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I. WPROWADZENIE 

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju ukierunkowany na osiągnięcie 

pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, intelektualnej i społecznej. 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi a także ograniczenie i likwidowanie czynników 

blokujących i zaburzających zdrowe życie.  

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość 

z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego 

człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której 

zapisane jest doświadczenie. Wychowanie dzieci zależy przede wszystkim od rodziców, 

szkoła oferuje wsparcie. W budowaniu świata wartości dziecka główną rolę odgrywa dom 

rodzinny.  

W szkole na wychowanie wpływ mają wszyscy: koledzy, grupy rówieśnicze, nauczyciele, 

pracownicy placówki. Uwzględniając dotychczasowe tradycje, szanując poglądy rodziców, 

trzeba zaangażować jak najwięcej członków społeczności dla wspólnego realizowania  

programu wychowawczo – profilaktycznego. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Uwzględnia wykorzystanie w procesach 

edukacyjnych  narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny ukierunkowuje  na: 

• wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu; 

• ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, 

rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój 

ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia; 
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• inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, 

rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu 

rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu. 

W obecnych czasach istnieje duże zapotrzebowanie na harmonijny i wielostronny rozwój 

osobowości dzieci i młodzieży, a w szczególności na kształtowanie w nich wrażliwości na 

wartości moralne, postępowania zgodnego z pełnioną rolą społeczną, moralnych cech 

charakteru: uczciwości, miłości, sprawiedliwości, prawości, dzielności, odpowiedzialności, 

tolerancji, dobroci oraz właściwych przekonań etycznych. Zadaniem programu powinno być 

umacnianie swoich wychowanków w poczuciu godności osobistej i uwrażliwianie na 

krzywdę ludzką. 

Zachowanie młodego człowieka zależy  od jego indywidualnych cech oraz od czynników 

występujących w środowisku. Mogą to być czynniki chroniące lub czynniki ryzyka. 

Do czynników chroniących należą: 

• silna więź emocjonalna z rodzicami, 

• zainteresowanie nauką szkolną, 

• regularne praktyki religijne, 

• poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych, 

• przynależność do pozytywnej grupy. 

Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań 

ryzykownych, takie jak: 

• wysoki poziom lęku i niepokoju, 

• niska samoocena, 

• niedojrzałość emocjonalna i społeczna, 

• słaba kontrola wewnętrzna, 

• nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i otoczenia, 

• brak zainteresowania nauką szkolną, 

• zaburzenia więzi z rodzicami, 

• nieprawidłowa struktura rodziny. 
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Wzmocnienie czynników chroniących i eliminowanie lub osłabianie czynników ryzyka to 

skuteczna profilaktyka. Działania te powinny być adresowane do całego środowiska 

szkolnego, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w szkole. 

W naszej szkole działania profilaktyczne realizowane są w formie profilaktyki 

pierwszorzędowej (grupy niskiego ryzyka). Realizatorami działań w profilaktyce 

pierwszorzędowej są nauczyciele wspierani przez  pedagoga, logopedę i innych specjalistów 

z zewnątrz, a terenem działań jest głównie szkoła. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Godziszce 

opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczo- 

profilaktycznym, których podejmuje się szkoła i jest efektem pogłębionej diagnozy 

środowiska szkolnego. 

Przy opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły uwzględniono: 

• obowiązujące akty prawne, 

• dotychczasowe doświadczenia szkoły, 

• zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych 

problemów wychowawczych w szkole i środowisku, 

• przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli  na temat wartości 

i ich roli w rozwoju człowieka, 

• przeprowadzone ankiety wśród uczniów na temat bezpieczeństwa w szkole i w domu, 

• analiza czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku 

rodzinnym i szkolnym uczniów, 

• przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, które mogą mieć wpływ na 

proces wychowania, 

• potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, 

• wykorzystywane w nauczaniu różne formy i metody pracy na odległość. 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Godziszce opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczo-profilaktycznym, których podejmuje się szkoła.  
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II. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO -

PROFILAKTYCZNEGO  

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce jest placówką ośmioklasową. Do szkoły 

uczęszcza 266 uczniów, w tym 129 dziewczynek i 137 chłopców. Przedział wiekowy to 7-15 

lat. Nasi uczniowie pochodzą ze środowisk o zróżnicowanym statusie materialnym                            

i intelektualnym. Dwoje dzieci wychowuje się w rodzinie zastępczej. W rodzinach niepełnych 

żyje 7% uczniów. 1,5% uczniów pochodzi z rodzin niewydolnych wychowawczo. Około 5% 

dzieci korzysta z różnego rodzaju pomocy materialnej. 

Duża grupa uczniów przejawia uzdolnienia: lingwistyczne, matematyczne, plastyczne, 

teatralne, muzyczne, sportowe. Wielu  uczniów otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem.  

W większości nasze dzieci są twórcze, ambitne, empatyczne, zaangażowane w życie szkoły. 

Uczestniczą w akcjach charytatywnych, chętnie zostają wolontariuszami.  

Uczniowie napotykający problemy edukacyjne stanowią 12% ogółu. Problemy wychowawcze 

występują u 8% uczniów. Z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych korzysta 5% uczniów,  

a zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 6% wychowanków. Szkoła współpracuje z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Czechowicach-Dziedzicach, Filią w Bielsku - Białej. Opieką 

poradni objętych jest 28 wychowanków. Sześcioro uczniów posiada orzeczenie o różnego 

rodzaju niepełnosprawnościach i uczęszcza na zajęcia rewalidacyjne.  

Szkoła współpracuje z policją, GKRPA i Przeciwdziałania Narkomanii, z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem Zdrowia                                                         

w Buczkowicach. Instytucje te zapewniają naszej szkole wsparcie  w rozwiązywaniu 

problemów rodzinnych, wychowawczych, zdrowotnych. Wspierają szkołę                                         

w przeciwdziałaniu patologii. Zapewniają pomoc w działaniach profilaktycznych.  

 

III. WARTOŚCI UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ  

 

Wychowanie do wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie dziecka.  

Wartości to te ludzkie cechy, które są niezbędne do osiągnięcia celów oraz ściśle powiązane     

z cenionymi rodzajami aktywności. Dlatego najprościej ująć, że wartości w edukacji                          
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to wszystko co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich.                           

Zatem wartości to: 

- rzeczy, sprawy ważne, cenne i pożądane, 

-życiowe drogowskazy, mapy, 

- standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które mówią o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy 

i jak traktujemy innych ludzi, 

- kryteria naszych ocen, decyzji i wyborów. 

Szkoła jest miejscem kształtowania się relacji społecznych i jako instytucja propaguje takie 

wartości jak: poczucie przynależności do wspólnoty, dobro wspólne, empatię,  szacunek, 

tolerancję. Szkoła ma za zadanie wprowadzać uczniów w świat wartości i norm 

obowiązujących w społeczeństwie. 

W oparciu o przeprowadzone ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców  wskazali oni,          

iż najważniejszymi cenionymi wartościami  jest:  MIŁOŚĆ, SZCZEROŚĆ, DOBRO, 

ZAUFANIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

Szkoła działa opierając się na przyjętych wartościach i społecznie akceptowanych normach 

wzmacnia, wspiera i rozwija je w społeczności szkolnej. 

IV. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 

Podstawowe ukierunkowanie szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego zostało 

określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych takich 

jak: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 48, 53, 54, 70, 72). 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

3. Konwencja Praw Dziecka. 

4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572 ze zmianami). 

5. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 

674 ze zmianami). 
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6. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w  Godziszce. 

7. Rozporządzenie MEN z 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły 

podstawowej i publicznego gimnazjum. 

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

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

9.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

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

alkoholizmowi. 

11. 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 

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

przeciwdziałania i  walczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich. 

13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 

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

opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania 

seksualnego nieletnich. 

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

tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

16. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem. 

17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

18. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
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19. 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. 

20. 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. 

21. Rozporządzenie MEN z dnia 8 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. 

22. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

23. 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. 

24. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo oświatowe. Art. 26. 

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2.  Pkt 3 – 5, oraz 7 i 8, realizują 

program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący:  

• treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

• treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

25. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
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szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 356). 

26. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID – 19. 

27. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

28. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

28. Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w  Godziszce. 

Inne zadania, nadające konkretny kształt programowi wychowawczo – profilaktycznego  

zostały określone przez dyrektora, nauczycieli i uczniów w porozumieniu z rodzicami.  

V. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, 

lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.  

2. Zaznajamianie z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej 

reakcji na te zagrożenia. 

3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej 

i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych 

i wychowanie do wartości. 

4. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, 

upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 
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5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi. Motywowanie 

do zdrowego stylu życia. 

6. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 

ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Wspieranie uczniów w procesie 

nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do 

racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. 

VI. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY  

1. Świadomie kształtuje swój system wartości zgodnie z przyjętymi normami. Odróżnia 

wartości prawdziwe od pozornych.  

2. Wybiera właściwe wzory do naśladowania.  

3. Jest uczciwy i prawdomówny, potrafi przyznać się do błędu.  

4. Odpowiada za swoje postępowanie i ponosi konsekwencje swoich czynów. Stara się 

naprawić wyrządzoną krzywdę.  

5. Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, ubóstwo, krzywdę i cierpienie, chętnie niesie 

pomoc innym.  

6. Cechuje go tolerancja wyznaniowa.  

7. Jest przyjazny dla otoczenia, odważny i honorowy, stosuje zasady gry fair-play.  

8. Ma pozytywny obraz samego siebie, akceptuje innych.  

9. Potrafi pracować w grupie, przyjmuje w niej różne role i zadania, potrafi kulturalnie 

wyrazić swoje poglądy i przyjąć krytykę innych.  

10. Dąży do sukcesu, ale nigdy kosztem innych ludzi, czerpie radość z sukcesów innych.  

11. Umie wyciągać wnioski ze swoich błędów.  

12. Unika wszelkich zagrożeń.  

13. Szanuje pracę i pieniądze, własność swoją i cudzą.  
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14. Identyfikuje się ze społecznością szkolną i misją szkoły, bierze udział w szkolnych 

przedsięwzięciach.  

15. Potrafi wykorzystać ofertę edukacyjną szkoły.  

16. Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów, umie sobie poradzić z własnymi 

problemami, wie, gdzie szukać pomocy.  

17. Jest komunikatywny, w kulturalny sposób mówi o swoich potrzebach i problemach.  

18. Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów, umie sobie poradzić z własnymi 

problemami, wie gdzie szukać pomocy.  

19. Jest aktywny w zdobywaniu wiedzy, potrafi korzystać z różnych źródeł.  

20. Systematycznie pracuje w szkole i w domu.  

21. Posiada umiejętności organizacyjne, świadomie planuje własne działania.  

22. Wykazuje inicjatywę społeczną (bierze udział w akcjach charytatywnych, organizuje 

szkolne i klasowe imprezy itp.)  

23. Jest ciekawy świata, otwarty na różne dziedziny wiedzy.  

24. Zna i szanuje symbole narodowe i szkolne, tradycje i zwyczaje.  

25. Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu konwersacyjnym.  

26. Potrafi bezpiecznie posługiwać się technologią informacyjno-komunikacyjną. 

28. Dokonuje samooceny postępów w nauce i zachowaniu.  

29. Potrafi zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności.  

30. Rozumie potrzebę aktywności ruchowej. Chętnie uprawia różne dyscypliny sportowe.  

31. Ma własne zainteresowania i świadomie je rozwija.  

32. Dba o środowisko naturalne, segreguje śmieci, oszczędza papier, wodę i energię.  
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33. Dba o zdrowie, prezentuje postawy prozdrowotne, dokonuje wyborów w zakresie 

zdrowego stylu życia. 

34. Umiejętnie i bezpiecznie korzysta z  technologii cyfrowej  w czasie wolnym jak również 

w okresie edukacji. 

VII. MISJA SZKOŁY 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce: uczy, bawi, wychowuje i opiekuje się 

dziećmi klas I-VIII. Pomaga w lepszym poznawaniu samego siebie. Rozbudza w dzieciach 

ciekawość świata. Promuje zdrowy styl życia. Ma na uwadze rozwój osobowości uczniów 

poprzez integrowanie wiedzy i umiejętności oraz postaw.  

Jesteśmy kreatywni, otwarci na współpracę i ciekawi świata. Dysponujemy wykwalifikowaną 

kadrą, systematycznie kształcącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy.  

Wartości jakimi się kierujemy to: miłość, przyjaźń, dobro, zdrowie, rodzina, szacunek, 

uczciwość, zrozumienie, wyrozumiałość, sprawiedliwość, prawda,  wiara, szczerość, 

cierpliwość, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji 

szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.  

Zapewniamy:  

• poczucie bezpieczeństwa, życzliwą atmosferę i indywidualne podejście do każdego 

ucznia,  

• szeroki zakres dobrze zorganizowanych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki 

którym uczniowie zdobywają solidne podstawy do dalszej nauki w szkołach 

ponadpodstawowych i mogą rozwijać indywidualne zdolności,  

• wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem 

wartości,  

• podtrzymywanie i rozwijanie w toku powszechnie dostępnych zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,  

• pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom przy współpracy z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną oraz współpracy z innymi środowiskami 

odpowiedzialnymi za rozwój i wychowanie.  
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Uczymy: 

• szacunku do tradycji i symboli narodowych, 

• zasad humanitaryzmu, sprawiedliwości i odpowiedzialności,  

• zdrowego i higienicznego trybu życia,  

• akceptacji siebie, współpracy w grupie, dokonywania właściwych wyborów,  

• odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.  

Oferujemy: 

• zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, 

• zajęcia wspierające rozwój ucznia,  

• udział w konkursach i zawodach,  

• wyjazdy na wycieczki krajowe i zagraniczne,  

• organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych. 

VIII. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy 

programu: 

Rodzice: 

• mają prawo do wychowania zgodnie z własnym przekonaniami religijnymi 

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

• znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę; 

• wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa; 

• wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, 

służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą; 

• aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci. 

Wychowawcy klas: 

• dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 
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• wspierają rozwój ucznia i usamodzielniania się; 

• prowadzą dokumentację nauczania; 

• opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny; 

• koordynują pracę wychowawczo-profilaktyczną w zespole klasowym; 

• dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

• rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  uczniów; 

• podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, 

ujawnionych nałogów; 

• wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; 

• informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

• integrują zespół klasowy i kierują nim; 

• wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania 

uczniów; 

• wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku 

szkolnego; 

• promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

• inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, 

szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji; 

• współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

• współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne 

klasy; 

• współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką; 

• współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi. 

Nauczyciele: 

• oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji 

dydaktycznych; 

• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, 

podczas wyjść i wyjazdów szkolnych; 
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• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz 

o przejawianych zdolnościach; 

• rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  uczniów; 

• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

• inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

• kształcą i wychowują do patriotyzmu; 

• reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

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

wszystkich uczniów; 

• wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej 

dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

• budują pozytywny klimat społeczny w szkole w atmosferze życzliwości 

i zrozumienia;  

• współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, 

kompetencją i postawą; 

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

• realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. 

Pedagog szkolny: 

• diagnozuje środowisko ucznia; 

• rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia i umożliwia 

ich zaspokojenie; 

• rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

• wspiera ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

• organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu 

wychowawczo-profilaktycznego; 

• wspiera uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji 

w tym zakresie; 
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• wspiera nauczycieli organizujących wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia zawodowego w klasach VII-VIII szkoły 

podstawowej; 

• działa na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

• współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły i rozwój uczniów; 

• prozdrowotną i promocję zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

• przestrzegają Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Godziszce; 

• współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

• znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujących członków społeczności 

szkolnej; 

• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa; 

• współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności; 

• kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni; 

• prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 

• mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

• uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny). 

IX. CELE OGÓLNE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY I FORMY 

REALIZACJI 

ZADANIE: Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych 

zachowań. 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby 

realizacji 
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1. Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego, 

aktywnego 

uczestnictwa w 

życiu społecznym. 

1. Rozwijanie samorządności 

uczniów. 

Uczenie zasad demokracji. 

 

 

 

 

 

 

2. Rozwijanie tolerancji 

wobec innych. 

Kształtowanie właściwych 

postaw w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, 

starszych i odmiennych 

kulturowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Poznanie i respektowanie 

praw i obowiązków ucznia. 

 

 

 

Udział w pracach 

Samorządu 

Szkolnego 

i klasowego. 

Udział uczniów 

w procesie 

planowania pracy 

klasy, szkoły. 

 

Spotkanie 

z seniorami z okazji 

Świąt Bożego 

Narodzenia i innych.  

Organizacja i udział 

w akcjach 

charytatywnych: 

Nakręcaj się w 

pomaganie, Pomóż i 

Ty, Zostań św. 

Mikołajem, Adopcja 

Serca, Świąteczne 

Kartki Dobroczynne, 

Adopcja Serca, 

Klapki dla Gambii 

Lekcje 

wychowawcze, 

pogadanki, apele. 

 

Kodeks Ucznia, 

Statut Szkoły, 

Regulaminy, 

Kontrakty klasowe. 
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4.  Rozwijanie zainteresowań 

uczniów, 

rozbudzanie pasji. 

 

5. Udział uczniów 

w konkursach, 

zawodach sportowych 

i innych formach 

prezentacji własnych 

umiejętności, 

wiedzy. 

 

 

 

 

 

6. Kształtowanie umiejętności 

refleksyjnego, celowego 

korzystania 

z elektronicznych 

nośników informacji 

Internet, gry komputerowe, 

telewizja, radio. Umiejętne 

i bezpieczne wykorzystanie 

technologii cyfrowej 

również w kształceniu na 

odległość. 

 

7. Uczestnictwo 

w organizacji uroczystości 

szkolnych, imprez itp. 

 

 

Percepcja sztuk 

teatralnych, 

koncertów. 

 

Realizacja projektów 

przedmiotowych, 

szkolnych. 

Udział w lekcjach 

muzealnych, 

w konkursach, 

zawodach 

sportowych. 

Prezentacja wyników 

konkursów na apelu, 

na 

gazetkach szkolnych. 

Redagowanie 

szkolnych 

wiadomości 

 Ekspres 2 

Udział w konkursach 

i projektach 

informatycznych np. 

Superkoderzy 

 

 

Przygotowanie apeli, 

akademii, imprez 

klasowych, 

szkolnych i 

środowiskowych 

Imprezy integracyjne, 

uroczystości, 
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8. Kształtowanie umiejętności 

bycia 

członkiem zespołu 

klasowego, 

szkolnego. 

 

9. Organizowanie czasu 

wolnego. 

 

 

 

10. Upowszechnianie 

czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych 

uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Wyzwalanie aktywności 

pozalekcyjnej uczniów. 

wycieczki, wyjazdy 

itp. 

 

 

Alternatywne formy 

spędzanie wolnego 

czasu – zajęcia 

pozalekcyjne i 

pozaszkolne. 

Konkursy pięknego 

czytania 

w kl.1-3 i 4-6. 

Prezentowanie 

najciekawszych 

pozycji 

czytelniczych dla 

dzieci. 

Spotkania z autorami 

książek 

dla dzieci. 

 

Podkreślenie 

znaczenia 

twórczych postaw 

oraz 

działalności 

dodatkowej na 

rzecz środowiska, 

szkoły. 

 

 

 

2..  Dążenie do 

uzyskania 

1. Budowanie systemu 

wartości przygotowanie do 

Udział w akcjach 

charytatywnych, 
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wysokiego 

poziomu kultury 

osobistej 

rozpoznawania 

podstawowych wartości. 

 

2. Wpajanie szacunku 

i tolerancji do odmiennych 

poglądów, ludzi, religii, 

zjawisko homofobii. 

 

 

3. Wdrażanie do uważnego 

słuchania, rozmawiania, 

zawierania kompromisów.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Kształtowanie u uczniów 

postaw prospołecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zwracanie uwagi na 

kulturę osobistą, w tym 

kulturę języka. 

 

wolontariacie, 

rekolekcjach. 

 

Pogadanki 

i spotkania 

z ciekawymi ludźmi. 

Lekcje 

wychowawcze 

 

Kontrakty klasowe i 

indywidualne. 

Prowadzenie zajęć 

ukazujących wzorce 

osobowe, właściwe 

zachowania 

i postawy 

w literaturze, historii, 

współczesności. 

 

Udział w działaniach 

z zakresu 

wolontariatu, 

angażowanie się w 

działalność 

organizacji  

pozarządowych: 

OSP, Harcerstwo, 

Kluby Sportowe    

 

Bieżące 

rozwiązywanie 

konfliktów, lekcje 

wychowawcze, 
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6. Praca na rzecz innej osoby, 

klasy, szkoły. 

 

 

7. Promowanie uczniów za 

pracę na rzecz klasy, 

szkoły, środowiska. 

 

 

8.  Przekazanie uczniom 

informacji na temat 

konieczności 

poszanowania cudzych 

dóbr materialnych 

i osobistych oraz mienia 

szkoły. 

 

9. Ćwiczenie z uczniami 

prawidłowej reakcji 

w sytuacjach 

konfliktowych. 

 

pakiet filmowy 

edukacyjny Savoir – 

vivre”, gazetki 

szkolne, 

przestrzeganie 

regulaminów 

wycieczek, 

wyjazdów. 

Percepcja 

wartościowych 

filmów, sztuk 

teatralnych, wystaw. 

Akcje charytatywne 

Klasowe kluby 

wzajemnej pomocy 

 

Apele, pochwały 

ustne, nagrody 

rzeczowe. 

 

 

Działania mające na 

celu 

wykazanie troski 

o wygląd 

sal, otoczenia szkoły. 

Konkursy, gazetki, 

apele. 

 

Lekcje 

wychowawcze, 

warsztaty. 
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10. Uświadomienie dzieciom, 

że każdy może popełnić 

błąd. Przyznanie się 

i poprawa jest drogą do 

bycia 

lepszym człowiekiem. 

Pobudzenie ucznia do 

stawiania pytań, jak 

poprawić niekorzystną 

sytuację. 

 

 

 

 

 

 

Scenki dramowe 

podczas 

apeli szkolnych, 

lekcje wychowawcze. 

Omawianie 

z uczniami 

prawidłowego 

postępowania w 

trudnych sytuacjach. 

 

 

 

3. Rozwijanie 

zachowań 

asertywnych i 

empatycznych. 

1. Ćwiczenie prawidłowych 

postaw i zachowań 

uczniów w grupie 

rówieśniczej: uczeń umie 

uszanować zdanie innych 

oraz potrafi bronić 

własnego zdania; uczeń 

umie powiedzieć nie na 

niewłaściwe propozycje, 

dokonuje trafnego wyboru. 

 

 

 

 

2. Przeciwdziałanie 

przejawom 

niedostosowania 

społecznego. Przekazanie 

Stawianie uczniów 

w hipotetycznych 

sytuacjach 

wymagających 

zajęcia 

określonego 

stanowiska, 

pogadanki na 

lekcjach, 

prelekcje 

specjalistów, 

warsztaty „ Trening 

asertywności”. 

 

opieka 

pedagoga, 

wychowawców, 

warsztaty nt. 
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wiedzy na temat 

szkodliwego działania 

używek, narkotyków, 

również negatywnego 

oddziaływania 

nieodpowiedniego 

towarzystwa. 

„Narkotykom Nie!” 

Współpraca z  

Sądem dla nieletnich, 

Komendą Policji, 

Bielskim Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

4. Integracja działań 

wychowawczo-

profilaktycznych 

szkoły i rodziców 

1. Zapoznanie rodziców 

z programem 

wychowawczo-

profilaktycznym oraz 

innymi prawnymi aktami 

Szkoły. 

 

2. Dokładne precyzowanie 

wymagań stawianych 

uczniom, dotyczących 

pożądanych przez Szkołę 

zachowań, które 

zapewnią utrzymanie 

ładu społecznego 

i bezpieczeństwa 

uczniów. Egzekwowanie 

powyższych wymagań. 

 

 

 

 

 

 

3. Uwzględnienie na 

zebraniach z rodzicami 

tematów z zakresu 

wychowania, 

Na spotkaniach 

rodziców 

z wychowawcami 

klas. 

 

 

 

 

Działania 

pracowników szkoły 

mające na celu 

bezpieczeństwo 

uczniów: 

dyżury nauczycieli, 

opracowywanie 

procedur 

i reagowanie 

w sytuacjach 

trudnych. Realizacja 

Szkolnego Systemu 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

„Niebieskie Karty” 

Warsztaty w ramach 

pedagogizacji 

rodziców 
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adekwatnych do 

problemów klasowych. 

 

4. Badanie opinii rodziców 

odnośnie: Skuteczności 

realizowanych zadań 

edukacyjnych 

i wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Włączenie rodziców do 

pracy przy realizacji 

zamierzeń 

wychowawczych: 

 

 

 

6. Przekazanie rodzicom 

informacji na temat praw 

i obowiązków ucznia. 

 

 

 

 

 

7. Przekazywanie rodzicom 

informacji na temat 

 

 

 

 

W formie ankiet lub 

wyrażania opinii na 

zebraniach 

klasowych. 

Opracowanie 

i przeprowadzenie 

badań ankietowych 

wśród uczniów, 

rodziców 

i nauczycieli 

w zakresie kultury 

osobistej. 

Udział rodziców 

w tworzeniu Planu 

Pracy   

Wychowawczego 

klasy 

 

Zapoznanie rodziców 

z Programem 

wychowawczo - 

Profilaktycznym, 

Statutem Szkoły, 

Oceniania 

Wewnątrzszkolnego 

i innych.                          

Współpraca z 

rodzicami 

w planowaniu działań 
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metod oddziaływań 

wychowawczych. 

Uświadomienie 

szkodliwości 

nadopiekuńczej postawy, 

liberalnego wychowania 

itp.  

 

 

 

 

 

 

8. Organizowanie imprez 

dla rodziców i z 

udziałem rodziców.  

 

 

 

9. Angażowanie rodziców 

do uczestnictwa                             

i współdecydowania                        

o życiu i działaniach 

szkoły. 

10. Wyróżnianie rodziców 

za wkład pracy. 

wychowawczych 

oraz pomoc 

w rozwiązywaniu 

problemów dziecka.  

Wywiadówki, tablica 

informacyjna, 

pedagogizacja 

rodziców. 

 

 

 

Udział  rodziców 

w uroczystościach 

i imprezach 

szkolnych, 

klasowych; 

 

 

Udział w drobnych 

remontach, 

upiększaniu klas, 

budynku itp. 

Współpraca z Radą 

Rodziców. 

Wręczenie rodzicom 

podziękowań za 

pracę. 

 

 

 

ZADANIE: Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa 

narodowego oraz innych kultur i tradycji 
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Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby 

realizacji 

I.  Kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

rodziny, grupy 

rówieśniczej 

i wspólnoty 

narodowej oraz 

postawy 

patriotycznej, 

miłości do 

ojczyzny, 

kultywowania 

tradycji. 

1. Znajomość słów i melodii 

hymnu narodowego. 

 

 

 

 

2. Kulturalne zachowanie się 

w miejscach Pamięci 

Narodowej, w czasie 

uroczystości szkolnych, 

w kościele i na cmentarzu. 

 

 

3. Dbanie o odpowiedni strój 

w czasie świąt szkolnych, 

akademii. 

 

 

4. Poznanie sylwetki Patrona 

Szkoły i troska o pamiątki 

po Nim. 

 

 

5. Utrzymywanie kontaktów 

z kombatantami. 

 

6. Prowadzenie kroniki 

szkolnej.  

 

 

 

7. Kultywowanie tradycji 

Godziny 

wychowawcze, 

lekcje muzyki. 

 

 

 

Lekcje 

wychowawcze, 

udział w 

uroczystościach 

państwowych, 

wyjazdach i 

wyjściach. 

Egzekwowanie 

wymaganego stroju 

zgodnie ze 

statutem. 

W czasie zajęć 

szkolnych. Konkurs 

wiedzy o Patronie. 

Tydzień Patrona 

Szkoły. 

Zapraszanie gości 

na uroczystości 

szkolne. 

Dokumentowanie 

ważniejszych 

wydarzeń 

szkolnych. 

 

Apele 
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szkolnej. Organizacja 

i aktywny udział 

w uroczystościach 

o charakterze 

rocznicowym 

i patriotycznym, opieka 

nad miejscami pamięci 

narodowej, pamięć 

o poległych w czasie II 

wojny światowej. 

Uroczyste obchody świąt 

narodowych i szkolnych. 

okolicznościowe, 

opieka nad 

miejscem pamięci 

narodowej „Dąb 

Pamięci Józefa 

Jakubca. Udział w 

Gminnych 

obchodach Święta 

Niepodległości. 

 

2. Wprowadzenie w 

życie kulturalne 

Szkoły wspólnoty 

lokalnej 

1. Zdobywanie, pogłębianie 

wiedzy o własnej 

miejscowości, regionie, 

kraju. 

 

 

 

 

 

 

2. Poznanie historii i tradycji 

własnej rodziny i jej 

związek z historią regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczki lokalne, 

wystawki, gazetki, 

zajęcia 

dydaktyczne. 

Korzystanie z Sali 

regionalnej i 

wzbogacanie jej 

zasobów. 

 

Organizacja 

imprez, 

uroczystości 

szkolnych i 

uczestnictwo 

w nich. Zajęcia 

lekcyjne, wywiady 

z żyjącymi 

świadkami historii. 

Gromadzenie 

pamiątek 

rodzinnych. 
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3. Wdrażanie do aktywnego 

oczestnictwa w życiu 

wspólnoty lokalnej, 

imprezach regionalnych. 

Organizowanie imprez na 

rzecz Szkoły i środowiska. 

 

4. Poznanie historii 

najważniejszych obiektów 

w gminie.  

 

 

5. Historia i geneza powstania 

miejscowości Godziszka. 

 

 

Wykłady w 

bibliotece, 

spotkania z 

ciekawymi ludźmi. 

 

 

 

Prezentacje, lekcje 

multimedialne. 

 

 

 

Lekcje 

wychowawcze, 

lekcje historii. 

3. Poszanowanie 

historii i kultury 

ojczyzny 

1. Poznanie istoty Wspólnoty 

Europejskiej. 

 

 

2. Zachowanie tożsamości 

narodowej we wspólnocie. 

Wychowanie w duchu 

tolerancji.  

 

 

 

 

3. Poznanie krajów Unii 

Europejskiej. 

lekcje historii, wos, 

l. wychowawcze 

 

 

Pielęgnowanie 

polskiej tradycji 

narodowej, 

wystawy, konkursy 

itp. 

Warsztaty i lekcje 

kształtujące 

postawę tolerancji. 

Dzień Europejski w 

szkole, konkursy 

szkolne i 

powiatowe. 
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ZADANIE Wychowanie prozdrowotne 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby 

realizacji 

I.  Kształtowanie 

zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu 

1. Korygowanie wad budowy, 

postawy oraz wymowy. 

 

 

 

2. Kształtowanie nawyku 

dbania o własne zdrowie. 

Zwracanie uwagi na 

utrzymanie higieny ciała. 

Dbanie o schludny wygląd 

zewnętrzny. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wspieranie uczniów z 

nadwagą  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Realizacja zajęć 

z gimnastyki 

korekcyjnej i zajęć 

logopedycznych. 

 

Lekcje 

wychowawcze, 

zajęcia wdż , lekcje 

przyrody, program  

„Od dziewczynki 

do kobiety” 

„Radosny 

Uśmiech”, 

„Radosna 

Przyszłość”. 

 

 

 

Spotkania z 

pielęgniarką 

szkolną, warsztaty 

prowadzone przez 

dietetyków np. z 

NATURE HOUSE 

lekcje 

wychowawcze, 

filmy edukacyjne, 

Program Unii 

Europejskiej dla 

szkół promujący 
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4. Wpajanie zdrowego stylu 

życia, odżywiania 

i wypoczynku. Umiejętne 

zagospodarowanie czasu 

wolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie sprawności 

fizycznej, odporności. 

Uświadomienie roli 

i znaczenia sportu. 

Wpajanie nawyku 

rozwijania własnych 

predyspozycji w zakresie 

dyscyplin sportu. 

 

wśród uczniów 

zdrową dietę bogatą 

w owoce i warzywa 

oraz produkty 

mleczne „Owoce i 

warzywa w szkole” 

„Doskonałe mleko 

dla szkół”. 

elementy programu 

„Zdrowy styl życia, 

 

Pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych, 

organizacja 

czynnego 

wypoczynku 

w czasie wolnym,  

lekcje wychowania 

fizycznego i zajęcia 

SKS, koła 

zainteresowań,  

 

 

 

Organizowanie 

zajęć w terenie, 

wycieczek 

pieszych, 

rowerowych, 

rajdów 

Szkolny Dzień 

Sportu 
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6. Zachowanie zasad 

bezpiecznego poruszania się 

po drogach i ulicach ze 

szczególnym zwróceniem 

uwagi na bezpieczną drogę 

do szkoły. 

 

Prowadzenie zajęć 

wychowania 

komunikacyjnego. 

Przeprowadzenie 

egzaminu na kartę 

rowerową. 

Spotkania z 

policjantami. 

Program 

„Bezpieczna 

Siódemka”, 

konkurs 

„Bezpiecznie, to 

znaczy jak?” 

Szkolny i Gminny 

Dzień 

Bezpieczeństwa 

2. Szkoła zapewnia 

uczniom poczucie 

bezpieczeństwa 

fizycznego 

i psychicznego 

1. Zapewnienie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zapewnienie uczniom 

Opracowanie 

i realizacja 

harmonogramu 

dyżurów 

nauczycielskich. 

Zapoznanie 

uczniów i rodziców 

z zasadami 

bezpieczeństwa 

obowiązującymi na 

terenie szkoły.    

Przeprowadzenie 

próbnej ewakuacji. 

 

Współpraca z 
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opieki oraz pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej. 

powołanymi do 

tego instytucjami, 

organizacjami: 

PPP, PZP, 

W pracy z uczniami 

uwzględnia się 

orzeczenia poradni 

psychologiczno- 

pedagogicznej oraz 

opinie. 

3. Uzależnienia, 

rozpoznanie ich 

i zapobieganie 

1. Podnoszenie wiedzy ucznia 

na temat zagrożeń 

związanych z używaniem 

substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych 

substancji 

psychoaktywnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zajęć 

profilaktyczno – 

wychowawczych 

we współpracy z 

GKRPA oraz 

Przeciwdziałania 

Narkomanii w 

Buczkowicach , 

Gminny Przegląd 

Szkolnych Teatrów 

Profilaktycznych, 

zajęcia Teatrzyku 

Precedens, Szkolny 

Dzień Profilaktyki, 

konkursy 

plastyczne, 

warsztaty 

„Narkotykom Nie!” 

lekcje 

wychowawcze,  

pakiet filmowy 

edukacyjny  Lekcje 

Przestrogi 
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2. Zapobieganie negatywnym 

wpływom środowiska w 

zakresie uzależnień 

współpraca z PPP, 

Rekomendowany 

Program „ Spójrz  

inaczej” dla           

klas I -  III oraz 

klas  IV - VIII 

Prowadzenie zajęć 

z klasą, warsztaty 

„Nie Palę!” „Sąd 

nad Papierosem”                    

konkurs 

plastyczny„ Życie 

bez nałogów”-. 

Kierowanie 

uczniów z rodzin 

problemowych  do 

psychologa. 

 

ZADANIE Profilaktyka zagrożeń 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby 

realizacji 

I.  Zwiększenie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ucznia w szkole 

1. Doskonalenie warunków 

bezpiecznego 

funkcjonowania ucznia 

w szkole i poza nią. 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcje 

z wychowawcą, 

apele, pogadanki, 

zajęcia 

pozalekcyjne, 

zajęcia warsztatowe 

i profilaktyczne. 

Dyżury 

nauczycielskie, 

monitoring. 
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2. Ochrona uczniów przed 

skutkami niepożądanych 

działań ludzi z zewnątrz. 

3. Eliminowanie zagrożeń 

pożarowych. 

 

4. Zapewnienie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz odpoczynku 

między lekcjami. 

5. Przeciwdziałanie agresji 

w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eliminowanie zagrożeń 

związanych z 

zachowaniami 

ryzykownymi uczniów. 

Pogadanki, apele. 

 

 

Próbne alarmy 

przeciwpożarowe 

 

Dżury 

nauczycielskie, 

biblioteka, 

pedagog. 

Program „Złość i 

agresja”, warsztaty 

„Zdrowe sposoby 

wyrażania złości”, 

„Gry i zabawy 

przeciw złości”. 

Realizacja 

Szkolnego systemu 

„Niebieska Karta” 

Działania 

naprawcze, 

współpraca z 

policją, kuratorem 

sądowym. 

2 Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

codziennego 

dbania o własne 

bezpieczeństwo 

1. Zaznajamianie z przepisami 

BHP, drogami 

ewakuacyjnymi w szkole. 

 

 

 

 

2. Zaznajamianie 

i systematyczne 

Lekcje z 

wychowawcą, 

apele, pogadanki, 

zajęcia 

pozalekcyjne, 

zajęcia warsztatowe 

i profilaktyczne. 

Program 

„Bezpieczna 
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przypominanie zasad 

bezpiecznego poruszania się 

po drogach, podróżowania, 

nawiązywania znajomości, 

wypoczynku nad wodą, itp. 

3. Zaznajamianie z zasadami 

bezpiecznego korzystania 

z internetu i urządzeń 

elektronicznych (telefonów 

komórkowych, tabletów, 

itp.) 

Siódemka”, Kodeks 

Rowerzysty, 

pogadanki przed 

feriami zimowymi i 

wakacjami. 

Lekcje 

informatyczne, 

Internetowy 

Kodeks , lekcje 

wychowawcze 

3. Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

zagrożeń 

i właściwego 

zachowania się 

w sytuacjach 

niebezpiecznych 

1. Minimalizowanie zagrożeń 

związanych z drogą „do” 

i „ze” szkoły. 

 

 

 

2. Kształtowanie gotowości 

i umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy 

w nagłych wypadkach. 

 

 

 

 

 

3. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z życiem 

towarzyskim, podróżami, 

aktywnością w okresach 

wolnych od nauki 

i doskonalenie umiejętności 

szacowania ryzyka 

Pogadanki, 

prezentacje 

multimedialne, 

spotkania z 

policjantem. 

 

Zajęcia z 

pielęgniarką 

szkolną 

i nauczycielem 

przyrody. Kursy 

pierwszej pomocy,, 

lekcje techniki 

 

 

Czytanie literatury 

dotyczącej tematu. 

Informacje z prasy, 

telewizji, Internetu, 

lekcje 

wychowawcze 
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sytuacyjnego, 

rozpoznawanie 

nietypowych sygnałów 

niebezpieczeństwa. 

 

 

 

4. Eliminowanie 

agresji z życia 

szkoły 

1. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania 

zachowań agresywnych 

oraz egoistycznych. 

 

2. Kształtowanie postaw 

odrzucających przemoc 

oraz umiejętności 

nieagresywnego, 

asertywnego zachowywania 

się w sytuacjach 

konfliktowych 

i problemowych. 

 

3. Monitorowanie nasilenia 

zjawiska agresji w szkole. 

Wdrażanie do 

samooceny, scenki 

dramowe, lekcje 

wychowawcze 

 

Warsztaty, zajęcia z 

pedagogiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny System 

Przeciwdziałania 

Przemocy, 

monitoring. 

5. Nabywania 

umiejętności 

radzenia sobie 

w sytuacjach 

trudnych, 

ryzykownych 

i konfliktowych 

1. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania czynników 

ryzyka. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podniesienie kompetencji 

Negocjacje, 

mediacje, 

asertywna 

komunikacja 

własnych potrzeb, 

dyskusje, rozmowy, 

pogadanki. 

 

 Szkolenia, 
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wychowawczych rodziców, 

opiekunów. 

(zażywanie substancji 

psychoaktywnych, 

dopalaczy, narkotyków, 

palenie papierosów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propagowanie wiedzy 

podnoszącej efektywność 

działań profilaktycznych. 

 

 

 

 

 

warsztaty, 

pedagogizacja 

rodziców na 

zebraniach 

szkolnych.  

 

Zachęcanie 

do udziału 

w lokalnych 

i krajowych akcjach 

edukacyjnych. 

 

 

 

Współpraca z 

osobami i 

instytucjami 

zajmującymi się 

problematyką 

uzależnień. 

 

6. Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym- 

wspieranie 

uczniów mających 

trudności w nauce 

i w przystosowaniu 

się w grupie. 

1. Diagnozowanie trudności 

w nauce. 

 

 

 

2. Dostosowywanie wymagań 

do możliwości 

indywidualnych uczniów. 

 

 

 

 

 

Obserwacje, 

badania 

psychologiczno – 

pedagogiczne w 

PPP 

Opracowanie 

dostosowań 

wymagań 

edukacyjnych do 

możliwości dzieci 

na podstawie Opinii 

i Orzeczeń 
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3. Budowanie motywacji do 

nauki. 

 

4. Rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień uczniów. 

 

5. Wdrażanie do aktywnych 

form spędzania wolnego 

czasu. 

Zajęcia z 

pedagogiem. 

 

Zajęcia 

pozalekcyjne, 

pozaszkolne,  

Konkursy. 

Zajęcia 

pozalekcyjne, 

pozaszkolne, praca 

w organizacjach 

pozarządowych, 

wolontariat. 

7.. Pedagogizacja 

rodziców 

i nauczycieli. 

1. Przekazywanie rodzicom 

wiedzy na temat przyczyn 

i istoty niepowodzeń 

dydaktycznych- wskazówki 

do pracy w domu 

z dzieckiem. 

Organizowanie 

szkoleń dla 

uczniów, rodziców 

i nauczycieli. 

8. Opieka zdrowotna 

i pomoc socjalna 

1. Organizowanie pomocy 

dzieciom najbardziej 

potrzebującym 

 

 

 

2. Organizowanie opieki 

pozalekcyjnej. 

 

 

 

3. Badania kontrolne 

prowadzone przez 

pielęgniarkę szkolną. 

Wywiad 

środowiskowy, 

pozyskiwanie 

sponsorów, 

stypendia szkolne, 

zapomogi losowe. 

Świetlica szkolna, 

pedagog, 

biblioteka, zajęcia 

pozalekcyjne. 

 

Bilans zdrowotny. 
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4. Troska o higienę osobistą 

dzieci.  

 

 

 

 

 

 

5. Propagowanie zdrowej 

żywności w sklepiku 

szkolnym, 

 

Pogadanki, 

spotkania z 

pielęgniarką. 

Przeglądy 

czystości. 

 

Akcja Owoce i 

warzywa w szkole, 

akcja Mleko w 

szkole. 

9. Współpraca z 

instytucjami i 

stowarzyszeniami. 

1. Współpraca z GOSP 

w Buczkowicach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Współpraca z PPP 

w Bielsku-Białej. 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka socjalna, 

pomoc materialna. 

Pomoc psychologa  

oraz prowadzenie 

przez niego 

„Szkoły dla 

rodziców ”oraz dla 

dzieci: 

„Trening 

umiejętności 

społecznych dla 

dzieci” „Program 

,,Jak polubić 

naukę”  

 

Badania 

pedagogiczno – 

psychologiczne, 

wspieranie pracy 

szkoły w zakresie 

pomocy 

psychologiczno – 
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3. Współpraca 

z Komisariatem Policji 

w Szczyrku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Współpraca z Gminną 

Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Buczkowicach 

i Podbeskidzkim 

Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej w Bielsku-

Białej 

 

 

 

 

 

5. Współpraca z Sądem 

Rodzinnym w Bielsku-

Białej. 

 

 

 

6. Współpraca z Gminną 

Komisją Interwencyjną 

 

 

pedagogicznej. 

 

Program 

„Bezpieczna 

Siódemka”, 

spotkania z 

policjantem, 

prewencja, 

interwencja. 

 

 

Organizacja zajęć 

profilaktyczno 

wychowawczych, 

Mikołajki, ferie 

zimowe, 

półkolonie. 

Wsparcie matek z 

dziećmi, pomoc 

socjalna pedagoga, 

psychologa, 

prawnika.  

 

Sporządzanie opinii 

o dzieciach, 

współpraca w 

zakresie wsparcia 

dziecka i rodziny. 

 

 

Wspieranie rodzin    

ze zjawiskiem 

przemocy                     
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7. Współpraca z GOK 

w Buczkowicach . 

i pomoc w 

rozwiązani 

problemów 

rodzinnych. 

 

 

Zajęcia 

pozalekcyjne, 

konkursy, imprezy 

środowiskowe, 

półkolonie. 

X. CELE SZCZEGÓŁOWE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY 

I etap edukacyjny: klasy I–III 

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje pierwsze trzy lata nauki dziecka w szkole i ma za zadanie 

stopniowo przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej i środowiska 

lokalnego, a w dalszej perspektywie – do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Cele wychowania i sposób ich realizacji w niższych klasach szkoły podstawowej powinny 

być dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych, 

społecznych i zdrowotnych dziecka będącego w młodszym wieku szkolnym. Jest to ważne 

założenie, gdyż wiadomości, umiejętności i postawy ukształtowane w klasach I–III szkoły 

podstawowej stanowią bazę i punkt wyjścia do prowadzenia procesu wychowawczo-

profilaktycznego na dalszych etapach kształcenia. Realizacja celów wychowania 

i profilaktyki na I etapie kształcenia powinna być tak zorganizowana, aby wszyscy uczniowie, 

niezależnie od poziomu ich rozwoju psychofizycznego, mieli możliwość zrozumienia 

podstawowych procesów społecznych zachodzących w najbliższym i dalszym otoczeniu oraz 

przejawiania adekwatnego do danej sytuacji zachowania. 

KLASY I-III 

OBSZAR CELE 

Zdrowie – edukacja zdrowotna • zapoznanie z podstawowymi 
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zasadami dbałości o zdrowie własne 

i innych, 

• kształtowanie umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającego zdrowemu 

stylowi życia;  

• zapoznanie z zasadami zdrowego, 

racjonalnego odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej; 

• przygotowanie do podejmowania 

działań mających na celu zdrowy styl 

życia w aspekcie fizycznym 

i psychicznym; 

• kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne 

zdrowie; 

• rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na rzecz 

ochrony przyrody w swoim 

środowisku; 

• kształtowanie umiejętności analizy 

zjawisk przyrodniczych, 

rozumowania przyczynowo-

skutkowego; 

• uświadomienie wpływu przyrody 

nieożywionej na życie ludzi, zwierząt 

i roślin; 

• kształtowanie wytrwałości 

w działaniu i dążeniu do celu, 

umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki. 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych • kształtowanie podstawowych 
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umiejętności komunikacyjnych;  

• rozwijanie umiejętności 

formułowania prostych wniosków na 

podstawie obserwacji i własnych 

doświadczeń; 

• kształtowanie umiejętności 

przestrzegania obowiązujących reguł; 

• kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania 

relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 

współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury 

osobistej; 

• przygotowanie do sprawiedliwego 

i uczciwego oceniania zachowania 

własnego i innych ludzi; 

• zapoznanie z podstawowymi 

prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju; 

• rozwijanie empatii, umiejętności 

podejmowania działań mających na 

celu pomoc słabszym 

i potrzebującym, umiejętności 

rozwiązywania konfliktów i sporów. 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań • kształtowanie umiejętności 

właściwego komunikowania się 

w różnych sytuacjach społecznych, 

dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się; 
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• kształtowanie umiejętności analizy 

prostych sytuacji wychowawczych, 

odróżniania dobra od zła; 

kształtowanie gotowości do 

uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także 

poszanowania innych kultur 

i tradycji, określanie swojej 

przynależności kulturowej poprzez 

kontakt z wybranymi dziełami sztuki, 

zabytkami i tradycją w środowisku 

rodzinnym, szkolnym i lokalnym, 

uczestniczenie w życiu kulturalnym 

środowiska rodzinnego, szkolnego, 

lokalnego oraz wydarzeniach 

organizowanych przez najbliższą 

społeczność;  

• kształtowanie wrażliwości estetycznej 

poprzez kontakt z dziełami 

literackimi i wytworami kultury, 

zapoznanie z wybranymi dziełami 

architektury i sztuk plastycznych 

należących do polskiego 

i europejskiego dziedzictwa kultury, 

wyzwalanie potrzeby kontaktu 

z literaturą i sztuką dla dzieci; 

• kształtowanie postaw wyrażających 

szacunek dla ludzi, niezależnie od 

religii, statusu materialnego, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego oraz 

respektowanie ich praw, 
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podejmowanie działań w celu 

zapobiegania dyskryminacji; 

• inspirowanie do podejmowania 

aktywności i inicjatyw oraz pracy 

zespołowej, wspomaganie działań 

służących kształtowaniu własnego 

wizerunku i otoczenia; 

• przygotowanie do radzenie sobie 

w sytuacjach codziennych 

wymagających umiejętności 

praktycznych, budzenie szacunku dla 

pracy ludzi różnych zawodów; 

• przygotowanie do podejmowania 

działań mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie 

własnych zainteresowań;  

• wstępne kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek do symboli 

i tradycji narodowych oraz tradycji 

związanych z rodziną, szkołą 

i społecznością lokalną; 

• kształtowanie umiejętności wyrażania 

własnych emocji w różnych formach 

ekspresji; 

• kształtowanie poczucia własnej 

wartości dziecka, podtrzymywanie 

ciekawości poznawczej, rozwijanie 

kreatywności i przedsiębiorczości 

oraz brania odpowiedzialności za 

swoje decyzje i działania; 

• kształtowanie świadomości 

odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej 
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narodowości, wyznania, tradycji 

kulturowej oraz ich praw. 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań 

ryzykownych (problemowych) 

• zapoznanie z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach życiowych, kształtowanie 

właściwego zachowania się 

w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 

oraz sytuacjach nadzwyczajnych; 

• kształtowanie umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł, korzystania 

z technologii informacyjno-

komunikacyjnych, kształtowanie 

świadomości negatywnego wpływu 

pracy przy komputerze na zdrowie 

i kontakty społeczne oraz 

niebezpieczeństw wynikających 

z anonimowości kontaktów, 

respektowanie ograniczeń 

dotyczących korzystania 

z komputera, internetu 

i multimediów; 

• przygotowanie do bezpiecznego 

i rozsądnego korzystania z narzędzi 

i urządzeń technicznych, 

bezpiecznego organizowania zajęć 

ruchowych i poruszania się po 

drogach; 

• przygotowanie do bezpiecznego 

korzystania ze środków komunikacji, 

zapobiegania i przeciwdziałania 

sytuacjom problemowym; 
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• kształtowanie umiejętności 

utrzymywania ładu i porządku wokół 

siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

 

II etap edukacyjny: klasy IV–VIII  

Zadania wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin będących w dyspozycji 

wychowawcy w II etapie edukacyjnym uwzględnia prawidłowości rozwoju oraz specyfikę 

zmian zachodzących w danym okresie życia. Uwzględnienie zadań rozwojowych może 

pomóc nauczycielom nie tylko w dokonywaniu autorefleksji, ale przede wszystkim 

w rozumieniu wychowanków. Realizując prezentowane poniżej zadania wychowawczo-

profilaktyczne, nauczyciele powinni wspierać rozwój dzieci i młodzieży m.in. przez 

poznawanie ich zasobów, a także wzmocnienie potencjału rozwojowego. W kreowanym 

przez nas obrazie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych wychowawca staje się 

kreatorem uczniowskiej rzeczywistości – z jednej strony jest uosobieniem przedstawianych 

wartości i cnót, a z drugiej potrafi delikatnie zwrócić uwagę na podejmowane wybory 

i wskazać, w którym kierunku iść.  

KLASA IV 

OBSZAR CELE 

Zdrowie – edukacja zdrowotna • Nabycie podstawowej wiedzy na 

temat stresu.  

• Inspirowanie młodzieży do myślenia 

o własnej motywacji do działania.  

• Nabywanie umiejętności 

gromadzenia i porządkowania wiedzy 

o sobie.  

• Kształtowanie postaw otwartych na 

poszukiwanie pomocy oraz porady, 

kiedy zaczynają się trudności i kiedy 

wybór jest  ważny i trudny. 
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• Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez promowanie 

aktywnego i zdrowego stylu życia. 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych • Kształtowanie umiejętności 

właściwej komunikacji, stanowiącej 

podstawę współdziałania. 

• Kształtowanie umiejętności 

asertywnego wyrażania własnych 

potrzeb. 

• Rozwijanie wrażliwości na potrzeby 

i trudności innych ludzi. 

• Kształtowanie postawy szacunku 

i zrozumienia wobec innych osób. 

• Rozwijanie zdolności do inicjowania 

i podtrzymywania znaczących 

głębszych relacji. 

• Budowanie atmosfery wzajemnego 

szacunku w społeczności szkolnej. 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań • Zapoznanie z rolą zainteresowań 

w życiu człowieka. 

• Uwrażliwianie na kwestie moralne, 

np. mówienia prawdy, 

sprawiedliwego traktowania. 

• Kształtowanie pozytywnego stosunku 

do procesu kształcenia. 

• Kształtowanie potrzeby uczestnictwa 

w kulturze. 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań 

ryzykownych (problemowych) 

• Redukowanie agresywnych zachowań 

poprzez uczenie sposobów 

rozwiązywania problemów. 

• Budowanie atmosfery otwartości 
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i przyzwolenia na dyskusję. 

• Uświadamianie zagrożeń 

wynikających z korzystania 

z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

• Zwiększanie wiedzy na temat 

środków uzależniających i zagrożeń 

z nimi związanych. 

• Rozwijanie umiejętności troski 

o własne bezpieczeństwo w relacjach 

z innymi. 

KLASA V 

OBSZAR CELE 

Zdrowie – edukacja zdrowotna • Zachęcanie uczniów do pracy nad 

własną motywacją oraz analizą 

czynników, które ich demotywują. 

• Kształtowanie umiejętności 

podejmowania i realizacji zachowań 

prozdrowotnych. 

• Prezentowanie sposobów 

pokonywania własnych słabości oraz 

akceptowania ograniczeń 

i niedoskonałości. 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych • Rozwijanie umiejętności rozumienia 

innych i kształtowanie efektywnej 

współpracy. 

• Wyzwalanie chęci do działania na 

rzecz innych osób w celu poprawy 

ich sytuacji (wolontariat). 

• Rozwijanie poczucia przynależności 
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do grupy (samorząd uczniowski, 

klub, drużyna, wspólnota). 

• Kształtowanie otwartości na 

doświadczenia innych ludzi. 

• Rozwijanie świadomości dotyczącej 

roli osób znaczących i autorytetów. 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań • Rozwijanie zainteresowań i pasji 

uczniów 

• Budowanie samoświadomości 

dotyczącej praw, wartości, wpływów 

oraz postaw. 

• Rozwijanie umiejętności wyrażania 

własnych emocji.  

• Rozwijanie umiejętności właściwego 

zachowania się z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań 

ryzykownych (problemowych) 

• Rozwijanie umiejętności prowadzenia 

rozmowy w sytuacji konfliktu – 

podstawy negocjacji i mediacji. 

• Rozwijanie umiejętności 

identyfikowania przyczyn własnego 

postępowania. 

• Dokonywanie analizy wpływu 

nastawienia do siebie i innych. 

Motywowanie do podejmowania 

różnorodnych zachowań. 

• Rozwijanie poczucia osobistej 

odpowiedzialności, zachęcanie do 

angażowania się w prawidłowe 

i zdrowe zachowania. 

• Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania symptomów 
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uzależnienia od komputera 

i internetu. 

 

KLASA VI 

OBSZAR CELE 

Zdrowie – edukacja zdrowotna • Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania własnych cech 

osobowości. 

• Kształtowanie konstruktywnego 

obrazu własnej osoby, np. 

świadomości mocnych i słabych 

stron. 

• Rozwijanie właściwej postawy wobec 

zdrowia i życia jako najważniejszych 

wartości. Doskonalenie 

i wzmacnianie zdrowia fizycznego. 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych • Kształtowanie umiejętności 

współpracy w dążeniu do osiągnięcia 

celu. 

• Uwrażliwianie na różne obszary 

ludzkich problemów i potrzeb 

poprzez krzewienie potrzeby 

udzielania pomocy (wolontariat). 

• Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: wyrażanie 

własnych opinii, przekonań 

i poglądów. 

• Rozwijanie świadomości roli 

i wartości rodziny w życiu człowieka. 

• Rozwijanie samorządności. 
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Kultura – wartości, normy i wzory zachowań • Rozwój zainteresowań, poszerzenie 

autonomii i samodzielności. 

• Rozwijanie umiejętności krytycznego 

myślenia w kontekście analizy 

wpływów rówieśników i mediów na 

zachowanie. 

• Dokonywanie analizy postaw, 

wartości, norm społecznych, 

przekonań i czynników, które na nie 

wpływają. 

• Rozwijanie szacunku dla kultury 

i dorobku narodowego. 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań 

ryzykownych (problemowych) 

• Dostarczanie wiedzy na temat osób 

i instytucji świadczących pomoc 

w trudnych sytuacjach. 

• Budowanie atmosfery wsparcia 

i zrozumienia w sytuacji 

problemowej oraz promowanie 

rzetelnej wiedzy mającej na celu 

zredukowanie lęku. 

• Rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie z własnymi negatywnymi 

emocjami oraz z zachowaniami 

agresywnymi. 

• Kształtowanie przekonań 

dotyczących znaczenia posiadanych 

informacji, których wykorzystanie 

pomaga w redukowaniu lęku 

w sytuacjach kryzysowych. 

• Rozwijanie świadomości dotyczącej 

prawa do prywatności, w tym do 

ochrony danych osobowych oraz 
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ograniczonego zaufania do osób 

poznanych w sieci. 

 

KLASA VII 

OBSZAR CELE 

Zdrowie – edukacja zdrowotna • Kształtowanie postawy proaktywnej, 

w której uczeń przejmuje inicjatywę, 

ale też odpowiedzialności za swoje 

działania, decyzje. 

• Kształtowanie umiejętności 

świadomego wyznaczania sobie 

konkretnych celów. 

• Rozwijanie umiejętności 

hierarchizacji zadań.  

• Podnoszenie poczucia własnej 

wartości poprzez określanie 

osobistego potencjału. 

• Kształtowanie świadomości własnego 

ciała z uwzględnieniem zmian 

fizycznych i psychicznych w okresie 

dojrzewania. 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych • Kształtowanie umiejętności 

wchodzenia w interakcje z ludźmi 

w sposób zapewniający zadowolenie 

obydwu stron. 

• Kształtowanie umiejętności szukania 

inspiracji, rozwijanie własnej 

kreatywności. 

• Rozwijanie odpowiedzialności za 

siebie i innych (wolontariat). 
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Kultura – wartości, normy i wzory zachowań • Popularyzowanie alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego. 

• Rozwijanie pozytywnego stosunku do 

procesu kształcenia 

i samokształcenia, zaangażowania 

w zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

• Rozwijanie takich cech jak: 

pracowitość, odpowiedzialność, 

prawdomówność, rzetelność 

i wytrwałość. 

• Umacnianie więzi ze społecznością 

lokalną. 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań 

ryzykownych (problemowych) 

• Rozwijanie postaw opartych na 

odpowiedzialności za dokonywane 

wybory i postępowanie. 

• Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa 

dotyczącego postępowania 

w sprawach nieletnich. 

• Przeciwdziałanie ryzykownym 

zachowaniom seksualnym. 

• Rozwijanie umiejętności reagowania 

w sytuacjach kryzysowych, niesienia 

pomocy dotkniętym nimi osobom 

oraz minimalizowania ich 

negatywnych skutków. 

• Rozwijanie umiejętności lepszego 

rozumienia siebie poprzez 

poszukiwanie i udzielanie 

odpowiedzi na pytania: Kim jestem? 

Jakie są moje cele i zadania życiowe? 
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KLASA VIII 

OBSZAR CELE 

Zdrowie – edukacja zdrowotna • Kształtowanie postawy uczniów 

nastawionej na rozwiązania – 

charakteryzującej się 

samoświadomością, wyobraźnią, 

kreatywnością.  

• Kształtowanie umiejętności 

wyznaczania sobie celów krótko- 

i długoterminowych. 

• Rozwijanie umiejętności ustalania 

priorytetów, uwzględniając kryteria 

ważności i pilności. 

• Rozwijanie umiejętności oceny 

własnych możliwości. 

• Kształtowanie świadomości 

dotyczącej wykorzystania ruchu 

w życiu człowieka jako skutecznego 

sposobu dbania o zdrowie 

psychiczne. 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych • Rozwijanie umiejętności 

poszukiwania takich rozwiązań, które 

stwarzają korzyści dla obydwu stron. 

• Rozwijanie umiejętności dostrzegania 

pozytywnych aspektów działania 

zespołowego poprzez docenienie 

różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, kompetencji. 

• Rozwijanie potrzeby ciągłego 

doskonalenia siebie jako jednostki, 

członka rodziny i społeczeństwa. 
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Kultura – wartości, normy i wzory zachowań • Popularyzowanie wiedzy o różnicach 

kulturowych oraz rozwijanie 

umiejętności korzystania z niej 

w kontakcie z przedstawicielami 

innych narodowości. 

• Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie 

świadomości na temat zasad 

humanitaryzmu. 

• Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności społecznej 

poprzez podejmowanie działań na 

rzecz lokalnej społeczności. 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań 

ryzykownych (problemowych) 

• Propagowanie wiedzy na temat 

prawnych i moralnych skutków 

posiadania, zażywania 

i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych. 

• Rozwijanie umiejętności 

wykorzystywania elementów 

negocjacji i mediacji w sytuacji 

rozwiązywania konfliktów. 

• Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań zgodnych ze 

zweryfikowanymi źródłami wiedzy. 

• Utrwalanie umiejętności oceny 

konsekwencji podejmowanych 

działań dla siebie i dla innych – 

określanie alternatywnych rozwiązań 

problemu. 

• Rozwijanie umiejętności prowadzenia 

rozmowy w sytuacji konfliktu – 

podstawy negocjacji i mediacji. 
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XI. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI  

- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

I. Zdrowie – edukacja zdrowotna 

1. Klasa I 

a. Podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych. 

b. Oswajanie się z porażką. 

2. Klasa II 

a. Racjonalne odżywianie i higiena osobista. 

b. Adekwatne zachowanie się w sytuacjach porażki i zwycięstwa. 

3. Klasa III 

a. Budowanie odpowiedzialności za własne zdrowie. 

b. Zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym. 

c. Kształtowanie wytrwałości w dążeniu do celu-profilaktyka porażki. 

II. Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

1. Klasa I 

a. Podstawowe umiejętności komunikacyjne. 

b. Spór i konflikt- rozpoznanie problemu, umiejętność szukania pomocy. 

c. Poznawanie reguł i zasad. 

2. Klasa II 

a. Rozpoznawanie potrzeb komunikacyjnych- adekwatne reakcje. 

b. Sposoby rozwiązywania sporów. 

3. Klasa III 

a. Sprawiedliwe i uczciwe ocenianie zachowania. 

b. Empatia- pomoc słabszym i potrzebującym. 

c. Umiejętność rozwiązywania konfliktów. 

III. Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

1. Klasa I 

a. Język i kultura wypowiedzi- magiczne słowa. 

b. Patriotyzm- rozpoznaję symbole narodowe. 

c. Wartości- odróżniamy dobro od zła. 

d. Kultura zachowania- poznajemy zasady dobrego wychowania. 
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2. Klasa II 

a. Język i kultura wypowiedzi- budzenie świadomości w zakresie dbałości 

o kulturę języka. 

b. Kultura zachowania- tworzymy reguły i zasady. 

c. Wartości- szacunek i tolerancja, zgodna praca grupowa. 

d. Poznaję tradycje i obyczaje narodowe, aktywnie rozwijam zainteresowanie 

„Małą Ojczyzną”. 

3. Klasa III 

a. Wiem co i po co mówię – kontrolujemy swoją wypowiedź. 

b. Kultura zachowania - potrafię ocenić  swoją i innych. 

c. Znam wartości – próbuję według nich postępować i promować je w grupie. 

d. Patriotyzm- wyrażanie gotowości do uczestnictwa w narodowej kulturze 

poprzez świadomy odbiór jej wytworów oraz twórcze działania. 

IV. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

1. Klasa I 

a. Regulaminy i kontrakty obowiązujące w szkole. 

b. Bezpieczna droga do szkoły. 

c. Gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia? 

d. Pierwszak-właściwe źródła technologii informacyjnej. 

e. Ład i porządek w miejscu nauki i zabawy. 

f. Bezpieczne ferie i wakacje. 

2. Klasa II 

a. Regulaminy i kontrakty obowiązujące w szkole. 

b. Poznajemy przepisy i znaki ruchu drogowego. 

c. Jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia? 

d. Kształtowanie świadomości zagrożeń w sieci. 

e. Kontroluję ład i porządek wokół siebie. 

f. Bezpieczne ferie i wakacje. 

3. Klasa III 

a. Regulaminy i kontrakty obowiązujące w szkole. 

b. Świadomy uczestnik ruchu drogowego. 

c. Właściwie postępuję w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 
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d. Respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu 

oraz multimediów. 

e. Umiem trzymać ład i porządek w miejscu pracy i zabawy. 

f. Bezpieczne ferie i wakacje. 

X. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI – II ETAP 

EDUKACYJNY- KLASY IV-VIII 

KLASA IV  

I. Zdrowie - edukacja zdrowotna. 

1. Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. 

a. Jak radzić sobie ze stresem?  

b. Dobre i złe sposoby radzenia sobie ze stresem.  

c. Jak wyrażam złość – sposoby radzenia sobie z przykrymi uczuciami. 

2. Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy 

zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny. 

a. „Mały ratowniczek” – jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia 

i życia.  

3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego 

stylu życia. 

a. Jak dbać o swoje zdrowie?  

b. Zdrowy styl odżywania – czy wiesz, co jesz? 

c. Aktywnie spędzam czas wolny. 

d. Prawidłowa postawa ciała. 

e. Poznajemy dobre i złe nawyki żywieniowe. 

f. Sport to zdrowie. Dlaczego warto być sprawnym fizycznie? 

II. Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

1. Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji stanowiącej podstawę 

współdziałania. 

a. Jak nawiązywać dobre relacje z innymi? 

b. Proces komunikowania się w klasie – bariery i „ułatwiacze”. 

c. Język JA kluczem do sukcesu w porozumiewaniu się z innymi. 
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d. Akceptacja siebie i własnego otoczenia. 

e. Pomoc i obowiązki dzieci w rodzinie. 

2. Kształtowanie asertywnego wyrażania własnych potrzeb  

a. Co to znaczy być asertywnym? 

b. Mam prawo do bycia sobą – zachowania asertywne. 

c. Powiedz „nie”, czyli sztuka odmawiania.  

3. Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji 

a. Rola przyjaźni w życiu człowieka. 

b. Jak być przyjacielem? 

c. Koleżeństwo a przyjaźń. 

d. Moje miejsce w rodzinie. 

III. Kultura – wartości, normy i wzory zachowań. 

1. Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka 

a. Moje hobby – dzielimy się swoimi zainteresowaniami. 

2. Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia  

a. Dlaczego warto się uczyć? 

b. Umiem uczyć się efektywnie. 

3. Kształtowanie potrzeby uczestniczenia w kulturze  

a. Chętnie poznaję swój kraj i jego tradycje. 

b. Pamiętam o ważnych wydarzeniach historycznych. 

c. Jak zachowywać się w teatrze i kinie? 

d. Jaka jest kultura mojego zachowania? 

IV. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych). 

1. Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania 

problemów 

a. Bliżej siebie, dalej od agresji. 

b. Jak umiejętnie rozwiązywać konflikty klasowe: sztuka negocjacji. 

2. Uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych 

a. Bezpieczne korzystanie z sieci internetowej. 

b. Cyberprzemoc – jak się przed tym bronić? 
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3. Zwiększenie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych 

a. Nie zmarnuję swojego życia – o używkach słów kilka. 

b. Środkom odurzającym mówię NIE. 

4. Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi 

a. Bezpieczny pobyt w szkole. 

KLASA V  

I. Zdrowie - edukacja zdrowotna. 

1. Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które 

ich demotywują. 

a. Dlaczego warto się uczyć? 

b. Jak się uczyć? – skuteczne metody uczenia się. 

2. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

a. Rozpoznaję i wyrażam emocje. 

b. Aktywność fizyczna sposobem na zdrowie. 

c. Zdrowe odżywianie. 

d. Dbamy o czystość ciała. 

3. Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania 

ograniczeń i niedoskonałości. 

a. Humory i humorki – my i nasze emocje. 

b. Inny nie znaczy gorszy. 

c. Akceptuję siebie i innych. 

II. Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

1. Rozwijanie umiejętności rozumienia innych i kształtowanie efektywnej współpracy. 

a. Trudna sztuka bycia razem. 

b. Jak stworzyć przepis na tolerancję? 

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

(wolontariatu). 

a. To miło pomagać innym. 

b. Wolontariat? Jestem na tak. 

3. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, 

wspólnota). 
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a. Wybór samorządu klasowego. 

4. Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi. 

a. Zaufanie kiełkuje. 

5. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów. 

a. Autorytet czy idol? 

III. Kultura – wartości, normy i wzory zachowań. 

1. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. 

a. Jestem nie tylko dla siebie – moje zdolności i zainteresowania. 

b. Jestem człowiekiem z pasją. 

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

a. Jestem Polakiem – to powód do dumy. 

b. Moje wartości. 

c. Prawa i obowiązki dziecka, prawa i obowiązki ucznia. 

3. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji. 

a. Jestem jaki jestem – mój temperament i emocje. 

b. Jak radzę sobie z emocjami? 

4. Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji 

i miejsca. 

a. Moje miejsce w zespole klasowym. 

b. Nasza klasa – wizytówką szkoły. 

c. Savoir-vivre - uczymy się dobrych manier. 

IV. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych). 

1. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – postawy 

negocjacji i mediacji. 

a. Omawiamy zasady właściwego zachowania w sytuacjach konfliktowych. 

b. Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania. 

c. Bezpieczeństwo w szkole, drodze do niej i poza nią. 

2. Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych. Motywowanie do 

podejmowania różnorodnych zachowań. 

a. Jak poznać swoje mocne strony? 

b. Uśmiechnij się, czyli o pozytywnym nastawieniu. 
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3. Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się 

w prawidłowe i zdrowe zachowania. 

a. Zdrowy styl życia – na zmiany nigdy nie jest za późno.  

b. Doskonalimy umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od 

komputera i internetu.  

c. Zanim się uzależnisz. 

KLASA VI 

I. Zdrowie-edukacja zdrowotna 

1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości. 

a. Rozpoznaj swój temperament i naucz się z nim współdziałać. 

2. Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych 

i słabych stron. 

a. W poszukiwaniu swoich mocnych stron. 

b. Słabości nie muszą być przeszkodą. 

c. Każdy ma zalety – rozwiń je. 

d. Nie ma ludzi bez wad. 

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

Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. 

a. Życie i zdrowie nie mają ceny. 

b. Sprawność fizyczna - lepsza jakość życia. 

II. Relacje –kształtowanie postaw społecznych 

1. Kształtowanie umiejętności współpracy w osiągnięciu celu. 

a. Razem możemy więcej. 

b. Nikt nie jest samotną wyspą. 

2. Uwrażliwienia na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie 

potrzeby udzielania pomocy (wolontariat). 

a. Wolontariat – dobra moda. 

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań 

i poglądów. 

a. Sztuka dialogu. 

b. Masz prawo mieć własne zdanie, ale inni też. 
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4. Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.  

a. Rodzina to twój największy skarb. 

b. Moje miejsce w rodzinie. 

5. Rozwijanie samorządności. 

a. Samorządność w społeczności szkolnej. 

III. Kultura –wartości, normy i wzory zachowań 

1. Rozwój zainteresowań , poszerzanie autonomii i samodzielności. 

a. Mieć zainteresowania to żyć z pasją. 

b. Nie muszę być taki, jak inni.  

2. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów 

rówieśników i mediów na zachowanie.  

a. Mogę wybrać – nie muszę ulegać. 

3. Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań, czynników, 

które na nie wpływają. 

a. Życie bez wartości jest bezwartościowe. 

b. Nauczmy dzieci wartości. 

4. Rozwijanie szacunku dla kultury  dorobku narodowego. 

a. Jestem Polakiem to brzmi dumnie. 

b. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – niezwykłość polskiej kultury. 

IV. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

1. Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych 

sytuacjach. 

a. Masz problem, ale nie jesteś sam. 

b. Zawsze można i trzeba szukać pomocy. 

2. Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz 

promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku. 

a. Oswoić lęk. 

3. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz 

z zachowaniami agresywnymi. 

a. Negatywne emocje nie muszą nami rządzić. 

b. Agresja niczego nie rozwiąże. 
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4. Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których 

wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.  

a. Czy potrafię zastosować zdobytą wiedzę w życiu? 

5. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych 

osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. 

a. Chroń swoją prywatność. 

b. Nie ufaj pochopnie. 

c. W sieci są nie tylko przyjaciele. 

 

KLASA VII 

I. Zdrowie - edukacja zdrowotna. 

1. Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też 

odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. 

a. Czy jestem odpowiedzialny za swoje działania i decyzje? 

b. Rozwijanie własnej osobowości i chęci do działania. 

2. Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów. 

a. Wiem, czego chcę. Umiejętność wyznaczania sobie celów. 

b. Krok po kroku idę do przodu. Moje małe i duże cele. 

3. Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań. 

a. To,  co ważne i ważniejsze-czyli sztuka dokonywania wyboru. 

b. Moje obowiązki w szkole i w domu. 

c. Co to jest asertywność? Czy wiem, jak powiedzieć NIE! 

4. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. 

a. Oto Ja-rozwijanie poczucia własnej wartości. 

b. Być dobrym dla siebie-budowanie poczucia własnej wartości. 

c. Jak podnieść własną wartość -w wielu rzeczach jestem dobry. 

5. Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych 

i psychicznych w okresie dojrzewania. 

a. Higiena osobista, rozwój fizyczny i psychiczny w okresie dojrzewania. 

b. Zdrowy tryb życia – znaczenie aktywności fizycznej oraz zdrowego 

odżywiania dla zdrowia człowieka. 
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II. Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

1. Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu stron. 

a. Nauka dobrego porozumiewania się. 

b. Kultura i szacunek tworzą twój dobry wizerunek. 

2. Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. 

a. Kreatywni na co dzień. Wzmacnianie motywacji do twórczego myślenia 

i działania. 

b. Rola autorytetów w moim życiu. 

c. Miłość i przyjaźń jako podstawowe potrzeby człowieka. 

3. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat). 

a. Jestem odpowiedzialny za siebie i innych. 

b. Konsekwencje naszych zachowań. 

III. Kultura – wartości, normy i wzory zachowań. 

1. Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

a. Jak spędzam mój czas wolny?  

b. Potrafię zdrowo wypoczywać. 

2. Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, 

zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

a. Lubię się uczyć, czyli pozytywne nastawienie do zdobywania wiedzy. 

b. Sposoby pogłębiania własnych zainteresowań i wiadomości. 

c. Jak się skutecznie uczyć, aby się nauczyć. 

d. Motywowanie do nauki. 

3. Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, 

rzetelność i wytrwałość. 

a. Pracowitość, rzetelność i wytrwałość. Cechy warte rozwijania. 

b. Szczerość i prawdomówność na co dzień. 

c. Czy jestem wytrwały w postanowieniach?  

4. Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

a. Moja mała ojczyzna Godziszka – odwiedzamy szkolną izbę regionalną. 

Wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

b. Organizowanie spotkań okolicznościowych z mieszkańcami Godziszki. 
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IV. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych). 

1. Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory 

i postępowanie. 

a. Sztuka odmawiania. 

b. Papierosom powiedz: Nie. 

c. Realne zagrożenia w sieci. 

d. Stop wulgaryzmom! Kultura języka na co dzień. 

2. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach 

nieletnich. 

a. Kodeks postępowania w sprawach nieletnich  – spotkanie z przedstawicielem 

Policji. 

3. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym. 

a. Konsekwencje ryzykownych zachowań seksualnych. 

b. Jestem za siebie odpowiedzialny. 

4. Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy 

dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków. 

a. Trudne sytuacje wokół nas - przemoc i agresja. 

b. Jak rozwiązywać konflikty? 

c. Warto pomagać-jak mogę wesprzeć potrzebujących? 

5. Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie 

i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania 

życiowe? 

a. Znam siebie - moje mocne i słabe strony. 

b. Moje zadania życiowe - czy wiem, czego chcę. 

KLASA VIII 

I. Zdrowie - edukacja zdrowotna. 

a. Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się 

samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością. 

a. Zdrowy styl odżywiania - czy wiem, co jem? 

b. Jak walczyć ze stresem.  

c. Mój dzień, ja na co dzień – dbałość o higienę osobistą.  
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b. Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych. 

a. Uwierz w siebie- wyznaczamy sobie życiowe  cele. 

c. Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności 

i pilności. 

a. Giełda wartości. 

b. Rola autorytetu w życiu człowieka. 

d. Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości. 

a. Nauka, umiejętność, praca = sukces.  

e. Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka, jako 

skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne. 

a. W zdrowym ciele - zdrowy duch - wysiłek fizyczny sposobem dbania 

o zdrowie fizyczne i psychiczne.  

II. Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

1. Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla 

obydwu stron. 

a. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje- unikamy sytuacji konfliktowych.  

b. Jak porozumiewać się z innymi? 

c. Czy potrafię współpracować w zespole? 

d. Ja wśród innych. 

2. Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego 

poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji. 

a. Bądźmy razem, nie tylko w radościach, ale i w kłopotach. 

b. Towarzyski poradnik klasowy. 

3. Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny 

i społeczeństwa. 

a. Asertywność - sztuka bycia sobą, sztuka odmawiania.  

b. Sami o sobie- gdybym nie był tym, kim jestem, kim chciałbym być? 

c. Moje miejsce w rodzinie.  

III. Kultura – wartości, normy i wzory zachowań. 

1. Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości. 
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a. Inny nie znaczy gorszy - różnice kulturowe. 

b. Porozumienie międzykulturowe - czy jest możliwe? 

2. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu. 

a. Co to znaczy, że coś jest dobre? 

b. Kultura osobista w życiu szkolnym.  

c. Jak cię widzą, tak cię piszą – czyli o zasadach savoir-vivre i kulturze języka, 

także w naszej szkole.  

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na 

rzecz lokalnej społeczności. 

a. Młody obywatel - moje miejsce w społeczności lokalnej. 

b. Czy chętnie pomagam - działania na rzecz społeczności lokalnej.  

c. Różne oblicza pomocy - instytucje charytatywne i ich cele.  

IV. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych). 

1. Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania 

i rozprowadzania środków psychoaktywnych. 

a. Nie dopalam - dopalacze w oczach młodzieży.  

b. Co potem…? Skutki sięgania po substancje uzależniające.  

c. Narkotyki to śmierć. 

2. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji 

rozwiązywania konfliktów. 

a. Negocjacje formą rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

b. Mediacja, negocjacja - sprawiedliwość naprawcza. 

3. Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi 

źródłami wiedzy. 

a. Nieznajomość prawa szkodzi.  

b. Wiarygodne źródła wiedzy. 

4. Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla 

innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu. 

a. Mądre wybory - mądre decyzje.  

b. Jak spędzamy wolny czas?  

c. Czy jestem bezpieczny w sieci?  Cyberprzemoc – czy mnie to dotyczy? 

5. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji. 
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a. Podstawy negocjacji i mediacji w sytuacji konfliktowej 

XII.  INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH 

PROFILAKTYCZNYCH 

 

NAZWA INSTYTUCJI TELEFON 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Czechowicach-Dziedzicach, Filia Bielsko-Biała,                  

ul. Piastowska 44 

033 811 82 47 

Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci                 

i Młodzieży Oddział, ul Reja 15, 43-300 Bielsko-Biała 
033 815 99 68 

Wydział Prewencji KMP Bielsko-Biała 033 812 12 60 

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej,                   

ul. Piękna 2 43-300 Bielsko-Biała 
033 814 62 21 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,                              

ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała 
033 813 63 13 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,                      

Buczkowice ul. Lipowska 730 
033 811 77 11 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, ul. Lipowska 730 Buczkowice 
033 499 00 66 w. 23 

Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Szkolna 799 Buczkowice 033 817 71 96 

Gminny Ośrodek Kultury, Buczkowice 033 817 71 20 
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ZHR – Hufiec w Bielsku – Białej, ul Reymonta 5 509721282 

Komisariat Policji w Szczyrku 

Dzielnicowy -  rejon  Godziszki, Pan Tomasz Szwed 

33 817 82 65 

607607128 

Śląski Ośrodek Fundacji PRAESTERMO                                               

w Bielsku – Białej, Pani Sabina Drożdż 

33816 59 16 

573327025 

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM 

NARKOTYKOWYM 

Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji 

Młodzieży ul. Barkowska 167 c w Bielsku-Białej 
033 816 07 67 

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Bielsko-Biała Plac 

Fabryczny 5 
033 816 59 16 

Śląska Fundacja ETOM „Błękitny Krzyż”                

Bielsko-Biała ul. Mostowa 
033 822 79 83 

Antynarkotykowy telefon zaufania 0 801 199 990 

Narkomania – pomoc rodzinie pogotowie makowe 0 801 10 96 96 

Zatrzymać przemoc 

Anonimowa Bezpłatna Infolinia Komendy Stołecznej 

Policji 

0 800 120 148 
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XIII. OCZEKIWANE EFEKTY 

1. Spadek liczby niepożądanych zjawisk w szkole jak: wagary, bójki, używanie 

wulgaryzmów. 

2. Stosowanie technik asertywnych zwłaszcza w sytuacjach związanych z presją grupy 

prowadzi to do postaw respektujących swoje i innych prawa. 

3. Nauczyciele, rodzice i uczniowie posiadają wiedzę na temat instytucji świadczących 

pomoc w sytuacjach przemocowych. 

4. Nauczyciele, rodzice i uczniowie posiadają wiedzę na temat substancji psychoaktywnych, 

ich wpływu na organizm i zdrowie człowieka. 

5. Uczniowie potrafią dokonać oceny zagrożeń dotyczących zdrowia i życia ludzkiego. 

6. Podjęte i zaprojektowane działania niwelują zagrożenia w środowisku. 

7. Uczniowie respektują prawo szkolne. 

8. Uczniowie mają wysokie poczucie bezpieczeństwa, w tym uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szkole, na boisku, na placu zabaw. 

9. Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie oddziaływań profilaktyczno -

wychowawczych. 

10. Szkoła nawiązuje owocną współpracę z instytucjami zajmującymi się dzieckiem i jego 

rodziną. 

11. Ścisła współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami i ich dziećmi w zakresie 

przeciwdziałania i szukania środków zaradczych w sytuacjach interwencyjnych. 

XIV. EWALUACJA  

Przedmiotem ewaluacji będzie ocena skuteczności Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu jak i osiągnięte 

wyniki. Zebranie informacji o wadach i zaletach programu pozwoli na ciągłe ulepszanie 

samego programu i sposobu jego realizacji. 

W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety. 

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje 

wykorzystywane do modyfikacji samego programu ( jeżeli wystąpi taka potrzeba).  
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Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec roku szkolnego i opracować wnioski 

do pracy na następny rok szkolny. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

• Sprawozdania wychowawców z realizacji Planów Pracy wychowawców klas; 

• Ankieta skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli dotycząca kultury 

osobistej;   efektywności wychowania w szkole dotyczącej kultury osobistej;  

• Analiza trudności wychowawczych i dydaktycznych przeprowadzona przez pedagoga 

szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, 

rodziców i uczniów; 

• Analiza dokumentów: dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga, logopedy, Niebieskie 

Karty; 

• Obserwacje zachowań uczniów (np. podczas przerw, w świetlicy szkolnej, na 

zajęciach dodatkowych; 

• Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami na temat podjętych działań 

związanych z poprawą efektywności wychowania w szkole dotyczącej kultury 

osobistej. 

Za realizację Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy 

nauczyciele. 

 

Przewodniczący Rady Rodziców: 
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