczyciel ed. przyrodniczej 

 

III 

nauczyciel ed. społecznej 

 Uczestnictwo w obchodach 

Dnia Edukacji Narodowej. 

X 

wychowawca 

– Tradycje andrzejkowe  XI 

wychowawca 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczestniczenie w życiu 

kulturalnym środowiska 

rodzinnego, szkolnego, 

lokalnego oraz wydarzeniach 

organizowanych przez 

najbliższą społeczność. 

Tradycje związane z walentynkami. 

 

 II 

wychowawca 

Tradycje związane ze świętami 

Wielkanocy. 

. 

 III  

wychowawca 

1 Maja – Święto Pracy 

3 Maja – Rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja.Tradycje związane z 

obchodzeniem świąt majowych. 

Uczestnictwo w obchodach 

świąt majowych 

V 

wychowawca 

- Orientowanie się w tym, że są ludzie 

szczególnie zasłużeni dla miejscowości, 

w której się mieszka, dla Polski i świata.  

 

 V 

wychowawca 

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. 

 

Zasady zachowania 

się w księgarni. 

 

Szacunek dla książek 

  

II 

wychowawca 

Kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek dla 

ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego. fizycznego 

oraz respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań w celu 

zapobiegania dyskryminacji 

- Respektowanie prawa innych do pracy 

i wypoczynku oraz utrzymywanie dobrych 

relacji z sąsiadami w miejscu 

zamieszkania. 

. 

 

 III 

wychowawca 

– Wartość dobrych uczynków. 

– Niesienie pomocy 

potrzebującym. 

 

 II 

 wychowawca 

Inspirowanie do 

podejmowania aktywności i 

inicjatyw oraz pracy 

zespołowej, wspomaganie 

działań służących 

kształtowaniu własnego 

wizerunku i otoczenia 

Wykorzystywanie pracy zespołowej w 

procesie uczenia się. 

 IX 

 wychowawca 

– Przygotowanie imprezy klasowej. 

– Podział obowiązków. 

– Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas wróżb. 

 XI 

wychowawca 

Przygotowanie do radzenie 

sobie w sytuacjach 

codziennych wymagających 

- Służby ratunkowe w Polsce. 

 

 II 

wychowawca 



 

 

 

umiejętności praktycznych, 

budzeni szacunku dla pracy 

ludzi różnych zawodów 

- Umiejętność udzielenia pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

 

 II 

wychowawca 

- Ustalanie zasad bezpiecznego 

korzystania z prądu. 

 I, II 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

- Przypomnienie poznanych 

numerów alarmowych. 

- Umiejętność powiadamiania dorosłych 

o wypadku i zagrożeniu. 

 I, VI 

wychowawca 

Przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie 

własnych zainteresowań. 

 Wyjazdy, wycieczki, warsztaty, 

zajęcia plastyczne i techniczne, 

udział uczniów w konkursach 

Cały rok szkolny  

wychowawca i inni 

nauczyciele 

Wstępne kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji narodowych 

oraz tradycji związanych z 

rodziną, szkołą i społecznością 

Lokalną. 

- Rozumienie przynależności narodowej 

i faktu mieszkania w Polsce. 

 -Rozpoznawanie i wymienianie symboli 

narodowych: flaga, godło, hymn 

narodowy. Kształtowanie uczuć 

patriotycznych. 

- Odpowiednia postawa podczas 

śpiewania hymnu państwowego. 

Znajomość najważniejszych wydarzeń 

dotyczących powstania hymnu i flagi 

polskiej 

 - Znajomość najważniejszych wydarzeń 

historycznych z dziejów Polski. 

 XI, XII, V  

wychowawca 

- Identyfikowanie się ze swoją rodziną 

i jej tradycjami. 

- Członkowie rodziny – nazewnictwo 

pokrewieństwa. 

-  Rozumienie, co to jest sytuacja 

ekonomiczna rodziny i świadomość, że 

trzeba do niej dostosować swoje 

oczekiwania. 

- Rozmowa na temat relacji między 

najbliższymi.  

- Rozumienie, co wynika z przynależności 

do rodziny, i wywiązywanie się 

z powinności wobec niej.  

- Budowanie więzi rodzinnych w czasie 

wspólnych zabaw. 

 XII 

wychowawca 

 

 

 

 

III. IV 

wychowawca 



- Docenianie czasu spędzonego z rodziną. 

- Porównanie zajęć dziadków dawniej 

i dziś. 

Kształtowanie umiejętności 

wyrażania własnych emocji w 

różnych formach ekspresji 

Jakie emocje towarzyszą nam każdego 

dnia? Jak radzić sobie ze złymi emocjami 

Warsztaty z przedstawicielem 

PPP 

IX, II wychowawca 

Kształtowanie poczucia 

własnej wartości dziecka 

podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie 

kreatywności i 

przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje 

decyzje i działania. 

W czym jestem dobry? 

 

Udział uczniów w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych 

Cały rok szkolny 

wychowawca 

Jestem odpowiedzialny, co to 

odpowiedzialność? 

 XI 

 wychowawca 

Kształtowanie świadomości 

odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, 

tradycji kulturowej oraz ich 

praw. 

- Tolerancja wobec osób innej 

narodowości i tradycji kulturowej. 

 

 

 XII, V 

wychowawca 

Bezpieczeństwo  

 profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 

Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowanie 

właściwego zachowania się w 

sytuacji zagrożenia życia i 

zdrowia oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

– Spędzanie wolnego czasu z rodziną.  

–Wyróżnianie sytuacji bezpiecznych i 

niebezpiecznych w czasie wakacji. 

 -Bezpieczeństwo w drodze z domu do 

szkoły i ze szkoły do domu. 

 -Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa 

w szkole, odnajdywanie drogi 

ewakuacyjnej, rozpoznawanie znaków i 

symboli. 

 -Ocenianie sytuacji na drodze 

i zachowania się pieszych  

 - Podawanie przykładów drogowych 

niebezpieczeństw i zagrożeń. Stosowanie 

zasad bezpieczeństwa na drodze. 

 

 IX, X  

nauczyciel ed. społecznej 

- Unikanie niebezpiecznych kontaktów 

z osobami nieznanymi. 

 IX, X 

wychowawca 

 

 

 

 

- Znajomość zagrożenia ze strony ludzi.  VI 

wychowawca 



- Dostrzeganie zagrożeń ze strony dzikich 

zwierząt. 

 

 X, ,XI, IV 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

- Rozpoznawanie grzybów jadalnych 

i niejadalnych 

 

 X 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

- Znajomość zasad zachowania się na 

górskim szlaku. 

- Zagrożenie lawinowe i jego stopnie. 

 

 

 XI, I 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

- Poznanie zjawiska atmosferycznego – 

burzy. 

- Uświadomienie zagrożenia z jego strony 

- Przestrzeganie zasad zachowania 

podczas burzy. 

 

 I 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

- Umiejętność powiadamiania dorosłych 

o wypadku, zagrożeniu, 

niebezpieczeństwie. 

 - Znajomość numerów telefonów 

alarmowych.  

 

 II  

 wychowawca 

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 

Pogadanki na zajęciach informatycznych 

 

 Cały rok szkolny  

wychowawca 

nauczyciel zajęć 

komputerowych  

Warsztaty przeprowadzone 

przez pracownika PPP 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAM/PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W KLASIE III  

 

OBSZAR 
Klasa III 

 

ZDROWIE 

edukacja zdrowotna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treści wychowawczo - 

profilaktyczne do dyspozycji 

wychowawcy  

klasy III 

Zadania – cele 

Edukacja społeczna 

 i inne na których 

 realizowana jest dana 

tematyka 

Inne sposobności  

wychowawczo - 

 profilaktyczne 

Termin realizacji / 

 osoba odpowiedzialna 

Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami dbałości o zdrowie 

własne i innych, kształtowanie 

umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającego 

zdrowemu stylowi życia. 

Omówienie czynników które 

zapewniają dobry sen. Dbałość 

o zdrowie 

 XI  

nauczyciel ed. przyrodniczej 

 Udział uczniów w programie 

TRZYMAJ  FORMĘ 

 

IV/V 

nauczyciel wych. fiz.  

Dbamy o zdrowie – wpływ 

emocji i uczuć na nasze 

samopoczucie. 

 IV 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

Zapoznanie z zasadami 

zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej. 

Rozmowa na temat zdrowego 

odżywiania. Piramida 

żywieniowa. 

 

 

 

 

Udział w akcji „Śniadanie daje 

moc” 

III 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

 

 

XI - wychowawca 

Przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających na celu zdrowy styl 

życia w aspekcie fizycznym i 

psychicznym 

Etapy życia człowieka. Dbałość 

o zdrowie warunkiem 

prawidłowego rozwoju 

 XI 

nauczyciel ed. przyrodniczej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne 

zdrowie 

Dźwięki bezpieczne i szkodliwe 

dla zdrowia. Jak należy dbać o 

słuch?. 

 XII  

nauczyciel ed. przyrodniczej 

Rozumienie konieczności 

kontrolowania  swojego stanu 

zdrowia i stosowania się do 

zaleceń stomatologa. 

 VI 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na rzecz 

ochrony przyrody w swoim 

środowisku. 

Poznanie niektórych roślin i 

zwierząt żyjących  

w ekosystemie jeziora. 

Wykonanie doświadczenia „Jak 

działa detergent na powierzchni 

wody?”. 

 III 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

Wymienia sposoby oszczędzania 

wody i prądu.  

Przyporządkowuje odpady do 

odpowiednich pojemników do 

segregacji. 

 X 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

Kształtowanie umiejętności 

analizy zjawisk przyrodniczych, 

rozumowania przyczynowo-

skutkowego 

Zaginione pory roku: 

przedwiośnie i przedzimie. 

Zjawisko równonocy. 

 III 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

– Właściwe zachowanie w 

sytuacji zagrożenia powodzią. 

– Umiejętność zwracania się o 

pomoc. 

– Zagrożenia dla człowieka ze 

strony przyrody – powodzie 

 III 

wychowawca 

Uświadomienie wpływu 

przyrody nieożywionej na życie 

ludzi, zwierząt i roślin. 

– Odpowiedzialność za zwierzę. 

– Obowiązki rodzinne i 

domowe. 

 XI 

 wychowawca 

 

Rozmowa na temat zmian 

zachodzących w przyrodzie 

wiosną.  

Zagrożenie dla roślin i zwierząt 

podczas wypalania traw. 

 III 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

Zgodne uczestnictwo w grach i 

zabawach zespołowych 

 Cały rok szkolny 

 nauczyciel wych. fiz. 

Świadomość, że nie wszystkie 

wynalazki służą ludzkości. 

 IV 

nauczyciel ed. społecznej 



 

 

RELACJE 
kształtowanie postaw  

społecznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie podstawowych 

umiejętności komunikacyjnych 

 Bezpieczne organizowanie 

zabaw. 

 Cały rok szkolny  

 wychowawca 

Staranne dobieranie przyjaciół 

i pielęgnowanie przyjaźni 

w miarę swoich możliwości. 

 VI 

nauczyciel ed. społecznej 

Rozwijanie umiejętności 

formułowania prostych 

wniosków na podstawie 

obserwacji i własnych 

doświadczeń 

Dostosowanie swoich 

oczekiwań do sytuacji 

ekonomicznej rodziny. 

 III 

nauczyciel ed. przyrodniczej 

Docenienie pracy jako ważnego 

czynnika w życiu człowieka. 

Znaczenie pracy lekarza 

weterynarii. 

 III 

nauczyciel ed. społecznej 

Zwrócenie uwagi na to, że 

każdy człowiek ma jakąś zaletę. 

 IX 

nauczyciel ed. społecznej 

Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania obowiązujących 

reguł. 

Przestrzeganie zasad zgodnej 

zabawy 

i współpracy z rówieśnikami. 

 Cały rok szkolny 

wychowawca 

Znajomość praw ucznia i jego 

obowiązków, respektowanie 

ich. 

 VI  

nauczyciel ed. społecznej 

Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i 

podtrzymywania relacji z 

rówieśnikami, rozpoznawania 

ich potrzeb, zgodnej współpracy 

z innymi z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł 

kultury osobistej. 

Rozmowa na temat współpracy 

podczas zabaw i  różnych 

sytuacji życiowych oraz o 

konieczności przestrzegania 

reguł obowiązujących w 

społeczności dziecięcej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX  

wychowawca 

Udział w zawodach sportowych V 

 nauczyciel wych. fiz. 

Przygotowanie do 

sprawiedliwego i uczciwego 

oceniania zachowania własnego 

i innych ludzi. 

Akceptowanie konsekwencji 

swojego uczestnictwa w grupie 

i własnego w niej postępowania 

w odniesieniu do przyjętych 

zasad i norm. 

 Cały rok szkolny  

wychowawca 

Kulturalne rozwiązywanie 

konfliktów. 

– Używanie słów 

grzecznościowych. 

– Umiejętność przyznawania się 

do winy. 

 Cały rok szkolny  

wychowawca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie z podstawowymi 

prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju. 

Identyfikowanie się z grupą 

społeczną – klasa w szkole. 

 

 IX 

wychowawca 

Przyjmowanie roli w grupie 

zgodnie z przyjętymi normami, 

zasadami i stosowanie ich w 

codziennym życiu. 

 X 

 wychowawca 

Identyfikowanie się ze swoim 

narodem. 

 XI 

 wychowawca 

– Obowiązki członków rodziny 

związane z przygotowaniami 

do świąt. 

– Współpraca z rówieśnikami 

i dorosłymi. 

 XII 

wychowawca 

Podejmuje obowiązki domowe i 

rzetelnie je wypełnia. Rozumie, 

co to jest sytuacja ekonomiczna 

rodziny i wie, że trzeba do niej 

dostosowywać swe oczekiwania 

 X 

nauczyciel ed. społecznej 

Rozwijanie empatii, 

umiejętności podejmowania 

działań mających na celu pomoc 

słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania 

konfliktów 

i sporów. 

Pomoc innym. 

– Składanie życzeń. 

– Rozwijanie empatii 

 XII 

wychowawca 

 Organizacja zbiórki 

charytatywnej na rzecz 

potrzebujących.  

XII  

wychowawca  

– Relacje rodzinne. 

– Pomoc dziadkom, osobom 

starszym w rodzinie. 

– Wartość czasu wolnego 

spędzanego z dziadkami. 

 I 

wychowawca 

– Uczucia i potrzeby chorych. 

– Pomoc koleżeńska. 

 II 

wychowawca 

Kultura  

 Wartości, normy, 

 wzory zachowań  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

właściwego komunikowania się 

w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i 

kulturę wypowiadania się 

Respektowanie norm i reguł 

Postępowania podczas zabawy. 

 Cały rok szkolny 

 wychowawca 

Kształtowanie umiejętności 

analizy prostych sytuacji 

wychowawczych, odróżniania 

dobra od zła. 

Poszanowanie zwyczajów i 

tradycji różnych narodów. 

 IX 

wychowawca 

Odróżnianie dobra od zła. 

Świadomość, że warto być 

odważnym, mądrym i pomagać 

potrzebującym. 

 V 

nauczyciel ed. społecznej 

Kształtowanie gotowości do Uczestnictwo w obchodach  X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także 

poszanowania innych kultur i 

tradycji, określanie swojej 

przynależności kulturowej 

poprzez kontakt z wybranymi 

dziełami sztuki, zabytkami i 

tradycją w środowisku 

rodzinnym, szkolnym i 

lokalnym, uczestniczenie w 

życiu kulturalnym środowiska 

rodzinnego, szkolnego, 

lokalnego oraz wydarzeniach 

organizowanych przez 

najbliższą społeczność. 

Dnia Edukacji Narodowej. wychowawca 

Poszanowanie  równości praw 

wszystkich ludzi. 

 IX 

nauczyciel ed. społecznej 

 

– Tradycje andrzejkowe 

 XI 

wychowawca 

 

Tradycje związane 

z walentynkami. 

 II 

wychowawca 

Zapoznanie  

z informacjami na temat ludzi 

szczególnie zasłużonych dla 

Polski i świata. 

 IV 

nauczyciel ed. społecznej 

Poznanie schematu 

funkcjonowania państwa na 

podstawie Konstytucji 

Rzeczypospolitej  Polskiej. 

 V 

nauczyciel ed. społecznej 

1 Maja – Święto Pracy 

i 3 Maja – Święto Narodowe 

Trzeciego Maja oraz tradycje 

związane z ich obchodzeniem. 

 V 

wychowawca 

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. 

Poznanie postaci wybitnych 

pisarzy i poetów literatury 

dziecięcej. 

 

  

Cały rok szkolny 

 wychowawca 

Szanowanie pracy naukowców i 

ich wkładu w rozwój świata.  

Polscy odkrywcy i wynalazcy. 

 IV 

nauczyciel ed. społecznej 

Kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek dla 

ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego. fizycznego oraz 

respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań w celu 

zapobiegania dyskryminacji 

Respektowanie prawa innych do 

pracy i wypoczynku oraz 

utrzymywanie dobrych relacji z 

sąsiadami w miejscu 

zamieszkania. 

 III 

wychowawca 

Inspirowanie do podejmowania 

aktywności i inicjatyw oraz 

pracy zespołowej, wspomaganie 

działań służących kształtowaniu 

Wykorzystywanie pracy 

zespołowej w procesie 

uczenia się. 

 IX 

wychowawca 

– Przygotowanie imprezy  XII 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

własnego wizerunku i otoczenia klasowej. 

– Podział obowiązków. 

– Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas wróżb. 

wychowawca 

Przygotowanie do radzenie 

sobie w sytuacjach codziennych 

wymagających umiejętności 

praktycznych, budzeni szacunku 

dla pracy ludzi różnych 

zawodów 

Umiejętność udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

 IX 

wychowawca 

Wymienienie poznanych 

numerów alarmowych. 

 Styczeń / wychowawca 

Przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie 

własnych zainteresowań. 

 Wyjazdy, wycieczki, warsztaty, 

zajęcia plastyczne i techniczne, 

udział uczniów w konkursach 

Cały rok szkolny 

wychowawca 

 i inni nauczyciele 

Wstępne kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji narodowych 

oraz tradycji związanych z 

rodziną, szkołą i społecznością 

Lokalną. 

– Święta majowe: 

1 Maja, 3 Maja, Dzień Flagi. 

– Prezentacja symboli 

narodowych: godła i flagi. 

– Rozpoznawanie flagi Polski 

wśród flag innych państw. 

– Informacje dotyczące 

narodowości, języka i 

prawodawstwa w Polsce. 

 V 

wychowawca 

Kształtowanie umiejętności 

wyrażania własnych emocji w 

różnych formach ekspresji 

Jakie emocje towarzyszą nam 

każdego dnia? Jak radzić sobie 

ze złymi emocjami 

Warsztaty z przedstawicielem 

PPP 

IX, II 

wychowawca 

Kształtowanie poczucia własnej 

wartości dziecka 

podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie 

kreatywności i 

przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje 

decyzje i działania. 

W czym jestem dobry? 

 

Udział uczniów w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych 

X 

wychowawca 

Jestem odpowiedzialny, co to 

odpowiedzialność? 

 XII 

wychowawca 

Kształtowanie świadomości 

odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, tradycji 

kulturowej oraz ich praw. 

Odnoszenie się do poznanych 

wartości takich, jak: przyjaźń, 

życzliwość, pomoc 

potrzebującym. 

 

 IX 

wychowawca 



Tolerancja wobec osób innej 

narodowości, tradycji 

kulturowej. 

 V 

nauczyciel ed. społecznej 

Bezpieczeństwo  
 profilaktyka zachowań 

ryzykownych (problemowych) 

 

Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia oraz 

sytuacjach nadzwyczajnych. 

Rozmowa na temat stosowania 

zasad ruchu drogowego i 

miejscach publicznych. 

Stosowanie się do zasad 

bezpieczeństwa w szkole, 

odnajdywanie drogi 

ewakuacyjnej, rozpoznawanie 

znaków i symboli. 

 IX 

wychowawca 

Znajomość i praktyczne 

stosowanie zasad zachowania 

wobec dzikich  i nieznajomych 

zwierząt. 

 III  

nauczyciel ed. przyrodniczej 

Bezpieczne miejsca zabaw 

sportowych. 

 X 

wychowawca 

Znajomość numerów telefonów: 

pogotowia ratunkowego, straży 

pożarnej, policji oraz numeru 

alarmowego 112. 

 VI  

nauczyciel ed. społecznej 

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 

Pogadanki za zajęciach 

komputerowych 

 Cały rok szkolny 

wychowawca 

 Zna wady, zalety i zagrożenia 

Internetu. Wie, że należy 

powiadomić osobę dorosłą o 

zagrożeniu wynikającym z 

korzystania z internetu. 

 Cały rok szkolny 

nauczyciel zajęć 

komputerowych 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM/PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W KLASIE IV 

 

 

ZDROWIE - edukacja 

zdrowotna  

 

 

 

 

 

Treści wychowawczo - 

profilaktyczne do 

dyspozycji wychowawcy 

klasy IV  

Zadania - cele 

Godzina wychowawcza 

tematyka 

Inne sposobności 

wychowawczo - 

profilaktyczne 

Termin realizacji / osoba 

odpowiedzialna 

Nabycie podstawowej 

wiedzy na temat stresu 

1.Co to znaczy być 

asertywnym? 

 

 

 

1.Marzec 2018 

wychowawca klasy 

Inspirowanie młodzieży 

do własnej motywacji do 

działania 

1. Kształtowanie poczucia 

własnej wartości – w 

wielu rzeczach jestem 

2. Przyroda - „Uczymy się 

planować” 

1. listopad 2017 

wychowawca klasy 

2. wrzesień 2017 – 



bardzo dobry nauczyciel przyrody 

 

Nabywanie umiejętności 

gromadzenia                             

i porządkowania wiedzy 

 o sobie 

1.Poznajemy się lepiej, 

opowiadamy o sobie, 

swoich zainteresowaniach 

 1. Listopad 2017 

wychowawca klasy 

Kształtowanie postaw 

otwartych na 

poszukiwanie pomocy 

oraz porady, kiedy 

zaczynają się trudności            

i kiedy wybór jest ważny         

i trudny 

1. Czy nasza klasa jest 

zgrana? 

2. Historia - „Zośka, Alek 

i Rudy -bohaterscy 

harcerze” 

1. Maj 2018 

wychowawca klasy 

2. czerwiec 2018 – 

nauczyciel historii  

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywnego  

i zdrowego stylu życia 

1. Sport to zdrowie – 

dlaczego wart być 

aktywnym fizycznie 

2. Poznajemy dobre i złe 

nawyki żywieniowe 

3. Mój dzień jak co dzień 

4. Jak wesoło i 

bezpiecznie wypoczywać 

w czasie ferii? 

5. Przyroda - „Jak dbać o 

higienę?” 

6. Przyroda - 

„Uzależnienia są groźne” 

1. październik 2017 

wychowawca klasy 

2. październik 2017 

wychowawca klasy 

3. październik 2017 

wychowawca klasy 

4. luty 2018  

wychowawca klasy 

5. kwiecień 2018 – 

nauczyciel przyrody 

6. maj 2018 – nauczyciel 

przyrody 

 

RELACJE -

kształtowanie postaw 

społecznych 

 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności właściwej 

komunikacji, stanowiącą 

podstawę współdziałania 

1. Tworzymy listę zasad, 

jakie będą obowiązywać w 

naszej klasie 

2. Plastyka - „Co widzimy 

i jak to pokazać” 

1. wrzesień 2017 

wychowawca klasy 

2. wrzesień 2017 – 

nauczyciel plastyki 

Kształtowanie 

umiejętności 

Asertywnego wyrażania 

własnych potrzeb. 

1. Co to znaczy być 

asertywnym? 

 1. marzec 2018  

wychowawca klasy 

Rozwijanie wrażliwości na 

potrzeby i trudności 

innych osób. 

1. Jak pomagać innym?  1. styczeń 2018  

wychowawca klasy 

Kształtowanie postawy 1. Co to znaczy być 3. Język polski „Paweł 1. styczeń 2018  



szacunku i zrozumienia 

wobec innych osób. 

dobrym kolegą/koleżanką? 

2. Nasi idole 

Beręsewicz – Prawdziwy 

mężczyzna” 

4. Muzyka - „Gdy 

piosenka szła z wojskiem. 

Muzyka wojskowa i 

piosenki ułańskie” 

wychowawca klasy 

2. kwiecień 2018 

wychowawca klasy 

3. listopad 2017 – 

nauczyciel języka 

polskiego 

4. listopad 2017 – 

nauczyciel muzyki 

Rozwijanie zdolności do 

inicjowania i 

podtrzymywania 

znaczących głębszych 

relacji. 

1. Chcę być dobrym 

przyjacielem – tworzymy 

listę zasad przyjaźni 

2. Przygotowujemy klasy 

Dzień Matki i Ojca 

3. Język polski „Jan 

Twardowski – Co wiesz o 

swojej rodzinie?” 

4. Muzyka - „Dla babci i 

dziadka: śpiewamy i 

gramy” 

5. Muzyka - „Dla mamy i 

taty: 

śpiewamy i gramy” 

6. Plastyka - „Tworzymy 

przez cały rok – Jak 

wykonać pracę na Dzień 

Matki” 

7. Plastyka - „Tworzymy 

przez cały rok – Jak 

wykonać pracę na Dzień 

Ojca” 

8. Historia i społeczeństwo 

- „Historia wokół nas” 

1. styczeń 2018 

wychowawca klasy 

2. maj 2018  

wychowawca klasy 

3. wrzesień 2017 – 

nauczyciel języka 

polskiego 

4. styczeń 2018 – 

nauczyciel muzyki 

5. maj 2018 – nauczyciel 

muzyki 

6.7. maj 2018 – nauczyciel 

plastyki 

8. wrzesień 2017 – 

nauczyciel historii 

 

Budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku w 

społeczności szkolnej. 

1. W jakim kolorze widzę 

swoją szkołę? 

2. Język polski - „Co jest 

w życiu ważne” 

3. Muzyka „Śpiewamy 

pięknie dla naszych 

nauczycieli. Emisja głosu 

i dykcja. Piosenka 14 

października” 

1. maj 2018  

wychowawca klasy 

2. marzec 2018 – 

nauczyciel języka 

polskiego 

3. październik 2017 – 

nauczyciel muzyki  

 

Kultura - wartości 

normy wzory zachowań  

Zapoznanie z rolą 

zainteresowań w życiu 

człowieka 

1. Poznajemy się lepiej, 

opowiadamy o sobie, 

swoich  zainteresowaniach 

2. Język polski „Co 

znajduje się w bibliotece?” 

3. Informatyka - „Nasze 

1. listopad 2017 

wychowawca klasy 

2. luty 2018 – nauczyciel 



 

 

 

 

pasje” 

 

 

języka polskiego 

3. listopad 2017 – 

nauczyciel informatyki 

Uwrażliwienie na kwestie 

moralne np. mówienie 

prawdy, sprawiedliwego 

traktowania 

 1. Język polski - „Straszny 

rekin – fragment 

„Pinokio” 

2. Historia - „Rycerze i 

zamki” 

1. grudzień 2017 – 

nauczyciel języka 

polskiego 

2. październik 2017 – 

nauczyciel historii 

 

Kształtowanie 

pozytywnego stosunku do 

procesu kształcenia. 

1. Jak uczyć się skutecznie 

i przyjemnie? 

2. Przyroda - „Dobrze się 

czujemy w szkole  

i w domu” 

3. Matematyka - „Jak się 

uczyć matematyki?” 

1. grudzień 2017 

wychowawca klasy 

2. wrzesień 2017 – 

nauczyciel przyrody 

3. wrzesień 2017 – 

nauczyciel matematyki 

 

Kształtowanie potrzeby 

uczestnictwa w kulturze 

1.Dzień Edukacji 

Narodowej – święto naszej 

szkoły 

2. Zwyczaje i zabawy 

andrzejkowe 

 

3. Język polski - „Ewa 

Szelburg-Zarembina – 

Przed pomnikiem” 

4. Język polski - „ Joanna 

Kulmowa – Po co jest 

teatr?” 

5. Język polski - „Ludzie 

teatru” 

6. Muzyka - „Dzieciństwo 

Fryderyka Chopina” 

7. Plastyka - „ABC sztuki” 

1. październik 2017 

wychowawca klasy 

2. październik 2017 

wychowawca klasy 

3. styczeń 2018 – 

nauczyciel języka 

polskiego 

4.5. luty 2018 – nauczyciel 

języka polskiego 

6. luty 2018 – nauczyciel 

muzyki 

7. wrzesień 2017 – 

nauczyciel plastyki  

Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

1. Rocznica odzyskania 

niepodległości przez 

Polskę 

2. Czy znasz swoją gminę? 

3. Czy znasz swoją 

miejscowość? 

4. Język polski - 

„Antoni Słonimski 

– Polska” 

5. Język polski „Józef 

Wybicki – Mazurek 

Dąbrowskiego” 

6. Język polski 

„Władysław Bełza – 

1. listopad 2017 

wychowawca klasy 

2. 3. marzec 2017 

wychowawca klasy 

4.5.6 styczeń 2018 – 

nauczyciel języka 

polskiego 

7. listopad 2017 – 



Ziemia rodzinna” 

7. Muzyka - „Mazurek 

Dąbrowskiego i symbole 

narodowe” 

8. Muzyka - „Majowe 

święta Polaków. Kropka 

przy nucie” 

9. Historia - „Józef 

Wybicki i hymn Polski” 

nauczyciel muzyki 

8. kwiecień 2018 – 

nauczyciel muzyki 

9. listopad 2017 – 

nauczyciel historii  

Bezpieczeństwo - 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

Redukowanie 

agresywnych zachowań 

poprzez uczenie sposobów 

rozwiązywania 

problemów. 

 1. Szkolenie Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej nt. Agresji  

1. październik 2017 – 

dyrektor szkoły  

 

 Budowanie atmosfery 

otwartości i przyzwolenia 

na dyskusję. 

1. Walentynki czy Noc 

Świętojańska? 

 1. luty 2018 

 wychowawca klasy 

 

 

Uświadomienie zagrożeń 

wynikających z 

korzystania    z 

nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

 1. Informatyka - „W sieci. 

Wstęp do internetu” 

2. Informatyka - „Nie daj 

się wciągnąć w sieć” 

3. Informatyka - „Robik 

zwiedza pocztę” 

4. Informatyka - 

„Rozmowy w sieci” 

1.2.3.4. 

październik/listopad 2017 

– nauczyciel informatyki 

 

 

Zwiększenie wiedzy na 

temat  

środków uzależniających        

i zagrożeń z nimi 

związanych 

 1. Przyroda - 

„Uzależnienia są groźne” 

1. maj 2018 – nauczyciel 

przyrody 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

troski o własne 

bezpieczeństwo w 

relacjach z innymi. 

1. Jak bezpiecznie spędzić 

wakacje? 

 1. czerwiec 2018 

wychowawca klasy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM/PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W KLASIE V  

 

OBSZAR  Klasa V 

ZDROWIE - edukacja 
zdrowotna  

 
 
 
 
 

Treści wychowawczo - 
profilaktyczne do dyspozycji 

wychowawcy klasy V  
Zadania - cele 

Godzina wychowawcza 
tematyka 

Inne sposobności 
wychowawczo - 
profilaktyczne 

Termin realizacji / osoba 
odpowiedzialna 

Zachęcanie uczniów do pracy nad 
własną motywacją oraz analizą 

czynników, które ich demotywują. 

Jak skutecznie się uczyć? Ćwiczenia praktyczne, 

rozmowa. 

  

Listopad / wychowawca 

Kształtowanie umiejętności Jak dbam o higienę mojego Pogadanka Październik / wychowawca 



podejmowania i realizacji 
zachowań prozdrowotnych 

ciała i umysłu? 

Prezentowanie sposobów 
pokonywania własnych słabości, 
oraz akceptowania ograniczeń i 

niedoskonałości. 

Skutki uzależnień i nałogów  Rozmowa, praca ze 

słownikiem, artykuły. 

  

Maj / wychowawca/pedagog 

RELACJE -
kształtowanie postaw 

społecznych  
 

Rozwijanie umiejętności 
rozumienia innych, która sprzyja 

efektywnej współpracy 

Klasowy Dzień Chłopaka  Wrzesień / wychowawca 

 Wyzwalanie chęci do działania na 
rzecz innych osób w celu poprawy 

ich sytuacji (wolontariat). 

Rozwijanie poczucia przy-
należności do grupy (samorząd 

uczniowski, klub, drużyna, 
wspólnota 

Moje serce dla Babci i 

Dziadka 
 

 

 

Wybór samorządu 

klasowego, prawa i 

obowiązki ucznia 
 

 Styczeń 
 
 
 
 

Wrzesień / wychowawca 

Kształtowanie otwartości na 
doświadczenia innych ludzi, ich 

sposobów rozwiązywania 
problemów, na nową wiedzę. 

11 listopada- Rocznica 

Odzyskania Niepodległości 
 Listopad / wychowawca 

Rozwijanie świadomości 
dotyczącej roli osób znaczących i 

autorytetów 

Pamięć o Tych którzy 

odeszli 
Pogadanka Listopad / wychowawca 

Kultura - wartości 
normy wzory 

zachowań  

Rozwijanie zainteresowań i pasji 
uczniów 

Moje hobby i 

zainteresowania 
  

 Budowanie samoświadomości 
dotyczącej praw, wartości, 

wpływów oraz postaw 

Szanujemy się i jesteśmy 

dobrym zespołem klasowym 
 Cały rok / wychowawca 

Rozwijanie umiejętności wyrażania 
własnych emocji 

Jak sobie radzić ze stresem?  Warsztaty Luty / psycholog 

Rozwijanie umiejętności 
właściwego zachowania się z 

uwzględnieniem sytuacji i miejsca 

Jak bezpiecznie dojść do 

szkoły i wrócić z niej?  

Rozmowa, omówienie 

znaczenia znaków 

drogowych 

Wrzesień / policjant 



Bezpieczeństwo - 
profilaktyka 
zachowań 

ryzykownych 
(problemowych) 

Rozwijanie umiejętności 
prowadzenia rozmowy w sytuacji 
konfliktu – podstawy negocjacji i 

mediacji 

Jak powstaje plotka?  Pogadanka, ćwiczenia  Październik / wychowawca 

 Rozwijanie umiejętności 
identyfikowania przyczyn 
własnego postępowania. 

Oceniamy nasze 

zachowanie.  

 Styczeń / czerwiec / 
wychowawca 

 
 

Dokonywanie analizy wpływu 
nastawienia do siebie i innych na 

motywację do podejmowania 
różnorodnych zachowań. 

 

Klasowe Mikołajki  Grudzień / wychowawca 

 
 

Rozwijanie poczucia osobistej 
odpowiedzialności, zachęcanie do 
angażowania się w prawidłowe i 

zdrowe zachowania 

Praca zawodowa naszych 

rodziców 
 Luty / wychowawca 

 
 

Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania symptomów 
uzależnienia od komputera i 

internetu. 

Telewizor, telefon, 

komputer- przyjaciel czy 

wróg? 

 Grudzień / pedagog, 
psycholog 

 

 

PROGRAM/PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W KLASIE VI  

 

OBSZAR Klasa VI 

ZDROWIE - edukacja 

zdrowotna 
 

 

 

 

 

Treści wychowawczo - 

profilaktyczne do 

dyspozycji wychowawcy 

klasy VI 
Zadania - cele 

Godzina wychowawcza 
tematyka 

Inne sposobności 

wychowawczo - 

profilaktyczne 

Termin realizacji / osoba 

odpowiedzialna 

Kształtowanie umiejętno-

ści rozpoznawania wła-

Oceniamy nasze 

zachowanie. 

Indywidualne wypowiedzi 

uczniów. 

Luty, czerwiec / 

wychowawca 



snych cech osobowości 

Kształtowanie konstruk-

tywnego obrazu własnej 

osoby, np. świadomości 

mocnych i słabych stron 

Jakim jestem uczniem? 

Podsumowanie nauki w I 

semestrze 

 

 Luty / wychowawca 

Rozwijanie właściwej po-

stawy wobec zdrowia i ży-

cia jako najważniejszych 

wartości. Doskonalenie i 

wzmacnianie zdrowia 

fizycznego. 

Jak dbam o higienę 

mojego ciała i umysłu? 

 

Dyskusja i wnioski, 

informacje o chorobach 

społecznych, 

Lekcje Przyrody, 

Październik / pielęgniarka, 

higienistka 

RELACJE -

kształtowanie postaw 

społecznych 

 

Kształtowanie umiejętno-

ści współpracy w dążeniu 

do osiągnięcia celu 

Jak skutecznie się uczyć? 

 

 Wrzesień / wychowawca 

 Uwrażliwianie na różne 

obszary ludzkich proble-

mów i potrzeb poprzez 

krzewienie potrzeby 

udzielania pomocy                

(wolontariat). 

Moje serce dla Babci i 

Dziadka 

Pogadanka, 

przygotowanie 

okolicznościowych laurek 

Styczeń / wychowawca 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: wy-

rażanie własnych opinii, 

przekonań i poglądów. 

Szanujemy się i jesteśmy 

dobrym zespołem 

klasowym 

 Cały rok szkolny / 

wychowawca 

Rozwijanie świadomości 

roli i wartości rodziny w 

życiu człowieka 

Tradycja świąt Bożego 

Narodzenia w moim 

domu. 

 

 Grudzień / wychowawca 

Rozwijanie 

samorządności 
Wybór samorządu 

klasowego, prawa i 

obowiązki ucznia 

 Wrzesień / wychowawca 

Kultura - wartości 

normy wzory zachowań 
 

Rozwój zainteresowań, 

poszerzenie autonomii i 

samodzielności 

Moje hobby i 

zainteresowania 

 Luty / wychowawca 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

Jak powstaje plotka? Rozmowa, analiza wiersza 

M. Terlikowskiej „ 

Październik / 

wychowawca 



 

 

 

 

kontekście analizy 

wpływów rówieśników i 

mediów na zachowanie. 

Plotka”, wyciągnięcie 

wniosków 

Dokonywanie analizy 

postaw, wartości, norm 

społecznych, przekonań i 

czynników które na nie 

wpływają. 

.Święto szkoły- Dzień 

Edukacji Narodowej 

Udział w apelu, 

pogadanka 

 

Październik / 

wychowawca 

Rozwijanie szacunku dla 

kultury i dorobku narodo-

wego 

Symbole narodowe ich 

rola i znaczenie 

Pogadanka, pokaz Marzec / wychowawca 

Bezpieczeństwo - 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 
 

Dostarczanie wiedzy na 

temat osób i instytucji 

świadczących pomoc w 

trudnych sytuacjach. 

Skutki uzależnień i 

nałogów 

Rozmowa, praca ze 

słownikiem, artykuły. 

 

 

Kwiecień / specjalista w 

danej dziedzinie 

 Budowanie atmosfery 

wsparcia i zrozumienia w 

sytuacji problemowej oraz 

promowanie rzetelnej 

wiedzy mającej na celu 

zredukowanie lęku. 

 

Klasowe Mikołajki  Grudzień / wychowawca 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie z własnymi 

negatywnymi emocjami 

oraz z zachowaniami 

agresywnymi. 

Jak sobie radzić ze 

stresem? 

 

 

 Cały rok szkolny / 

wychowawca i inni n-le 

 

 

Kształtowanie przekonań 

dotyczących znaczenia 

posiadanych informacji, 

których wykorzystanie 

pomaga w redukowaniu 

lęku w sytuacjach kryzy-

sowych. 

Praca zawodowa naszych 

rodziców. 

Pogadanka z elementami 

dyskusji. 

 

 

 

Styczeń / wychowawca, 

 

 

Rozwijanie świadomości 

dotyczącej prawa do 

Telewizor, telefon, 

komputer- przyjaciel czy 

Pogadanka z elementami 

dyskusji. 

Listopad / wychowawca 



prywatności, w tym do 

ochrony danych osobo-

wych oraz ograniczonego 

zaufania do osób pozna-

nych w sieci. 

wróg? 

Cyberprzemoc, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W KLASIE VII  

 

OBSZAR Klasa VII 

ZDROWIE - edukacja 

zdrowotna 

 

 

 

 

 

Treści wychowawczo - 

profilaktyczne do 

dyspozycji wychowawcy 

klasy VII 
Zadania – cele 

Godzina wychowawcza 
tematyka 

Inne sposobności 

wychowawczo - 

profilaktyczne 

Termin realizacji / 

osoba odpowiedzialna 

Kształtowanie postawy 

uczniów nastawionej na 

Planujemy własną 

przyszłość. Prezentacje 

Rozwijanie wyobraźni 

i kreatywności podczas 

maj, cały rok szkolny / 

Wychowawca 



rozwiązania – charak-

teryzującej się samoświa-

domością, wyobraźnią, 

kreatywnością. 

 

wymarzonych zawodów. zadań muzycznych i 

plastycznych. 

Nauczyciel plastyki i 

muzyki 

Kształtowanie umiejęt-

ności wyznaczania sobie 

celów krótko- i długoter-

minowych 

List do siebie – moje 

plany, cele do realizacji i 

marzenia. 

 wrzesień / Wychowawca 

Rozwijanie umiejętności 

ustalania priorytetów, 

uwzględniając kryteria 

ważności i pilności. 

 

Czym są wartości? Co jest 

dla mnie w życiu 

najważniejsze? Ustalanie 

własnej hierarchii 

wartości. 

Rozbudzanie miłości do 

ojczyzny i kształtowanie 

postaw patriotycznych 

podczas lekcji historii 

i języka polskiego oraz 

szkolnych uroczystości. 

 

Kształtowanie postawy 

szacunku dla przeszłości, 

tradycji literackiej oraz 

postawy tożsamości 

narodowej na lekcjach 

języka polskiego. 

październik, cały rok 

szkolny / 

Wychowawca 

Nauczyciel historii 

Nauczyciel języka 

polskiego 

Rozwijanie umiejętności 

oceny własnych możli-

wości. 

 

Dokonujemy samooceny. 

 

Dostrzegam swoje zalety i 

zalety mojego kolegi. 

Ocena koleżeńska 

i samoocena na lekcjach 

historii. 

styczeń, czerwiec / 

Wychowawca 

Nauczyciel historii 

Kształtowanie świadomo-

ści dotyczącej wyko-

rzystania ruchu w życiu 

człowieka jako skutecz-

nego sposobu dbania o 

zdrowie psychiczne. 

Skutki aktywnego 

i biernego spędzania czasu 

wolnego. 

 

Szkolna gra terenowa. 

Gry zespołowe i ćwiczenia 

na lekcjach wychowania 

fizycznego. 

maj / 

Wychowawcy klas 

Nauczyciel wychowania 

fizycznego 

 

 

RELACJE -

Rozwijanie umiejętności 

poszukiwania takich 

rozwiązań, które stwa-

Czym jest kompromis ? 

Jak go znaleźć? 

Rozmowa i nauka empatii 

w sytuacjach 

konfliktowych. 

listopad / Wychowawca 



kształtowanie postaw 

społecznych 
 

rzają korzyści dla 

obydwu stron. 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

dostrzegania pozytyw-

nych aspektów działania 

zespołowego poprzez 

docenienie różnic zdań i 

wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, 

kompetencji. 

 Zespołowy udział 

w szkolnych konkursach. 

Wycieczka szkolna 

cały rok szkolny / 

Wychowawca 

Rozwijanie potrzeby cią-

głego doskonalenia siebie 

jako jednostki, członka 

rodziny i społeczeństwa. 

 Udział w szkolnych 

uroczystościach, jasełkach, 

we wspólnej zabawie. 

Organizowanie klasowej 

wigilii i innych klasowych 

uroczystości. 

grudzień / 

Wychowawca 

Wyznaczeni nauczyciele 

Kultura - wartości 

normy wzory zachowań 

 

Popularyzowanie wiedzy 

o różnicach kulturowych 

oraz rozwijanie umiejęt-

ności korzystania z niej w 

kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości. 

 

Poznajemy inne kultury – 

prezentacje wykonane 

przez uczniów (dotyczące 

innych narodów). 

Budowanie szacunku dla 

innych ludzi oraz dokonań 

innych narodów podczas 

lekcji historii. 

Miasto trzech kultur – 

lekcja historii regionalnej 

poświęcona dziejom Kępna 

– stolicy powiatu. 

kwiecień / 

Wychowawca 

Nauczyciel historii 

 

 

 

 

 

 

Popularyzowanie wiedzy 

i rozwijanie świadomości 

na temat zasad humani-

taryzmu. 

 

 

 

 

Czym jest wolontariat i 

jakie są formy jego 

działalności? 

 grudzień / 

Wychowawca 

Rozwijanie poczucia Tworzymy kartki Udział w szkolnej akcji grudzień / 



odpowiedzialności spo-

łecznej poprzez podej-

mowanie działań na rzecz 

lokalnej społeczności. 

 

świąteczne dla seniorów. charytatywnej. Wychowawca 

Samorząd Uczniowski 

Bezpieczeństwo - 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 
 

Propagowanie wiedzy na 

temat prawnych i 

moralnych skutków 

posiadania, zażywania i 

rozprowadzania środków 

psychoaktywnych. 

 

Środki psychoaktywne nie 

są mi potrzebne – 

prezentacja multimedialna 

i dyskusja. 

 marzec / 

Wychowawca 

 Rozwijanie umiejętności 

wykorzystywania 

elementów negocjacji i 

mediacji w sytuacji 

rozwiązywania 

konfliktów. 

 

Nie taki konflikt straszny 

– sposoby rozwiązywania 

konfliktów. 

 

Cyberprzemoc, 

Ukazywanie skutków 

nierozwiązanych konfliktów 

na przykładzie literatury 

i wydarzeń historycznych. 

luty, cały rok szkolny/ 

Wychowawca 

Nauczyciel historii 

Nauczyciel języka 

polskiego 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań 

zgodnych ze 

zweryfikowanymi 

źródłami wiedzy. 

 

 Stosowanie zdobytej wiedzy 

w praktyce. Odwoływanie 

się podczas lekcji do życia 

codziennego. 

cały rok szkolny / 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Utrwalanie umiejętności 

oceny konsekwencji po-

dejmowanych działań dla 

siebie i dla innych – okre-

ślanie alternatywnych 

rozwiązań problemu. 
 

 Wykorzystanie podczas 

lekcji schematu drzewka 

decyzyjnego i analizy 

SWOT. 

cały rok szkolny / 

Nauczyciele wybranych 

przedmiotów 



 

 

Rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy w 

sytuacji konfliktu – 

podstawy negocjacji i 

mediacji. 

Mówimy o swoich 

uczuciach – kostka uczuć. 

Rozwiązywanie 

konfliktów – ćwiczenia, 

scenki rodzajowe. 

 czerwiec / 

Wychowawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W KLASIE VIII  

 

OBSZAR Klasa VIII 

ZDROWIE - edukacja 

zdrowotna 

Treści wychowawczo - 

profilaktyczne do 

dyspozycji wychowawcy 

Godzina wychowawcza 

tematyka 

Inne sposobności 

wychowawczo - 

Termin realizacji / 

osoba odpowiedzialna 



 

 

 

 

 

klasy VIII 

Zadania - cele 

profilaktyczne 

Kształtowanie postawy 

proaktywnej, w której 

uczeń przejmuje 

inicjatywę, ale też 

odpowiedzialność za 

swoje działania, decyzje. 

 

1. Planujemy własną 

przyszłość. Prezentacje 

wymarzonych zawodów. 

1. Działalność 

w Samorządzie 

Uczniowskim. 

2. Organizacja 

klasowych 

i szkolnych imprez 

o charakterze 

integracyjnym. 

listopad, cały rok 

szkolny/opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

wychowawca 

 

Kształtowanie 

umiejętności świadomego 

wyznaczania sobie 

konkretnych celów. 

1. Moje cele 

i marzenia na ten rok 

szkolny – karta pracy. 

1. Powtórki do egzaminu 

ósmoklasisty (również na 

zajęciach rozwijających). 

wrzesień, cały rok 

szkolny/wychowawca, 

inni nauczyciele 

Rozwijanie umiejętności 

hierarchizacji zadań. 

 

1. Jak się uczyć? 

Prezentacja rad odnośnie 

uczenia się i spędzania 

wolnego czasu. 

1. Ustalanie priorytetów w 

nauce, przygotowania do 

egzaminu. 

październik, cały rok 

szkolny/wychowawca 

 wszyscy nauczyciele 

Podnoszenie poczucia 

własnej wartości poprzez 

określanie osobistego 

potencjału. 

 

1. Moje mocne i słabe 

strony. 

1. Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych. 

wrzesień/wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawca 

Kształtowanie świadomo-

ści własnego ciała 

z uwzględnieniem zmian 

fizycznych 

i psychicznych w okresie 

dojrzewania. 

1. Pogadanka na 

temat dojrzewania. 
 

1. Lekcja wychowania do 

życia w rodzinie na temat 

dojrzewania. 

listopad/wychowawca, 

nauczyciel wychowania 

do życia w rodzinie 



 

 

 

RELACJE -

kształtowanie postaw 

społecznych 

 

Kształtowanie 

umiejętności wchodzenia 

w interakcje z ludźmi 

w sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu 

stron. 

 1. Lekcje WOS-u: 

„Człowiek 

w społeczeństwie”, „Grupy 

społeczne”. 

wrzesień/nauczyciel 

WOS-u 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności szukania 

inspiracji, rozwijania 

własnej kreatywności. 

1. Moje ulubione zajęcia –

 prezentacje uczniów. 

  styczeń/wychowawca 

Rozwijanie 

odpowiedzialności za 

siebie i innych 

(wolontariat). 

 1. Udział w akcji na 

zasadzie wolontariatu 

(inicjatywa szkolna lub 

klasowa). 

grudzień/ 

wychowawca, 

wyznaczeni nauczyciele 

 

Kultura - wartości 

normy wzory zachowań 

 

Popularyzowanie 

alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego. 

 

1. Jak ciekawie 

i konstruktywnie spędzić 

czas wolny?  - prezentacje 

przygotowane przez 

uczniów. 

1. Propozycje gier 

i zabaw na wychowaniu 

fizycznym. 

marzec, cały rok szkolny/ 

wychowawca, nauczyciel 

wychowania fizycznego 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie pozytywnego 

stosunku do procesu 

kształcenia 

i samokształcenia, 

zaangażowania 

w zdobywanie wiedzy 

 

1. Wybór dalszej 

ścieżki kształcenia – 

zapoznanie uczniów z  

typami szkół 

i możliwościami po ich 

ukończeniu. 

1. Udział w działaniach 

promocyjnych 

organizowanych przez 

szkoły średnie. 

luty/wychowawca 



 

 

i umiejętności. 

 

 

 

 

Rozwijanie takich cech 

jak: pracowitość, 

odpowiedzialność, 

prawdomówność, 

rzetelność i wytrwałość. 

 

 

1. Wartości, które 

należy pielęgnować – 

stworzenie rankingu 

diamentowego. 

1. Omówienie 

pozytywnych bohaterów 

reprezentujących cechy 

takie jak: pracowitość, 

odpowiedzialność, 

prawdomówność, rzetelność 

i wytrwałość na przykładzie  

„Dywizjonu 303” lub „Quo 

vadis”. 

2. Całoroczna praca 

nad ocenami cząstkowymi i 

oceną z zachowania – 

dążenie do zrealizowania 

wyznaczonych celów. 
 

 

cały rok szkolny/ 

wychowawca, nauczyciel 

języka polskiego 

 Umacnianie więzi ze 

społecznością lokalną. 

 1. Angażowanie się  w 

uroczystości, imprezy 

z udziałem rodziców lub 

członków społeczności 

lokalnej (np. Akademia 

z okazji Święta Odzyskania 

Niepodległości, Jasełka). 

cały rok szkolny/ 

wyznaczeni nauczyciele 

 

Bezpieczeństwo - 

Rozwijanie postaw 

opartych na 

odpowiedzialności za 

1. Czym dla mnie jest 

odpowiedzialność? 

Ankieta dla uczniów klasy 

 kwiecień/ 

wychowawca 



profilaktyka zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 

dokonywane wybory 

i postępowanie. 

VIII i analiza. 

 Dostarczenie wiedzy 

z zakresu prawa 

dotyczącego 

postępowania 

w sprawach nieletnich. 

 1. Lekcje WOS-u: 

„Prawa człowieka”, 

„Katalog praw człowieka”, 

„Ochrona praw człowieka”, 

„Bezpieczeństwo 

nieletnich”, „Służby 

ochrony prawa”. 

wrzesień, październik/ 

nauczyciel wiedzy 

o społeczeństwie 

 

 

Przeciwdziałanie 

ryzykownym 

zachowaniom 

seksualnym. 

 

 1. Lekcje wychowania 

do życia w rodzinie – 

pogadanki. 

cały rok szkolny/ 

nauczyciel wychowania 

do życia w rodzinie 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, niesienia 

pomocy dotkniętym nimi 

osobom oraz 

minimalizowania ich 

negatywnych skutków. 

 1. Udział w zajęciach 

z udzielania pierwszej 

pomocy. 

wybrany miesiąc/ 

nauczyciel przeszkolony 

w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy 



 

 

Rozwijanie umiejętności 

lepszego rozumienia 

siebie poprzez 

poszukiwanie i udzielanie 

odpowiedzi na pytania: 

Kim jestem? Jakie są 

moje cele i zadania 

życiowe? 

1. Bajka o czterech 

królewiczach – 

rozpoznawanie cech 

charakteru i typów 

osobowości (ćwiczenia). 

 październik/ 

wychowawca 

 Kształtowanie nawyku 

właściwego odbioru 

i wykorzystywania 

komputera, internetu oraz 

multimediów. 

1. Cyberprzemoc – czym 

jest i jak jej unikać? 

Dyskusja. 

 maj/wychowawca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



W trakcie realizacji założeń zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym ewaluacja będzie miała charakter kształcący. Polegać ona będzie 

na poprawie i wzmacnianiu programu. Na zakończenie roku szkolnego zostanie przeprowadzona ewaluacja podsumowująca, która pozwoli określić 

czy program jest efektywny i czy pozwolił osiągnąć wyniki zgodne z oczekiwaniami oraz czy działania były jednoznaczne i właściwie dobrane. 

Podstawę dla formułowania oceny programu stanowią narzędzia stosowane w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły: 

1. sprawozdania 

2. analizy, dane statystyczne 

3. zapisy w dokumentacji 

4. badania ankietowe 

5. obserwacje, hospitacje 

6. programy, scenariusze 

 


