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I. Informacje ogólne 
 

1. Podstawa prawna: Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy - Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły (art. 4 ust. pkt 24 

oraz art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). 

 

2. Uchwalanie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły jest kompetencją Rady Rodziców, 

którą realizuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (art. 84 ust. 1 – 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. – Prawo oświatowe). 

 

3. Definicja wychowania została zawarta w art.1, ust.1, pkt 3 ustawy Prawo oświatowe: „Wspieranie 

dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci   

i młodzieży.” 

 

4. Wychowawcza rola szkoły została określona w art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe: Połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument – 

program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący treści i działania wychowawcze skierowane do 

uczniów oraz treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb  i problemów występujących w danej społeczności 

szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

5. Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa. 

Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi 

uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie 

właściwych warunków wychowania. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym 

momencie życia dziecka. 

Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości. 

 

6. Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej zostały zawarte w podstawie programowej: 

„[…] wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele): 

1) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, 

2) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób […]; 

3) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym 

i odpowiedzialności za zbiorowość […]”. 

 

7. Szkoła ma zagwarantowaną autonomię w zakresie stworzenia własnego programu 

wychowawczego, który oprócz celów, zadań i założeń związanych z szerszym kontekstem 

społecznym, powinien także uwzględniać miejscowe priorytety wychowawcze i środki realizacji. 

 

8. W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego ważna jest stała 

bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, 

wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły. 

 

9. Wolontariat jako wsparcie działań wychowawczych: Obowiązek zawarcia w statucie szkoły 

regulacji dotyczących sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu – na podstawie 

art. 98 ustawy -Prawo oświatowe). Wolontariat szkolny - istotny element kształtowania u uczniów 

postaw prospołecznych. 

Samorząd uczniowski ma możliwość, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, podejmować działania 

z zakresu wolontariatu (art. 85 ustawy - Prawo oświatowe).W szkole może działać rada wolontariatu 

wyłaniana ze składu samorządu uczniowskiego. Rada wolontariatu może stanowić narzędzie do 

koordynacji zadań z zakresu wolontariatu, przez m.in.: diagnozowanie potrzeb społecznych w  

środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły, opiniowanie oferty działań i decydowanie o konkretnych 

działaniach do realizacji.         

 

 

 



10. Bezpieczeństwo uczniów i działania opiekuńcze: 

 

1) na podstawie art. 3 ust. 1, 3, 4 oraz art. 1 pkt 21 ustawy - Prawo oświatowe, wprowadzono 

uregulowanie prawne poszerzające wspieranie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli (wsparcie szkół  

przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb); 

 

2) na podstawie art. 171 ustawy - Prawo oświatowe zobowiązano podmioty prowadzące działalność 

oświatową do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

w szczególności opieki nad osobami niepełnoletnimi. 

 

 

II. Misja Szkoły 
 

1. Misją Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej jest: 

1) wspieranie każdego ucznia w osiąganiu sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości, 

2) motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad sobą oraz odkrywania swoich talentów 

i rozwijania zainteresowań, 

3) współpraca z rodzicami na rzecz kształtowania u uczniów pozytywnych cech, a szczególnie 

odpowiedzialności i szacunku wobec drugiego człowieka, 

4) wspieranie rodziny w zakresie wychowania i opieki, 

5) promowanie wartości głoszonych przez Jana Pawła II, 

6) dbanie o bezpieczeństwo. 

 

2. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej: 

1) potrafi sprostać wyzwaniom współczesnego świata, 

2) dobrze funkcjonuje w demokratycznym społeczeństwie, 

3) dba o zdrowie swoje i innych, 

4) żyje w zgodzie z naturą, 

5) umiejętnie korzysta z osiągnięć współczesnej cywilizacji, 

6) postępuje zgodnie z promowanymi wartościami, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, 

patriotyzmu, szacunku dla tradycji, uczciwości, odwagi i pracowitości. 

 

 III. Zadania szkoły 

 
1. Zadaniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej w zakresie 

wychowania rozumianego jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane 

przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży jest: 

 

1) rozbudzanie w uczniach szacunku i miłości do Ojczyzny i środowiska, w którym żyje, 

2) kształtowanie szacunku do innych i do swojej osoby, 

3) wskazywanie właściwych wzorców osobowych do naśladowania, 

4) przygotowanie wychowanków do podejmowania właściwych decyzji i odpowiedzialność za swoje 

zachowanie, 

5) przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom wśród uczniów, 

6) eliminowanie nieuzasadnionej absencji, 

7) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego, 

8) kształtowanie u uczniów postaw wychowawczych zgodnych z postawami środowiska rodzinnego. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



IV. Zadania nauczyciela wychowawcy 

 
1. Zadaniem nauczyciela wychowawcy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej 

Beskidzkiej jest w szczególności 

 

1) poznanie dziecka i ukierunkowanie jego rozwoju zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami, 

2) motywowanie do aktywności twórczej i poznawczej, 

3) kreowanie sytuacji, w której dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości, 

4) pomoc w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej i wzmacnianiu wiary we własne możliwości, 

5) budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę, 

6) zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych 

oraz właściwego wyrażania ocen i sądów, 

7) kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej 

przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu, 

8) zapewnienie uczniom i rodzicom wszechstronnej informacji na temat zasad oceniania, 

uwzględniającego umiejętności i zachowania, 

9) koordynacja oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.  

 

V. Metody pracy wychowawczej 

 
1. Nauczyciele, realizując zadania wychowawcze, stosują różne metody, a w szczególności: 

1) gry i zabawy, 

2) dyskusje na forum grupy, 

3) scenki rodzajowe, 

4) twórczość plastyczną, 

5) twórczość literacka, 

6) gry darmowe, 

7) treningi umiejętności, 

8) projektowanie dokumentów, 

9) symulacje, 

10) warsztaty poznawczo – doskonalące, 

11) wycieczki tematyczne, przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze, 

12) rozmowy indywidualne i grupowe, 

13) burza mózgów. 

 

VI. Cele ogólne programu 

 
1. Ogólne cele realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. 

Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej to w szczególności: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej, 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalsze edukacji, 

9) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie 

jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

 

 

 

 



10) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość, 

 

11) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na przygotowania 

własnego warsztatu pracy, 

12) kierunkowanie ucznia ku wartościom takim jak: ofiarność, współpraca, solidarność, altruizm, 

patriotyzm, szacunek dla tradycji, uczciwość, odwaga i pracowitość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIA I FORMY REALIZACJI PROGRAMU  W KLASACH I - III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 
DZIAŁ PRACY 

WYCHOWAWCZEJ 

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE I FORMY REALIZACJI OKRES  

REALIZA 

CJI 

OSOBA 

REALIZU- 

JĄCA ZADANIA 

UWAGI 

1. Organizacja zespołu 

klasowego. 

Rozwijanie  aktywności 

uczniów, relacji  

i komunikowania się 

(edukacja środowiskowa). 

1.Wdrażanie uczniów do właściwego, zdyscyplinowanego 

zachowania się w szkole, na lekcjach i przerwach. 

2.Zapoznanie z regulaminem szkolnym i egzekwowanie go od 

uczniów, przestrzegania go (omawianie pracy uczniów na lekcji, 

frekwencja). 

3.Wybór samorządu klasowego. 

4.Ustalenie obowiązku dyżurnych i wybór dyżurnych. Włączenie 

dyżurnych do pomocy na lekcjach. 

Cały rok Nauczyciel  

2. Troska o wygląd 

estetyczny klasy 

(edukacja estetyczna). 

1.Urządzanie sali lekcyjnej- tablice przedmiotowe, dekoracje, okazy 

przyrodnicze. Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt. Dbanie o 

kącik książek i czasopism. Opieka nad roślinami doniczkowymi.  

2.Wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin. 

Wrzesień 

 

 

 

Cały rok 

Nauczyciel 

 

 

 

Uczniowie, 

rodzice 

 

3. Kształtowanie 

właściwych postaw 

społecznych. 

Wolontariat. 

1.Rozwijanie szacunku dla symboli tradycji narodowych i 

obrzędowości przez udział w apelach, uroczystościach szkolnych, 

klasowych. 

2.Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym: wdrażanie 

do pracy w samorządzie klasowym, udział uczniów w pracach na 

rzecz klasy, szkoły, środowiska. Całoroczne zbiórki. 

3.Utrzymanie czystości na terenie szkoły i na boisku, podwórku 

szkolnym, ład i porządek w tornistrze, na ławce i w klasie. 

4.Uczenie wzajemnego szacunku i pomocy bez względu na status, 

czy wyznanie, uświadomienie konieczności szacunku wobec innych: 

nauczyciela, rodziców, osób starszych, innych ludzi. 

5.Rozwijanie postaw patriotycznych- godne zachowanie wobec 

symboli narodowych (dekoracje w klasie, opowiadania o 

bohaterstwie ludzi walczących o wolną Polskę). 

Cały rok Nauczyciel 

 

 

 

 

 

Uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Troska o wyniki w 

nauce i pozytywne zmiany 

w osobowości 

wychowanków. 

1.Cząstkowa i okresowa analiza wyników nauczania. 

Próby samooceny wyników w nauce, zachowaniu i pracy społecznej. 

Ocena ucznia przez zespół klasowy. 

2.Opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce, stosowanie 

obniżonego stopnia wymagań wobec tych dzieci, pomoc 

dydaktyczna, systematyczne kontakty z rodzicami uczniów z 

trudnościami w nauce. 

3.Opieka nad uczniami zdolnymi- rozwijanie zainteresowań. 

Konkursy- wewnątrzklasowe i wewnątrzszkolne, pozaszkolne. 

4.Wdrażanie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych. 

5.Wdrażanie do czytelnictwa książek, czasopism, aktywnego 

korzystania z biblioteki, czytelni. Udział w konkursach czytelniczych. 

6.Korzystanie ze środków masowego przekazu: audycje telewizyjne, 

nagrania wizualne, seanse filmowe, sztuki i przedstawienia teatralne, 

wystawy muzealne.  

7.Rozwijanie zainteresowań własnych. 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel, 

rodzice 

 

5. Współżycie w zespole: 

współżycie towarzyskie 

i kulturalne w klasie. 

1.Wdrażanie do osobistej kultury bycia, czystości i kultury słowa 

poprzez gry, zabawy, konkursy, wycieczki, wspólne imprezy klasowe. 

2.Kształtowanie osobowości: eliminowanie bierności i lenistwa. 

Inspirowanie do osiągnięcia wysokich wyników (na miarę 

możliwości ucznia). Wdrażanie do wytrwałości i wysiłku. Wyrabianie 

odpowiedzialności za przyjęte przez siebie zobowiązania. 

3.Umiejętność rozwiązywania konfliktów i sporów. Metoda 3 kroków. 

Kształtowanie wrażliwości na piękno i dobro. 

4.Odróżnianie dobra od zła. Nauka Jana Pawła II. 

Cały rok  

 

 

 

 

Nauczyciel, 

rodzice 

 

6. Zdrowie dziecka. 

Opieka psychologiczno- 

pedagogiczna. 

Przeciwdziałanie 

demoralizacji i 

niedostosowaniu. 

Agresja. 

1.Wzmacnianie stanu zdrowia dzieci. Wdrażanie do higieny osobistej 

i czystości. 

2. Higiena spożywania posiłków. 

3.Opieka psychologiczno- pedagogiczna nad dziećmi (współpraca z 

pedagogiem szkolnym, poradnią). 

4.Przeciwdziałanie agresji i przemocy. 

5.Właściwe korzystanie ze stołówki oraz świetlicy. 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

Nauczyciel, 

higienistka, 

dyżurni, rodzice, 

pedagog szkolny 

 

Nauczyciel, 

dyrekcja 

 

7. Współpraca z 

rodzicami. 

1.Spotkania z rodzicami. 

2.Uczestnictwo rodziców w pracy wychowawczej. 

3.Pomoc trójki klasowej w organizacji życia w klasie. 

4.Indywidualne spotkania z rodzicami. 

 

Cały rok Nauczyciel, 

rodzice 

dyrekcja 

 



8. Wychowanie 

komunikacyjne. 

1.Zasady poruszania się pieszo i rowerem po drogach publicznych (na 

deskorolce, hulajnodze, wrotkach). 

2.Zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, sytuacje 

nadzwyczajne. 

Cały rok Nauczyciel, 

pedagog, 

policjant, rodzice 

 

9. Opieka nad dzieckiem. 1.Troska o zdrowie uczniów- wywiad z rodzicami, współpraca z 

higienistką. Ubezpieczenie uczniów . 

Obserwacja zachowań uczniów podczas przerw, w szatni. 

2.Pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych (współpraca z 

pedagogiem, MOPS-em, Świetlicą Profilaktyczna, sądem). 

3.Zakaz opuszczania terenu szkoły podczas zajęć (samowolnie). 

4.Zasady usprawiedliwiania nieobecności. 

Cały rok Nauczyciel, 

rodzice, pedagog, 

higienistka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA I FORMY REALIZACJI PROGRAMU W KLASACH IV - V 

 

 

                                                                                                          KLASA IV 
 

OBSZAR 

PRACY 

WYCHOWAWCZEJ 

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

 

OKRES 

REALIZACJI 

ODPOWIE- 

DZIALNI 

Zdrowie-edukacja 

zdrowotna 

1.Nabycie podstawowej wiedzy na temat 

stresu. 

2.Inspirowanie młodzieży do myślenia  

o własnej motywacji do działania.  

3.Nabywanie umiejętności gromadzenia i 

porządkowania wiedzy o sobie. Kształto-

wanie postaw otwartych na poszukiwanie 

pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się 

trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.  

4.Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

poprzez promowanie aktywnego i zdrowego 

stylu życia. 

 1.Tworzenie mapy przyjaciół-miejsc, osób, 

instytucji do których można zwracać się o 

pomoc.  

2.Udział uczniów w wycieczkach, grach ze-

społowych – wyjazd integracyjny. 

3.Włączanie się w akcje programu „Trzymaj 

Formę”. 

4.Dyskusja na temat radzenia sobie ze stre-

sem. Udział w programie „Bieg po zdrowie” 

Zgodnie z tema-

tyką lekcji 

wych. 

wychowawcy, 

realizatorzy 

programu 

„Trzymaj 

Formę”, 

higienistka, 

pedagog 



Relacje – kształtowa-

nie 

postaw społecznych 

1.Kształtowanie umiejętności właściwej 

komunikacji, stanowiącej podstawę współ-

działania.  

2.Kształtowanie umiejętności asertywnego 

wyrażania własnych potrzeb. 

3.Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i 

trudności innych ludzi.  

4.Kształtowanie postawy szacunku i zro-

zumienia wobec innych osób. 

5.Rozwijanie zdolności do inicjowania i 

podtrzymywania znaczących głębszych 

relacji. 

6.Budowanie atmosfery wzajemnego sza-

cunku 

w społeczności szkolnej. 

1.Lekcje wychowawcze na temat skutecznej 

komunikacji.  

2.Podpisanie przez uczniów i rodziców De-

klaracji o współpracy.  

3.Udział w akcji „Sprzątania świata”. 

Udział w akcjach wolontariatu.  

4.Lekcje wychowawcze na temat skutecznych 

sposobów zapamiętywania. 

5.Przygotowanie gazetek. 

6.Wspólne międzyklasowe  imprezy, wy-

cieczki, zabawy, wyjazd integracyjny. 

7.Realizacja zadań w ramach obchodów 100-

lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Zgodnie z tema-

tyka lekcji 

wych.  

 

według potrzeb  

 

zgodnie z har-

monogramem 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

historii, 

nauczyciele 

religii, 

pedagog, 

uczniowie, 

rodzice 

Kultura – wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

1.Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu 

człowieka.  

2.Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. 

mówienia prawdy, sprawiedliwego trakto-

wania.  

3.Kształtowanie pozytywnego stosunku do 

procesu kształcenia.  

4.Kształtowanie potrzeby uczestnictwa 

w kulturze. 

1.Wdrażanie i respektowanie regulaminów 

szkolnych dotyczących przywilejów i obo-

wiązków ucznia – podpisanie ABC ucznia 

Szkoły Podstawowej. 

2.Edukacja czytelnicza – udział klas V w Na-

rodowym Czytaniu. 

3.Promowanie i nagradzanie uczniów z naj-

lepszymi wynikami, lekcje przedmiotowe. 

4.Wyjazdy do muzeów, galerii sztuki. 

5.Lekcje wychowawcze poświęcone patrono-

wi szkoły. Włączeni się w obchody święta 

patrona szkoły. 

Wrzesień  

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

cały rok 

zgodnie z tema-

tyka lekcji 

wych. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

religii, 

biblioteka, 

nauczyciele 

jęz. polskiego 

dyrektor, 

nauczyciele 

plastyki, histo-

rii 

Bezpieczeństwo – 

Profilaktyka 

 zachowań 

ryzykownych 

1.Eliminowanie agresywnych zachowań 

poprzez uczenie sposobów rozwiązywania 

problemów. 

2.Budowanie atmosfery otwartości i przy-

zwolenia na dyskusję.  

3.Uświadamianie zagrożeń wynikających z 

korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych.  

4.Zwiększanie wiedzy na temat środków 

1.Wprowadzenie i propagowanie wśród 

uczniów stosowania metody rozwiązywania 

konfliktów –„Metoda 3 kroków”.  

2.Lekcje wychowawcze na temat radzenia 

sobie z uczuciami. 

3.Omawianie sytuacji niebezpiecznych , pla-

nowanie sposobów ich unikania-burza mó-

zgów, BHP w szkole, w drodze do i ze szkoły 

oraz w domu, przygotowanie plakatów, pre-

Wrzesień 

według potrzeby 

 

zgodnie z tema-

tyką lekcji 

wych. 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

jęz. polskiego, 

bibliotekarki 



uzależniających i zagrożeń z nimi związa-

nych. 

5.Rozwijanie umiejętności troski o własne 

bezpieczeństwo w relacjach z innymi 

zentacji o zasadach bezpieczeństwa. 

4.Lekcje wychowawcze na temat niebezpie-

czeństw grożących dzieciom. 

Lekcje wychowawcze na temat bezpiecznego 

korzystania z nowoczesnych technologii. 

Ustalenie Kodeksu klasy. 

5.Udział w zadaniach projektu „ 

Cyfrowobezpieczni”. 

Edukacja czytelnicza. 

 

 

                                                                                                          KLASA V 
 

OBSZAR 

PRACY 

WYCHOWAWCZEJ 

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI OKRES 

REALIZACJI 

ODPOWIE- 

DZIALNI 

Zdrowie-edukacja 

zdrowotna 

1.Zachęcanie uczniów do pracy nad własną 

motywacją oraz analizą czynników, które ich 

demotywują.  

2.Kształtowanie umiejętności podejmowania 

i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

3.Prezentowanie sposobów pokonywania 

własnych słabości oraz akceptowania ograni-

czeń i niedoskonałości. 

1.Lekcje wychowawcze na temat zdrowego 

odżywiania. Dyskusje, burza mózgów, gazet-

ki, udział w programie „Trzymaj Formę”. 

Lekcje wychowawcze na temat bezpiecznego 

wypoczynku – BHP w szkole, na wycieczce, 

w drodze do szkoły oraz podczas wakacji. 

2.Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytua-

cjami, sposoby rozwiązywania konfliktów. 

3.Dyskusja na temat organizacji procesu ucze-

nia się – skuteczne metody zapamiętywania. 

 

Cały rok 

 

zgodnie z tema-

tyką lekcji 

wych. 

wychowawcy, 

realizatorzy 

programu 

„Trzymaj 

Formę”, 

nauczyciele 

jęz. polskiego, 

nauczyciele 

wych. 

fizycznego 

 

Relacje – kształto-

wanie 

postaw społecznych 

1.Rozwijanie umiejętności rozumienia in-

nych, która sprzyja efektywnej współpracy. 

2.Wyzwalanie chęci do działania na rzecz 

innych osób w celu poprawy ich sytuacji 

(wolontariat). 

3.Rozwijanie poczucia przynależności do 

grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, 

wspólnota). 

1.Udział w akcjach charytatywnych - Szla-

chetna Paczka, Góra Grosza, Choinka Nadziei 

i innych akcjach organizowanych na terenie 

szkoły. 

2.Wybór samorządu klasowego i szkolnego, 

Ustalanie wspólnych reguł współpracy-kodeks 

klasowy. 

3.Edukacja czytelnicza, projekcja filmu o Pa-

 

Cały rok 

 

wrzesień 

 

zgodnie z tema-

tyką lekcji 

wych. 

wychowawcy, 

realizatorzy 

programu 

„Trzymaj 

Formę”, 

nauczyciele 

jęz. polskiego, 

nauczyciele 



4.Kształtowanie otwartości na doświadczenia 

innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania 

problemów, na nową wiedzę.  

5.Rozwijanie świadomości dotyczącej roli 

osób znaczących i autorytetów. 

tronie szkoły, konkurs wiedzy o Patronie szko-

ły.  

4.Udział w uroczystościach z okazji 100-lecia 

odzyskania niepodległości. 

 

Zgodnie z har-

monogramem 

wych. 

fizycznego 

Kultura – wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

1.Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. 

2.Budowanie samoświadomości dotyczącej 

praw, wartości, wpływów oraz postaw. 

3.Rozwijanie umiejętności wyrażania wła-

snych emocji. 

4.Rozwijanie umiejętności właściwego za-

chowania się z uwzględnieniem sytuacji i 

miejsca. 

1.Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumen-

tami dotyczącymi obowiązków oraz przywile-

jów ucznia – ABC i statut. 

2.Omawianie sytuacji niebezpiecznych , pla-

nowanie sposobów ich unikania-burza mó-

zgów, przygotowanie plakatów, prezentacji o 

zasadach bezpieczeństwa. 

Jan Paweł II jako autorytet. 
 
 

Wrzesień 

 

 

 

 

cały rok 

wychowawcy, 

nauczyciele 

techniki, 

nauczyciele 

wych. 

fizycznego, 

nauczyciele 

j. polskiego, 

nauczyciele 

plastyki, 

nauczyciele 

techniki, 

pedagog 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka za-

chowań 

ryzykownych 

1.Rozwijanie umiejętności prowadzenia roz-

mowy w sytuacji konfliktu – podstawy nego-

cjacji i mediacji. 

2.Rozwijanie umiejętności identyfikowania 

przyczyn własnego postępowania. 

3.Dokonywanie analizy wpływu nastawienia 

do siebie i innych na motywację do podej-

mowania różnorodnych zachowań. 

4.Rozwijanie poczucia osobistej odpowie-

dzialności, zachęcanie do angażowania się w 

prawidłowe i zdrowe 

zachowania. 

5.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

symptomów uzależnienia od komputera i 

internetu. 

1.Kontynuacja stosowania „Metody 3 kro-

ków”. 

2.Lekcje wychowawcze uczące zasad negocja-

cji i mediacji na podst. scenariusza pedagoga 

szkolnego. 

3.Edukacja czytelnicza. Zapoznanie się i re-

spektowanie przez uczniów ABC ucznia, Sta-

tutu Szkoły. 

4.Udział w działaniach Programu „Trzymaj 

Formę”. 

5.Udział w zadaniach projektu „Cyfrowobez-

peczni”. 

 

6.Lekcje wychowawcze na temat bezpieczne-

go korzystania z technologii informatycznych. 

wrzesień 

zgodnie 

z planem, 

lekcje 

wychow.,  

wrzesień 

cały rok 

pedagog, 

wychowawcy, 

bibliotekarki, 

nauczyciele 

jęz. 

polskiego, 

realizatorzy 

Programu 

„Trzymaj 

Formę”, 

nauczyciele 

przyrody, 

nauczyciele 

wych. 

fizycznego 

 

 

 



ZADANIA I FORMY REALIZACJI PROGRAMU W KLASACH VI –VII 

 
KLASA VI 

OBSZAR PRACY 

WYCHOWAW-

CZEJ 

ZADANIA  FORMY I SPOSOBY REALIZACJI OKRES 

REALIZACJI 

 

ODPOWIE- 

DZIALNI 

Zdrowie-edukacja 

zdrowotna 

1.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania 

własnych cech osobowości. 

2.Rozwijanie właściwej postawy wobec 

zdrowia i życia jako najważniejszych wartości.  

3.Doskonalenie  i wzmacnianie zdrowia 

fizycznego. 

1. Prelekcje, dyskusje, prezentacje , 

udział w programie „Szkoła promująca 

zdrowie”, „Trzymaj formę”. 

2.Udział w zawodach, grach i 

konkursach sportowych. 3.Aktywny 

udział w zajęciach SKS, sportowych 

zajęciach pozalekcyjnych (letnich i 

zimowych)  jako przeciwdziałanie  

agresywnemu zachowaniu w szkole i 

poza nią. 

cały rok wychowawcy, 

realizatorzy 

programu 

„Trzymaj 

Formę”, 

higienistka, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw społecznych 

1.Kształtowanie umiejętności współpracy w 

dążeniu do osiągnięcia celu.  

2.Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich 

problemów i potrzeb poprzez krzewienie 

potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).  

3.Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: 

wyrażanie własnych opinii, przekonań i 

poglądów. 

4.Rozwijanie świadomości roli i wartości 

rodziny w życiu człowieka. 

5. Rozwijanie samorządności. 

1. Organizacja klasowych akcji. 

2.Udział w akcjach charytatywnych: 

Szlachetna Paczka, Góra Grosza, 

zbieranie plastikowych nakrętek, 

Choinka Nadziei i innych akcjach 

organizowanych na terenie szkoły. 

3.Kontynuacja metody 3 kroków w 

radzeniu sobie            w trudnymi 

sytuacjami. 

4.Udział w imprezach z udziałem 

rodziców - Piknik Szkolny, Narodowe 

Czytanie. 

5.Udział w wyborach przedstawicieli 

do samorządu, aktywne uczestniczenie 

w planowaniu i działaniu samorządu 

szkolnego. 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

zgodnie z planem 

imprez szkolnych, 

wrzesień, cały rok 

 

cały rok 

Wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog, rodzice 

Kultura – wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

1.Rozwój zainteresowań, poszerzenie 

autonomii i samodzielności. 

2.Rozwijanie umiejętności krytycznego 

myślenia w kontekście analizy wpływów 

rówieśników i mediów na zachowanie. 

1.Konkursy przedmiotowe, sportowe, 

olimpiady, edukacja czytelnicza, udział 

w akcji Narodowe Czytanie, udział   w  

wycieczkach edukacyjnych,  w 

akademiach szkolnych. 

cały rok wychowawcy, 

nauczyciele 

religii, 

biblioteka, 

nauczyciele 



3.Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm 

społecznych, przekonań i czynników, które na 

nie wpływają.  

4.Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku 

narodowego. Krzewienie wśród uczniów po-

staw patriotycznych w kontekście historii pań-

stwa i narodu polskiego. Działania wycho-

wawcze inspirowane patronem szkoły, w tym 

obchody 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na 

Stolicę Piotrową. 

 

 

jęz. polskiego 

dyrektor, 

nauczyciele 

plastyki, historii 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

1.Dostarczanie wiedzy na temat osób i 

instytucji świadczących pomoc w trudnych 

sytuacjach. 

2.Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia 

w sytuacji problemowej oraz promowanie 

rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie 

lęku. 

3.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z 

własnymi negatywnymi emocjami oraz z 

zachowaniami agresywnymi. 

4.Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa                     

do prywatności, w tym do ochrony danych 

osobowych oraz ograniczonego zaufania do 

osób poznanych w sieci. 

5.Opieka psychologiczno - pedagogiczna - 

wspomaganie rozwoju uczniów o specyficz-

nych problemach w nauce. 

6.Monitorowanie frekwencji i ocen uczniów.  

Diagnoza wychowawcza zespołu klasowego, 

rozpoznanie  

potencjalnych możliwości i indywidualnych 

potrzeb ucznia (w tym rozpoznanie sytuacji 

zdrowotnej ucznia, materialnej, rodzinnej, pro-

blemów dydaktycznych  

i wychowawczych). Organizowanie pomocy. 

 

 

1.Tworzenie mapy przyjaciół-miejsc, 

osób, instytucji       do których można 

zwracać się o pomoc. 

2.Uczenie się bezpiecznego 

wyładowania negatywnych emocji, 

sztuka relaksacji, metoda Denissona –

jako przykłady ćwiczeń śródlekcyjn. 

3.Udział w zadaniach projektowych 

dotyczących bezpieczeństwa w sieci. 

4.Regularna analiza postępów w nauce 

i informowanie o tych postępach 

rodziców (rozmowy telefoniczne, 

indywidualne spotkania, dziennik 

elektroniczny, rozmowy partnerskie; 

rodzic- uczeń-nauczyciel. Analiza 

niepowodzeń szkolnych uczniów –

wspólne szukanie rozwiązania probl. 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej.  

5.Działania we współpracy z 

pedagogiem i rodzicami, w zależności 

od rodzaju problemu (wnioskowanie 

do instytucji wspierających szkołę).  

6.Regularna, miesięczna analiza 

frekwencji i działań podejmowanych w 

stosunku do uczniów wagarujących 

oraz przekazywanie informacji 

rodzicom. Stosowanie kar statutowych.  

wrzesień 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

Wychowawcy, nau-

czyciele 

historii, 

nauczyciele 

religii, 

pedagog, 

uczniowie, 

rodzice 



KLASA VII 

OBSZAR PRACY 

WYCHOWAWCZ

EJ 

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI OKRES 

REALI 

ZACJI 

 

Zdrowie-edukacja 

zdrowotna 

1.Kształtowanie postawy proaktywnej, w której 

uczeń przejmuje inicjatywę, ale też 

odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.  

2.Kształtowanie umiejętności świadomego 

wyznaczania sobie konkretnych celów. 

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań. 

3.Podnoszenie poczucia własnej wartości 

poprzez określanie osobistego potencjału. 

Kształtowanie świadomości własnego ciała z 

uwzględnieniem zmian fizycznych i 

psychicznych w okresie dojrzewania. 

 

1.Prelekcje, dyskusje, prezentacje , udział w 

programie „Szkoła promująca zdrowie”, „ 

Znajdź właściwe rozwiązanie”(program 

profilaktyczny- edukacja antytytoniowa) ,  

udział w zawodach, grach  

i konkursach sportowych, aktywny udział w 

zajęciach SKS, zajęciach pozalekcyjnych( 

letnich i zimowych)  jako przeciwdziałanie  

agresywnemu zachowaniu w szkole i poza nią. 

 

 

 

cały rok 

zgodnie z 

planem 

pracy 

wychowaw

czym 

Wychowawca, 

higienistka, 

realizatorzy 

programów, 

konkursów na temat 

zdrowia, nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  

Relacje – 

kształtowanie 

postaw społecznych 

1.Kształtowanie umiejętności wchodzenia w 

interakcje       z ludźmi w sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu stronom.  

2.Kształtowanie umiejętności szukania 

inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.  

3.Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i 

innych (wolontariat). 

1.Udział w zajęciach pozalekcyjnych, szukanie 

inspiracji     w zasobach biblioteki, w 

Internecie, zapoznawanie           z ciekawymi 

stronami  internetowymi, udział w akcjach 

wolontariatu szkolnego. 

cały rok 

zgodnie      

z planem 

pracy 

wychowaw

czym 

Wychowawcy, nau-

czyciele 

historii, 

nauczyciele 

religii, 

pedagog, 

uczniowie, rodzice 

Kultura – wartości, 

normy i wzory 

zachowań 

1.Popularyzowanie alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego. Rozwijanie 

pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i 

samokształcenia, zaangażowania 

w zdobywanie wiedzy i umiejętności. Rozwija-

nie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzial-

ność, prawdomówność, rzetelność i wytrwa-

łość.  

2.Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

Krzewienie wśród uczniów postaw patriotycz-

nych w kontekście historii państwa i narodu.  

3.Działania wychowawcze inspirowane patro-

nem szkoły, w tym obchody 40-lecia wyboru 

Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 

1.Gazetki informacyjne na temat ciekawych 

imprez            i inicjatyw  propagowanych w 

mieście i okolicy, współpraca z świetlicą 

profilaktyczną, bibliotekami. 

2.Organizowanie spotkań dla ludzi starszych - 

Choinka Nadziei, współpraca ze świetlicą 

profilaktyczną, przedszkolem i innymi 

szkołami - wspólne konkursy, wystawienie 

przedstawień. 

3.Projekcja i omówienie treści filmu o Janie 

Pawle II, 

udział w akcji Narodowe Czytanie, wyjazdy 

edukacyjne, edukacja czytelnicza.  

 

cały rok 

zgodnie  

z planem 

pracy 

wychowaw

czym 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

religii, 

biblioteka, 

nauczyciele 

jęz. polskiego 

dyrektor, 

nauczyciele 
plastyki, historii 



Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

1.Rozwijanie postaw opartych na 

odpowiedzialności        za dokonywane wybory 

i postępowanie.  

2.Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa 

dotyczącego postępowania w sprawach 

nieletnich.  

3.Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom 

seksualnym. Rozwijanie umiejętności 

reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom 

oraz minimalizowania ich negatywnych 

skutków. 

4.Opieka psychologiczno - pedagogiczna - 

wspomaganie rozwoju uczniów o specyficz-

nych problemach w nauce. 

Monitorowanie frekwencji i ocen uczniów.   

5.Diagnoza wychowawcza zespołu klasowego, 

rozpoznanie potencjalnych możliwości i indy-

widualnych potrzeb ucznia (w tym rozpoznanie 

sytuacji zdrowotnej ucznia, materialnej, ro-

dzinnej, problemów dydaktycznych i wycho-

wawczych). Organizowanie pomocy. 

1.Edukacja czytelnicza - czytanie i 

analizowanie treści lektur szkolnych. 

2. Spotkanie z pracownikiem komendy policji i 

kuratorem sądowym.  

3. Pogadanka, udział    w działaniach programu 

„Trzymaj Formę”. 

4.Regularna analiza postępów w nauce i infor-

mowanie o tych postępach rodziców (rozmowy 

telefoniczne, indywidualne spotkania, dziennik 

elektroniczny rozmowy partnerskie; rodzic- 

uczeń-nauczyciel). 

5.Analiza niepowodzeń szkolnych uczniów –

wspólne szukanie rozwiązania problemów. 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej. Działania 

we współpracy z pedagogiem i rodzicami, w 

zależności od rodzaju problemu (wnioskowanie 

do instytucji wspierających szkołę). Regularna, 

miesięczna analiza frekwencji  

i działań podejmowanych w stosunku do 

uczniów wagarujących oraz przekazywanie 

informacji rodzicom/prawnym opiekunom. 

Stosowanie kar statutowych.  

 

cały rok 

zgodnie z 

planem 

pracy 

wychowaw

czym 

wychowawcy, wszy-

scy uczący nauczy-

ciele 

pedagog 

 

 

ZADANIA I FORMY REALIZACJI PROGRAMU W KLASACH VIII ORAZ III GIMNAZJALNEJ 
 

 

KLASA VIII 

 

OBSZAR   PRACY 

WYCHOWAWCZEJ 

          ZADANIA 

 
FORMY i SPOSOBY REALIZACJI OKRES RE-

ALIZACJI 

 

ODPOWIE-

DZIALNI 



Zdrowie-edukacja zdro-

wotna 

 

1.Organizowanie po-

mocy uczniom z pro-

blemami zdrowotnymi 

i systematyczne ob-

serwowanie ich. Rea-

lizacja działań w ra-

mach programu 

„Szkoła Promująca 

Zdrowie”.  

2.Kształtowanie wła-

ściwych postaw wo-

bec zagrożeń związa-

nych ze środkami uza-

leżniającymi. 

3. Edukacja ekolo-

giczna „Jestem czę-

ścią środowiska, w 

którym żyję”. Kształ-

towanie świadomości 

ekologicznej. 

 

1.Opracowanie ankiety dotyczącej problemów zdrowotnych i 

funkcjonowania w życiu rodzinnym. Współpraca z pielęgniarką 

szkolną i z rodzicami, wymiana informacji dotyczących sposo-

bu funkcjonowania ucznia w domu i sposobu reagowania w 

sytuacji zagrożenia dla ucznia. Warsztaty na godzinie wycho-

wawczej, pogadanki i prelekcje, filmy edukacyjne, spotkania z 

pielęgniarką, lekarzem, udział i organizowanie akcji profilak-

tycznych, dostosowanie warunków i organizacji zajęć do po-

trzeb zdrowotnych uczniów. Prowadzenie edukacji prozdro-

wotnej i promocji zdrowia (potrzeba dbania o zdrowie, higiena 

osobista okresu dojrzewania, higiena pracy i odpoczynku, ra-

cjonalne odżywianie).  Organizowanie spotkań nauczycieli 

uczących dany oddział w celu zapoznania nauczycieli z pro-

blemami zdrowotnymi uczniów. pogadanka na temat bezpie-

czeństwa w szkole i poza nią. Udział w konkursach i w działa-

niach programu „Trzymaj formę”. Prowadzenie lekcji przez 

młodzież klasy VIII w klasach 1-3 o tematyce zdrowotnej. 

2. Prelekcja policjanta na temat przestępczości wśród młodzie-

ży- narkotyki, środki psychoaktywne. Spotkania z rodzicami –

pedagogizacja. Warsztaty profilaktyczne, przedstawienia profi-

laktyczno –edukacyjne, spotkania integracyjne, zajęcia z ra-

townictwa, udział w projekcie Archipelag Skarbów”. 

3.Pogadanki, plakaty, wystawki, udział w marszach propagują-

cych walkę o czyste środowisko. Udział klas w akcji „Sprząta-

nie miasta”. Udział w działaniach związanych z walką ze smo-

giem w okresie zimy. 

cały rok zgod-

nie z wycho-

wawczym pla-

nem pracy.  

 

wychowawcy klas 

ósmych higienist. 

szkolna, pedagog, 

nauczyciele. 

 

Relacje – 

kształtowanie postaw 

społecznych 

 

1.Integrowanie zespo-

łu klasowego. Organi-

zowanie pracy z klasą.  

2.Podejmowanie dzia-

łań mediacyjnych i 

interwencyjnych w 

sytuacjach kryzyso-

wych. Organizowanie 

pomocy uczniom z 

1.Ogniska klasowe, rajdy, wycieczki piesze i autokarowe, 

wspólne uroczystości klasowe (mikołajki, wigilia klasowa), 

wspólne projekty klasowe, lekcje wychowawcze realizowane 

poza szkołą. Wyjścia do muzeum w Zamku suskim. Zajęcia z 

doradcą zawodowym, wyjazd na Targi Pracy do Krakowa, 

uczestnictwo w Dniach Otwartych szkół średnich. Planowanie 

pracy klasy, zasięgnięcie opinii rodziców, określenie tematyki 

godzin wychowawczych zgodnie z planem szkoły -tematyka 

godzin wychowawczych oraz planu wycieczek. Praca z samo-

Cały rok,  

na bieżąco, 

zgodnie z pla-

nem pracy wy-

chowawcy kla-

sowego. 

 

Wychowawcy 

klas ósmych, hi-

gienistka szkolna, 

pedagog, nauczy-

ciele, uczniowie, 

rodzice. 

 



problemami w zacho-

waniu oraz systema-

tyczny monitoring 

zachowań tych 

uczniów.  

3.Rozwijanie umiejęt-

ności interpersonal-

nych u uczniów. 

Wdrażanie do odpo-

wiedzialności i dbało-

ści o własne prawa 

oraz do poszanowania 

praw innych.  

 

 

4.Przeciwdziałanie 

przemocy i agresji. 

5.Propagowanie po-

dejmowania działań 

na rzecz społeczności 

lokalnej.  

6.Kształtowanie doj-

rzałości społecznej , 

postaw obywatelskich 

i patriotycznych 

zgodnych z wiarą 

chrześcijańską oraz 

wychowaniem w du-

chu tradycji polskich i 

wartości narodowych.  

 

rządem klasy, współpraca z Samorządem Uczniowskim, praca 

z Radą Klasową, współpraca z Radą Rodziców. 

2.Organizowanie spotkań zespołów nauczycieli uczących dany 

oddział, organizowanie spotkań z rodzicami, udział w pracy 

zespołu wychowawczego, sprawozdanie z planu pracy wycho-

wawcy (na zakończenie półrocza), mediacje z nauczycielami 

przedmiotu w celu wyjaśnienia sytuacji wychowanków. Porady 

i konsultacje dla ucznia, porady i konsultacje dla rodziców, 

kierowanie do poradni specjalistycznych, współpraca z instytu-

cjami wspomagającymi rodzinę, udział w programie „Archipe-

lag Skarbów”. Monitorowanie zachowań uczniowskich. 

Współpraca z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej we 

współpracy i za pośrednictwem pedagoga szkolnego. Działania 

we współpracy z pedagogiem, w zależności od rodzaju proble-

mu (wnioskowanie do instytucji wspierających szkołę, wnio-

skowanie o terapię),regularna, miesięczna analiza frekwencji i 

działań podejmowanych w stosunku do uczniów wagarujących 

oraz przekazywanie informacji rodzicom/prawnym opiekunom. 

Prowadzenie dziennika elektronicznego, uzgodnienie konkret-

nych działań w stosunku do uczniów wagarujących i realizacja 

tych działań, stosowanie kar statutowych, regularna analiza 

postępów w nauce i informowanie o tych postępach rodziców 

(rozmowy telefoniczne, indywidualne spotkania, dziennik elek-

troniczny), organizowanie stałych spotkań z rodzicami cztery 

razy w roku, przekazywanie informacji o zagrożeniach, udział 

w zajęciach warsztatowych Archipelag Skarbów. Pomoc w 

pozyskaniu środków finansowych dla rodziny. 

3. Pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat wzmacnia-

nie poczucia własnej wartości- zachowania asertywne, bez-

pieczne komunikowanie, aktywne słuchanie. Zapoznanie z 

prawami i obowiązkami ucznia oraz z przepisami prawa funk-

cjonującymi w szkole- analiza zapisów w dokumentach szkol-

nych.  

4.Lekcje wychowawcze poświęcone zjawiskom przemocy, 

omówienie technik hamowania i rozładowania agresji. Pozna-

wanie swojej osobowości , temperamentu, charakteru w celu 



rozpoznawania przyczyn zachowań własnych i innych osób, 

możliwością pracy nad słabszymi stronami, szukanie przyczyn 

zachowań agresywnych. Zorganizowanie spotkania z policjan-

tem, który zapozna uczniów z obowiązującym prawodawstwem 

w stosunku do nieletnich i pełnoletnich (czyny zabronione, 

czyny karalne, funkcjonariusz publiczny). 

5.Wolontariat, współpraca z seniorami, działania w ramach 

„Szlachetnej paczki”. Udział klas w zbiórkach dobroczynnych i 

akcjach charytatywnych. 

6. Udział w tworzeniu audycji radiowych o tematyce społecz-

nej, patriotycznej i obywatelskiej. Akcentowanie największych 

uroczystości państwowych: agresji Niemiec na Polskę,100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Konstytucji 3 Ma-

ja poprzez przygotowanie uroczystych akademii oraz lekcji 

wychowawczych poświęconych tej tematyce i gazetek tema-

tycznych. Obecność sztandaru szkoły na uroczystościach pa-

triotycznych w szkole i poza szkołą: w kościele-uroczystości 

papieskie, obchodach organizowanych przez Urząd Miasta- 11 

Listopada Święto Niepodległości. Promowanie wartości chrze-

ścijańskich i humanistycznych związanych z Osobą Jana Pawła 

II, poznawanie jego nauki. Kształtowanie poszanowania dla 

symboli narodowych, autorytetów oraz historii Polski. 

Kultura –wartości, nor-

my i wzory zachowań  

 

1.Tworzenie tradycji i 

obrzędowości klasy i 

szkoły. 

 

 

 2.Bezpieczne zacho-

wania w szkole i poza 

nią. Pierwsza pomoc 

przedlekarska. 

1.Udział w uroczystościach szkolnych i patriotycznych, w kon-

kursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. Inne tradycje 

szkoły: Dzień Patrona Szkoły-promowanie wartości przekazy-

wanych przez Jana Pawła II. Udział w imprezie środowiskowej: 

Piknik Rodzinny, imprezy sportowe w dniach 1-3 maja, Święto 

Niepodległości.  

2.Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej na temat bez-

piecznego poruszania się po drogach publicznych. Zapoznanie 

z przepisami ruchu drogowego, bezpieczne zachowanie na lek-

cjach, podczas przerw i wycieczek klasowych. Analiza zapisów 

w dokumentach szkolnych, zapoznanie z ABC ucznia. Udział w 

szkoleniu z ratownictwa oraz w ewakuacji szkoły na wypadek 

zagrożenia organizowanej przez strażaków. 

zgodnie z pla-

nem pracy wy-

chowawcy 

Wychowawcy 

klas ósmych, nau-

czyciele, ucznio-

wie, rodzice. 



Bezpieczeństwo –

profilaktyka zachowań 

ryzykownych 

1.Organizowanie po-

mocy uczniom z nie-

powodzeniami szkol-

nymi oraz systema-

tyczny monitoring ich 

postępów. Diagnoza 

wychowawcza zespo-

łu klasowego, rozpo-

znanie potencjalnych 

możliwości i indywi-

dualnych potrzeb 

ucznia. Działania na 

rzecz organizowania 

pomocy materialnej. 

Organizowanie dzia-

łań opiekuńczych 

uczniom w trudnej 

sytuacji rodzinnej (np. 

rodziny niepełne, wie-

lodzietne, choroba w 

rodzinie, nałogi w 

rodzinie, rodzice za 

granicą). Stałe moni-

torowanie frekwencji 

uczniów i osiągnięć 

dydaktycznych 

uczniów.  

2.Kształtowanie u 

uczniów umiejętności 

bezpiecznego i świa-

domego korzystania z 

mediów. Uświada-

mianie pozytywnych 

jak i negatywnych 

skutków korzystania z 

mediów ze szczegól-

nym podkreśleniem 

1.Analiza przyczyn niepowodzeń i ustalenie trybu postępowa-

nia w indywidualnym przypadku z nauczycielem przedmiotu i 

uczniem. Organizacja spotkań nauczyciel przedmiotu –rodzic –

uczeń lub pedagog –nauczyciel –rodzic –uczeń lub dyrektor –

nauczyciel –rodzic –uczeń, mediacje z nauczycielem przedmio-

tu, dotyczące sposobu uzupełnienia braków. Organizowanie 

pomocy koleżeńskiej, kierowanie na badania i konsultacje do 

poradni, wnioskowanie o dodatkowe zajęcia dla klasy, kiero-

wanie uczniów na zajęcia, monitorowanie obecności uczniów 

na zajęciach, przekazywanie informacji rodzicom o nieobecno-

ściach. Organizowanie spotkań nauczycieli uczących dany od-

dział w celu uzgodnienia postępowania, analizy i sposobu reali-

zowania zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Spo-

tkania z pedagogiem, policjantem, sędzią Sądu Rodzinnego, 

analiza dokumentów szkolnych ucznia przekazanych z po-

przedniej szkoły (świadectwa, karta zdrowia, opinie z poradni, 

dane z kwestionariusza). Bieżące aktualizowanie danych, roz-

mowy indywidualne z rodzicami/ prawnymi opiekunami, nau-

czycielami przedmiotów, ankieta dla rodziców, analiza zapisów 

statutu i regulaminów obowiązujących w szkole na godzinach 

wychowawczych, dyskusja nad zapisami. 

 

 

 

 

2. Lekcje wychowawcze poświęcone przestępstwom, do jakich 

dochodzi  w sieci oraz zgubnego dla zdrowia nadmiernego 

użytkowania komputera i telefonu komórkowego. Prelekcja 

policjanta. Referaty i pogadanki. 

 

 

 

 

na bieżąco cały 

rok, zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

Wychowawcy 

klas ósmych, nau-

czyciele, pedagog 

szkolny, ucznio-

wie, rodzice. 



zasad bezpieczeństwa 

w sieci. 

 

 3.Wychowanie 

uczniów ku miłości i 

odpowiedzialności za 

swoją seksualność. 

 

 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce oraz zajęcia 

wychowania do życia w rodzinie. 

 

 

 

 

KLASA III GIMNAZJUM 

 

OBSZAR PRACY 

WYCHOWAWCZEJ 

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI OKRES REALI-

ZACJI 

ODPOWIEDZIALNI 

Zdrowie- 

edukacja zdrowotna 

1. Organizowanie pomo-

cy uczniom z problema-

mi zdrowotnymi i sys-

tematyczne obserwowa-

nie ich. 

 

 

 

2. Realizacja działań w 

ramach programu „Szko-

ła Promująca Zdrowie”. 

 

3. Prowadzenie edukacji 

prozdrowotnej i promo-

cji zdrowia. 

 

 

 

 

 

1. Opracowanie ankiety dotyczącej problemów 

zdrowotnych i funkcjonowania w życiu rodzinnym. 

Współpraca z pielęgniarką szkolną, wymiana in-

formacji dotyczących sposobu funkcjonowania 

ucznia i sposobu reagowania w sytuacji zagrożenia 

dla ucznia. Współpraca z rodzicami, wymiana in-

formacji dotyczących sposobu funkcjonowania 

ucznia w domu i sposobu reagowania w sytuacji 

zagrożenia dla ucznia.  

2. Udział w konkursach i w działaniach programu 

„Trzymaj formę”.  

3.Warsztaty na godzinie wychowawczej, pogadanki 

i prelekcje, filmy edukacyjne, spotkania z pielę-

gniarką, lekarzem, udział i organizowanie akcji 

profilaktycznych, dostosowanie warunków i orga-

nizacji zajęć do potrzeb zdrowotnych uczniów. Or-

ganizowanie spotkań nauczycieli uczących dany 

oddział w celu zapoznania nauczycieli z problema-

mi zdrowotnymi uczniów i omówienia sposobu 

dostosowania warunków i organizacji zajęć do po-

cały rok, 

zgodnie z wycho-

wawczym planem 

pracy.  

 

Wychowawcy  

klas III gimn. 

higienistka, 

pedagog szkolny,  

nauczyciele. 

 



 

4. Edukacja ekologiczna 

„Jestem częścią środowi-

ska, w którym żyję”. 

Kształtowanie świado-

mości ekologicznej. 

trzeb zdrowotnych wychowanków. Spotkania z 

rodzicami –pedagogizacja. Warsztaty profilaktycz-

ne, przedstawienia profilaktyczno –edukacyjne, 

spotkania integracyjne, zajęcia z ratownictwa, po-

gadanka na temat bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią.  

4. Pogadanki, plakaty, wystawki, udział w happe-

ningu propagującym czyste środowisko, akcja anty-

smogowa. 

Relacje – 

kształtowanie  

postaw społecznych 

 

 

1. Integrowanie zespołu 

klasowego. 

Organizowanie pracy z 

klasą. 

 

 

2. Podejmowanie działań 

na rzecz społeczności 

lokalnej. 

Praca w wolontariacie. 

 

3. Podejmowanie działań 

mediacyjnych i inter-

wencyjnych w sytua-

cjach kryzysowych.  

 

4. Organizowanie pomo-

cy uczniom z problema-

mi w zachowaniu oraz 

systematyczny monito-

ring zachowań tych 

uczniów.  

5. Wdrażanie do odpo-

wiedzialności i dbałości 

o własne prawa oraz do 

poszanowania praw in-

nych. 

 

1. Ogniska klasowe, rajdy, wycieczki autokarowe, 

piesze wycieczki, wspólne uroczystości klasowe 

(mikołajki, wigilia klasowa), wspólne projekty kla-

sowe, lekcje wychowawcze poza klasą szkolną. 

Planowanie pracy klasy, zasięgnięcie opinii rodzi-

ców, określenie tematyki godzin wychowawczych 

zgodnie z planem szkoły oraz planu wycieczek. 

Praca z samorządem klasy, współpraca z Samorzą-

dem Uczniowskim, praca z Radą Klasową, współ-

praca z Radą Rodziców, organizowanie spotkań 

zespołów nauczycieli uczących dany oddział, orga-

nizowanie spotkań z rodzicami, udział w pracy ze-

społu wychowawczego, sprawozdanie z planu pra-

cy wychowawcy (na zakończenie półrocza),  

2. Wolontariat- działania w ramach „Szlachetnej 

paczki”. 

3. Mediacje z nauczycielami przedmiotu w celu 

wyjaśnienia sytuacji wychowanków. Porady i kon-

sultacje dla ucznia, porady i konsultacje dla rodzi-

ców, kierowanie do poradni specjalistycznych, 

współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę. 

4. Spotkania ucznia i wychowawcy z pedagogiem 

szkolnym, spotkania rodziców ucznia z zespołem 

nauczycieli w celu przedstawienia problemu, zapra-

szanie na spotkania psychologa z poradni, wdraża-

nie uczniów sprawiających problemy wychowaw-

cze do prac dla dobra klasy i szkoły . Na bieżąco 

monitorowanie zachowań ucznia. 

Na bieżąco zgodnie 

z planem pracy  

wychowawcy kla-

sowego 

 

Wychowawcy klas III 

gimn.  

pedagogszkolny,  

nauczyciele, ucznio-

wie, rodzice. 

 



6. Przeciwdziałanie 

przemocy i agresji. 

 

 

 

 

7.Kształtowanie dojrza-

łości społecznej , postaw 

obywatelskich i patrio-

tycznych zgodnych z 

wiarą chrześcijańską 

oraz wychowaniem w 

duchu tradycji polskich. 

Wychowanie do wartości 

narodowych, do posza-

nowania dla najwięk-

szych autorytetów, pa-

mięci historycznej i pa-

triotyzmu. 

5. Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wycho-

wawczych na temat tolerancji dla odmiennych po-

glądów, poszanowania praw innych ludzi oraz wła-

snych praw. Zajęcia z doradcą zawodowym, wyjazd 

na Targi Pracy, uczestnictwo w Dniach Otwartych 

szkół średnich, udział w programie „Archipelag 

Skarbów”.  

6. Organizowanie spotkań z pedagogiem szkolnym, 

pogadanki podczas lekcji wychowawczych, organi-

zowanie wspólnych wycieczek, wyjazdów celem 

integracji zespołu, przydzielanie do realizacji zadań 

integrujących uczniów podczas wspólnej pracy, 

zorganizowanie spotkania z policjantem. Projekcje 

filmów edukacyjnych. Udział w programie „Archi-

pelag Skarbów”. 

7. Propagowanie tematyki społecznej, patriotycznej 

i obywatelskiej. Akcentowanie największych uro-

czystości państwowych: agresji Niemiec na Pol-

skę,100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści oraz Konstytucji 3 Maja poprzez przygotowanie 

uroczystych akademii oraz lekcji wychowawczych 

poświęconych tej tematyce. Obecność sztandaru 

szkoły na uroczystościach patriotycznych w szkole 

i poza szkołą: w kościele-uroczystości papieskie, 

obchodach organizowanych przez Urząd Miasta: 11 

Listopada Święto Niepodległości. 

Promowanie wartości chrześcijańskich i humani-

stycznych związanych z osobą Jana Pawła II, po-

znawanie jego nauki. 

Kultura – 

wartości,  

normy i wzory 

zachowań  

 

1. Tworzenie tradycji i 

obrzędowości klasy i 

szkoły. 

 

 

2. Upowszechnianie czy-

telnictwa. 

 

1. Udział w uroczystościach szkolnych i patriotycz-

nych, w konkursach wewnątrzszkolnych i pozasz-

kolnych, rajdach, wycieczkach, akademiach. Inne 

tradycje szkoły: Dzień Patrona Szkoły-promowanie 

wartości humanistycznych, chrześcijańskich i pa-

triotycznych, promowanie wartości przekazywa-

nych przez Jana Pawła II. Udział w imprezie śro-

dowiskowej Piknik Rodzinny, Imprezy sportowe w 

zgodnie z  

planem pracy  

wychowawcy 

 

Wychowawcy klas III 

gimn. nauczyciele, 

higienistka, 

uczniowie, rodzice. 

 



3. Bezpieczne zachowa-

nia w szkole i poza nią. 

 

 

 

4. Pierwsza pomoc prze-

dlekarska. 

 

dniach 1-3 maja, Dzień Sportu. 

2. Zajęcia promujące czytelnictwo, udział w Naro-

dowym czytaniu-„Przedwiośnie” St. Żeromskiego. 

3. Zapoznanie uczniów z zapisami w dokumentacji 

szkolnej- ABC ucznia. Omawianie z uczniami BHP 

podczas wycieczek szkolnych, pieszych i autoka-

rowych, BHP podczas ferii zimowych i wakacji-

pogadanki na lekcjach wychowawczych. 

4. Spotkanie z higienistką szkolną, pogadanka na 

temat udzielania pierwszej pomocy.  

 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań  

ryzykownych 

 

1. Organizowanie pomo-

cy uczniom z niepowo-

dzeniami szkolnymi oraz 

systematyczny monito-

ring ich postępów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diagnoza wychowaw-

cza zespołu klasowego,  

rozpoznanie potencjal-

nych możliwości i indy-

widualnych potrzeb 

ucznia. 

 

 

 

 

1. Analiza przyczyn niepowodzeń i ustalenie trybu 

postępowania w indywidualnym przypadku z nau-

czycielem przedmiotu i uczniem. Organizacja spo-

tkań nauczyciel przedmiotu –rodzic –uczeń lub 

pedagog –nauczyciel –rodzic –uczeń lub dyrektor –

nauczyciel –rodzic –uczeń, mediacje z nauczycie-

lem przedmiotu, dotyczące sposobu uzupełnienia 

braków.  

Organizowanie pomocy koleżeńskiej, kierowanie 

na badania i konsultacje do poradni, wnioskowanie 

o dodatkowe zajęcia dla klasy, kierowanie uczniów 

na zajęcia, monitorowanie obecności uczniów na 

zajęciach, przekazywanie informacji rodzicom o 

nieobecnościach. Organizowanie spotkań nauczy-

cieli uczących dany oddział w celu uzgodnienia 

postępowania, analizy i sposobu realizowania zale-

ceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

2. Analiza dokumentów szkolnych 

ucznia(świadectwa, karta zdrowia, opinie z poradni, 

dane z kwestionariusza).  

Bieżące aktualizowanie danych, rozmowy indywi-

dualne z rodzicami/ prawnymi opiekunami, nau-

czycielami przedmiotów, ankieta dla rodziców, 

analiza zapisów statutu i regulaminów obowiązują-

cych w szkole na godzinach wychowawczych, dys-

kusja nad zapisami. Spotkanie z policjantem-

cały rok, 

zgodnie z  

planem pracy  

wychowawcy 

 

Wychowawcy klas III 

gimn. nauczyciele, 

pedagog szkolny, ucz-

niowie, rodzice. 

 



 

3. Działania na rzecz 

organizowania pomocy 

materialnej. 

 

 

4. Organizowanie dzia-

łań opiekuńczych ucz-

niom w trudnej sytuacji 

rodzinnej. Stałe monito-

rowanie frekwencji 

uczniów i osiągnięć dy-

daktycznych.  

 

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie u 

uczniów umiejętności 

bezpiecznego i świado-

mego korzystania z me-

diów.  

6. Wychowanie uczniów 

ku miłości i odpowie-

dzialności za swoją sek-

sualność. 

 

prelekcja na temat odpowiedzialności karnej mło-

dych, co to są czyny zabronione i czyny karalne, 

przestępstwa wśród młodzieży-statystyki, narkotyki 

i dopalacze oraz substancje psychoaktywne. 

3. Współpraca z miejskim ośrodkiem pomocy spo-

łecznej we współpracy i za pośrednictwem pedago-

ga szkolnego. Pomoc w pozyskaniu środków finan-

sowych dla rodziny. 

4. Działania we współpracy z pedagogiem, w za-

leżności od rodzaju problemu (wnioskowanie do 

instytucji wspierających szkołę, wnioskowanie o 

terapię),regularna, miesięczna analiza frekwencji i 

działań podejmowanych w stosunku do uczniów 

wagarujących oraz przekazywanie informacji ro-

dzicom/prawnym opiekunom. Prowadzenie dzien-

nika elektronicznego, uzgodnienie konkretnych 

działań w stosunku do uczniów wagarujących i rea-

lizacja tych działań, stosowanie kar statutowych, 

regularna analiza postępów w nauce i informowanie 

o tych postępach rodziców (rozmowy telefoniczne, 

indywidualne spotkania, dziennik elektroniczny), 

organizowanie stałych spotkań z rodzicami cztery 

razy w roku. 

5. Organizowanie zajęć o tematyce dotyczącej prze-

stępczości w sieci. Udział młodzieży w warszta-

tach, pogadanki na lekcjach wychowawczych. 

Przekazywanie rodzicom informacji o zagroże-

niach, 

6. Udział uczniów w zajęciach warsztatowych „Ar-

chipelag Skarbów”. Pogadanki na lekcjach wycho-

wawczych. 

 

 


