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I  WSTĘP 

 

 

Rozwój człowieka jest nierozerwalnie związany ze społeczeństwem, w którym realizuje on 

swoje potrzeby oraz kształtuje wiedzę o świecie. Jako istota wolna, może kierować swoim 

postępowaniem, dokonywać wyborów i podejmować decyzje związane z własnym życiem. Decyzje 

te muszą być zgodne z normami i zasadami obowiązującymi w społeczeństwie. Poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie możliwe jest tylko wtedy, gdy młody człowiek zna swoją wartość 

i jest wolny od wszelkich uzależnień.  

 

Prowadzenie ucznia ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem jak i profilaktyką 

prowadzoną przez dom rodzinny, a wspomaganą przez szkołę.  
 

Wychowanie to proces wspierania ucznia w rozwoju angażujący dwie osoby: wychowawcę  

(np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, trenera) oraz wychowanka/ ucznia; pozostających w 

osobowej relacji opartej na wzajemnym szacunku, poszanowaniu godności osobistej; 

współdziałających w osiąganiu celów wychowawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech 

podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), społecznej, 

duchowej. 

 

Profilaktyka natomiast jest  kompleksową interwencją kompensującą niedostatki wychowania, 

która obejmuje równolegle trzy obszary działania:  

1. Wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);  

2. Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój 

i dezorganizują zdrowy styl życia;  

3. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 

oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia. 

 

Działania profilaktyki są zbieżne z działaniami wychowawczymi. Ich cel ochrona młodego 

człowieka przed  wszelkimi zakłóceniami rozwoju harmonijne współdziała w sferze 

wychowawczej.  

 

 Szkolny Program Wychowawczo -Profilaktyczny zakłada realizację wytyczonych zadań 

poprzez zaangażowanie i współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych  w życie szkoły 

(uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji) oraz przy udziale i pomocy instytucji,  

placówek działających na rzecz dzieci i ich rodzin. Program przeznaczony jest do realizacji przez 

wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą, we współpracy z nauczycielami wszystkich 

przedmiotów, psychologiem szkolonym, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, 

w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym. 

 Program powstał na bazie diagnozy środowiska szkolnego. Diagnoza została dokonana w 

formie ankiety kierowanej do uczniów, rodziców oraz rozmów diagnozujących zapotrzebowanie na 

tematykę i działania wychowawcze i profilaktyczne na dany rok szkolny. 

 

          Misja szkoły 
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną o ponad 55-letniej tradycji. Szanujemy się wzajemnie  

i wspieramy. Naszym celem jest indywidualny i wszechstronny rozwój każdego dziecka oraz 

edukowanie młodego sopocianina tak, aby jego umiejętności i postawa w przyszłym, dorosłym 

życiu pozwoliły mu aktywnie działać w Europie XXI wieku z godnym poczuciem polskiej 

tożsamości. 



 

 Wizja szkoły 
Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. Działamy, by wychować w duchu 

wartości chrześcijańskich, uczyć tolerancji i przyjaźni do drugiego człowieka, miłości do Ojczyzny, 

szacunku dla historii, kultury i tradycji Narodu Polskiego. Współpracujemy aktywnie ze 

środowiskiem lokalnym ucząc przywiązania do Sopotu i regionu Pomorza. Nasza szkoła otwarta 

jest na proces integracyjny Europy, wnosi do niego własny wkład poprzez aktywne partnerstwo ze 

szkołami w innych krajach. 

 

Model absolwenta 
• Uczeń jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu edukacji, chce, umie i lubi się uczyć  

i doskonalić. 

• Harmonijnie żyje z innymi i dla innych. 

• Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i biegle posługuje się technologią informacyjną. 

• Jest kulturalny. 

• Poprawnie i pięknie wysławia się w ojczystej mowie, dba o kulturę słowa i szanuje normy  

i zwroty grzecznościowe. 

• Komunikatywnie porozumiewa się językiem zachodnioeuropejskim. 

• Szanuje wartości rodzinne. 

• Ma poczucie dumy z bycia sopocianinem, Polakiem w pełni odnajdującym się w zjednoczonej 

Europie. 

• Jest świadomy swojej wartości, a przy tym tolerancyjny. 

• Jest ciekawy świata, pogodny, twórczo myśli. 

• Jest uczciwy, prawy oraz odpowiedzialny za siebie i innych. 

• Szanuje zdrowie własne i innych, świadomie wybiera zdrowy styl życia. 

• Troszczy się o przyrodę i ma proekologiczną świadomość. 

 

 

 

II OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 

 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. 

zmianami)- art.54 ust.2 pkt 1. 

 Karta Nauczyciela. 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust.1,art.54 ust.3-4, art.70 ust. 

 Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r. 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., 

art. 33 ). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001r., nr 61 poz. 624 i 

Dz.U. z 2002r. nr 10, poz. 96 oraz Dz.U. z 2003r. nr 146, poz. 1416, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 

człowieka, o zasadach świadomego odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 



życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu 

organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i 

zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 

763). 

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania 

i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich. 

 Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania 

rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego 

nieletnich (Monitor Polski nr 50 poz. 476). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31stycznia     2003 r. w 

sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26, poz. 226). 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr. 111, poz. 

535). 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 10, poz. 55). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 

r. nr 33, poz. 178, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 

180, poz. 1493, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  kwietnia  2013 r.  w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532). 

 Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  sierpnia  2012  r. ze zmianami z 

14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016 w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 nr 

0, poz.977). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków  

organizowania  kształcenia, wychowania i opieki dla  dzieci niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 

1113). 



 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. 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. ,poz.59) 

 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 intelektualna 

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 (Dz.U. Z 2017 r. , poz.365). 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. W sprawie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych oraz placówkach 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach 

 

 

 Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły, 

Koncepcją Pracy Szkoły, Szkolnym Systemem  Ocenianiem  a także wytycznymi Ministerstwa 

Edukacji Narodowej - „Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2017/2018”: 

 Wdrażanie nowej podstawy  programowej kształcenia ogólnego. 

 Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej 

 Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

 Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

 Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

 Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

  

 

 

 

 

 

 



III. DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTĘPUJACYCH W SPOŁECZNOSCI 

SZKOLNEJ 

. 

Podstawę do podejmowania działalności wychowawczo-profilaktycznej stanowi opracowana 

diagnoza potrzeb oraz problemów występujących w społeczności szkolonej. W tym celu 

wykorzystano następujące metody:   

-obserwację życia szkolnego;  

-wywiady na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej z wychowawcami poszczególnych klas;  

-analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych 

przeprowadzonych przez psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od wychowawców 

klas, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i uczniów oraz przedstawicieli organizacji i instytucji  

środowiska lokalnego; 

-analiza dokumentacji szkolnej; 

-ankiety dla   uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole,  zachowań ryzykownych oraz 

relacji klasowych; 

 - ankiet dla uczniów na temat najważniejszych wartości jakimi w życiu kierują się uczniowie 

szkoły; 

 

Wnioski z ankiet dla rodziców i uczniów klas IV-VI, przygotowanej na potrzeby opracowania 

programu wychowawczo-profilaktycznego:  

 Na podstawie  informacji z ankiet stwierdzono, że dzieci uczęszczające do naszej szkoły 

stanowią grupę niskiego ryzyka, czyli należą do osób, które nie podejmują jeszcze 

zachowań ryzykownych, są przed inicjacją. Dlatego do tej grupy osób skierowana jest 

profilaktyka uniwersalna, polegająca na promocji zdrowia i zapobieganiu zagrożeniom 

poprzez: wyposażanie uczniów w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się 

niebezpieczeństwom, rozwijanie umiejętności właściwego  organizowania sobie czasu 

wolnego i wypoczynku, rozwijanie umiejętności  radzenia sobie z wymogami życia, 

kształtowanie zdrowego stylu życia i własnego rozwoju. 

 Zwiększyło się wśród uczniów poczucie braku akceptacji i pewności w zespole klasowym; 

 W porównaniu z  wcześniejszymi  wynikami zwiększyło się poczucie braku bezpieczeństwa 

w szkole; 

 Nadal najmniej bezpiecznym miejscem w szkole są korytarze (według rodziców i uczniów) 

 W porównaniu z  wcześniejszymi  wynikami, wśród uczniów,  wzrosła ilość wskazań  

„zaufanego” nauczyciela jako osoby, z która można byłoby porozmawiać  na terenie szkoły 

o problemach; 



 Za najbardziej skuteczne oddziaływanie w przypadku niewłaściwego zachowania rodzice 

uznali rozmowę z wychowawcą; Większość rodziców o pomoc poprosiłoby wychowawcę 

klasy; 

 Najmniej skutecznym oddziaływaniem według rodziców jest wpisanie uwagi do  Librusa  

i obniżenie oceny z zachowania. 

 Za najbardziej skuteczne oddziaływanie w przypadku pozytywnego zachowania ucznia 

rodzice uznali pochwałę przed klasą, a za najmniej uznali podwyższenie oceny  z 

zachowania. 

  Za najbardziej skuteczne oddziaływania w przypadku niewłaściwego zachowania, 

uczniowie uważają  rozmowę z wychowawcą i wezwanie rodzica do szkoły. Najmniejsze 

znaczenie  dla uczniów ma  uwaga wystawiona przez nauczyciela w Librusie. 

 Większość uczniów uważa, że podwyższenie oceny z zachowania jest najbardziej 

skutecznym oddziaływaniem w przypadku pozytywnego zachowania 

 Według rodziców, najczęściej zgłaszaną przez dziecko sytuacją w szkole: są ośmieszenia i 

udział w bójce; 

 Uczniowie najczęściej zgłaszali, że są wyzywani, obrażani i udział w bójkach; 

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej  przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 

Wymaganie : Uczniowie podnoszą swoje kompetencje w zakresie propagowanych w koncepcji 

szkoły postaw i wartości (analiza wyników ankiet dla uczniów „Wartości w życiu dzieci i 

młodzieży”) 

W kwietniu została przeprowadzona ankieta wśród uczniów klas IV-VI w której uczniowie 

wypowiadali się na temat wartości, którymi się kierują. Wyniki ankiety wskazują, że: 

 najważniejsze dla nich są : szczęście rodzinne, zdrowie, prawdziwa przyjaźń i 

bezpieczeństwo; najmniej istotne okazały się : stan posiadania, sukcesy w szkole, 

odpowiedzialność za siebie i ojczyzna. 

 Jako źródło z których czerpią wiedzę o wartościach, które są w życiu ważne najczęściej 

wskazywali rodzinę, a najrzadziej grupy rówieśnicze i środki masowego przekazu; 

 przeszło 91% ankietowanych uważa, że w życiu należy kierować się wartościami zawsze 

lub często, jedynie niecałe 9% jest innego zdania; 

 niezaprzeczalnym autorytetem dla ankietowanych są rodzice, niewiele osób wskazuje 

również inne osoby, a wielu ankietowanych wręcz stwierdza, ze takich osób nie ma. 

 W porównaniu z  październikowymi wynikami zmalała ilość wskazań 

nauczycieli/wychowawców jako autorytetów dla ankietowanych. 

Wnioski: Należy zwrócić uwagę na realizację zadań wychowawczych które umożliwiają poprawę 



działalności szkoły w tym zakresie. 

  

Wymaganie: Uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami czytelniczymi (giełdy książki, głośne 

czytanie książek w świetlicy przez starszych uczniów) 

Wnioski: Systematycznie wzrasta ilość i różnorodność działań mających na celu promowanie 

czytelnictwa w szkole. Wiele z nich inicjowanych jest przez samych uczniów. 

 

IV. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO  

 

Cel główny:  
Wspieranie uczniów we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni 

dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki. 

 

Cele szczegółowe: 

 przygotowanie uczniów do samodzielnego poszerzania zasobów własnej wiedzy, 

zainteresowań oraz do umiejętności wykorzystania jej w praktyce przez uczniów, z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci sześcioletnich oraz uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności twórczego myślenia z wykorzystaniem dostępnych 

środków multimedialnych i różnych pomocy dydaktycznych, 

 rozwijanie kompetencji czytelniczych; 

 indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem   

potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów; 

 kształtowanie umiejętności postrzegania i rozumienia uczuć własnych i innych; 

 wskazywanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi; 

 rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary ucznia we własne możliwości i umiejętności, 

 rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnych (postawy dialogu, umiejętności 

słuchania  innych); 

 kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach klasowych; 

 podnoszenie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi w tym za pomocą narzędzi 

technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

 kształtowanie postaw patriotycznych, przynależności ucznia do społeczności szkolnej, 

środowiska lokalnego i regionalnego,  

 kształtowanie postaw wrażliwości społecznej (empatii, tolerancji, potrzeby pomagania) 

 wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, współpraca z organizacjami i instytucjami 

w środowisku lokalnym; 

 przygotowanie ucznia do życia w rodzinie; 

 preorientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym 

rynku pracy; 

 kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania. Wdrażanie uczniów do przestrzegania 

szkolnego  prawa, zasad i norm obowiązujących na terenie szkoły, 

 rozwijanie samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności za dokonywane wybory i 

decyzje, 

 eliminowanie z życia szkoły zachowań o charakterze agresywnym, 

 organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów, 



 eliminowanie niepowodzeń szkolnych, 

 propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych, 

 ochrona przed negatywnym wpływem świata wirtualnego i mediów, 

 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole, 

 kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo, 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w 

sytuacjach niebezpiecznych, 

 kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych i proekologicznych 

 ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, 

 promowanie racjonalnego odżywiania, 

 dbanie o właściwy rozwój fizyczny i kondycję ucznia, 

 

 

 

V. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY  REALIZACJI  

 

 

I. Rozwój intelektualny ucznia 

 

Zadania do realizacji Formy realizacji 

Przygotowanie uczniów do 

samodzielnego poszerzania 

zasobów własnej wiedzy, 

zainteresowań oraz do 

umiejętności wykorzystania jej w 

praktyce  przez uczniów, z 

uwzględnieniem potrzeb i 

możliwości dzieci sześcioletnich 

oraz uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; 

 Rozwijanie nawyku korzystania z zasobów 

multimedialnych i księgozbioru biblioteki szkolnej; 

 Pobudzanie uczniów do samodzielnego 

przygotowywania materiałów szkolnych, projektów, 

referatów oraz wystąpień publicznych 

 Stosowanie różnorodnych aktywizujących form i 

metod nauczania dostosowanych do potrzeb i 

możliwości psychofizycznych uczniów; 

 Organizowanie uczniom pomocy w nauce;  

 Zastosowanie w procesie edukacyjnym techniki 

informacyjnej i komunikacyjnej (Internet, korzystanie 

z mediów, komunikacja interpersonalna) 

 Stymulowanie uczniów do udziału w konkursach, 

olimpiadach i turniejach odbywających się na terenie 

szkoły i poza nią; 

 Rozbudzanie w uczniach potrzeby kontaktu z kulturą i 

sztuką poprzez organizowanie wycieczek do muzeów, 

kin, galerii; 

 Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół 

zainteresowań; 

 Stosowanie pochwał, nagród i stypendiów dla uczniów 

wyróżniających się w nauce; 

Rozwijanie i wzmacnianie 

umiejętności twórczego myślenia z 

wykorzystaniem dostępnych 

środków multimedialnych i 

różnych pomocy dydaktycznych. 

 Wdrażanie uczniów do aktywnego, kreatywnego 

działania w szkolnych organizacjach uczniowskich: 

samorząd klasowy, szkolny, Klub Mediatora.  

 Stwarzanie w trakcie zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych sytuacji problemowych, zadaniowych, 

pobudzających wyobraźnię, kreatywne myślenie oraz 



wzmacniających inicjatywę uczniów; 

 Stymulowanie ucznia szczególnie uzdolnionego do 

rozwijania swoich pasji, talentów, zainteresowań, 

wiedzy i umiejętności.  

 Prowadzenie szkolnej strony internatowej z 

informacjami przeznaczonymi dla uczniów i rodziców; 

 Udział w programie „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań 

 Przygotowanie ucznia do udziału w konkursach , 

olimpiadach; 

 Wprowadzenie tablic „kreatywna klasa” 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych oraz 

upowszechnianie czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży 

 Organizacja Maratonu Czytelniczego 

 Organizacja konkursów literackich i literacko-

plastycznych 

 Organizacja Dnia Patrona – konkurs wiedzy o Janie 

Matejko 

Indywidualizacja procesu 

nauczania z uwzględnieniem 

potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczniów 

 

 Diagnoza wstępna  uczniów klas I 

 Prowadzenie diagnozy środowiska uczniowskiego 

(ankiety, obserwacje, badania specjalistyczne) 

 Projekt „ Indywidualni” LIBRUS 

 Rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji i 

możliwości uczniów oraz dostosowanie form i metod 

pracy na lekcjach; 

 Organizowanie i prowadzenie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły;  

 Organizowanie pomocy socjalnej 

 Organizowanie oddziałów integracyjnych z   

uwzględnieniem współpracy nauczycieli oraz 

środowiska wychowawczego ucznia 

 Opracowywanie IPET i wielospecjalistycznej oceny 

dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym 

ukierunkowana na poszerzanie jego wiadomości, 

umiejętności  i zainteresowań wykraczających poza 

program nauczania (koła zainteresowań, konkursy, 

indywidualne konsultacje, indywidualne nauczanie) 

 Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej przez Zespół d. s 

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

 Systematyczna współpraca z rodzicami dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnym w ramach 

prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Systematyczna współpraca z placówkami,  

instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin. 

 

Wewnątrzszkolne sprawdzanie 

osiągnięć uczniów. 
 Opracowywanie i przeprowadzanie testów, 

sprawdzianów, konkursów, turniejów na terenie szkoły 

 Przeprowadzenie ewaluacji w oparciu o wyniki testów, 

konkursów, olimpiad. 



 Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów po 

zakończeniu I i II etapu nauki szkolnej; 

 Wprowadzenie testów diagnozujących na początku i 

na końcu roku szkolnego 

 Monitorowanie procesu edukacyjnego ucznia 

szczególnie zdolnego  

 Wielospecjalistyczna ocena efektywności udzielanej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonywana 

po zrealizowaniu założeń zawartych w IPET 

 

 

II. Rozwój emocjonalny i duchowy ucznia 

 

Kształtowanie umiejętności 

postrzegania i rozumienia uczuć 

własnych i innych.  

Wskazywanie konstruktywnych 

sposobów radzenia sobie ze 

stresem i sytuacjami trudnymi. 

 Realizowanie: Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego,  programów socjoterapeutycznych w 

tym programu  „Mój lepszy świat” oraz   programów: 

„Ratujemy i uczymy ratować”,  „Mediacje 

rówieśnicze”, „Przyjaciele Zippiego”, „Chronimy 

dzieci” 

 Organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów mających trudności 

emocjonalne i adaptacyjne 

 Realizowanie w ramach godzin wychowawczych 

tematyki związanej z wyrażaniem i nazywaniem 

uczuć, emocji, ; 

 Organizowanie warsztatów mających na celu: 

zintegrowanie grupy klasowej, kształtowanie postaw 

asertywnych, radzenia sobie ze stresem; 

 Organizacja wyjść do obiektów kultury promujących 

sztukę (teatr, kino, galeria, filharmonia) 

 Wykorzystywanie metod relaksacji (muzykoterapii, 

bajkoterapii)  w ramach zajęć świetlicy szkolnej;. 

 Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci 

sześcioletnich. 

 Realizacja warsztatów z zakresu edukacji włączającej; 

 Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci 

niepełnosprawnych 

 Działalność szkolnego  koła  teatralnego  

 Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój 

emocjonalny dziecka. 

 

Rozwijanie poczucia własnej 

wartości i wiary ucznia we własne 

możliwości i umiejętności; 

 Indywidualne spotkania z psychologiem szkolnym 

ukierunkowane na: budowanie pozytywnego obrazu 

własnej osoby, spójnej tożsamości, realnej samooceny 

i poczucia własnej wartości; 

 Organizacja warsztatów 

 Prowadzenie rozmów, pogadanek w ramach godzin 

wychowawczych 

 Wdrażanie uczniów  do samooceny i akceptacji 



własnych mocnych i słabych stron 

 Angażowanie uczniów w uczestnictwo  w turniejach, 

olimpiadach, konkursach 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacji interpersonalnych. 
 Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych 

 Realizowanie programu „Mój lepszy świat” 

 Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” 

 Realizacja programu „Mediacje rówieśnicze”, 

działalność Klubu Mediatora; 

 Integracja uczniów  poszczególnych klas poprzez 

organizację warsztatów psychologicznych, imprez 

klasowych i szkolnych; 

 Prowadzenie warsztatów psychologicznych 

ukierunkowanych na  poprawę wzajemnych relacji 

interpersonalnych w klasie, rozwijających postawę 

szacunku i tolerancji wobec odmienności 

psychofizycznej, narodowościowej, kulturowej, 

etnicznej i religijnej; 

 Realizowanie w ramach godzin wychowawczych 

tematyki związanej ze skuteczną komunikacją uczeń - 

uczeń, nauczyciel – uczeń, ukierunkowaną na 

budowanie przyjaznych relacji i współpracę; 

 Podejmowanie działań mediacyjnych 

 

Kształtowanie postaw wrażliwości 

społecznej (empatii, tolerancji, 

potrzeby pomagania) 

 Uwrażliwianie  uczniów i ich rodziców na potrzeby 

rodzin wymagających wsparcia materialnego. 

 Uwrażliwianie uczniów, pracowników szkoły i 

rodziców na potrzeby uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i dzieci sześcioletnich. 

 Kształtowanie wśród uczniów i ich  rodziców postaw 

tolerancji wobec dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. 

 Kształtowanie wśród uczniów i ich  rodziców postaw 

tolerancji wobec odmienności psychofizycznej, 

narodowościowej, kulturowej, etnicznej i religijnej 

 Zorganizowanie Świątecznego Kiermaszu 

Charytatywnego, akcji „I ty możesz zostać świętym 

Mikołajem” 

 Zorganizowanie Tygodnia Życzliwości 

 Organizowanie zajęć integrujących rodziców i dzieci, 

np. wycieczki, uroczystości, festyny, pikniki, urodziny, 

itp. 

 Kształtowanie wśród uczniów w ramach godzin 

wychowawczych właściwych postaw wrażliwości 

społecznej, postawa wobec osób niepełnosprawnych, 

troski i opieki nad najmłodszymi uczniami szkoły  

 Realizowanie w ramach godzin wychowawczych, 

zajęć świetlicowych tematyki związanej z prawami 

człowieka, prawami dziecka i prawami ucznia 

 w odniesieniu do Konwencji Praw Człowieka i 

Dziecka 

 Uwrażliwianie uczniów i rodziców na troskę o 



zwierzęta 

 Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z 

ubogich rodzin; 

 Realizacja programu „Wolontariat. Aktywni w 

Sopocie” 

 Organizowanie pomocy materialnej i finansowej dla 

dzieci z ubogich rodzin 

 

III. Rozwój społeczny ucznia 

 

Kształtowanie poczucia 

przynależności ucznia do 

społeczności szkolnej, środowiska 

lokalnego, regionalnego, ojczyzny/ 

kraju i wspólnoty europejskiej. 

Wychowanie do wartości. 

 

 Kształtowanie wśród uczniów w ramach godzin 

wychowawczych właściwych postaw szacunku wobec 

symboli narodowych, świąt i uroczystości 

państwowych oraz tolerancji wobec innych kultur, 

narodowości, wyznań. 

 Przygotowywanie i organizowanie: turniejów, imprez, 

gazetek oraz tablic okolicznościowych i edukacyjnych 

związanych z regionem. 

 Wprowadzanie elementów wychowania regionalnego 

na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych 

(wycieczki tematyczne, wyjścia do instytucji 

kulturalnych znajdujących się na terenie Trójmiasta) 

 Prowadzenie w ramach godzin wychowawczych 

tematów związanych z tradycją, historią szkoły. 

 Organizacja Dnia Patrona Szkoły 

 Udział w apelach z okazji rocznic i świąt 

państwowych 

 Reprezentowanie szkoły podczas miejskich 

uroczystości patriotycznych 

 Kształtowanie postaw szacunku i poczucia dumy z 

własnej szkoły, regionu, kraju.  

 Poznawanie symboli narodowych, ich historii i 

znaczenia, okazywanie im szacunku (przypominanie o 

odpowiednim zachowanie w czasie hymnu) 

 Kształtowanie wśród uczniów kultury osobistej 

(kultury języka). 

 Kultywowanie tradycji  i obrzędów szkolnych i 

państwowych  przebiegających zgodnie z 

„Kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych na rok 

szkolny 2017/2018”  

 Udział w życiu kulturalnym : wyjście do kina, teatru, 

galerii, muzeum, filharmonii itp. 

 Udział w szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i 

międzynarodowych konkursach, olimpiadach, 

turniejach .  

 

Wdrażanie uczniów do 

przestrzegania szkolnego  prawa, 

zasad i norm obowiązujących na 

 Realizowanie w ramach godzin wychowawczych 

tematyki związanej z Konwencją Praw Dziecka, 

Prawami Człowieka 



terenie szkoły  Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły,  WO, 

szkolnym Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym. 

 Opracowanie regulaminu klasowego 

 Realizacja programu „chronimy dzieci”. Realizacja 

„Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem” 

 realizacja programu „Mediacje rówieśnicze”, 

działalność Klubu Mediatora 

 realizacja warsztatów ze Strażą Miejską na temat 

„Odpowiedzialność karna wśród nieletnich” i 

„Cyberprzemoc” 

 Przeprowadzanie apeli organizacyjno-porzadkowych 

przez dyrekcje szkoły 

 Miesięczne, semestralne i roczne zestawienie 

frekwencji, egzekwowanie od rodziców 

usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień uczniów; 

(w klasach I –VII kontakt poprzez dziennik Librus) 

 Miesięczne, semestralne i roczne zestawienie ocen z 

zachowania 

 Obowiązek prowadzenia na poziomie klas I – VII 

dokumentacji elektronicznej. Monitorowanie przez 

nauczycieli, rodziców i uczniów frekwencji i postępów 

w nauce. 

 Aktualizacja procedur BHP, PPOŻ,  procedur 

stosowanych w sytuacjach kryzysowych 

 Przeprowadzenie symulacji pożarowej i ewakuacji 

szkoły na wypadek ataku terrorystycznego 

 Rozmowy wychowawców z uczniami i rodzicami  na 

temat zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły 

 Współpraca z Miejską Komendą Policji , strażą 

pożarną, MOPS, Sądem Rejonowym w Sopocie, 

Gdańsku i Gdyni; 

 Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przerw poprzez 

wzmożenie dyżurów pełnionych przez nauczycieli  

 

Rozwijanie samodzielności, 

obowiązkowości i 

odpowiedzialności za dokonywane 

wybory i decyzje; 

 Wybór i działalność samorządu klasowego i 

szkolnego; organizowanie przez Samorząd imprez i 

uroczystości szkolnych zgodnie z opracowanym 

harmonogramem 

 Realizowanie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych 

 Włączanie uczniów młodszych i niepełnosprawnych, 

na miarę możliwości i potrzeb psychofizycznych w 

działania i życie szkolne 

 Działalność Klubu Mediatora 

 Realizacja programu „Wolontariat. Aktywni w 

Sopocie” 

 

Realizacja zajęć z zakresu 

wychowania do życia w rodzinie. 

 

 Przeprowadzanie zajęć w klasach V i VI w oparciu o 

program zajęć ścieżki edukacyjnej „Wychowanie do 

Życia w Rodzinie” przez nauczyciela z odpowiednim 



przygotowaniem 

 

Realizacja zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego 
 Przeprowadzanie zajęć w klasach VI i VII w oparciu o 

program zajęć ścieżki edukacyjnej „Doradztwo 

zawodowe” przez nauczyciela z odpowiednim 

przygotowaniem 

 

IV. Wychowanie prozdrowotne i profilaktyka zagrożeń 

 

Promocja zdrowego stylu życia- 

kształtowanie postawy 

prozdrowotnej 

 Działalność Zespołu ds. Sportu i Promocji Zdrowia ( 

udział w programie „Owoce w szkole”, Wita-Minki” 

 Realizacja programu „Szkoły promujące zdrowie” 

 Realizowanie programu „Promocja zdrowia w zakresie 

medycyny szkolnej”  

 Realizowanie programu „Profilaktyka próchnicy 

zębów” 

 Realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować” 

 Realizacja programu „Mój lepszy świat” 

 Prowadzenie zajęć „Jestem sprawny- zajęcia sportowe 

z elementami gimnastyki korekcyjnej”, „Gry i zabawy 

z elementami gimnastyki korekcyjnej” dla uczniów 

klas I-III; 

 Udział uczniów w pozalekcyjnych zajęciach 

sportowych tj.: treningach, rozgrywkach tenisa 

stołowego, piłki ręcznej, zawodach szkolnych i 

pozaszkolnych, zajęciach kulturalnych i 

turystycznych;  

 Udział uczniów w akcjach promujących zdrowie i 

aktywny wypoczynek np. „Polska biega” 

 Udział  uczniów w sportowej rywalizacji szkół 

sopockich-udział w mistrzostwach Sopotu: lekkiej 

atletyce, biegach przełajowych itp. 

 Organizowanie alternatywnych sposobów spędzania 

czasu wolnego przez uczniów w ramach oferty zajęć 

szkolnych;  

 Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie, 

zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała, dbanie o 

schludny wygląd zewnętrzny; 

 Wpajanie zdrowego stylu życia , odżywiania i 

wypoczynku; 

 Współpraca z organizacjami promującymi zdrowie i 

kształtującymi zdrowe wzorce spędzania wolnego 

czasu 

 

 

Prowadzenie działań 

profilaktycznych 

 

 Realizacja programów profilaktycznych 

rekomendowanych tj. „Przyjaciele Zippiego”, „Moje 

miejsce w świecie” „Nie pal przy mnie proszę” 

 Realizacja programu „Mój świat” 

 Realizacja programu zajęć socjoterapeutycznych 



 Realizacja „Polityki ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem” 

 Diagnozowanie i analizowanie problemów 

wychowawczych występujących w szkole, a także 

specyfiki lokalnych warunków i właściwości 

środowiska szkolnego; 

 Rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych 

z uzależnieniem; 

 Upowszechnianie wśród uczniów i rodziców 

informacji dotyczących uzależnień (fonoholizm, 

komputer, używki) 

 Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Policji i 

Straży Miejskiej na temat zachowań ryzykownych i 

odpowiedzialności karnej; 

 Organizacja warsztatów dla uczniów i rodziców na 

temat zagrożeń i  szkodliwości podejmowania 

zachowań ryzykownych np. uzależnienie od używania 

telefonów komórkowych; 

 Realizowanie w ramach godzin wychowawczych 

tematyki związanej z profilaktyką uzależnień (w tym 

uzależnień od komputerów) 

 Zaznajamianie uczniów z zasadami bezpiecznego 

korzystania z internetu i urządzeń elektronicznych 

(telefonów komórkowych, tabletów) 

 Monitorowanie nasilenia w szkole zachowań 

agresywnych 

 Organizowanie warsztatów na temat przeciwdziałania 

zachowaniom agresywnym 

 Współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i 

rodzinę 

 

VI Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

Informowanie rodziców o bieżącej 

sytuacji dziecka w szkole. 
 Zapoznanie rodziców z planowanymi zebraniami w 

ciągu całego roku szkolnego. 

 Zapoznanie rodziców z systemem pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej na terenie 

szkoły 

 Zapoznanie rodziców z wynikami diagnozy wstępnej 

klas I. 

 Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły i programem 

Wychowawczo-Profilaktycznym 

 Organizacja  zebrań dla rodziców  

 Działalność Rady rodziców 

 Uaktualnianie strony internetowej dotyczącej szkoły z 

informacjami przeznaczonymi dla rodziców 

 Włączanie rodziców w planowanie i realizowanie 

zadań statutowych szkoły 

 Zapoznanie rodziców z ustaleniami zawartymi w IPET 

i wielospecjalistycznej ocenie 



 Umożliwienie rodzicom bieżącego monitorowania 

osiągnięć i frekwencji oraz zachowania dziecka w 

szkole poprzez zebrania z rodzicami w klasach i 

dziennik elektroniczny Librus 

 

 

 

Wspomaganie rodziców w 

wychowaniu dzieci 
 Indywidualne spotkania z psychologiem, logopedą, 

wychowawcami klas oraz przedstawicielami placówek 

i organizacji działających na rzecz rozwoju dziecka 

 Spotkania w zespołach d.s pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 Organizacja spotkań ze specjalistą w ramach 

pedagogizacji rodziców 

 Integracja społeczności szkolnej:rodzic-nauczyciel-

uczen poprzez udział w warsztatach, uroczystościach 

szkolnych, wycieczkach 

 Zaangażowanie uczniów i rodziców w organizację 

imprez szkolnych, środowiskowych i akcji 

charytatywnych 

 Współpraca z asystentem i kuratorem rodziny, 

opiekunem z domu dziecka; 

 Współpraca z MOPS i PIK 

 Udostępnianie rodzicom literatury pedagogiczno-

psychologicznej 

 Współpraca ze 

środowiskiem lokalnym. 

 

 Zorganizowanie spotkania rodziców tegorocznych klas 

pierwszych 

 Organizowanie wyborów do Rady Klasowej i Rady 

Rodziców; 

 Systematyczne promowanie szkoły w środowisku. 

 Organizowanie zajęć otwartych dla dzieci 6 letnich 

uczęszczających do sopockich przedszkoli „Dzień 

otwarty szkoły” 

 Współpraca z instytucjami, organizacjami 

wspierającymi szkolny proces wychowania tj: Sąd 

Rejonowy, MKP, MOPS, PPP, UM, Biblioteka 

Miejska, Muzeum Miasta Sopotu, Filharmonia 

Bałtycka, , PCK, Parafia św. Michała, Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej w Sopocie, Caritas szkoły i 

przedszkola sopockie. 

 

EWALUACJA 
 Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły nie jest dokumentem zamkniętym, ulega 

zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Analiza jego skuteczności będzie polegać na 

bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. Przez monitorowanie rozumiemy systematyczną  

i rozciągniętą w czasie obserwację sposobów realizacji przyjętych w Programie celów i zadań 

wychowawczych. Przeprowadzanie corocznej diagnozy występujących w środowisku szkolnym 

czynników chroniących oraz czynników ryzyka i uwzględnienie wniosków w programie 



wychowawczo – profilaktycznym. Ewaluacja jest natomiast pogłębioną analizą i interpretacją 

zebranych danych oraz oceną wartości Programu. Pozwoli podjąć decyzję, czy ma być dalej 

realizowany, a jeżeli tak, to czy należy go zmodyfikować.  

Ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego w naszej szkole przeprowadzana będzie   

w czerwcu 2018 roku. Dokonyana zostanie na podstawie: 

1.Obserwacji dokonywanych przez wychowawców klas, nauczycieli, psychologa szkolnego, 

uczniów, rodziców.  

2.Ankiet skierowanych do   uczniów, rodziców i nauczycieli w celu pozyskania informacji na temat 

realizacji szkolnego programu Wychowawczo-Profilaktycznego.  

3.Wywiadu z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi. 

4.Analizy trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilkatycznych 

przeprowadzonych przez psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od wychowawców 

klas, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i uczniów. 

5.Sprawozdania z działalności psychologa szkolnego; 

6.Analizy dokumentów szkolnych. 

 

 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

1. Za realizacje Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy 

pracownicy szkoły.  

2. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny może być modyfikowany w trakcie jego 

realizacji. 

3. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny przyjęto uchwałą Rady pedagogicznej w 

dniu....................................................... 

4. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny przyjęto uchwała Rady Rodziców w 

dniu.......................... 

 

 

VIII. ZAŁACZNIKI: 

 

Zał. 1: Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych 

przedmiotów kształcenia ogólnego w wybranych typach szkół  

Zał.2: Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji 

wychowawcy w klasach IV–VIII 

Zał. 3Kalendarz I i II półrocza szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 

 Wzór ankiet dla uczniów i rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 
 

Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach progra-

mowych przedmiotów kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie 

 

 

Szkoła/przedmiot Wymagania szczegółowe. Edukacja zdrowotna. Uczeń: 

                                                  Szkoła podstawowa 

EDUKACJA 

WCZENOSZKOLNA 

 

 dba o higienę oraz estetykę własną  i otoczenia;  

 ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla 

utrzymania zdrowia człowieka;  

 posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje 

komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia 

Ratunkowego, Straży Pożarnej;  

 posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami 

mundurowymi   i medycznymi, w sytuacji zagrożenia 

zdrowiai życia;  

 reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;  

 wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, 

ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla 

utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o 

niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje 

umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna 

konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;  

 przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;  

 ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje 

informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet; 

  ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z 

technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;  

 

INFORMATYKA  

 w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią 

dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych i 

zdrowotnych;  

 

BIOLOGIA  

 analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem                        

a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje 

wymagające konsultacji lekarskiej;  

 uzasadnia konieczność ochrony przyrody;  

 opisuje i prezentuje postawę  i zachowania człowieka 

odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody;  

 

WYCHOWANIE 

FIZYCZNE 

 

 opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;  

 opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;  



 pisuje zasady zdrowego odżywiania;  

 przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;  

 przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;  

 omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia 

zdrowia lub życia; 

  wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i 

negatywnie na zdrowie  i samopoczucie oraz wskazuje te, na 

które może mieć wpływ;  

 omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia 

sobie  z nim w sposób konstruktywny; 

  wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz 

nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w 

celu zwiększenia masy mięśni;  

 wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian 

zachodzących              w organizmie w okresie dojrzewania; 

 

PRZYRODA  

 kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na 

niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;  

 doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak                        

i najbliższe otoczenie; 

  poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie 

zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia się;  

 

TECHNIKA  

 przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i 

przyszły stan środowiska; 

  kształtuje umiejętności segregowania   i wtórnego 

wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym 

otoczeniu;  

 

 

WYCHOWANIE DO 

ŻYCIA W RODZINIE 

 

 radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;  

 

 

 

 

    Tabela nr 2 Relacje- kształtowanie postaw społecznych 

Szkoła/przedmiot Wymagania szczegółowe. Uczeń: 

Szkoła podstawowa 

EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA 

 identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, 

klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, 

naród;  

respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;  

 przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i 

własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych 

norm i zasad;  

 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i 

doświadczeniami, wykorzystując technologię;  

 dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za 

swoje wybory;  



 dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i 

czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż w 

samotności;  

 odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. 

rodzinę, klasę, państwo;  

 ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, 

należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także 

wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym 

wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;  

 szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża 

swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym;  

 uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, 

podejmując decyzję o działaniu;  

 wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich 

symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych, 

przejawiając właściwe zachowanie;  

 wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, 

nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich, i 

nazywając to, co jest wartością dla niego;  

 naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na 

podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów 

płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;  

 przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, 

której jest członkiem; 

 

INFORMATYKA  uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, 

posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, 

forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany 

portal edukacyjny;  

 identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad 

wspólnym rozwiązywaniem problemów;  

 bierze udział w różnych formach współpracy, jak: 

programowanie  w parach lub w zespole, realizacja 

projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących 

się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;  

 

WYCHOWANIE 

FIZYCZNE 

 uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli 

zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla 

rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się 

decyzjom sędziego; potrafi właściwie zachować się w 

sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;  

 pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach 

szkolnych zawodów sportowych;  

 wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;  

 wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych 

z aktywnością taneczną;  

 omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z 

rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;  

 identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej 

wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość 

słabych stron, nad którymi należy pracować;  

 wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji 



problemowych;  

 wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich 

możliwości psychofizycznych;  

 współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych 

ludzi, wykazując asertywność i empatię;  

 motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności 

fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby 

niepełnosprawne, osoby starsze);  

 

PRZYRODA  zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego;  

 doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, 

współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole;  

 

BIOLOGIA  prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot 

żywych;  

 

WYCHOWANIE DO 

ŻYCIA W RODZINIE  

 zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach 

społecznych;  

 rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej 

znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje 

odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i 

pisane słowa;  

 kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie 

powinien czegoś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie 

ranić drugiego; 

  bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, 

stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność 

indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące 

pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania;  

 

 

 

  Tabela nr 3. Kultura- wartości, normy i wzory zachowań 

Szkoła/ przedmiot Wymagania szczegółowe. Uczeń: 

Szkoła podstawowa 

Klasa I-III  ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do 

poznanych wartości, takich jak: godność, honor, 

sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, 

przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, 

zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, 

wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko 

szkolne;  

 szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i 

narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. 

dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w 

różnych krajach;  

 określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go 

świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje 

uzasadnienie swojego zdania;  

 odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i 

poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz 



innych osób;  

 odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, 

ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich 

respektowania; 

 

JĘZYK POLSKI  kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i 

europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i 

aksjologicznym;  

 rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, 

piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi 

wartościami;  

 kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji 

literackiej jako podstawy tożsamości narodowej;  

 rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i 

potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych;  

 rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania 

świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych 

wiadomości;  

 rozwija umiejętność samodzielnego docierania do 

informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz 

wartościowania;  

 rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, 

w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz 

szacunku dla cudzej własności intelektualnej;  

 kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz 

porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;  

 jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział 

w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w 

konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach, oraz 

rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników 

swojej pracy;  

 

HISTORIA  poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej 

szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich 

dzieje;  

 

MUZYKA  poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości 

ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu;  

 zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w 

sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i 

współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki 

popularnej;  

 zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę 

muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich 

działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne;  

 uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów 

edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z 

wykorzystaniem technologii informacyjnej);  

 angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły 

i najbliższego środowiska;  

 uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych 

wydarzeniach muzycznych;  



 stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i 

uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie 

zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego 

itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz 

szacunek dla twórców i wykonawców; 

PLASTYKA  zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia 

zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej); 

  zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej 

ojczyzny”; 

 

PRZYRODA  kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową 

regionu;  

 

GEOGRAFIA  łączy racjonalność naukową z refleksją nad pięknem i 

harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym 

ludzkości;  

 przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego 

i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim 

gospodarowania;  

 rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywanie 

postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej;  

 ma poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku 

narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, 

walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz 

sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynaro-

dowej);  

 kształtuje pozytywne – emocjonalne i duchowe – więzi z 

najbliższym otoczeniem, krajem ojczystym, a także z całą 

planetą Ziemią;  

 rozwija postawy współodpowiedzialności za stan środowiska 

geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz 

przyszłego rozwoju społeczno- -kulturowego i 

gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski;  

 przełamuje stereotypy i kształtuje postawy szacunku, 

zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy 

jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa 

kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości;  

 

INFORMATYKA  opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem 

komputerów i sieci komputerowych, takie jak: 

bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność 

intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się 

informacją;  

 postępuje etycznie w pracy z informacjami;  

 

WYCHOWANIE DO 

ŻYCIA W RODZINIE 

 jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie;  

 

 

   

Tabela nr 4. Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  

Szkoła/ przedmiot Wymagania szczegółowe. Uczeń: 



EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA 

 wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, 

wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i 

stosuje je w codziennym życiu;  

 rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach 

publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach 

publicznego transportu zbiorowego;  

 stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje 

drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole 

informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz 

zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; 

stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i 

porach roku;  

 ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska 

naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne 

deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, 

piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się 

człowieka w takich sytuacjach; 

  stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z 

urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia 

związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz 

stosuje zasady netykiety;  

 rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób 

(również uczniów) korzystających z technologii, 

zwłaszcza w sieci Internet; 

 

INFORMATYKA 

ED.WCZESOSZKOLNA 
 rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób 

(również uczniów) korzystających z technologii, w tym 

zwłaszcza w sieci Internet;  

 przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z 

bezpieczeństwem w Internecie;  

 

WYCHOWANIE 

FIZYCZNE 

 omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i 

w górach w różnych porach roku;  

 omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w 

odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;  

 wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu 

sportowego;  

 wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności 

wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia 

sposoby zapobiegania im;  

 wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych 

dyscyplin sportu;  

 

INFORMATYKA  posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i 

prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy;  

 uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i 

informacji oraz prawo do własności intelektualnej;  

 wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem 

do technologii oraz do informacji i opisuje metody 

wystrzegania się ich;  



 stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć 

przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim 

informacjami;  

 ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności 

w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w 

odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie 

otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;  

 

TECHNIKA  przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego 

użytkowania sprzętu technicznego;  

 nalizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas 

pracy z narzędziami i urządzeniami (procedura 

postępowania podczas wypadku przy pracy; umiejętność 

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych 

sytuacjach zagrożenia);  

EDUKACJA DLA 

BEZPIECZEŃSTWA 

 wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń 

(pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka);  

 wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; 

rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki 

alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w 

razie uruchomienia sygnałów alarmowych;  

 

WYCHOWANIE DO 

ŻYCIA W RODZINIE 

 świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków 

społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując 

wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany; 

 

 

 

 

 

 


