
PLAN PRACY w roku szkolnym 2022/2023 

Opracowano na podstawie:  

 analizy  wyników diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole, 

 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 

 wniosków z nadzoru pedagogicznego 2021/2022 

 
 

Strefa fizyczna: dojrzałość fizyczna, zdrowy styl życia 

Edukacja zdrowotna 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne 

 

Termin Odpowiedzialni                  Zamierzone        

osiągnięcia 

 Zadania  

 

Działania 

 

Kształtowanie wytrwałości 

w działaniu i dążeniu do 

celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania 

się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki. 

Zajęcia z wychowawcą poświęcone 

tej tematyce.  

Wsparcie nauczycieli zajęć 

edukacyjnych.  

 

zgodnie z  

harmonogramem 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń zna swoją 

wartość, ma 

poczucie 

tożsamości 

indywidualnej. 

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

promowanie zasad 

zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności 

fizycznej. 

 

Propagowanie wśród 

uczniów spędzania czasu 

wolnego w sposób aktywny, 

poza siecią Internet. 

Promowanie zdrowego stylu życia 

poprzez:  

konkursy, olimpiady, gazetki, apele, 

akcje szkolne, zajęcia z wychowawcą, 

fluoryzację, 

realizację szkolnego programu walki z 

hałasem.  

Udział w programach edukacyjnych,  

pogadanki o zdrowej żywności, 

wyszukiwanie i prezentowanie 

informacji o zdrowym żywieniu.  

Udział w zajęciach sportowych i 

zgodnie z  

harmonogramem 

 

dyrektor 

pielęgniarka 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń zna wartości 

zdrowego stylu 

życia, jest 

odpowiedzialny za 

własne zdrowie. Ma 

wiedzę z zakresu 

prawidłowego 

odżywiania się,  

potrafi rozpoznać 

substancje 

szkodzące zdrowiu 

i zna negatywne 



rekreacyjnych oraz w turniejach i 

olimpiadach sportowych. 

Działalność koła krajoznawczo-

turystycznego. 

Realizacja programów 

profilaktycznych. 

Spotkania z ludźmi sportu. 

skutki ich działania. 

Zna korzyści 

płynące z 

aktywności 

fizycznej i 

wypoczynku. 

Nabywanie umiejętności 

gromadzenia i 

porządkowania wiedzy o 

sobie. Kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie 

ze stresem, rozpoznawania i 

wyrażania własnych 

emocji. 

Uświadomienie zjawiska 

depresji. 

 

Lekcje organizowane przez pedagoga, 

psychologa i wychowawców mające 

za zadanie zaprezentowanie wielu 

form radzenia ze stresem oraz 

umiejętnego wyciszania się. 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce. 

 

zgodnie z  

harmonogramem 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń wie, czym 

jest stres, w jaki 

sposób na niego 

reaguje oraz jak 

opanować sytuacje 

stresową.  Potrafi 

radzić sobie z 

emocjami i stresem 

wynikającym z 

różnych sytuacji 

życiowych. 

Wspomaganie przez szkołę, 

wychowawczej roli 

rodziców w kształtowaniu u 

ich dzieci umiejętności 

przeżywania emocji, 

przeciwdziałaniu 

niepowodzeniom, lękom, 

radzeniu sobie ze stresem. 

Rozpropagowanie materiałów 

informacyjnych, pogadanki. 

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców.  

  

zgodnie z  

harmonogramem 

 

 

 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

pracownicy PP-P 
 

 

 

Rodzic wie czym 

jest stres, potrafi 

radzić sobie z 

przeżywanymi u 

dzieci emocjami  

wynikającymi z 

różnych sytuacji 

życiowych. 

Kształtowanie świadomości 

własnego ciała z 

uwzględnieniem zmian 

fizycznych i psychicznych 

w okresie dojrzewania. 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce. 

Udział w lekcjach WDŻ. 

 

zgodnie z  

harmonogramem 

 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

Uczeń rozpoznaje 

trudne uczucia, 

szuka skutecznych 

sposobów ich 

wyrażania, radzi 



 psycholog sobie z uczuciem 

wstydu i złości. Ma 

świadomość zmian, 

którym podlega w 

ciągu swojego 

życia.  

Wspomaganie 

wychowawczej roli rodziny 

przez właściwą organizację 

i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowania 

do życia w rodzinie. 

Ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce. 

Udział w lekcjach WDŻ 

Wsparcie rodziców w tym zakresie.  

zgodnie z 

harmonogramem 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń jest 

świadomy jak dbać 

o zdrowie, ma 

wiedzę o chorobach 

zagrażających 

zdrowiu oraz o 

sposobach ich 

zapobiegania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strefa psychiczna: dojrzałość psychiczna: odpowiedzialność 

Bezpieczeństwo: profilaktyka zachowań ryzykownych 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne 

 

Termin  Odpowiedzialni                   Zamierzone        

osiągnięcia 

 Zadania  Działania 

 

Zapoznanie z 

podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia 

oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

Przygotowanie do 

bezpiecznego korzystania 

ze środków komunikacji, 

zapobiegania i 

przeciwdziałania sytuacjom 

problemowym. 

Przygotowanie do 

bezpiecznego poruszania 

się po drogach. 

Lekcje techniki, inne zajęcia 

edukacyjne oraz zajęcia z 

wychowawcą poświęcone tej 

tematyce.   

Spotkania z policjantem i strażakami. 

Przeprowadzenie próbnego alarmu 

ewakuacyjny. 

Realizacja programu wychowania 

komunikacyjnego oraz 

przeprowadzenie egzaminu na kartę 

rowerową   

Organizacja konkursów i turniejów 

wiedzy i umiejętności. 

 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem  

dyrektor 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele  

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń potrafi 

zatroszczyć się o 

bezpieczeństwo 

własne i innych, 

rozpoznać sytuację 

zagrażającą 

zdrowiu lub życiu i 

wie, jak zachować 

się w jej obliczu. 

Prezentuje postawę 

ograniczonego 

zaufania do osób 

nieznajomych. 

 

Kształtowanie przyjaznego 

klimatu w szkole, 

budowanie prawidłowych 

relacji uczniów i 

nauczycieli.  

Badanie samopoczucia ucznia w 

szkole. 

Obserwacja zachowań na tle 

rówieśników. 

Współpraca nauczycieli i uczniów z 

Samorządem Uczniowskim. 

Wdrażanie uczniów do przestrzegania 

zasad kulturalnego zachowania na co 

zgodnie z 

harmonogramem 

 

dyrektor 

wszyscy 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń rozpoznaje, 

wyraża, rozumie i 

akceptuje własne i 

cudze uczucia, zna 

swoje prawa. 

Potrafi bronić 

własnego zdania i 

brać pod uwagę 



dzień.  

Budowanie u ucznia więzi z 

placówką, nauczycielami oraz 

osobami uczęszczającymi do szkoły – 

pozwalanie uczniom włączyć się w 

proces organizacji akademii, wyjść, 

wyjazdów 

 

zdanie innych. 

Odnosi się  z 

szacunkiem do 

kolegów i 

prezentowanych 

przez nich 

poglądów. Potrafi 

dyskutować, 

argumentować, 

wnioskować. 

Kształtowanie 

konstruktywnego 

obrazu własnej 

osoby, np. świadomości 

mocnych i słabych stron.  

Kształtowanie umiejętności 

świadomego wyznaczania 

sobie konkretnych celów. 

 

Nauczyciele, wychowawcy,  

psycholog szkolny prowadzą szereg 

warsztatów, dotyczących budowania 

poczucia własnej wartości, 

umiejętności pozytywnego myślenia, 

umiejętności przyjmowania informacji 

zwrotnej. 

Współpraca z rodzicami 

ukierunkowana na to, by kształtować 

w młodych ludziach pozytywny, ale 

adekwatny poziom samooceny oraz 

zachęcać ich do „brania” życia w 

swoje ręce i realizowania swoich 

planów, jak również do formowania w 

ich zachowania samokontroli, która 

wpływa na kształtowanie sumienności 

i wytrwałości w działaniach. 

zgodnie z 

harmonogramem 

wszyscy 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

doradca zawodowy 

Uczeń akceptuje i 

lubi samego siebie, 

ma poczucie 

własnej wartości, 

sukcesów i 

mocnych stron. W 

atmosferze 

akceptacji buduje 

obraz otaczającego 

świata. 

Podejmuje 

działania w 

samodzielnym 

rozwiązywaniu 

pojawiających się 

problemów i w 

konstruktywny 

sposób radzi sobie 

w trudnych 

sytuacjach. 

Uświadamianie uczniom, 

że mogą zwrócić się o 

pomoc w sytuacjach 

Indywidualne rozmowy wspierające z 

każdym uczniem, jego rodzicami. 

Ustalenie zakresu dalszych działań. 

cały rok dyrektor 

wychowawcy 

wszyscy 

Uczeń wie, do 

kogo zwrócić się z 

problemem,  szuka 



kryzysowych do pedagoga, 

psychologa, wychowawcy,  

i innych instytucji 

pomocowych.  

Dalsze postępowanie wg ustaleń. nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

 

możliwości 

rozwiązania 

problemu w 

oparciu o 

odpowiednią 

pomoc, zdobytą 

wiedzę i racjonalne 

myślenie. 

Rozwijanie umiejętności w 

zakresie prawidłowego i 

skutecznego wykorzystania 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania symptomów 

uzależnienia 

od komputera, Internetu, 

telefonu.  

 

Przeprowadzenie rzetelnych dyskusji 

na temat negatywnych konsekwencji 

związanych z nadużywaniem nowych 

technologii.  

Szkolenie dotyczące zagrożeń 

związanych z intensyfikacją 

korzystania z mediów 

społecznościowych, zjawiska agresji i 

przemocy w mediach 

społecznościowych. 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

wszyscy 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń rozróżnia 

świat wirtualny od 

rzeczywistego i 

potrafi krytycznie 

analizować 

informacje, wie, 

czym jest 

cyberprzemoc i  

jak na nią 

reagować. 

 

Prowadzenie edukacji 

profilaktycznej dotyczącej 

substancji 

psychoaktywnych w tym  

związanej z napojami 

energetycznymi. 

Uświadamianie uczniom o 

zagrożeniach jakie niesie 

sieć Internet, w związku z 

różnorodnością informacji, 

które nie zawsze są 

prawdziwe. 

 

Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych, zajęcia z 

pedagogiem, zajęcia z psychologiem 

Porady i konsultacje dla rodziców 

dotyczące współczesnych zagrożeń 

dzieci i młodzieży. 

Realizacja programów 

profilaktycznych. 

Diagnoza w zakresie występujących w 

środowisku szkolnym czynników 

chroniących i czynników uzależnień 

od środków psychoaktywnych w 

ramach szkolnego pakietu 

diagnostycznego Szansa na sukces. 

zgodnie z 

harmonogramem 

wszyscy 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń zna 

mechanizmy 

uzależnień oraz 

skutki działania na 

organizm używek 

– papierosów, 

narkotyków, 

lekarstw, alkoholu, 

napojów 

energetycznych. 



 

 

 

 

 

Sfera intelektualna 

Dojrzałość ukierunkowana na zdobywanie wiedzy o świecie 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne 

 

Termin  Odpowiedzialni                  Zamierzone        

osiągnięcia 

 Zadania Działania 

 

Diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb i 

możliwości uczniów, także 

trudności uczniów w 

przyswajaniu wiedzy i 

umiejętności w zakresie 

danego przedmiotu. 

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i 

ankiet wstępnych, obserwacje podczas 

bieżącej pracy. 

Analiza uzyskanych wyników oraz 

dostosowanie działań 

profilaktycznych do indywidualnych 

potrzeb uczniów. 

Prowadzenie wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania 

uczniów z orzeczeniami. 

Przygotowywanie IPET-ów, 

programów terapeutycznych. 

Realizacja szkolnego programu 

diagnostycznego Szansa na sukces. 

Nawiązanie stałej współpracy  

z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną. 

Wspieranie rodziców w 

podejmowaniu decyzji na temat 

przeprowadzenia badania w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

I semestr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok  

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń radzi sobie w 

różnych sytuacjach 

problemowych, wie, 

że może liczyć na 

pomoc w sytuacji, 

gdy ma problemy w 

nauce. Otrzymuje w 

szkole wsparcie 

zgodne ze swoimi 

potrzebami 

rozwojowymi. 

 



Rozwijanie uzdolnień i 

zainteresowań uczniów. 

Kształtowanie postawy 

twórczej. 

 

 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

kół zainteresowań, warsztatów, 

konkursów. Wyjścia do muzeum, 

teatru, na wystawy, udział w życiu 

kulturalnym. 

Przygotowanie programów 

artystycznych na uroczystości szkolne, 

prezentowanie talentów na forum 

szkoły. 

 

cały rok  wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń rozwija 

swoje uzdolnienia,  

uczestniczy w 

dodatkowych 

zajęciach, bierze 

udział w konkursach 

 

Budowanie komfortu 

psychicznego u uczniów 

sprzyjającego efektywnej 

nauce w tym uczniów z 

Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb. 

Zapoznanie uczniów i rodziców  

z wymogami stawianymi przed 

uczniami z danego przedmiotu 

szkolnego. 

Wprowadzanie elementów oceniania 

kształtującego.  

Utrzymywanie stałej współpracy  

z rodzicami/ opiekunami uczniów. 

Spotkania ze specjalistami  

np. z poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców - 

zajęcia w ramach Akademii Rodzica. 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli 

do pracy z uczniami przybyłymi z 

zagranicy.  

Przestrzeganie prawa 

wewnątrzszkolnego przez wszystkie 

podmioty. 

Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych nauczycieli. 

Dostosowywanie wymagań 

edukacyjnych do możliwości uczniów, 

cały rok  dyrektor 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń wie, czego 

się od niego 

wymaga odnośnie 

nauki i zachowania, 

ma pewność, że 

ustalone zasady 

dotyczą wszystkich 

i wie, czego może 

się spodziewać. Zna 

kryteria 

przyznawania ocen. 

Zna swoje 

możliwości i stara 

się jak najlepiej je 

wykorzystywać. Ma 

możliwość 

osiągania sukcesu 

na miarę swoich 

możliwości. 

Poziom 

odczuwanego stresu 

w szkole nie 

zagraża jego 



indywidualizowanie pracy z uczniem, 

Budowanie u uczniów i rodziców 

zdrowych postaw wobec ocen 

szkolnych. 

zdrowiu i sprzyja 

motywacji do nauki. 

Uczenie planowania i 

dobrej organizacji własnej 

pracy. 

 

Praktyczne sposoby zarządzania 

czasem na warsztatach prowadzonych 

przez psychologa szkolnego. 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce. 

zgodnie z 

harmonograme

m 

wychowawcy 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń potrafi 

efektywnie 

wykorzystywać 

czas. 

 

Podnoszenie jakości 

kształcenia oraz 

dostępności wsparcia 

udzielanego uczniom. 

 

Wsparcie nauczycieli w 

rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i 

przekrojowych uczniów, w 

szczególności z 

wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych 

zakupionych w ramach 

programu „Laboratoria 

przyszłości” 

Organizowanie pomocy w zakresie  

niwelowania deficytów rozwojowych i 

trudności szkolnych - kierowanie 

uczniów na badania specjalistyczne. 

Organizacja zajęć wspomagających w 

szkole:   

 dydaktyczno-wyrównawczych, 

 korekcyjno-kompensacyjnych, 

 logopedycznych,  

 rewalidacyjnych,  

 terapeutycznych (społeczno-

emocjonalnych, rozwjających 

umiejetności uczenia się) 

 wspomagających  

Udział w zajęciach „Laboratoria 

przyszłości”. 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli 

do pracy z uczniami w ramach 

programu Laboratoria przyszłości”. 

Udział w zajęciach rozwijających 

uzdolnienia, praca z uczniem 

zdolnym.   

Udział w konkursach i zawodach. 

Udział w zajęciach z oferty świetlicy 

cały rok  wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

 

Uczniowie o 

specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych są 

objęci systemem 

opieki. 

Uzyskiwane wyniki 

satysfakcjonują 

uczniów, rodziców i 

szkołę. 

Uczniowie 

podnoszą swoje 

umiejętności i 

wiadomości. 

Nauczyciele 

wykorzystują  

pomoce w ramach 

programu 

„Laboratoria 

przyszłości”. 

 



szkolnej. 

Realizacja programu wspierającego 

efektywne uczenie się Wiem jak. 

Wspieranie procesu edukacji 

metodami aktywnymi.  

Nawiązywanie i utrzymywanie stałego 

kontaktu z rodzicami / opiekunami 

uczniów oraz zachęcanie ich do 

większego angażowania się w sprawy 

szkoły i jej uczniów. 

 

 

Sfera społeczna 

Dojrzałość społeczna: konstruktywne role społeczne, kształtowanie postaw społecznych 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne 

 

Termin  Odpowiedzialni                   Zamierzone        

osiągnięcia 

 Zadania  Działania 

 

Kształtowanie 

umiejętności wchodzenia 

w interakcje 

z ludźmi w sposób 

zapewniający zadowolenie 

obydwu stron. Rozwijanie 

poczucia przynależności 

do grupy. 

Opracowanie harmonogramu i 

tematyki zajęć reintegracyjnych na 

podstawie przeprowadzonej w szkole 

diagnozy potrzeb dotyczącej kondycji 

psychicznej uczniów. 

Lekcje wychowawcze – gry i zabawy 

integracyjne, rozmowy, warsztaty. 

Realizacja programu adaptacji 

pierwszoklasistów. 

Spotkania klasowe, wycieczki, 

wyjazdy, ogniska, wspólne zabawy. 

Działania zaplanowane w planach 

pracy Pedagoga i SU. 

Wykorzystanie e-lekcje 

cały rok  wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń ma poczucie 

przynależności do 

klasy. 

Uczeń realizuje 

potrzebę działania 

w grupie klasowej. 

Współtworzy i 

respektuje normy 

klasowe. Uczy się 

odpowiedzialności 

za działanie i 

wizerunek grupy. 

Stara się rozumieć 

lepiej innych ludzi, 



Europejskiego Centrum Rozwoju 

Kadr Ja – przyjaciel, kolega, 

koleżanka.  

tak, aby uniknąć 

pochopnych opinii i 

decyzji. 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: 

wyrażanie 

własnych opinii, 

przekonań i poglądów. 

Działania Rady Klasowej, tworzenie 

kodeksów klasowych. 

Warsztaty z zakresu komunikacji 

społecznej, pracy w zespole, 

funkcjonowania wśród innych, 

analizy sytuacji problemowych i 

możliwości ich konstruktywnego 

rozwiązywania. 

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 

metod umożliwiających prezentację 

własnych odczuć i przeżyć, np. w 

formie dramy. 

  

Działania edukacyjne: dramy, filmy, 

spektakle ukazujące skutki i sposoby 

zapobiegania agresji. 

Porady i konsultacje.  

Kurs mediacji dla uczniów chętnych. 

 

 

cały rok  wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń dostrzega 

podobieństwo i 

różnicę między 

ludźmi i szanuje 

odmienny sposób 

życia innych. 

Uczeń ma 

umiejętność 

obcowania z 

innymi, dostrzega, 

jak wiele może dać 

innym i jak wiele od 

innych otrzymać. 

Ma poczucie 

przynależności do 

grupy (rodzina, 

koledzy, 

przyjaciele) i 

respektuje reguły 

współżycia. 

Potrafi znaleźć 

najlepszy sposób 

zachowania w 

przypadku 

przemocy i agresji 

zdarzającej się w 

szkole, klasie i 

środowisku. 

Uwrażliwianie na różne 

obszary ludzkich 

Działalność charytatywna, wolontariat 

szkolny. 

cały rok  wychowawcy 

wszyscy 

Uczeń prezentuje 

postawę 



problemów 

i potrzeb poprzez 

kształtowanie potrzeby 

udzielania pomocy. 

Udział w projekcie Empatyczna klasa. 

Opracowanie Program Szkolnego 

Wolontariatu. 

 

nauczyciele 

pedagog 

opiekun szkolnego  

wolontariatu 

pedagog specjalny  

psycholog 

altruistyczną, jest 

koleżeński, 

życzliwy i wrażliwy 

na potrzeby innych. 

Szanuje godność 

innych osób, potrafi 

pracować 

społecznie. 

Rozwijanie 

samorządności. 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego, wybory samorządów 

klasowych, bieżąca kontrola ich 

działalności, wybory opiekuna 

samorządu uczniowskiego 

 

cały rok  wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

opiekun SU 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń  potrafi 

planować, 

realizować i oceniać 

własne działania 

oraz dokonywać 

samodzielnych 

wyborów. 

Kształtowanie 

przekonania o społecznym 

wymiarze istnienia osoby 

ludzkiej, a także o 

społecznym aspekcie 

bycia uczniem szkoły. 

Rozumienie i 

respektowanie 

obowiązujących norm.  

Omówienie zasad statutu szkoły i 

regulaminów szkolnych. 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce. 

Szkolne obchody Międzynarodowego 

Dnia Praw Człowieka 

I semestr 

 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

opiekun SU 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczniowie zgodnie 

wypełniają 

obowiązki i 

zadania, potrafią 

budować relacje 

społeczne i bronić 

się przed presją 

grupy. 

Kształtowanie postawy 

szacunku wobec 

środowiska naturalnego. 

Udział w akcji sprzątania świata. 

Udział w akcjach charytatywnych na 

rzecz zwierząt, wycieczki 

krajoznawcze. 

Organizacja obchodów Dnia Ziemi. 

Dbanie o czystość otoczenia. 

Segregacja odpadów. 

Zbiórka surowców wtórnych oraz 

baterii. 

cały rok  wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń potrafi 

wskazywać 

pozytywne i 

negatywne aspekty 

ingerencji 

człowieka w 

środowisko, czuje 

się odpowiedzialny 

za stan środowiska, 



Dokarmianie zwierząt w zimie. 

Otaczanie opieką szkolnej zieleni. 

Konkursy wiedzy z zakresu ekologii i 

znajomości środowiska naturalnego.  

jest wrażliwy na 

otaczającą przyrodę  

i piękno natury 

zna i stosuje w 

praktyce zasady 

ochrony środowiska 

naturalnego 

Kształtowanie aktywnej 

postawy wobec przyszłej 

pracy zawodowej oraz 

wymagań rynku pracy. 

Testy predyspozycji, indywidualne 

konsultacje. 

Wycieczki do różnych miejsc pracy. 

Udział w dniach otwartych szkół. 

Spotkania ze specjalistami PP-P. 

Spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów. 

zgodnie z 

harmonogramem 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego  

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczeń potrafi 

planować swoją 

przyszłość i ma 

świadomość drogi, 

jaką musi przebyć, 

aby zrealizować 

swoje plany. 

Budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku 

w społeczności szkolnej. 

 

Zachęcenie uczniów do udziału np. w 

pracach w Samorządzie Szkolnym, 

zespołach wokalnych, drużynach 

sportowych, a także wolontariackich  

- udzielanie pomocy osobom 

potrzebującym tj. udzielanie 

korepetycji osobom ze słabszymi 

wynikami w nauce.  

zgodnie z 

harmonogramem 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

opiekun SU 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczniowie potrafią 

bronić własnego 

zdania i brać pod 

uwagę zdanie 

innych, odnoszą się 

z szacunkiem do 

kolegów i 

prezentowanych 

przez nich 

poglądów, potrafią 

dyskutować, 

argumentować, 

wnioskować. 

Sfera aksjologiczna 

Kultura: wartości, normy, wzory zachowań 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne Termin Odpowiedzialni                  Zamierzone        



 osiągnięcia 

 Zadania  Działania 

 

Rozwój poszanowania 

dziedzictwa narodowego i 

kształtowanie 

świadomości narodowej. 

Wskazywanie autorytetów 

i wzorców moralnych. 

Poznanie kultury 

rodzimej, zaznajamianie z 

kulturą regionu. 

Działania na rzecz 

szerszego udostępniania 

kanonu i założeń edukacji 

klasycznej oraz sięgania 

do dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy, 

min. przez ukazywanie 

przykładów 

funkcjonowania języka 

łacińskiego jako źródła 

innych języków lub jako 

uniwersalnego języka 

opisywania świata nauki i 

przyrody.  

 

Świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych, lekcje wychowawcze 

na temat patriotyzmu. 

Organizowanie lekcji, akademii, apeli, 

imprez upamiętniających ważne 

wydarzenia z historii kraju i regionu, 

Czczenie świąt związanych z 

tradycjami rodzinnymi. Wycieczki, 

tematyczne. 

Lekcje poświęcone edukacji 

klasycznej, dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy. 

zgodnie z 

harmonogramem 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

ksiądz 

nauczyciel historii 

 

Uczniowie 

posiadają wiedzę z 

zakresu historii i 

kultury regionu i 

państwa, rozumieją 

postawę, ofiarności, 

solidarności, 

prezentują postawę 

szacunku dla 

tradycji. Mają 

poczucie 

tożsamości 

narodowej, 

regionalnej i 

kulturowej. 

 

Poznanie dorobku 

kulturalnego Europy, 

świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i 

szacunku dla innych 

narodów, kultur, religii. 

Międzynarodowe wymiany 

młodzieży, lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, wycieczki. 

zgodnie z 

harmonogramem 

wychowawcy 

przewodniczący 

zespołu do spraw 

wymiany 

międzynarodowej 

Uczniowie są 

otwarci wobec ludzi 

innej rasy, 

narodowości, a 

także o odmiennych 

poglądach. Są 



świadomi, że ludzie 

różnią się od siebie,  

rozumieją, że 

różnorodność może 

wzbogacać, a nie 

dzielić. 

Uczenie właściwego 

pojęcia tolerancji, odwagi 

w reagowaniu na 

niesprawiedliwość, 

krzywdę drugiego 

człowieka i agresję. 

Kształtowanie 

prawidłowego rozumienia 

wolności jednostki opartej 

na poszanowaniu 

człowieka. 

Wychowanie zmierzające 

do osiągnięcia ludzkiej 

dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na 

prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do 

odpowiednich decyzji. 

Lekcje organizowane przez pedagoga 

i psychologa szkolnego. 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce. 

Wykorzystanie e-lekcji Europejskiego 

Centrum Rozwoju Kadr pt. Być 

tolerancyjnym i Savoir-vivre w 

kontaktach z osobami 

niepełnosprawnymi. 

zgodnie z 

harmonogramem 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

opiekun SU 

pedagog specjalny  

psycholog 

Uczniowie 

odróżniają dobro od 

zła, prawdę od 

fałszu, szanują 

innych,  poszukują 

mądrości i piękna, 

potrafią 

podejmować 

właściwe decyzje. 

Kształtowanie potrzeby 

uczestnictwa w kulturze. 

Wyjazdy do teatru, filharmonii, 

muzeum, galerii sztuki oraz wydarzeń 

plenerowych. Organizowanie spotkań 

z przedstawicielami kultury i sztuki. 

zgodnie z 

harmonogramem 

wychowawcy 

przewodniczący 

zespołu promocji 

kultury 

 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia 

w kontekście analizy 

wpływów rówieśników i 

Zajęcia warsztatowe mające na celu 

zwiększenie uczniowskiej 

niezależności oraz odporności na 

presje środowiskową. Lekcja pt. 

zgodnie z 

harmonogramem 

wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

Uczeń potrafi 

skutecznie i 

zdecydowanie 

odmówić w sytuacji 



mediów na zachowanie. Współczesne media, a rzeczywistość.. 

Trening asertywności – odgrywanie 

przedstawionych tzw. sytuacji 

trudnych w parach. 

opiekun SU 

pedagog specjalny  

psycholog 

zagrażającej jego 

zdrowiu i 

bezpieczeństwu.  

Potrafi określić 

konsekwencje 

wyborów, szuka dla 

nich alternatyw, 

dostrzega różnicę 

pomiędzy 

decyzjami, które 

można później 

zmienić i 

decyzjami, których 

zmienić już się nie 

da. 

 

 

Opracował zespół powołany przez dyrektora w dniu 01.09.2022 

  

 


