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I. EDUKACJA PROZDROWOTNA 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin realizacji  

Osoby 
odpowiedzialne  

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych poprzez 
promowanie aktywnego  

i zdrowego stylu życia 

1. Zapoznanie uczniów 
ze zdrowym stylem 
życia 

2. Przedstawienie 
podstawowych 
informacji na temat 
właściwego sposobu 
odżywiania i zaburzeń 
odżywiania 

3. Zapoznanie uczniów z 
prawami dziecka-
pacjenta  

4. Upowszechnienie 
konstruktywnych 
sposobów spędzania 
czasu wolnego 

 
5. Stwarzanie uczniom 

możliwości 
uczestniczenia w 
zajęciach ruchowych 
 

6. Stworzenie bogatej 
oferty zajęć 
pozalekcyjnych 

1. Lekcje wychowawcze; 
pogadanki; spotkania ze 
specjalistami ds. żywienia. 
2. Spotkania z 
dietetykiem;  zajęcia 
profilaktyczne; gazetki 
szkolne; konkursy 
plastyczne; zajęcia 
świetlicowe. 
3. Lekcje wychowawcze. 
 
 
4. Działalność Szkolnych 
Klubów; Oferta zajęć 
pozalekcyjnych;  
Wycieczki; Rajdy. 
 
5.  Bogata oferta zajęć 
sportowych;  Szkolny 
Dzień Sportu. 
 
 
6. Działalność kół 
zainteresowań. 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Opiekunowie Samorządu, 
Pielęgniarka, 
Dyrektor. 
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Zapobieganie różnym 
uzależnieniom.  

1. Dostarczenie, 
porządkowanie i 
systematyzowanie 
wiedzy uczniów na 
temat uzależnień 
 

2. Ukazywanie 
negatywnych skutków 
spożywania alkoholu, 
palenia papierosów i 
zażywania różnych 
środków 
psychoaktywnych 
 

3. Zapobieganie 
ryzykownym 
zachowaniom i 
próbom 
eksperymentowania z 
substancjami 
 

4. Wzmacnianie w 
uczniach umiejętności 
odmawiania i 
kształtowanie 
postawy asertywnej 

1.  Spektakle 
profilaktyczne; Warsztaty; 
Apele profilaktyczne; 
Spotkania ze specjalistami; 
Gazetki informacyjne. 
 
2. Pogadanki; Lekcje 
wychowawcze; Filmy 
edukacyjne; zajęcia 
wychowania do życia w 
rodzinie. 
 
 
 
3.  Obserwacja zachowań 
uczniów; Niedopuszczani 
do przebywania na terenie 
szkoły osób obcych; 
monitoring szkolny. 
 
 
4. Warsztaty 
psychoedukacyjne; 
indywidualne konsultacje 
psychologiczne 

Cały rok szkolny 

Pedagog, 
Psycholog, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Pielęgniarka, 
Pracownicy szkoły, 
Specjaliści. 
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II. BEZPIECZEŃSTWO 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin realizacji  

Osoby 
odpowiedzialne  

Zwiększanie świadomości 
na temat zagrożeń w 

Internecie 

1. Zapoznanie uczniów z 
zagrożeniami 
czyhającymi w 
Internecie 

2. Dostarczanie uczniom 
wiedzy na temat 
różnorodnych treści 
umieszczanych w 
Internecie 

3. Nauka rozpoznawania 
pierwszych objawów 
uzależnienia od 
komputera i Internetu 

Lekcje wychowawcze; 
gazetka informacyjna; 
zajęcia warsztatowe; 

pogadanki; spotkania z 
Policjantem. 

Cały rok 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Dyrektor, 
Pedagog, 
Psycholog, 
Opiekunowie Szkolnego 
Klubu Bezpieczeństwa, 
Pielęgniarka, 
Specjaliście, 
Pracownicy szkoły. 

Kształtowanie 
umiejętności rozróżniania 

pozytywnych 
i negatywnych treści 

zawartych w Sieci 

1. Uczenie krytycznego 
myślenia wobec 
otrzymanych 
informacji 

2. Wykorzystywanie 
zasobów Internetu do 
celów edykacyjnych 

1. Lekcje wychowawcze, 
zajęcia psychoedukacyjne. 
 
2. Lista przydatnych stron 
Internetowych do nauki; 
pogadanki; zajęcia 
świetlicowe; zajęcia 
komputerowe 

Cały rok 

Wskazywanie sposobów 
postępowania w sytuacji 

bycia ofiarą lub świadkiem 
cyberprzemocy 

1. Uczenie technik 
asertywnych 

 
 

1. Zajęcia 
psychoedukacyjne, 
konsultacje 
psychologiczne 

Cały rok 
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2. Dostarczenie wiedzy 
na temat instytucji 
udzielających pomocy 
w sytuacji przemocy 
 

3. Ukazywanie ścieżki 
postępowania w 
sytuacji ujawnienia 
cyberprzemocy wśród 
uczniów.  

2. Ulotki, plakaty, gazetka 
szkolna, zajęcia 
wychowawcze 
 
 
3. Pogadanki, lekcje 
wychowawcze, 
interwencje psychologa i 
pedagoga. 

Rozwijanie świadomości 
dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do 
ochrony danych 
osobowych oraz 

ograniczonego zaufania do 
osób poznanych w sieci. 

1. Dostarczenie uczniom 
wiedzy na temat 
ochrony danych 
osobowych  
 

2. Ukazanie 
konsekwencji 
umieszczania 
niewłaściwych treści  

Lekcje wychowawcze, 
Spotkania z Policjantem, 

Zajęcia komputerowe 
 
 
 

Cały rok 

Unikanie niebezpiecznych 
kontaktów i sytuacji 

1. Zapoznanie z 
telefonami 
alarmowymi 

2. Dostarczanie wiedzy 
na temat pierwszej 
pomocy 
przedmedycznej 

3. Nabycie umiejętności 
właściwego 
zachowania się w 
przypadku kontaktu z 

1.  Ulotki informacyjne; 
gazetki szkolne; zajęcia 
wychowawcze. 
2. Lekcje wychowawcze; 
pogadanki; prelekcje; 
ćwiczenia praktyczne na 
lekcji w-f i techniki. 
3. Pogadanki na lekcjach; 
lekcje wychowawcze; 
próbne alarmy pożarowe 
 

Cały rok szkolny 
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przedmiotami 
niebezpiecznymi 

4. Przestrzeganie zasad i 
regulaminów sal 
lekcyjnych 

 

 
 
4. Zapoznanie z 
regulaminami sal 
lekcyjnych; pogadanki.  

 

III. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin realizacji  

Osoby 
odpowiedzialne  

Kształtowanie 
umiejętności 

rozpoznawania własnych 
cech osobowości, 

gromadzenia  
i porządkowania wiedzy  

o sobie 

1. Udzielanie informacji 
zwrotnych uczniom 
na temat ich osiągnięć 
i poziomu pracy 
 
 
 

2. Ukierunkowanie 
dociekliwości 
poznawczej uczniów 

1. Elementy oceniania 
kształtującego na lekcjach 
przedmiotowych; 
rozmowy indywidualne 
uczniów  z psychologiem i 
pedagogiem;  
 
2. Zajęcia z doradztwa 
zawodowego, konsultacje 
z psychologiem. 

Cały rok 

Wychowawcy,  
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog. 
 

Rozwijanie kompetencji 
czytelniczych oraz 

czytelnictwa wśród dzieci. 

1. Rozbudzanie u 
uczniów 
zainteresowania 
książką i czytaniem 
 
 

1. Poszerzanie 
księgozbioru o nowości 
czytelnicze, konkursy, 
akcje „Cała Polska czyta 
dzieciom”, plakaty 
reklamujące książkę.  

 
 
 
 

Cały rok 
 

Biblioteka, 
Wychowawcy,  
Nauczyciele, 
Specjaliści. 
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2. Ukazywanie korzyści 
płynących z czytania 
książek 
 

3. Rozwijanie u uczniów 
umiejętności czytania 
ze zrozumieniem 
 

4. Aktualizowanie 
księgozbioru 
biblioteki szkolnej 

2. Nagrody dla najlepszych 
czytelników w szkole, 
konkursy literackie.  
 
3. Lekcje języka polskiego, 
zajęcia wyrównawcze, 
koła zainteresowań 
 
4. Pozyskiwanie nowych 
pozycji czytelniczych. 

 
 
 
 
 
 
 

W miarę potrzeb 

Kształtowanie 
umiejętności racjonalnego 
spędzania czasu wolnego. 

1. Wyrabianie nawyku 
odpowiedniego 
wykorzystania czasu 
wolnego 
 

2. Ukazywanie skutków 
nadmiaru 
obowiązków  dla 
kondycji 
psychofizycznej 
człowieka 
 

3. Zwiększanie 
świadomości 
dotyczącej 
zachowania 
równowagi między 
pracą a odpoczynkiem 

1. Warsztaty z zarządzania 
czasem wolnym; 
pogadanki; lekcje 
wychowawcze. 
 
2. Rozmowy z rodzicami; 
filmy edukacyjne; 
pogadanki; konsultacje z 
pedagogiem i 
psychologiem. 
 
 
3. Dostosowanie ilości 
pracy domowej do 
możliwości 
psychofizycznych ucznia; 
rozmowy z rodzicami. 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Rodzice, 
Psycholog, 
Pedagog. 
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Rozbudzanie wśród 
uczniów zaangażowania 
do poszukiwania wiedzy  
i dociekania prawdy oraz 
rozwijania umiejętności. 

1. Motywowanie 
uczniów do rozwijania 
talentów i 
zainteresowań 
 
 

2. Wskazywanie na 
konieczność 
wykorzystywania 
informacji z różnych 
źródeł, stosowania 
technologii 
komputerowej 

 
 
3. Stwarzanie uczniom 

zdolnym możliwości 
praktycznego 
wykorzystania wiedzy 
 

4. Pomoc uczniom ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 

1. Stypendia naukowe, 
sportowe; Prezentacja 
Pucharów (Witryna w holu 
szkoły); elementy 
motywacji w systemie 
oceniania. 
2. Prezentacje 
multimedialne; referaty 
przygotowywane na 
komputerze; zajęcia 
komputerowe; zajęcia 
biblioteczne 
 
 
 
3. Konkursy; zajęcia 
pozalekcyjne; współpraca 
z uniwersytetami. 
 
 
4. Zajęcia rewalidacyjne, 
korekcyjno-
kompensacyjne, 
wyrównawcze; zajęcia 
świetlicowe; metody 
aktywizujące na lekcjach; 
Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna. 

Cały rok szkolny 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Świetlica, 
Biblioteka, 
Rodzice, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Specjaliści. 
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IV. RELACJE MIĘDZYLUDZKIE 

 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin realizacji  

Osoby 
odpowiedzialne  

Kształtowanie 
umiejętności 

nawiązywania 
i podtrzymywania 

koleżeńskich relacji z 
rówieśnikami 

1. Stworzenie klasowych 
kodeksów właściwego 
zachowania i 
budowania relacji 
koleżeńskich  
 

2. Wskazywanie 
właściwych  
sposobów 
nawiązywania relacji. 

1. Zajęcia integracyjne w 
zespole klasowych; Lekcje 
wychowawcze; Warsztaty 
team-building; prace 
grupowe. 
 
2. Zajęcia profilaktyczne; 
pogadanki; praca w 
grupach; trening 
umiejętności społecznych; 
lekcje psychoedukacyjne. 

Cały rok 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog. 
Świetlica. 

Zwiększanie umiejętności 
budowania relacji z 
innymi, opartych na 

szacunku, akceptacji i 
zrozumieniu. 

1. Integrowanie 
zespołów klasowych 

 
 
2. Budowanie przyjaznej 

atmosfery w szkole 
 
 

1. Zajęcia integracyjne, 
lekcje wychowawcze, 
wycieczki, Zielona Szkoła 
 
2. Zajęcia integracyjne, 
Uroczystości szkolne, 
Wycieczki, Dyskoteki, 
Dzień Otwartej Szkoły, 
Rodzinny Festyn Szkolny. 

Cały rok 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Świetlica, 
Biblioteka, 
Rodzice, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Pracownicy szkoły. 



10 
 

Rozwijanie empatii, 
umiejętności 

podejmowania działań 
mających na celu pomoc 

słabszym oraz 
rozwiązywania konfliktów 

i sporów. 

1. Przeciwdziałanie 
agresywnym formom 
zachowania 
 
 
 
 
 

2. Nagradzanie uczniów 
za przejawy 
właściwego 
rozwiązywania 
konfliktów 

 
 

3. Uczenie dzieci technik 
negocjacji i mediacji  

1. Zajęcia wychowawcze; 
Interwencje psychologa i 
pedagoga; Wzmocnienie 
dyżurów nauczycieli; apele 
porządkowe; system 
nagród i kar, współpraca z 
rodzicami. 
 
2. Wewnątrzszkolny 
System Oceniania 
Zachowania; Dyplom dla 
wzorowego ucznia; 
Słowne pochwały na 
forum klasy. 
 
3. Lekcje wychowawcze; 
zajęcia psychoedukacyjne.  

Cały rok 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Świetlica, 
Biblioteka, 
Rodzice, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Specjaliści. 
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V. RODZINA 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin realizacji  

Osoby 
odpowiedzialne  

Budowanie ścisłej 
współpracy szkoły  

z rodzicami 

1. Systematyczne 
przekazywanie 
informacji rodzicom 
na temat postępów  
w nauce i zachowania 
dziecka w szkole 

 
 
 
 
 
 
2. Rozwijanie 

kompetencji 
wychowawczych 
rodziców. 

 
 
3. Umożliwianie 

rodzicom wpływu na 
działania szkoły 
 
 
 
 

1. Klasowe i ogólnoszkolne 
zebrania z rodzicami; 
Organizowanie „Dni 
Otwartej Szkoły”; 
Bezpośrednie kontakty z 
nauczycielami w ramach 
konsultacji 
indywidualnych; 
Konsultacje z Pedagogiem 
i Psychologiem. 
 
 
2. Wywiadówki 
profilaktyczne; Warsztaty 
Psychoeduakcyjne; 
Indywidualne konsultacje 
psychologiczne;  
 
3. Wybór członków i 
działalność Rady 
Rodziców; Wybory do 
„Trójek klasowych”; 
Udział w tworzeniu 
dokumentów szkoły;  
Pomoc w organizowaniu 

Cały rok szkolny 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Świetlica, 
Biblioteka, 
Rodzice, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Specjaliści. 
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4. Współpraca z 
instytucjami 
wspomagającymi 
szkołę w funkcjach 
wychowawczych. 

imprez szkolnych i 
klasowych  
 
4. Współpraca z GOPS, 
PCPR, ŚCPiE, Powiatową 
Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w 
Piekoszowie 

Rozwijanie u uczniów 
umiejętności lepszego 

rozumienia siebie 

1. Wzmacnianie u 
uczniów pozytywnej 
samooceny  

 
2. Uczenie akceptowania 

samego siebie 
 

3. Dostrzeganie 
własnych mocny i 
słabych stron 

Zajęcia wychowawcze, 
Indywidualne zajęcia 

terapeutyczne; zajęcia 
integracyjne dla zespołów 

klasowych, elementy 
oceniania kształtującego. 

Cały rok 

Wychowawcy,  
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Rodzice 

Kształtowanie i rozwijanie 
postawy 

odpowiedzialności za 
swoje wybory 

1. Propagowanie 
prawdomówności i 
uczciwej postawy 
wśród uczniów 
 

2. Wskazywanie na 
konsekwencje 
ukrywania prawdy 
oraz kłamstwa 

Lekcje wychowawcze; 
Zajęcia terapeutyczne; 

Spotkania wychowawców 
z rodzicami; system kar i 

nagród. 

Cały rok  

Wychowawcy,  
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Rodzice 
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VI. PATRIOTYZM  

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin realizacji  

Osoby 
odpowiedzialne  

Kształtowanie szacunku do 
własnego państwa, 

symboli narodowych, 
pamiątek historycznych 

1. Podtrzymywanie 
tradycji państwowych 
i związanych z historią 
narodu 
 

 
2. Organizowanie 

uroczystości 
związanych z 
obchodami świąt 
państwowych  

1.  Wycieczki do muzeów i 
miejsc historycznie 
ważnych; Spotkania 
wigilijne, apele 
okolicznościowe, lekcje 
historii. 
2. Apele okolicznościowe 
związane ze świętami 
państwowymi; gazetki; 
pogadanki, lekcje historii. 

Cały rok  

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Rodzice, 
Świetlica, 
Biblioteka, 
Dyrektor. 
 

Kultywowanie 
regionalnych tradycji 

1. Ukazywanie bogactwa 
historyczno-
kulturalnego naszego 
regionu 

 

1. Wycieczki regionalne; 
udział w imprezach 
środowiskowych, opieka 
nad grobem nieznanego 
żołnierza, Izba Pamięci. 

W miarę potrzeb 

Poznawanie historii szkoły 

1. Dostarczenie wiedzy 
na temat patrona 
szkoły  
 
 

2. Organizowanie 
uroczystości 
związanych z historią 
szkoły 

1. Opieka nad Izbą 
Pamięci; pogadanki; lekcje 
historii, lekcje języka 
polskiego, apele 
okolicznościowe 
2. Uroczystość 50-lecia 
Powstania Szkoły 

W miarę potrzeb 
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VII. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 

Cele szczegółowe 
Zadania 

wychowawcze 
Formy realizacji 

zadania 
Termin realizacji  

Osoby 
odpowiedzialne  

Kształtowanie 
umiejętności właściwego 

komunikowania się w 
różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o 
język  

i kulturę wypowiadania 
się. 

1. Wyrabianie u uczniów 
nawyku reagowania 
na niewłaściwe 
zachowania innych 
osób. 
 

2. Zwracanie uwagi na 
kulturalne 
wypowiadanie się 
przez uczniów 
 
 

3. Ukazywanie uczniom 
właściwych postaw 
zachowania się w 
sytuacjach 
konfliktowych  

1. Lekcje wychowawcze, 
Inscenizacje, spektakle, 
filmy edukacyjne, 
pogadanki,  
 
 
2. Pogadanki, Lekcje 
języka polskiego, System 
nagród i kar, konkursy 
recytatorskie, Koło 
teatralne. 
 
3. Zajęcia 
psychoedukacyjne, 
Współpraca z grupą 
rówieśniczą i osobami 
dorosłymi, 
Wewnątrzszkolny System 
Oceniania, Lekcje 
wychowawcze. 

Cały rok 

Wychowawcy,  
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Logopeda, 
Świetlica, 
Biblioteka, 
Pracownicy Szkoły 

Rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach 
międzyludzkich. 

1. Uczenie sposobów 
rozwiązywania 
konfliktów 
rówieśniczych 

2. Prowadzenie 

 
 
 

Zajęcia wychowawcze, 
Zajęcia profilaktyczne, 

 
 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy,  
Nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog, 
Logopeda, 
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negocjacji 
3. Uczenie wzajemnego 

zrozumienia i 
partnerstwa 

4. Rozwijanie 
umiejętności 
rozumienia uczuć 
innych (empatii) 

Zajęcia integracyjne,  
Indywidualne rozmowy z 

psychologiem i 
pedagogiem, Negocjacje i 

Mediacje rówieśnicze 

Świetlica, 
Biblioteka, 
Pracownicy Szkoły 

 


