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Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2017-2020  
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim 
Program opracowano na podstawie dokumentów: 
 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 
Konwencja o prawach dziecka 
Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Statut Szkoły Podstawowej  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej 
 
 
WSTĘP 
 

Program profilaktyczno-wychowawczy w naszej szkole powstał w wyniku doświadczeń z realizacją dotychczasowych programów wychowawczego 
i profilaktycznego, diagnozy środowiska szkolnego oraz analizy aktów prawnych i jest odpowiedzią na bieżące potrzeby.   

Głównym założeniem programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, płynne wprowadzanie dziecka w reguły i organizację życia szkolnego, 
zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień, szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań oraz 
przygotowanie uczniów do podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych. 

 
 
Misja wychowania 
 
Jesteśmy szkołą publiczną. Zajmujemy się edukacją dzieci i młodzieży.  Pragniemy rozwijać naszą placówkę w ścisłej współpracy z rodzicami i społecznością 
lokalną. Pomagamy uczniom w pełnym rozwoju ich zdolności. Szkoła sprzyja rozwojowi dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych, 
wychowawczych.  Zapewniamy bezpieczeństwo i opiekę w czasie ich pobytu w szkole. Wychowujemy w szacunku dla ludzi, przyrody i tradycji. W naszej 
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szkole stawiamy przed uczniem problemy, które spotka w dorosłym życiu i uczymy, jak im sprostać.  Szanujemy jego godność, pozwalamy dokonywać 
wyborów. Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę, profesjonalizm i obiektywizm. Dodatkowym atutem naszej placówki jest przyjazna atmosfera i wyskoki 
poziom kształcenia 
 
 
Strategia wychowawczo - profilaktyczna. Główne założenia działalności wychowawczo - profilaktycznej. 
Głównym założeniem działalności wychowawczo - profilaktycznej szkoły jest przygotowanie uczniów do świadomego, zdrowego życia, wyposażenie ich 
w umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na dalszych etapach nauki i w życiu dorosłym. Ważnym elementem procesu wychowawczego jest 
kształtowanie umiejętności życia w grupie, nawiązywania właściwych relacji, współpracy, współodpowiedzialności i wsparcia potrzebujących. 
Indywidualny rozwój poszczególnych jednostek to kolejny filar działalności wychowawczej – rozwijanie ambicji  adekwatnych do aspiracji i możliwości dzieci 
i młodzieży. 
 
Model absolwenta 

Chcemy by nasz absolwent: 

 posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające mu na kontynuowanie dalszej edukacji, 
 wykonywał sumiennie swoje obowiązki, 
 potrafił współpracować z innymi dla dobra własnego i wspólnego, 
 szanował zdrowie własne i innych, 
 miał świadomość i przejawiał postawy prorodzinne, patriotyczne i proeuropejskie, 
 znał wzorce i zasady dobrego zachowania, 
 potrafił się właściwie zachować w różnych miejscach, sytuacjach i okolicznościach, 
 potrafił rozwijać osobiste zainteresowania, indywidualne potrzeby i zdolności, 
 szanował odmienność, np.  wygląd, kolor skóry, religię, itp. 
 miał świadomość zagrożeń wynikających z otaczającego świata i umiał na nie odpowiednio reagować, 
 dokonywał świadomego i trafnego wyboru w kwestii dalszego kształcenia i wyboru zawodu. 

 

Obszar Zadania wychowawczo – profilaktyczne Metody Formy realizacji Adresaci 

Zdrowie – 
edukacja 
zdrowotna 
 

 zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie 
własne i innych; 

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania 
się, higieny osobistej i aktywności fizycznej; 

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 

filmy edukacyjne, 
pogadanki, 
słuchowiska, 
przedstawienia 
teatralne, szkolenia 

Rodzice  
Uczniowie klas  
I-III 
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• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz 
ochrony przyrody w swoim środowisku; 

• kształtowanie umiejętności rozumowania przyczynowo-
skutkowego; 

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, 
umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach 
zwycięstwa i porażki. 

• podejmowanie działań dla ochrony zdrowia własnego i innych 
– „Wiem, co jem” 

• bezpieczne formy spędzania wolnego czasu w różnych porach 
roku 

• realizacja założeń programu własnego wychowawców klas 

projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 

warsztaty  
konsultacje 
lekcje 
wychowawcze 
lekcje przedmiotowe 
wycieczki 
edukacyjne 
festyny 
konkursy. 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania 

Relacje – 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 

 rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie 
rówieśniczej, rozwiązywanie konfliktów 

 zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka 

 ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie  
• kształtowanie umiejętności społecznych potrzebnych do 

prawidłowych relacji rówieśniczych  
• okazywanie szacunku osobom dorosłym 
• zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie – 

przemoc, agresja 
• promowanie zasad uczciwego, sprawiedliwego i honorowego 

postępowania uczniów 
• kształtowanie umiejętności samooceny. 
• poznanie praw i obowiązków ucznia 
• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań 

mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym,  

 uświadomienie czym jest w życiu miłość, przyjaźń, szacunek i 
tolerancja 

 realizacja założeń programu własnego wychowawców klas 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 

szkolenia 
warsztaty  
konsultacje 
lekcje 
wychowawcze 
lekcje przedmiotowe 
wycieczki 
edukacyjne 
festyny 
konkursy 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
uroczystości, 
imprezy szkolne 

Rodzice  
Uczniowie klas  
I-III 

Kultura - 
normy wzory 

• uświadomienie znaczenie rodziny, więzi i relacji z 
zaznaczeniem własnego miejsca w rodzinie 

aktywizujące: 
burza mózgów; 

szkolenia 
warsztaty  

Rodzice 
Uczniowie klas  
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zachowań 
 

• zapoznanie się z historią swojej miejscowości 
• identyfikacja symboli narodowych – hymn, godło, flaga 
• poznanie najbliższego środowiska 
• uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych, np. Dni Lewina, 

konkursy gminne, itp. 
• nie wszyscy jesteśmy tacy sami – uczenie wrażliwości na 

odmienność (tolerancja) 
• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz 

pracy zespołowej, 
• 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; 

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, 
podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie 
kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania 
odpowiedzialności za swoje decyzje i działania; 

• realizacja założeń programu własnego wychowawców klas 

soft; 
dyskusja 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
sesje 
plakatowe. 
 

konsultacje 
lekcje 
wychowawcze 
lekcje przedmiotowe 
wycieczki 
edukacyjne 
festyny 
 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
 

I-III 
  

Bezpieczeństwo 
– profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w 
różnych sytuacjach życiowych w tym w sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych; 

• uświadamianie zagrożeń wynikających z niewłaściwego 
korzystania  z komputera, telefonu itp. oraz Internetu 

• dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się w 
ruchu drogowym 

• zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym, np. 
konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, zachowania 
asertywne, itp. 

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku 
wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

• realizacja założeń programu własnego wychowawców klas 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
soft; 
dyskusja 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
sesje 
plakatowe. 
 

warsztaty  
szkolenia 
konsultacje 
wycieczki 
edukacyjne  
i rekreacyjne. 
festyny 
zawody sportowe 
lekcje 
wychowawcze. 
praca  
w grupach. 
rajdy, wycieczki 
rowerowe  
i piesze. 
lekcje przedmiotowe 
 

Uczniowie klas  
I-III 
Rodzice   
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Orientacja 
zawodowa 

1. Poznanie siebie 
       Uczeń: 
- opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je  
  rozwijać, 
- prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób, 
- podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi, 
- podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach, 
- podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich  
  wyniknęło dla niego i dla innych. 
2. Świat zawodów i rynek pracy 
         Uczeń: 
- odgrywa różne role zawodowe w zabawie, 
- podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym  
  i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy  
  w wybranych zawodach, 
- opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka  
  na wybranych przykładach, 
- omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt  
  otoczenia, w którym funkcjonuje, 
- opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego  
  zawodu, 
- posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich  
  przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny. 
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 
        Uczeń: 
- uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności, 
- wskazuje treści, których lubi się uczyć, 
- wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania  
  z nich. 
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji  
    edukacyjno - zawodowych 
       Uczeń: 

Aktywizujące, 
burza mózgów, 
dyskusja, 
rozmowa, 
pogadanki, gry, 
gazetki, 
konkursy, 
zabawy,    
wystawy. 
 

Obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne, 
zajęcia związane  
z wyborem kierunku 
kształcenia  
i zawodu 
prowadzone  
w ramach pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej, 
zajęcia i spotkania 
indywidualne oraz 
grupowe, wizyty 
zawodoznawcze, 
spotkania  
z przedstawicielami 
różnych zawodów, 
dodatkowe zajęcia 
edukacyjne oraz 
inne zajęcia  
i działania w szkole, 
tworzenie kącików 
zawodoznawczych, 

 

Uczniowie klas  
I-III 
Rodzice   
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- opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić, 
- planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na  
  podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu, 
- próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych  
  bezpośrednio z jego osobą. 

 
 
Zadania wychowawczo-profilaktyczne dla klas IV – VIII do realizacji przez wychowawców i nauczycieli podczas bieżącej pracy z uczniem (zajęcia 
edukacyjne, lekcje wychowawcze i inne wszelkie formy i metody pracy wychowawczej) 
 

Obszar Zadania wychowawczo – profilaktyczne Metody Formy realizacji Adresaci 

KLASA IV 

Zdrowie – 
edukacja 
zdrowotna 
 

 Omówienie sposobów radzenia sobie w nowej sytuacji 
szkolnej. 

 Inspirowanie dzieci do myślenia o własnej motywacji do 
działania.  

 Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania 
wiedzy o sobie.  

 Nie jestem sam! – Jak i gdzie szukać pomocy..  
• W zdrowym ciele, zdrowy duch! - kształtowanie właściwych 

nawyków zdrowotnych i motywowanie uczniów do zdrowego 
stylu życia. 

• Rola emocji w życiu człowieka. 
• Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z zażywania 

substancji szkodliwych. 
 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 

filmy edukacyjne, 
pogadanki, 
słuchowiska, 
przedstawienia 
teatralne, szkolenia 
warsztaty  
konsultacje 
lekcje 
wychowawcze 
lekcje 
przedmiotowe 
wycieczki 
edukacyjne 
festyny 
konkursy. 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania 

Rodzice  
Uczniowie klas IV 

Relacje – 
kształtowanie 
postaw 

 Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji,. 
 Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych 

potrzeb.  

aktywizujące: 
burza mózgów; 

szkolenia 
warsztaty  

Rodzice,  
Uczniowie klas IV 
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społecznych  Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.  
 Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności 

szkolnej.  
 Integracja zespołów klasowych 

 Rola rodziny w życiu człowieka. 

dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 

konsultacje 
lekcje 
wychowawcze 
lekcje 
przedmiotowe 
wycieczki 
edukacyjne 
festyny 
konkursy 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
uroczystości, 
imprezy szkolne 

Kultura - 
normy wzory 
zachowań 
 

 Rola zainteresowań w życiu człowieka.  
 Budowanie spójnego zestawu wartości i postaw.  
 Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.  
• Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze. 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
soft; 
dyskusja 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
sesje 
plakatowe. 
 

szkolenia 
warsztaty  
konsultacje 
lekcje 
wychowawcze 
lekcje 
przedmiotowe 
wycieczki 
edukacyjne 
festyny 
 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
 

Rodzice 
Uczniowie klas IV 
  

Bezpieczeństwo 
– profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 

 Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie 
sposobów rozwiązywania problemów.  

 Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.  
• Uświadamianie zagrożeń  współczesnego świata , w tym 

wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjnych. 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
soft; 
dyskusja 
i inne. 
projekt 

warsztaty  
szkolenia 
konsultacje 
wycieczki 
edukacyjne  
i rekreacyjne. 

Uczniowie IV 
Rodzice   
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edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
sesje 
plakatowe. 
 

festyny 
zawody sportowe 
lekcje 
wychowawcze. 
praca  
w grupach. 
rajdy, wycieczki 
rowerowe  
i piesze. 
lekcje 
przedmiotowe 

KLASA V 

Zdrowie – 
edukacja 
zdrowotna 
 

 Wdrażanie uczniów do pracy nad własną  motywacją . 
 Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji 

zachowań prozdrowotnych.  
 Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości 

oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości. 
 Wpływ palenia na różne układy ciała człowieka (układ 

oddechowy, nerwowy, krwionośny, etc.) 

 Podstawowe wiadomości na temat szkodliwości alkoholu. 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 

warsztaty  
szkolenia 
konsultacje 
wycieczki 
edukacyjne  
i rekreacyjne. 
festyny 
zawody sportowe 
lekcje 
wychowawcze. 
praca  
w grupach. 
rajdy, wycieczki 
rowerowe  
i piesze. 
lekcje 
przedmiotowe 

Rodzice  
Uczniowie klas  V 

Relacje – 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 

 Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja 
efektywnej współpracy.  

 Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób 
(wolontariat).  

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

 Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi. 
Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących 
i autorytetów.  

 Integracja zespołów klasowych. 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 

Rodzice  
Uczniowie klas V 
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Kultura - 
normy 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 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 

Rodzice  
Uczniowie klas V 

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 
na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań. 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 

Rodzice  
Uczniowie klas V 

KLASA VI 

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.  

 Dbanie o własne zdrowie w aspekcie psychofizycznym 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 
 

warsztaty  
szkolenia 
konsultacje 
wycieczki 
edukacyjne  
i rekreacyjne. 
festyny 
zawody sportowe 
lekcje 
wychowawcze. 
praca  
w grupach. 
rajdy, wycieczki 

Rodzice  
Uczniowie klas VI 

Relacje –  Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do aktywizujące: Rodzice  
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kształtowanie 
postaw 
społecznych 

osiągnięcia celu.  
 Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i 

potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wo-
lontariat).  

 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie 
własnych opinii, przekonań i poglądów.  

 Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu 
człowieka.  

 Rozwijanie samorządności.  
 Integracja zespołów klasowych 

burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 

rowerowe  
i piesze. 
lekcje przedmiotowe 

Uczniowie klas VI 

Kultura - 
normy wzory 
zachowań 
 

 Rozwój zainteresowań -  poszerzenie autonomii i 
samodzielności . 

 Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście 
analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.  

 Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.  

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 

Rodzice  
Uczniowie klas VI 

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.  

 Uświadamianie zagrożeń  współczesnego świata , w tym 
wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjnych. 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 
 

Rodzice  
Uczniowie klas VI 
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Orientacja 
zawodowa 

1. Poznawanie własnych zasobów 

Uczeń: 
- określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje, 
- wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania  
  w różnych dziedzinach życia, 
- podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje  
  działania, formułując wnioski na przyszłość, 
- prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób  
  z zamiarem zaciekawienia odbiorców. 

 2. Świat zawodów i rynek pracy 

 Uczeń: 
- wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów  
  charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki  
  ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach, 
- opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka, 
- podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe, 
- posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich  
  przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny, 
- wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek  
  z pracą. 

 
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 
- wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze  
  znanych mu przykładów oraz omawia swój indywidualny sposób  
  nauki, 
- wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć, 
- samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł  
  wiedzy. 
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji 

Aktywizujące, 
burza mózgów, 
dyskusja, 
rozmowa, 
pogadanki, 
wykłady, 
warsztaty, gry, 
gazetki, 
konkursy,   
wystawy, filmy 
prezentacje 
multimedialne. 
 

Obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne, 
zajęcia związane  
z wyborem kierunku 
kształcenia  
i zawodu 
prowadzone  
w ramach pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej, 
lekcje 
wychowawcze, 
zajęcia i spotkania 
indywidualne oraz 
grupowe, wizyty 
zawodoznawcze, 
spotkania  
z przedstawicielami 
różnych zawodów, 
dodatkowe zajęcia 
edukacyjne oraz 
inne zajęcia  
i działania w szkole, 
tworzenie kącików 
zawodoznawczych, 

Rodzice 
Uczniowie klas  
IV - VI 
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edukacyjno - zawodowych 

Uczeń: 
- opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych, 
- planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe  
  czynności i zadania niezbędne do realizacji celu, 
- próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych  
  bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.  

 
KLASA VII 

Zdrowie – 
edukacja 
zdrowotna 
 

 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje działania  
i decyzje.  

 Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie 
konkretnych celów. 

 Rozwijanie świadomości w kierunku samopoznania w 
kontekście wyboru przyszłej ścieżki kształcenia (orientacja 
zawodowa) 

 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.  

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 

warsztaty  
szkolenia 
konsultacje 
wycieczki 
edukacyjne  
i rekreacyjne. 
festyny 
zawody sportowe 
lekcje 
wychowawcze. 
praca  
w grupach. 
rajdy, wycieczki 
rowerowe  
i piesze. 
lekcje 
przedmiotowe 

Rodzice  
Uczniowie klas VII 

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).  

 Pielęgnowanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu 
człowieka.  

 Integracja zespołów klasowych. 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 

Rodzice  
Uczniowie klas VII 
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Kultura - 
normy wzory 
zachowań 
 

 Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego.  

 Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i 
samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i 
umiejętności.  

 Rozwijanie postaw moralnych zz uwzględnieniem 
pracowitości, odpowiedzialności, prawdomówności, 
rzetelności , wytrwałości, etc. 

 Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.  

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 

Rodzice  
Uczniowie klas VII 

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, 

przemocowym. 
 Uświadamianie zagrożeń wynikających z zażywania środków 

psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki). 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 

Rodzice  
Uczniowie klas VII 

KLASA VIII 

Zdrowie – 
edukacja 
zdrowotna 
 

 Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- 
i długoterminowych. oraz postawy uczniów świadomie i 
konsekwentnie do nich dążących. 

 Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając 
kryteria ważności i pilności.  

 Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.  
 Kształtowanie świadomości korzyści wynikających  

z aktywnego spędzania czasu.   
 Profilaktyka zapobiegania uzależnieniom. 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 

warsztaty  
szkolenia 
konsultacje 
wycieczki 
edukacyjne  
i rekreacyjne. 
festyny 
zawody sportowe 
lekcje 
wychowawcze. 
praca  
w grupach. 
rajdy, wycieczki 

Rodzice  
Uczniowie klas 
VIII 

Relacje – 
kształtowanie 

 Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, 
które stwarzają korzyści dla obydwu stron.  

aktywizujące: 
burza mózgów; 

Rodzice  
Uczniowie klas 
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postaw 
społecznych 

 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. 

 Integracja zespołów klasowych. 

dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac 

rowerowe  
i piesze. 
lekcje przedmiotowe 

VIII 

Kultura - 
normy 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  

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 

Rodzice  
Uczniowie klas 
VIII 

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 trudnej. 
 Uświadamianie zagrożeń  współczesnego świata , w tym 

wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjnych. 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
 

Rodzice  
Uczniowie klas 
VIII 
 

 

Doradztwo 
zawodowe  

1. Poznawanie własnych zasobów 

       Uczeń: 
- określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych, 
- rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia,  

Aktywizujące, 
burza mózgów, 
dyskusja, 
rozmowa, 
pogadanki, 

Obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne, 
obowiązkowe 
zajęcia z doradztwa 
zawodowego, 

Rodzice 
Uczniowie klas  
VII i VIII 
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  kompetencje, predyspozycje zawodowe), 
- dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno- 
  zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen  
  innych osób oraz innych źródeł, 
- rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do  
  planów edukacyjno – zawodowych, 
- rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie  
  wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu  
  ścieżki edukacyjno - zawodowej,  
- określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju  
  i możliwe sposoby ich realizacji, 
- określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 
 
2. Świat zawodów i rynek pracy 

       Uczeń: 

- wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz  
  charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje  
  wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania, 
- porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy  
  i oczekiwaniami pracodawców, 
- wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku  
  pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy, 
- uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka, 
- analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy, 
- wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową, 
- dokonuje autoprezentacji. 
 
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 
 Uczeń: 

- analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod  

wykłady, 
warsztaty, gry, 
gazetki, 
konkursy,   
wystawy, 
filmy, 
prezentacje 
multimedialne, 
testy, ulotki, 
informatory.  
 

zajęcia związane  
z wyborem kierunku 
kształcenia  
i zawodu 
prowadzone  
w ramach pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej, 
lekcje 
wychowawcze, 
zajęcia i spotkania 
indywidualne oraz 
grupowe, wizyty 
zawodoznawcze, 
spotkania  
z przedstawicielami 
różnych zawodów, 
dodatkowe zajęcia 
edukacyjne oraz 
inne zajęcia  
i działania w szkole, 
tworzenie kącików 
zawodoznawczych, 
Targi Edukacyjne. 
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  względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając  
  z dostępnych źródeł informacji, 
- analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście  
  rozpoznania własnych zasobów, 
- charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz  
  możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej, 
- określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 
 
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji 
edukacyjno – zawodowych 
Uczeń: 

- dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej  
  samodzielnie lub przy wsparciu doradczym, 
- określa cele i plany edukacyjno - zawodowe, uwzględniając własne  
  zasoby, 
- identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki  
  edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać  
  z ich pomocy, 
- planuje ścieżkę edukacyjno - zawodową, uwzględniając  
  konsekwencje podjętych wyborów. 

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 trudnej. 

 Uświadamianie zagrożeń  współczesnego świata , w tym 
wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjnych. 

aktywizujące: 
burza mózgów; 
dyskusja 
soft 
i inne. 
projekt 
edukacyjny. 
wykład 
interaktywny. 
wystawy prac. 
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Ewaluacja efektów 
Sprawdzenie,  czy opracowany program Program Wychowawczo - Profilaktyczny przyniósł oczekiwane  rezultaty będzie się opierało się na analizie 
dokumentacji oraz wypowiedziach (sprawozdaniach) wychowawców klas, psychologa i pedagoga szkolnego, nauczycieli-terapeutów, doradcy zawodowego, 
realizatorów programów profilaktycznych). Ważnym źródłem informacji będą także wyniki ankiet, wywiadów, obserwacji zachowań uczniów, ich reakcji, 
postaw społecznych oraz zainteresowania zajęciami. W ten sposób sprawdzić będzie można, czy wytyczone cele zostały osiągnięte, czy metody i formy 
pracy były właściwie dobrane. Wnioski z ewaluacji posłużą do ewentualnej korekty programów szkolnych lub ich kontynuacji bez zmian.  Staną się też 
podstawą do sformułowania wniosków, które następnie będą uwzględnione  przy opracowywaniu  Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 
na kolejny rok. 

 


