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Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły stanowi całościowy opis celów, zadań, 

sposobów działań oraz osiągnięć wychowawczych, które zamierza zrealizować szkoła. 

Istotnym zadaniem edukacyjnym jest wspomaganie młodych ludzi w poznaniu oraz  

w urzeczywistnianiu następujących wartości: godność, rozumność – mądrość, wolność, 

odpowiedzialność, zdolność do miłości i zdolność do empatii. 

Program przyjmuje następujące założenia: 

 1. Wychowanka należy traktować jako integralną całość. 

 2. Oddziaływania wychowawcze powinny mieć charakter integralny, docierać do 

wszystkich stron osobowych, by rozwijać w wychowankach zdolność do integracji myśli, 

czynów, słów, dawać pełną wizję świata i osoby ludzkiej.  

 3. Nie ma wychowania bez wartości. W wychowaniu ku wartościom ważnym 

punktem odniesienia jest koncepcja wartości.  

 

Podstawę rozwoju stanowi urzeczywistnianie wartości moralnych, wartości 

osobowych – życia codziennego i wartości społecznych – podstawowych. One warunkują 

komunikację i integrację społeczną, porozumienie, współpracę i współdziałanie dla dobra 

wspólnego. Grupę wartości moralnych stanowią: prawość, wierność, poczucie odpowiedzial-

ności, poszanowanie prawdy, dobroć. 

Do wartości społecznych jako wartości podstawowych należą: Ojczyzna, naród, 

Kościół, patriotyzm, niepodległość, praworządność, tradycja narodowa, prawa człowieka, 

godność człowieka, wolność, pokój, tolerancja, sprawiedliwość, równość społeczna, 

zabezpieczenie społeczne, demokracja, solidarność. Stanowią one fundament porozumienia  

i działania społecznego. 

Wartości kulturowe stwarzają niezbędne środowisko życia i rozwoju oraz 

ukierunkowują rozwój jednostek, społeczeństw i narodów. Tworzą również centrum kultury 

danego narodu. Stanowią o jego życiu, kształtują jego tożsamość, wyrażają to, co pozostaje 

indywidualne, ale jednocześnie zwrócone ku drugiemu człowiekowi, prowadzące do 

wspólnego rozwoju. 

 

 

 



Proces wychowania ku wartościom obejmuje po stronie nauczyciela następujące etapy:  

 poznanie przez wychowawcę spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych 

przez wychowanków;  

 wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości i kształtowaniu umiejętności 

wnikania w istotę wartości, ich znaczenia w życiu człowieka oraz w wartościowaniu 

rzeczy i zjawisk w aspekcie aksjologicznym;  

 wspomaganie wychowanków w akceptacji świata wartości;  

 motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości;  

 wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu wartości i budowaniu właściwych 

struktur hierarchicznych;  

 wspomaganie wychowanków w dokonywaniu samooceny w aspekcie 

urzeczywistnianych wartości;  

 inspirowanie wychowanków do działań animacyjnych w środowisku społecznym  

w celu budowania świata wartości w coraz szerszych kręgach społecznych;  

 wspomaganie wychowanków w działaniach animacyjnych i ich wartościowaniu.  

 

Po stronie ucznia etapy procesu wychowania przedstawiają się następująco:  

 uświadomienie sobie spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych  

w swoim życiu;  

 poznanie istoty wartości, ich kategorii oraz znaczenia w życiu człowieka – wzrost 

wiedzy o fenomenie wartości – oraz nabywanie umiejętności wartościowania rzeczy  

i zjawisk w aspekcie aksjologicznym;  

 akceptacja świata wartości;  

 rozwijanie w sobie potrzeby wyboru wartości i umiejętności kształtowania właściwej 

hierarchii;  

 urzeczywistnianie we własnym postępowaniu właściwych struktur hierarchicznych;  

 trafne wartościowanie siebie w aspekcie urzeczywistniania wartości;  

 potrzeba działań animacyjnych w środowisku społecznym na rzecz urzeczywistniania 

wartości; przekonanie o słuszności tych działań, gotowość do ich podjęcia;  

 zaangażowanie w podejmowanie działań animacyjnych oraz wartościowanie ich 

efektów.  

 

 



Podstawa prawna: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej – www.dziennikustaw.gov.pl (dostęp dn. 14.03.2017r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I – III Szkoły Podstawowej 

Obszar Zadania Odpowiedzialni Uwagi 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 
 zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości  

o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności 

kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi 

życia;  

 zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny 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.  

 

Wychowawca, 

Pielęgniarka szkolna, 

 

 

 

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych 
 kształtowanie podstawowych 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 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 

Wychowawca, 

Nauczyciele, 

Pedagog 

 



oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań  

w celu zapobiegania dyskryminacji;  

 inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw 

oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących 

kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;  

 przygotowanie do 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 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 

Wychowawca, 

Nauczyciele 

 



negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie 

i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie 

ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, 

Internetu i multimediów; 

 przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania 

z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego 

organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po 

drogach;  

 przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków 

komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom 

problemowym;  

 kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu  

i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej 

Obszar Zadania 

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

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.  

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych 

poprzez promowanie 

aktywnego i zdrowego 

stylu życia.  

Zachęcanie uczniów do 

pracy nad własną 

motywacją oraz analizą 

czynników, które ich 

demotywują.  

Kształtowanie umiejęt-

ności podejmowania i 

realizacji zachowań 

prozdrowotnych.  

Prezentowanie 

sposobów 

pokonywania własnych 

słabości oraz 

akceptowania 

ograniczeń i niedo-

skonałości  

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania wła-

snych 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.  

Kształtowanie postawy 

proaktywnej, w której 

uczeń przejmuje 

inicjatywę, ale też 

odpowiedzialności za 

swoje działania, 

decyzje.  

Kształtowanie 

umiejętności 

świadomego wyzna-

czania sobie 

konkretnych celów.  

Rozwijanie 

umiejętności 

hierarchizacji zadań.  

Podnoszenie poczucia 

własnej wartości 

poprzez określanie 

osobistego potencjału.  

Kształtowanie świado-

mości własnego ciała z 

uwzględnieniem zmian 

fizycznych  

i psychicznych  

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 okresie dojrzewania.  w życiu człowieka jako 

skutecznego sposobu 

dbania o zdrowie 

psychiczne. 

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.  

Rozwijanie 

umiejętności 

rozumienia innych, 

która sprzyja 

efektywnej współ-

pracy.  

Wyzwalanie chęci do 

działania na rzecz 

innych osób w celu 

poprawy ich sytuacji 

(wolontariat).  

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

grupy (samorząd 

uczniowski, klub, 

drużyna, wspólnota).  

Kształtowanie 

otwartości na 

doświadczenia innych 

ludzi, ich sposobów 

rozwiązywania 

problemów, na nową 

wiedzę.  

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: wy-

rażanie własnych 

opinii, przekonań  

i poglądów.  

Rozwijanie 

świadomości roli  

i wartości rodziny  

w życiu człowieka.  

Rozwijanie 

samorządności.  

Kształtowanie umiejęt-

ności wchodzenia w 

interakcje z ludźmi w 

sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu 

stron.  

Kształtowanie umiejęt-

ności szukania 

inspiracji, rozwijanie 

własnej kreatywności.  

Rozwijanie 

odpowiedzialności za 

siebie i innych 

(wolontariat).  

Rozwijanie umiejętno-

ści poszukiwania 

takich rozwiązań, które 

stwarzają korzyści dla 

obydwu stron.  

Rozwijanie 

umiejętności 

dostrzegania pozytyw-

nych aspektów 

działania zespołowego 

poprzez docenienie 

różnic zdań i wiedzy, 

doświadczeń, 

specjalizacji, 

kompetencji.  

Rozwijanie potrzeby 

ciągłego doskonalenia 

siebie jako jednostki, 

członka rodziny  

i społeczeństwa.  



 

Budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku 

w społeczności 

szkolnej.  

 

Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej roli osób 

znaczących  

i autorytetów. 

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.  

Rozwijanie 

zainteresowań i pasji 

uczniów. 

Budowanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw, 

wartości, wpływów 

oraz postaw.  

Rozwijanie umiejętno-

ści wyrażania 

własnych emocji.  

Rozwijanie 

umiejętności 

właściwego 

zachowania się z 

uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

 

 

 

  

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  

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, odpo-

wiedzialność, prawdo-

mówność, rzetelność  

i wytrwałość.  

Umacnianie więzi ze 

społecznością lokalną.  

Popularyzowanie 

wiedzy o różnicach 

kulturowych oraz 

rozwijanie umiejęt-

ności 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) 

 

Redukowanie 

agresywnych 

zachowań poprzez 

uczenie sposobów roz-

wiązywania 

problemów.  

Budowanie atmosfery 

otwartości  

i przyzwolenia na 

dyskusję.  

Uświadamianie 

zagrożeń wynikających 

z korzystania z 

nowoczesnych tech-

nologii 

informacyjnych.  

Zwiększanie wiedzy na 

temat środków 

uzależniających  

i zagrożeń z nimi 

związanych.  

Rozwijanie 

umiejętności troski  

o własne bezpie-

czeństwo w relacjach z 

innymi.  

Rozwijanie 

umiejętności 

prowadzenia rozmowy 

w sytuacji konfliktu – 

podstawy negocjacji  

i mediacji.  

Rozwijanie 

umiejętności 

identyfikowania 

przyczyn własnego 

postępowania.  

Dokonywanie analizy 

wpływu nastawienia do 

siebie i innych na 

motywację do 

podejmowania 

różnorodnych 

zachowań.  

Rozwijanie poczucia 

osobistej 

odpowiedzialności, 

zachęcanie do angażo-

wania się  

w prawidłowe i zdrowe 

zachowania.  

 

 

 

Dostarczanie wiedzy 

na temat osób i instytu-

cji świadczących 

pomoc w trudnych 

sytuacjach.  

Budowanie atmosfery 

wsparcia i zrozumienia 

w sytuacji problemo-

wej oraz promowanie 

rzetelnej wiedzy 

mającej na celu 

zredukowanie lęku.  

Rozwijanie 

umiejętności radzenia 

sobie z własnymi 

negatywnymi emocja-

mi oraz  

z zachowaniami 

agresywnymi.  

Kształtowanie 

przekonań dotyczących 

znaczenia posiadanych 

informacji, których 

wykorzystanie pomaga 

w redukowaniu lęku  

w sytuacjach kryzy-

sowych.  

 

Rozwijanie postaw 

opartych na odpowie-

dzialności za 

dokonywane wybory  

i postępowanie.  

Dostarczenie wiedzy  

z zakresu prawa 

dotyczącego 

postępowania w 

sprawach nieletnich.  

Przeciwdziałanie ryzy-

kownym 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: 

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 po-

dejmowanych działań 

dla siebie i dla innych 

– określanie 

alternatywnych 

rozwiązań problemu.  



Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

symptomów 

uzależnienia od 

komputera i Internetu.  

Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do 

ochrony danych 

osobowych oraz 

ograniczonego 

zaufania do osób 

poznanych w sieci.  

Kim jestem? Jakie są 

moje cele i zadania 

życiowe?  

Rozwijanie 

umiejętności 

prowadzenia rozmowy 

w sytuacji konfliktu – 

podstawy negocjacji  

i mediacji. 

 

Za realizację powyższych zagadnień są odpowiedzialni wychowawcy, dyrektor szkoły, pedagodzy, pielęgniarka szkolna i nauczyciele 

przedmiotów. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach II – III Gimnazjum 

Obszar Zadania 

Klasa II Klasa III 

Zdrowie – edukacja zdrowotna Nabycie umiejętności dostrzegania indywidualnych 

różnic związanych ze sposobem reagowania na stres.  

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć: 

dawania i przyjmowania informacji zwrotnej (bez 

obwiniania innych).  

Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny 

własnych umiejętności życiowych i planowania ich 

rozwoju.  

Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania 

oraz oceniania własnego uczenia się, planowania 

przyszłości oraz wyznaczania celów i ich realizacji.  

Utrwalanie umiejętności rozpoznawania symptomów 

zagrożeń zdrowia fizycznego. Kładzenie nacisku na 

dbałość o zdrowie poprzez aktywność fizyczną.  

Rozwijanie postawy proaktywnej, w której uczeń 

przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za 

swoje działania i decyzje.  

Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce 

strategii radzenia sobie ze stresem.  

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stratą  

i traumatycznym doświadczeniem poprzez 

wykorzystywanie sposobów mających na celu 

odzyskanie poczucia sprawstwa i wpływu na 

własne życie.  

Doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia 

sobie w relacjach z innymi.  

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania  

i radzenia sobie z objawami depresji u siebie i osób 

ze swego otoczenia.  

Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć 

oraz prawidłowego zarządzania czasem.  

Doskonalenie umiejętności w zakresie 

przygotowania do całożyciowej aktywności 

fizycznej oraz ochrony i doskonalenia zdrowia 

własnego oraz innych.  

Rozwijanie zdolności do samorealizacji, 

samokontroli i panowania nad emocjami.  

 



Relacje – kształtowanie postaw 

społecznych 

Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich 

rozumienia.  

Rozwój zaangażowania w różne formy aktywności 

(koła zainteresowań, wolontariat itp.).  

Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów  

i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.  

Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska, 

umożliwiającego koncentrację na nauce poprzez 

działania integracyjne.  

Rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystania 

różnych form grupowej pracy nad rozwiązaniem 

problemów (burza mózgów, dyskusja grupowa).  

Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji 

opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu 

obydwu stron.  

Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej 

wartości, m.in. poprzez rozwój kompetencji 

uczniów z zakresu wyrażania i przyjmowania 

pochwał.  

Zwiększanie umiejętności budowania 

podmiotowych relacji z innymi, opartych na 

szacunku, akceptacji i zrozumieniu.  

Rozwijanie umiejętności stosowania różnych form 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu 

autoprezentacji oraz prezentacji własnego 

stanowiska.  

Kultura – wartości, normy, 

wzory zachowań 

Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za 

realizację określonych zadań lub dziedzin życia szkoły 

(samorząd uczniowski, klub sportowy itp.).  

Rozwijanie umiejętności realizacji własnych celów  

w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość.  

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii  

i samodzielności.  

Rozwijanie wiedzy na temat różnych kultur i ich 

wkładu w rozwój cywilizacji.  

Rozwijanie świadomości istnienia potrzeby wspólnego 

Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich 

w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, 

narodowych, państwowych i lokalnych.  

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych 

emocji oraz odczytywania uczuć i emocji 

towarzyszących innym oraz umiejętnego 

reagowania.  

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia  

w kontekście analizy wpływów rówieśników  

i mediów na zachowanie.  

Rozwijanie samoświadomości dotyczącej praw, 



działania na rzecz innych osób.  wartości oraz postaw.  

Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, 

wyzwalanie potrzeby bycia ambitnym.  

Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności 

zespołowego działania i logicznego myślenia  

u uczniów.  

Bezpieczeństwo – profilaktyka 

zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję  

i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: 

emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), 

poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat 

zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie 

substancji psychoaktywnych).  

Dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych  

z pełnieniem nowych ról społecznych.  

Kształtowanie postaw zapobiegających wczesnym 

kontaktom seksualnym i związanych z nimi 

problemów.  

Utrwalanie informacji o bezpiecznych zachowaniach 

podczas korzystania z portali społecznościowych oraz 

metodach przeciwdziałania cyberprzemocy.  

Rozwijanie aktywnej postawy w obliczu trudnych, 

życiowych problemów.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, 

subkultury, choroby) i manipulacji polityczno-

gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, 

rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna 

reklama itp.).  

umiejętności psychospołecznych, takich jak 

radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, 

rozwiązywanie konfliktów i przewidywanie 

konsekwencji własnych działań.  

Zastosowanie w praktyce umiejętności 

bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu  

i mediów społecznościowych.  

 

Za realizację powyższych zadań odpowiedzialni są wychowawcy, dyrektor, pedagog, nauczyciele, pielęgniarka szkolna. 

 



Propozycje tematów lekcji wychowawczych 

 
1. Budowanie poczucia więzi klasowej. 

2. Autoprezentacja – jak postrzegają mnie inni. 

3. Skuteczne komunikowanie się. 

4. Czy jesteś asertywny? 

5. Życzliwość i szacunek – podstawowy wymóg kultury osobistej. 

6. Takt, delikatność, dyskrecja w postępowaniu z drugim człowiekiem. 

7. Wychowawcza rola sportu, znaczenie turystyki i aktywnego wypoczynku. 

8. Moja osobowość – poznaj siebie samego. 

9. Budowanie poczucia własnej wartości. 

10. Czy jestem osobą tolerancyjną? 

11. Zasady efektywnej nauki. 

12. Sytuacje konfliktowe – jak sobie z nimi poradzić. 

13. Jak sobie radzić z agresją ze strony innych ludzi? 

14. Zagrożenia we współczesnym świecie. 

15. Przemoc w rodzinie. 

16. Konflikty pokoleń, ich istota i rodzaje. 

17. Subkultury młodzieżowe. 

18. Dbasz o środowisko – dbasz o siebie. 

19. Świat bez granic. 

20. Podstawowe prawa człowieka. 

21. Przyjaźń w okresie dorastania. 

22. Przemoc w szkole. 

23. Ratowanie życia ludzkiego: pierwsza pomoc. 

24. Charytatywność, dobroczynność, wolontariat – pomoc innym w potrzebie. 

25. Jak działa pamięć społeczna? – szukam i utrwalam ślady pamięci o przeszłości, a zatem 

działam dla przyszłości. 

26. Co to jest stres i jak sobie z nim radzić? 

27. Jakie są motywy sięgania po używki? 

28. Narkotyki, alkohol, papierosy – wpływ na zdrowie i funkcjonowanie. 

29. Czy narkotyki rozwiązują problemy? 

30. Co to jest nikotyna, nikotynizm? 

31. Fakty i mity o alkoholu. 

32. Rodzaje typowych i nietypowych uzależnień. 

33. Subkultury młodzieżowe. 

34. Czy zagraża mi HIV/AIDS? 

35. Anoreksja i bulimia. 

36. Zdrowe odżywianie. 

37. Otyłość – problem dzisiejszej cywilizacji. 

38. Dbasz o środowisko – dbasz o siebie. 

39. Dopalacze – mity i fakty. 

40. Przemoc – Czy rozwiązuje problemy? 

41. Asertywność sposobem na agresję? 


