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Obowiązujące akty prawne:  

Reforma edukacji zakłada m. in. zmiany w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły/placówki. Zostały one 

określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzeniu Ministra 

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

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawno- ścią 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 356). 

Koncepcję Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).  

• Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 

 

Od roku szkolnego 2017/2018 działalność edukacyjna szkoły określona będzie przez: 

 • szkolny zestaw programów nauczania,  

• program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

 

WPROWADZENIE                                                                                                                       

 Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń 

akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka. 

Wychowanie to ,,wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art.1 pkt.3 

Ustawy Prawo Oświatowe). 



Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje trzy obszary działania: 

 Wspomaga wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami 

 Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia 

 Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących (wg Zbigniewa Gasia) 

W systemie wychowawczym Janusza Korczaka odnajdujemy zasady, których celem jest zaspokojenie nie tylko fizycznych, ale 

i psychicznych potrzeb dziecka. Uważał On, że niezbędnym warunkiem właściwego wychowania dziecka jest empatia, 

wczuwanie się w świat przeżyć dzieci, współodczuwanie i współprzeżywanie. Bez tej umiejętności nie ma prawdziwego 

wychowawcy i nie ma prawdziwego wychowania. Janusz Korczak doszedł do tej wiedzy opierając się na żmudnej obserwacji 

dzieci w ciągu wielu lat. Dlatego system wychowawczo-profilaktyczny w naszej szkole realizowany jest poprzez działania 

zgodne z zasadami sformułowanymi przez Patrona Szkoły – Janusza Korczaka oraz zasad ujętych w  Statucie Szkoły. 

Główne cele programu wychowawczo-profilaktycznego: 

 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości 

swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te 

zagrożenia.  

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. 

Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.  

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.  

 4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących 

zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

 



Opracowanie nowej koncepcji wychowania i profilaktyki w szkole wymagało uwzględnienia następujących założeń: 

• dotychczasowego doświadczenia szkoły  

• zebranych od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycji dotyczących głównych problemów wychowawczych i 

profilaktycznych w szkole i środowisku;  

• przeprowadzonych badań nt. sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;  

• przewidywanych zmian w szkole, środowisku i kraju, mogących mieć wpływ na proces wychowania;  

 

Wizja szkoły 

Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają wychowankom w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej. 

Nasza szkoła: 

1. Jest otwarta na potrzeby środowiska. 

2. Promuje osiągnięcia szkoły w środowisku. 

3. Jest bezpieczna dla ucznia. 

4. Ma atrakcyjne programy nauczania. 

5. Jej nauczanie nastawione jest na zdobywanie kompetencji przez uczniów. 

6. Ma wypracowaną symbolikę i obrzędowość. 

7. Stosuje aktywne metody nauczania. 



8. Ma zintegrowane grono pedagogiczne i dobrze przygotowane do realizacji celów i zadań wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

Misja szkoły 

Nasza szkoła stwarza warunki do zrealizowania przyjętej wizji, a w szczególności: 

1. Zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia. 

2. Wspiera ducha partnerstwa między uczniami i nauczycielami, miedzy rodzicami a szkołą – realizuje programy 

wspierające współpracę między wszystkimi grupami społecznymi, które spotykają się w szkole, a więc Rodzice, 

Uczniowie, Nauczyciele czyli Szkolny Program Aktywnej Współpracy (SPAW), Program ,,Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 

3. Umożliwia uprawianie sportu i turystyki. 

4. Daje solidne fundamenty dla edukacji szkolnej. 

5. Pomaga uczniom w pełnym rozwoju ich talentów. 

6. Daje możliwość samorealizacji. 

7. Prowadzi zajęcia pozalekcyjne. 

8. Realizuje społecznie pożądany proces wychowawczy. 

9. Zapewnia bezpieczeństwo swoim wychowankom  

a. Realizacje misji wychowawczej szkoły wspiera monitoring wizyjny, 

b. Obraz z bieżącego monitoringu wykorzystywany jest w podejmowanych działaniach wychowawczych, 

profilaktycznych i interwencyjnych, 



c. Niepożądane zachowania uczniów, zarejestrowane przez monitoring, analizowane są systematycznie przez 

dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego, 

d. W razie zarejestrowania niepożądanego zdarzenia dyrektor i  osoby odpowiedzialne rozwiązują sytuacje 

problemowe 

e. Wyjątkowe i trudne sytuacje wychowawcze omawiane są na zebraniu rady pedagogicznej, 

f. Wszyscy nauczyciele w działaniach wychowawczych uwzględniają kwestie bezpieczeństwa. 

 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach jest człowiekiem świadomym swoich możliwości 

fizycznych i intelektualnych, jest gotowy do dokonywania wyborów, zmierzających do sukcesu szkolnego oraz społecznego we 

współczesnym świecie. 

Umie  żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: 

- jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; 

- czerpie radość z nauki; 

- przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; 

- potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

- potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; 

- zgodnie współpracuje z innymi; 



- jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka; 

- jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka; 

- rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju; 

- dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych; 

- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych. 

 

Planowane efekty realizowanej wizji przez uczestników programu wychowawczo- profilaktycznego 

szkoły:                                                                                                                                                                        

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu: 

1. Uczniowie: 

 Odnoszą sukcesy przedmiotowe, sportowe 

 Potrafią zachować się asertywnie 

 Łatwo nawiązują kontakty międzyludzkie 

 Radzi sobie w trudnych sytuacjach. 

 Potrafi wskazać właściwe i niewłaściwe zachowanie swoje i kolegów. 

 Wie, że dbanie o higienę i właściwe odżywianie wpływają na zdrowie. 

 Umie sobie radzić z emocjami. 

 Reaguje na sytuacje agresywne i przemoc w szkole i poza szkołą. 



 Umie współpracować w grupie i służy pomocą innym. 

 Wymienia czynniki zagrażające zdrowiu, zna negatywne skutki ich działania. 

2. Nauczyciele: 

 Prowadzą ciekawe, aktywizujące uczniów lekcje 

 Lubią uczniów, szanują ich odrębność 

 Działają zespołowo 

 Wiedzą o sukcesach i problemach szkoły 

 Podejmują działania pozaszkolne i pozalekcyjne 

 Są otwarci na propozycje uczniów i zmiany 

 Stosują pomiar dydaktyczny 

 Wzbogacają swój warsztat aktualizując swoją wiedzę 

         3.    Rodzice:  

 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z 

prawami dziecka;  

 znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;  

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;  

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

  aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  



 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci ( np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z 

Internetu);  

      4. Samorząd Uczniowski:  

• przestrzegają regulaminu szkoły;  

• współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

• znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;  

• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;  

• współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;  

• kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni; 

 • prowadzą zdrowy tryb życia dbają o swoje środowisko; 

 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;  

• uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);  

5. Środowisko lokalne: - pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych:  

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i filia we Wronkach 

 Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Szamotułach 

 Policja   

 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  



 Miejska Biblioteka Publiczna  

 Przedsiębiorstwo Komunalne 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

 Urząd Miejski  i inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne, 

stowarzyszenia i instytucje wspierające działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia np.:SANEPiD). 

Realizowane programy, podejmowane akcje, przedsięwzięcia o charakterze wychowawczo – 

profilaktycznym.  

1. Realizacja Programu „ Bezpieczna szkoła”. 

2. Akcje: • „Sprzątanie Świata”,  • „Dzień Ziemi”, program leśny ,,Las wokół nas” 

3. Program edukacyjny „Trzymaj formę”. 

4 Programy edukacji antynikotynowej  „Nie pal przy mnie proszę” 

5. Udział szkoły w programie:” Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka  

6.Program dla klas I ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

7. Programy profilaktyczne ,,Spójrz inaczej”, ,,Strażnicy Uśmiechu”, ,,Bezpieczny Internet” 

9.Programy czytelnicze : ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – program rządowy, coroczna akcja ,,Jak nie czytam, jak 

czytam”, ,,Cała szkoła czyta – w ramach Tygodnia Czytania, 

10. Program ,,Szkoła Promująca Zdrowie” 

11. Program Edukacyjno-Terapeutyczny ,,Ortograffiti” 



12. ,,Szkoła Współpracy – Rodzice i Uczniowie Kapitałem Społecznym Nowoczesnej Szkoły”, ,,Szkoła Przyjazna Rodzinie” 

13. Realizowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem. 

 

Warunki realizacji 

1. Mocne strony: 

 Dobrze przygotowana kadra nauczycielska w sferach dydaktyki oraz wychowania i profilaktyki 

 Prawidłowe relacje międzyludzkie 

 Kadra nastawiona na zmiany 

 Dyrektor – otwarty, menadżer 

 Umiejętne wykorzystanie wyników nauczania 

 Nauczyciel w swojej pracy kieruje się dobrem ucznia 

2. Słabe strony: 

 Ograniczona baza lokalowa (brak Sali gimnastycznej) 

 

W Programie Wychowawczo-Profilaktycznym uwzględniono treści z podstawy programowej oraz działania w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 



Sposoby realizacji programu: 

 Kontrakt pomiędzy uczniami a wychowawcą 

 Zajęcia grupowe, zajęcia klasowe 

 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne 

 Rozmowy  indywidualne 

 Praca wychowawcza i profilaktyczna nauczycieli 

 Przypomnienie praw i obowiązków dziecka 

 Pogadanki 

 Zajęcia na przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie, przyrody, wychowaniu fizycznym 

 Pedagogizacja rodziców 

 Testy socjometryczne 

 Scenariusze zajęć wychowawczo- profilaktycznych 

 Projekty, zajęcia związane z naszym patronem Januszem Korczakiem i Św. Janem Pawłem II 

 Szkolenia nauczycieli 

Podczas realizacji programu należy sprawdzać efekty podejmowanych w jego ramach działań. 

 

Metody oceny wdrażania programu i jego skuteczności (ewaluacja) 

 Zapisy w dziennikach lekcyjnych i innej dokumentacji pedagogicznej 

 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli 



 Sprawozdania wychowawców, pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy, sprawozdania z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, sprawozdania z zajęć kół zainteresowań, z realizacji projektów i programów  

 Stała obserwacja uczniów 

 Wymiana doświadczeń między nauczycielami 

 Wnioski koordynatorów prowadzących programy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki: 

 Tabele z Planami działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas 0-III 

 Tabele z Planami działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV, V, VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas 0-III w SP nr 1 

 

 

 

OBSZAR 

 

ZADANIA – KLASY 0-III 

 

FORMY I 

SPOSOBY 

REALIZACJI 

 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

 

TERMINY 

REALIZACJI 

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 wytrwałości w działaniu i 

dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i 

porażki. 

   

Relacje – 

kształtowanie 

• kształtowanie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych;  

   



postaw społecznych • kształtowanie umiejętności przestrzegania 

obowiązujących reguł; 

 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i 

podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 

współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury 

osobistej;  

• przygotowanie do sprawiedliwego i 

uczciwego oceniania zachowania własnego i 

innych ludzi;  

• zapoznanie z podstawowymi prawami i 

obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności, rodziny i 

kraju;  

• rozwijanie empatii, umiejętności 

podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów i 

sporów. 

Kultura – wartości, 

normy, wzory 

zachowań 

• kształtowanie umiejętności właściwego 

komunikowania się w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się; 

 • kształtowanie umiejętności analizy 

prostych sytuacji wychowawczych, 

odróżniania dobra od zła; 

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w 

kulturze, poszanowania tradycji i kultury 

   



własnego narodu, a także poszanowania 

innych kultur i tradycji, określanie swojej 

przynależności kulturowej poprzez kontakt 

z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i 

tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym 

i lokalnym, uczestniczenie w życiu 

kulturalnym środowiska rodzinnego, 

szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach 

organizowanych przez najbliższą 

społeczność;  

• kształtowanie wrażliwości estetycznej 

poprzez kontakt z dziełami literackimi i 

wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi 

dziełami architektury i sztuk plastycznych 

należących do polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby 

kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; • 

kształtowanie postaw wyrażających 

szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, wyglądu, 

poziomu rozwoju intelektualnego i 

fizycznego oraz respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań w celu zapobiegania 

dyskryminacji;  

• 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;  

• 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 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 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 podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV-VI 

 

 

OBSZAR 

 

ZADANIA – KLASA IV 

 

FORMY I 

SPOSOBY 

REALIZACJI 

 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

 

TERMINY 

REALIZACJI 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

 Nabycie podstawowej wiedzy na temat 

stresu. 

 Inspirowanie młodzieży do myślenia o 

własnej motywacji do działania.  

 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. 

   

Relacje - 

kształtowanie 

postaw społecznych 

 Rozwijanie umiejętności rozumienia 

innych, która sprzyja efektywnej 

współpracy. 

 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. 

   



Rozwijanie świadomości dotyczącej 

roli osób znaczących i autorytetów. 

Kultura, wartości, 

normy, wzory 

zachowań 

 Zapoznanie z rolą zainteresowań w 

życiu człowieka  

 Uwrażliwianie na kwestie moralne np.: 

  mówienia prawdy, sprawiedliwego 

traktowania.  

 Kształtowanie pozytywnego stosunku do 

procesu kształcenia. Kształtowanie 

potrzeby uczestnictwa w kulturze. 

   

Bezpieczeństwo 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 Redukowanie agresywnych zachowań 

poprzez uczenie sposobów 

rozwiązywania problemów. 

 Budowanie atmosfery otwartości i 

przyzwolenia na dyskusję.  

 Uświadamianie zagrożeń wynikających z 

korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

 Zwiększanie wiedzy na temat 

ryzykownych zachowań poprzez uczenie 

sposobów rozwiązywania problemów.  

 Budowanie atmosfery otwartości i 

przyzwolenia na dyskusję.  

 Uświadamianie zagrożeń wynikających z 

korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

 Zwiększanie wiedzy na temat środków 

uzależniających i zagrożeń z nimi 

związanych. 

   



 Rozwijanie umiejętności troski o własne 

bezpieczeństwo w relacjach z innymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV-VI 

 

 

 

OBSZAR 

 

ZADANIA – KLASA V 

 

FORMY I 

SPOSOBY 

REALIZACJI 

 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

 

TERMINY 

REALIZACJI 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

 Zachęcanie uczniów do pracy 

nad własną motywacją oraz 

analizą czynników, które ich 

demotywują.  

 Kształtowanie umiejętności 

podejmowania i realizacji 

zachowań prozdrowotnych. 

 Prezentowanie sposobów 

pokonywania własnych słabości 

oraz akceptowania ograniczeń i 

niedoskonałości. 

   

Relacje - 

kształtowanie postaw 

społecznych 

 Rozwijanie umiejętności  do 

rozumienia innych, która sprzyja 

efektywnej współpracy.  

 Wyzwalanie chęci do działania na 

rzecz innych osób w celu poprawy 

ich sytuacji (akcje charytatywne)) 

 Rozwijanie poczucia przynależności 

do grupy (samorząd uczniowski, 

klub, drużyna, wspólnota).  

 Rozwijanie świadomości dotyczącej 

roli osób znaczących i autorytetów. 

   

Kultura, wartości,  Rozwijanie zainteresowań i    



normy, wzory 

zachowań 

redukowanie agresywnych 

zachowań poprzez uczenie 

sposobów rozwiązywania 

problemów. 

 Budowanie atmosfery otwartości i 

przyzwolenia na dyskusję.  

 Rozwijanie umiejętności wyrażania 

własnych emocji.  

 Rozwijanie umiejętności właściwego 

zachowania się z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

Bezpieczeństwo 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 Rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy w sytuacji 

konfliktu – podstawy negocjacji 

i mediacji. 

  Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania przyczyn 

własnego postępowania.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV-VI 

 

 

 

 

OBSZAR 

 

ZADANIA – KLASA VI 

 

FORMY I 

SPOSOBY 

REALIZACJI 

 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

 

TERMINY 

REALIZACJI 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

 Kształtowanie konstruktywnego 

obrazu własnej osoby, np. 

świadomości mocnych i słabych stron.  

 Rozwijanie właściwej postawy wobec 

zdrowia i życia jako najważniejszych 

wartości.  

 Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia 

fizycznego. 

 

   

Relacje - 

kształtowanie postaw 

społecznych 

 Kształtowanie umiejętności - 

współpracy w dążeniu do 

osiągnięcia celu.  

 Uwrażliwianie na różne obszary 

ludzkich problemów i potrzeb 

poprzez krzewienie potrzeby 

udzielania pomocy (wolontariat).  

 Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: wyrażanie 

własnych opinii, przekonań i 

poglądów.  

 Rozwijanie świadomości roli i 

   



wartości rodziny w życiu 

człowieka. Rozwijanie 

samorządności. 

 

Kultura, wartości, 

normy, wzory 

zachowań 

 Dokonywanie analizy postaw, 

wartości, norm społecznych, 

przekonań i czynników które na 

nie wpływają.  

 Rozwijanie szacunku dla kultury i 

dorobku narodowego 

 

   

Bezpieczeństwo 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 Dostarczanie wiedzy - na temat osób 

i instytucji świadczących pomoc w 

trudnych sytuacjach.  

 Budowanie atmosfery wsparcia i 

zrozumienia w sytuacji problemowej 

oraz promowanie rzetelnej wiedzy 

mającej na celu zredukowanie lęku. 

 Rozwijanie umiejętności i radzenia 

sobie z własnymi negatywnymi 

emocjami oraz z zachowaniami 

agresywnymi.  

 Kształtowanie przekonań 

dotyczących znaczenia posiadanych 

informacji, których wykorzystanie 

pomaga w redukowaniu lęku w 

sytuacjach kryzysowych.  

 Rozwijanie świadomości dotyczącej 

prawa do prywatności, w tym do 

   



ochrony danych osobowych oraz 

ograniczonego zaufania do osób 

poznanych w sieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


