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WSTĘP 

Wychowanie to 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.  

(art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) 

 

Wychowanie i profilaktyka jako jeden z wymiarów pracy edukacyjnej nauczycieli 

 

Wychowanie i profilaktyka stanowią integralną część działalności każdego nauczyciela 

naszej szkoły. Nauczyciele w zakresie wychowania pełnią funkcję wspomagającą i uzupełniającą w 

stosunku do rodziców. Przyjęty program wychowawczo - profilaktyczny jest spójny z programami 

nauczania, kształtuje postawy i umiejętności.  

W ramach nauczania uczeń przyswaja sobie ze zrozumieniem określone treści, a dzięki 

kształtowaniu umiejętności nabywa zdolność ich praktycznego stosowania. Wychowanie pozwala 

uczniowi dalej podążać tą drogą i rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na 

poszukiwanie  prawdy, dobra i piękna w świecie. Profilaktyka stanowi uzupełnienie wychowania i  

jest ukierunkowana na: promocję zdrowego stylu życia wśród uczniów; wspomaganie ucznia w 

radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 

ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, 

szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego 

zdrowy styl życia; inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, 

rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i 

jego zdrowemu życiu (Gaś Z. B., 2003, s. 168). 

Program wychowawczo - profilaktyczny został osadzony w tradycji szkoły i lokalnej 

społeczności. Opracowano go na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych i 

środowiskowych społeczności szkolnej, poprzez obserwację uczestniczącą m.in. zachowania 

uczniów w różnych obszarach. Ponadto w oparciu o analizę dokumentacji szkolnej, w tym 

dzienników lekcyjnych,  protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych 

oraz ankietą przeprowadzoną we wrześniu 2018 roku wśród nauczycieli, rodziców uczniów z 

różnych poziomów nauczania oraz uczniów starszych klas szkoły podstawowej. 

  Przedstawia cele i zadania wychowawcze szkoły oraz opis działań wychowawczych i 

profilaktycznych prowadzących do ich pełnej realizacji z uwzględnieniem potrzeb wychowanków i 

zasobów szkoły. Treści tego programu są zgodne ze Statutem Szkoły, z realizacją zadań w zakresie 

wychowania i opieki mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 
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ROZDZIAŁ I 

 

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu swoimi założeniami 

wpisuje się w następujące dokumenty: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356). 

 Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991r. (Dz. U. 2016 poz. 1943 z poźń. zm.). 

 Statut Szkoły z załącznikami takimi jak WSO, „Ceremoniał Szkolny”, „Regulamin 

ucznia” i „Kodeks Ucznia Sportowca” oraz inne regulaminy obowiązujące w szkole. 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (zmiany: Dz. U. z 2017 poz. 60).  

 Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania 

(Dz. U. z 2017 poz. 703).  

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1249). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. 2016 poz. 487 tekst jednolity). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 

jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 

w tych jednostkach ( Dz. U.2016. 1154 z dnia 2016.08.01). 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2016 poz. 224 tekst 

jednolity). 
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ROZDZIAŁ II 

 

OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZE. 

 Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia (intelektualnego, psychicznego, społecznego, 

zdrowotnego, estetycznego, moralnego, duchowego). 

 Kształtowanie postaw społecznych opartych na poszanowaniu prawa każdego człowieka do 

odmienności poglądów – wyboru dróg życiowych i kreatywnego myślenia. Uwrażliwianie na 

uczucia innych ludzi. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych pozwalających budować i 

utrzymywać relacje społeczne z innymi. 

 Budzenie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego: 

 odnajdywanie swojego miejsca w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej, 

państwie, Europie i świecie, 

 budowanie systemu wartości chroniących tożsamość narodową- duma z Ojczyzny. 

 Kształtowanie umiejętności i postaw uczniów umożliwiających im poznawanie świata, radzenia 

sobie w zmieniającym się współczesnym świecie, przy jednoczesnym realizowaniu systemu 

wartości opartego na szacunku wobec drugiego człowieka. 

 Wspomaganie ich w samodzielności uczenia się, inspirowanie do wyrażania własnych myśli i 

przeżyć. 

 Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywowanie do dalszej edukacji i realizacji 

własnych celów poprzez rzetelną pracę i uczciwość. 

 Kształtowanie świadomości społecznej i ekologicznej, rozumianych jako potrzeby budowania 

pozytywnych relacji w środowisku społecznym i dbałości o środowisko naturalne oraz związane 

z tym kształtowanie odpowiedzialności za siebie, swoje wybory i postępowanie. 

 

W tym zakresie szkoła: 

1. Zapewnia uczniom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych na terenie placówki, 

poza budynkiem szkolnym oraz w czasie wycieczek. 

2. Zabezpiecza doraźną pomoc medyczną.  

3. Zapewnia uczniom warunki do rozwoju kultury fizycznej, kształtuje nawyki uprawiania 

sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku. 

4. Organizuje pomoc materialną dla uczniów, wymagających wsparcia materialnego w 

zakresie wyposażenia edukacyjnego przy współpracy z Urzędem Miasta, MOPR -em i Radą 

Rodziców. 

5. Zapewnia uczniom, w zależności od potrzeb, różnorodne zajęcia, w tym dydaktyczno-
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wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające uzdolnienia, socjoterapeutyczne i 

inne specjalistyczne. 

6. Współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie: diagnozy i terapii 

uczniów, psychoedukacji i profilaktyki, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, 

wspomagania sytuacji życiowej uczniów. 

 

3.1. ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO. 

 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, 

powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w  wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym. 

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i 

piękna w świeci. 

3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów, jak i całej 

edukacji na danym etapie. 

4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i 

społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność 

za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych. 

5. Poszukiwali, odkrywali, dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie. 

6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowywali 

się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie. 

7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i 

hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się. 

8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; 

umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

 

3.2. ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO 

1. Rozpoznanie predyspozycji, zainteresowań, zdolności i potrzeb uczniów oraz dbałość o ich rozwój. 

2. Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości. 

3.  Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i  społecznej przez 

wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu. Profilaktyka uzależnień. 

4. Budowanie konstruktywnego systemu wartości oraz obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną 
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samoocenę. 

5. Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych 

(zagrażających zdrowiu psychicznemu) oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących 

lub negujących różne zachowania swoje i innych osób, zwłaszcza umiejętności krytycznego myślenia. 
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ROZDZIAŁ III 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I SZKOLNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI Z ROKU SZKOLNEGO 2017/2018. 

 

Celem ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego obowiązującego na rok szkolny 2017/2018 

wykorzystano: 

1. dane z obserwacji uczniów w środowisku szkolnym, 

2. doświadczenia wypływające z indywidualnych kontaktów z rodzicami,  

3. spostrzeżenia z rozmów i zajęć z uczniami,   

4. wnioski z dyskusji w zespołach przedmiotowych nauczycieli, 

5. analizę sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w roku szkolnym 2017/2018, 

6. wnioski po klasyfikacji końcowej w roku szkolnym 2017/2018, 

7. ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów. 

 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy ewaluacyjnej stwierdzono, iż istnieje potrzeba 

kontynuowania działań wychowawczo-profilaktycznych, które zostały wyznaczone w ubiegłym 

roku szkolnym. Zdiagnozowano, że obszarem, w którym występuje największa liczba problemów 

jest funkcjonowanie młodego człowieka w cyberprzestrzeni, a także budowanie poprawnych relacji 

i więzi z innymi. Stąd postuluje się zwrócenie szczególnej uwagi na realizację  w roku szkolnym 

2018/2019 zadań wychowawczych, które mają na celu wspieranie uczniów/wychowanków w 

bezpiecznym i odpowiedzialnym poruszaniu się w Internecie, w tym przeciwdziałanie inicjacji w 

zakresie różnych zachowań ryzykownych zagrażających zdrowiu psychicznemu, np. 

cyberbullyingowi. 

Tym samym zauważamy konieczność wzmocnienia współpracy z rodzicami i rozwijania ich 

umiejętności wychowawczych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa ich dzieci w wirtualnej 

rzeczywistości, co przyczyni się do zapobiegania dysfunkcjom i zachowaniom niepożądanym.  A 

także w korygowaniu – tak szybko jak to możliwe – pierwszych przejawów niechcianych wzorców 

zachowań.  Taka wczesna interwencja w formie działań profilaktycznych, prowadzona w otoczeniu 

społecznym ukształtowanym w zgodzie z celami programu wychowawczo-profilaktycznego może 

ograniczyć konieczność korzystania z pomocy specjalistycznej (terapeutycznej) przez uczniów 

identyfikowanych jako należących do grup szczególnego ryzyka.    

W związku z tym, tak zaprojektowane postępowanie obliguje nas do wspierania uczniów w 

rozpoznawaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań oraz przygotowaniu ich do podejmowania 
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odpowiedzialnych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, co wpisuje się w wyżej 

wymienione oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne.  

Program Wychowawczo – Profilaktyczny zmierza do wyposażenia ucznia w taką wiedzę i 

umiejętności, aby rozumiał, prawidłowo interpretował i umiejętnie stosował obowiązujące normy i 

wartości, aby mógł on zbudować twórczą i dojrzałą osobowość. Harmonijny rozwój emocjonalno - 

społeczny młodych ludzi uwarunkowany jest niczym innym, jak wspieraniem dobrostanu 

psychicznego dzieci i młodzieży, w tym budowaniu poczucia własnej wartości, pewności, 

umiejętności wyrażania własnych potrzeb, radzenia sobie ze stresem czy nieoczekiwanymi 

przeciwnościami losu.   
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RODZIAŁ IV 

PRIORYTETY PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ NA ROK 

SZKOLNY 2018/2019. 

 

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą  potrzeb i problemów szkoły oraz bieżącą polityką 

oświatową państwa ustalono następujące priorytety pracy wychowawczo – profilaktycznej na 

rok szkolny 2018/2019: 

1. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

2. Współpraca z rodzicami i edukacja rodziców w zakresie bezpieczeństwa dzieci w 

Internecie oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych. 

3. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego 

potrzeb i możliwości. Kształtowanie konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań 

wspierających ich zdrowie psychiczne. 

 

Ponadto zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz aktualną podstawą programową 

zadaniami wychowawczo – profilaktycznymi szkoły są: 

4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych pozwalających budować i utrzymywać relacje 

społeczne z innymi. 

5. Rozwijanie obywatelskich i patriotycznych postaw uczniów. wzmacnianie poczucia 

tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych. 

6. Rozwijanie obywatelskich i społecznych postaw uczniów. przygotowanie i zachęcanie do 

podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się 

w wolontariat. 

7. Postawa szacunku dla środowiska przyrodniczego oraz motywacja do działań na rzecz 

ochrony środowiska.  

8. Kształtowanie kultury osobistej ucznia, szacunku dla każdego człowieka oraz 

odpowiedzialności za swoje zachowanie. przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.  

9. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki i zabawy oraz kształtowanie 

prozdrowotnych postaw uczniów. 

                         

 



12 

 

ROZDZIAŁ V 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019. 

Do wyżej wymienionych zadań zostały wyznaczone następujące form i metody realizacji oraz oczekiwane efekty. 

 

5. 1. BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE. ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNYCH. 

 

ETAP I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Kształtowanie umiejętności 

bezpiecznego i odpowiedzialnego 

poruszania się w Internecie. 

 Realizacja programu 

cyfrowobezpieczni.pl.- 

Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. 

 Pogadanki dla uczniów 

 Działania interwencyjne 

podejmowane przez 

wychowawcę i Zespół PPP w 

razie pojawienia się sytuacji 

problemowych 

 

 

 Uczniowie wiedzą, jak chronić 

swoje dane osobowe w 

przestrzeni wirtualnej i jak się 

bronić przed zagrożeniami w 

Internecie. 

 Uczniowie wiedzą, co to jest 

Cyberprzemoc. 

 Uczniowie znają i przestrzegają 

„Netykietę”, czyli zasady 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu i technologii 

informatycznej. 

 Uczniowie unikają w sieci 

ryzykownych zachowań oraz 

zachowań o znamionach 

cyberprzemocy, szanują 

pozostałych użytkowników sieci. 

 Koordynator projektu 

 Wychowawcy klas 

 Nauczyciele informatycy 

 Zespół PPP 

 Specjaliści z zewnątrz (Straż 

Miejska) 

 

Termin realizacji: cały rok szkolny. 

 

Zapobieganie niepożądanym 

zachowaniom w sieci. 

Rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacji wystąpienia 

Cyberprzemocy bądź innego 

zagrożenia. 

Uczenie umiejętności 

nawiązywania i utrzymywania 

relacji z innymi użytkownikami 

sieci opartej na wzajemnym 

szacunku. 
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ETAP II: Klasy IV-VIII 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Kształtowanie umiejętności 

bezpiecznego i odpowiedzialnego 

poruszania się w Internecie. 

 Realizacja programu 

cyfrowobezpieczni.pl.- 

Bezpieczna Szkoła Cyfrowa 

 Realizacja zajęć profilaktycznych 

na podstawie filmu „Na zawsze” 

w klasach VII. 
 Pogadanki dla uczniów. 

 Działania interwencyjne 

podejmowane przez wychowawcę 

i Zespół PPP w razie pojawienia 

się sytuacji problemowych. 

 

 Uczniowie wiedzą, jak chronić 

swoje dane osobowe w 

przestrzeni wirtualnej i jak się 

bronić przed zagrożeniami w 

Internecie. 

 Uczniowie wiedzą, co to jest 

Cyberprzemoc. 

 Uczniowie znają i przestrzegają 

„Netykietę”, czyli zasady 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu i technologii 

informatycznej. 

 Uczniowie unikają w sieci 

ryzykownych zachowań oraz 

zachowań o znamionach 

Cyberprzemocy, szanują 

pozostałych użytkowników sieci. 

 Koordynator projektu 

 Wychowawcy klas 

 Nauczyciele informatycy 

 Zespół PPP 

 Specjaliści z zewnątrz (Straż 

Miejska) 

 

Termin realizacji: cały rok szkolny. 
 

Zapobieganie niepożądanym 

zachowaniom w sieci. 

Rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacji wystąpienia 

Cyberprzemocy bądź innego 

zagrożeni 

Uczenie umiejętności 

nawiązywania i utrzymywania 

relacji z innymi użytkownikami 

sieci opartej na wzajemnym 

szacunku. 

Umiejętność selekcji informacji 

medialnych pod kątem ich 

rzetelności i wiarygodności. 

 

Klasy III gimnazjum  

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Kształtowanie umiejętności 

bezpiecznego i odpowiedzialnego 

poruszania się w Internecie. 

 Realizacja programu 

cyfrowobezpieczni.pl.- 

Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. 

 Pogadanki dla uczniów. 

 Działania interwencyjne 

 Uczniowie wiedzą, jak chronić 

swoje dane osobowe w 

przestrzeni wirtualnej i jak się 

bronić przed zagrożeniami w 

Internecie. 

 Koordynator projektu 

 Wychowawcy klas 

 Nauczyciele informatycy 

 Zespół PPP 

 Specjaliści z zewnątrz (Straż 

Zapobieganie niepożądanym 

zachowaniom w sieci z udziałem 

nieletnich. 
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Rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacji wystąpienia 

Cyberprzemocy bądź innego 

zagrożenia. 

podejmowane przez wychowawcę 

i Zespół PPP w razie pojawienia 

się sytuacji problemowych. 

 

 

 

 

 

 Uczniowie wiedzą, co to jest 

Cyberprzemoc. 

 Uczniowie znają i przestrzegają 

„Netykietę”, czyli zasady 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu i technologii 

informatycznej. 

 Uczniowie unikają w sieci 

ryzykownych zachowań oraz 

zachowań o znamionach 

Cyberprzemocy, szanują 

pozostałych użytkowników sieci. 

 Uczniowie potrafią ocenić  

rzetelność i wiarygodność 

informacji przekazywanej przez 

media. 

Miejska) 

 

Termin realizacji: cały rok szkolny. 
 

Uczenie umiejętności 

nawiązywania i utrzymywania 

relacji z innymi użytkownikami 

sieci opartej na wzajemnym 

szacunku. 

Umiejętność selekcji informacji 

medialnych pod kątem ich 

rzetelności i wiarygodności 
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5. 2.  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I EDUKACJA RODZICÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE 

ORAZ ROZWIJANIE ICH UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH. 

ETAP I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Uświadomienie rodzicom ich 

nadrzędnej roli w wychowywaniu 

dzieci. 

 

Uświadomienie rodzicom 

konieczności współpracowania ze 

szkołą dla dobra dziecka. 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

wychowawczych rodziców. 

 Monitorowanie frekwencji 

rodziców na zebraniach. 

 Dbanie o zachowanie kontaktu z 

rodzicami poprzez rożne dostępne 

media (telefon, Internet , osobisty 

kontakt itp.). 

 Wyciąganie konsekwencji 

prawnych wobec rodziców 

zaniedbujących swoje obowiązki. 

 Spotkania edukacyjne z 

rodzicami podczas zebrań. 

 Indywidualne konsultacje 

rodziców z wychowawcami oraz 

specjalistami Zespołu PPP. 

 Rodzice są świadomi swojej roli 

w wychowywaniu dziecka. 

 Rodzice spełniają swoje 

obowiązki względem dziecka i 

szkoły (dopilnowują realizacji 

obowiązku szkolnego przez 

dziecko, kontaktują się ze szkołą, 

dbają o potrzeby dziecka). 

 Rodzice potrafią rozwiązywać 

problemy wychowawcze 

pojawiające się u dziecka i są 

otwarci na wskazówki 

wychowawcy i specjalistów 

Zespołu PPP. 

 Rodzice potrafią komunikować 

się z dzieckiem efektywnie bez 

stosowania przemocy fizycznej i 

psychicznej. 

 Wszyscy nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i wychowania 

przedszkolnego, zwłaszcza 

wychowawcy klas 

  Zespół PPP  

 

Termin realizacji: cały rok szkolny 

oraz zgodnie z terminarzem spotkań 

z rodzicami. 

Zachęcanie rodziców do 

podejmowania różnorodnych 

działań na rzecz szkoły. 

 

Integrowanie rodziców . 

 

Włączanie rodziców do działań 

promujących szkołę w środowisku 

lokalnym oraz inwestycji na rzecz 

szkoły podejmowanych przez 

 Organizacja pikników i festynów 

rodzinnych na terenie szkoły. 

 Organizacja zebrań w sposób 

sprzyjający integracji – zadbanie 

o odpowiednią oprawę (np. kawa 

i ciasto). 

 Wykorzystanie e-dziennika do 

przekazywania informacji na 

temat planowanych działań i 

inwestycji oraz próśb o ich 

 Rodzice angażują się w 

organizację pikników i festynów 

na terenie szkoły. 

 Rodzice biorą udział w 

głosowaniach internetowych na 

działania promocyjne oraz 

inwestycyjne podejmowane przez 

szkołę lub na rzecz szkoły. 

 Rodzice pomagają w organizacji 

imprez, uroczystości oraz 

 Wychowawcy klas 

 Rada Rodziców 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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środowisko lokalne. wsparcie. wycieczek klasowych i 

szkolnych. 

Uwrażliwianie rodziców uczniów 

na zagrożenia związane z 

Internetem i zapoznanie z  ich ze 

sposobami przeciwdziałania im. 

 Spotkania edukacyjne dla 

rodziców zgodnie z 

harmonogramem. 

 Pogadanki dla rodziców podczas 

zebrań. 

 Rodzice są świadomi zagrożeń w 

przestrzeni wirtualnej. 

 Rodzice potrafią ustalić z 

dzieckiem zasady bezpiecznego 

korzystania z komputera i 

Internetu oraz wyegzekwować ich 

przestrzeganie. 

 Rodzice wiedzą jak uczynić 

domowy Internet bezpiecznym 

dla dziecka. 

 Rodzice kontrolują sposób i czas 

korzystania przez dziecko z 

nowoczesnej technologii 

informacyjnej. 

 Rodzice zgłaszają szkole 

zauważone problemy. 

 Zespół PPP 

 Wychowawcy klas 

 Specjaliści z zewnątrz 

 

Termin realizacji: zgodny z 

terminarzem zebrań z rodzicami i 

harmonogramem spotkań 

edukacyjnych 

 . 

Poprawa efektywności komunikacji 

na linii nauczyciel – rodzic. 
 Doskonalenie umiejętności 

komunikacyjnych u nauczycieli 

poprzez udział w WDN. 

 

 Nauczyciele wiedzą, jak 

rozmawiać z rodzicem. 

 Nauczyciele potrafią zastosować 

zdobytą wiedze w realnych 

kontaktach. 

 Nauczyciele rozwiązują na 

bieżąco nieporozumienia z 

rodzicami. 

 Nauczyciele potrafią znaleźć 

rozwiązanie satysfakcjonujące 

wszystkie strony konfliktu. 

 Dyrektor Szkoły  

 

Termin realizacji: zgodnie z 

terminarzem Rad Pedagogicznych. 
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ETAP II: Klasy IV-VIII 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Uświadomienie rodzicom ich 

nadrzędnej roli w wychowywaniu 

dzieci. 

 

Uświadomienie rodzicom 

konieczności współpracowania ze 

szkołą dla dobra dziecka. 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

wychowawczych rodziców. 

 Monitorowanie frekwencji 

rodziców na zebraniach. 

 Dbanie o zachowanie kontaktu z 

rodzicami poprzez rożne dostępne 

media (telefon, Internet , osobisty 

kontakt itp.). 

 Wyciąganie konsekwencji 

prawnych wobec rodziców 

zaniedbujących swoje obowiązki. 

 Spotkania edukacyjne z 

rodzicami podczas zebrań. 

 Indywidualne konsultacje 

rodziców z wychowawcami oraz 

specjalistami Zespołu PPP. 

 Rodzice są świadomi swojej roli 

w wychowywaniu dziecka. 

 Rodzice spełniają swoje 

obowiązki względem dziecka i 

szkoły (dopilnowują realizacji 

obowiązku szkolnego przez 

dziecko, kontaktują się ze szkołą, 

dbają o potrzeby dziecka). 

 Rodzice potrafią rozwiązywać 

problemy wychowawcze 

pojawiające się u dziecka i są 

otwarci na wskazówki 

wychowawcy i specjalistów 

Zespołu PPP. 

 Rodzice potrafią komunikować 

się z dzieckiem efektywnie bez 

stosowania przemocy fizycznej i 

psychicznej. 

 Rodzice rozumieją zmiany 

fizyczne i psychiczne zachodzące 

w dziecku w związku z 

wkroczeniem przez nie w okres 

dojrzewania. 

 Wszyscy nauczyciele w klasach 

IV-VIII, zwłaszcza wychowawcy 

klas  

 Zespół PP oraz  

 

Termin realizacji: zgodnie z 

terminarzem spotkań z rodzicami i  

przez cały rok szkolny . 

Zachęcanie rodziców do 

podejmowania różnorodnych 

działań na rzecz szkoły. 

 

 Organizacja pikników i festynów 

rodzinnych na terenie szkoły. 

 Organizacja zebrań w sposób 

sprzyjający integracji – zadbanie 

 Rodzice angażują się w 

organizację pikników i festynów 

na terenie szkoły. 

 Rodzice biorą udział w 

 Wychowawcy klas 

 Rada Rodziców 

 

Termin realizacji: przez cały rok 
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Integrowanie rodziców . 

 

Włączanie rodziców do działań 

promujących szkołę w środowisku 

lokalnym oraz inwestycji na rzecz 

szkoły podejmowanych przez 

środowisko lokalne. 

o odpowiednią oprawę (np. kawa 

i ciasto). 

 Wykorzystanie e-dziennika do 

przekazywania informacji na 

temat planowanych działań i 

inwestycji oraz próśb o ich 

wsparcie. 

głosowaniach internetowych na 

działania promocyjne oraz 

inwestycyjne podejmowane przez 

szkołę lub na rzecz szkoły. 

 Rodzice pomagają w organizacji 

imprez, uroczystości oraz 

wycieczek klasowych i 

szkolnych. 

szkolny. 

Uwrażliwianie rodziców uczniów 

na zagrożenia związane z 

Internetem i zapoznanie z  ich ze 

sposobami przeciwdziałania im. 

 Spotkania edukacyjne dla 

rodziców zgodnie z 

harmonogramem. 

 Pogadanki dla rodziców podczas 

zebrań. 

 Rodzice są świadomi zagrożeń w 

przestrzeni wirtualnej. 

 Rodzice potrafią ustalić z 

dzieckiem zasady bezpiecznego 

korzystania z komputera i 

Internetu oraz wyegzekwować ich 

przestrzeganie. 

 Rodzice wiedzą jak uczynić 

domowy Internet bezpiecznym 

dla dziecka. 

 Rodzice kontrolują sposób i czas 

korzystania przez dziecko z 

nowoczesnej technologii 

informacyjnej. 

 Rodzice zgłaszają szkole 

zauważone problemy. 

 Zespół PPP 

 wychowawcy klas 

 specjaliści z zewnątrz 

 

Termin realizacji: zgodny z 

terminarzem zebrań z rodzicami i 

harmonogramem spotkań 

edukacyjnych. 

Poprawa efektywności komunikacji 

na linii nauczyciel – rodzic. 
 Doskonalenie umiejętności 

komunikacyjnych u nauczycieli 

poprzez udział w WDN. 

 

 Nauczyciele wiedzą, jak 

rozmawiać z rodzicem. 

 Nauczyciele potrafią zastosować 

zdobytą wiedzę w realnych 

kontaktach. 

 Nauczyciele rozwiązują na 

bieżąco nieporozumienia z 

rodzicami. 

 Nauczyciele potrafią znaleźć 

rozwiązanie satysfakcjonujące 

wszystkie strony konfliktu. 

 Dyrektor Szkoły  

 

Termin realizacji: zgodnie z 

terminarzem Rad Pedagogicznych. 
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Klasy III gimnazjum  

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Uświadomienie rodzicom ich 

nadrzędnej roli w wychowywaniu 

dzieci. 

 

Uświadomienie rodzicom 

konieczności współpracowania ze 

szkołą dla dobra dziecka. 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

wychowawczych rodziców. 

 Monitorowanie frekwencji 

rodziców na zebraniach. 

 Dbanie o zachowanie kontaktu z 

rodzicami poprzez rożne dostępne 

media (telefon, Internet , osobisty 

kontakt itp.). 

 Wyciąganie konsekwencji 

prawnych wobec rodziców 

zaniedbujących swoje obowiązki. 

 Spotkania edukacyjne z 

rodzicami podczas zebrań. 

 Indywidualne konsultacje 

rodziców z wychowawcami oraz 

specjalistami Zespołu PPP. 

 Rodzice są świadomi swojej roli 

w wychowywaniu dziecka. 

 Rodzice spełniają swoje 

obowiązki względem dziecka i 

szkoły (dopilnowują realizacji 

obowiązku szkolnego przez 

dziecko, kontaktują się ze szkołą, 

dbają o potrzeby dziecka). 

 Rodzice potrafią rozwiązywać 

problemy wychowawcze 

pojawiające się u dziecka i są 

otwarci na wskazówki 

wychowawcy i specjalistów 

Zespołu PPP. 

 Rodzice potrafią komunikować 

się z dzieckiem efektywnie bez 

stosowania przemocy fizycznej i 

psychicznej. 

 Rodzice potrafią wspierać swoje 

dziecko w dokonywaniu 

wyborów edukacyjnych i 

zawodowych. 

 Wszyscy nauczyciele w klasach 

gimnazjalnych, zwłaszcza 

wychowawcy klas 

 Zespół PPP 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny oraz zgodnie z terminarzem 

spotkań z rodzicami . 

Zachęcanie rodziców do 

podejmowania różnorodnych 

działań na rzecz szkoły. 

 

Integrowanie rodziców . 

 Organizacja pikników i festynów 

rodzinnych na terenie szkoły. 

 Organizacja zebrań w sposób 

sprzyjający integracji – zadbanie 

o odpowiednią oprawę (np. kawa 

 Rodzice angażują się w 

organizację pikników i festynów 

na terenie szkoły. 

 Rodzice biorą udział w 

głosowaniach internetowych na 

 Wychowawcy klas 

  Rada Rodziców 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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Włączanie rodziców do działań 

promujących szkołę w środowisku 

lokalnym oraz inwestycji na rzecz 

szkoły podejmowanych przez 

środowisko lokalne. 

i ciasto). 

 Wykorzystanie e-dziennika do 

przekazywania informacji na 

temat planowanych działań i 

inwestycji oraz próśb o ich 

wsparcie. 

działania promocyjne oraz 

inwestycyjne podejmowane przez 

szkołę lub na rzecz szkoły. 

 Rodzice pomagają w organizacji 

imprez, uroczystości oraz 

wycieczek klasowych i 

szkolnych. 

Uwrażliwianie rodziców uczniów 

na zagrożenia związane z 

Internetem i zapoznanie z  ich ze 

sposobami przeciwdziałania im. 

 Spotkania edukacyjne dla 

rodziców zgodnie z 

harmonogramem. 

 Pogadanki dla rodziców podczas 

zebrań. 

 Rodzice są świadomi zagrożeń w 

przestrzeni wirtualnej. 

 Rodzice potrafią ustalić z 

dzieckiem zasady bezpiecznego 

korzystania z komputera i 

Internetu oraz wyegzekwować ich 

przestrzeganie. 

 Rodzice wiedzą jak uczynić 

domowy Internet bezpiecznym 

dla dziecka. 

 Rodzice kontrolują sposób i czas 

korzystania przez dziecko z 

nowoczesnej technologii 

informacyjnej. 

 Rodzice zgłaszają szkole 

zauważone problemy. 

 Zespół PPP 

 Wychowawcy klas 

 Specjaliści z zewnątrz 

 

Termin realizacji: zgodny z 

terminarzem zebrań z rodzicami i 

harmonogramem spotkań 

edukacyjnych. 

Poprawa efektywności komunikacji 

na linii nauczyciel – rodzic. 
 Doskonalenie umiejętności 

komunikacyjnych u nauczycieli 

poprzez udział w WDN. 

 

 Nauczyciele wiedzą, jak 

rozmawiać z rodzicem. 

 Nauczyciele potrafią zastosować 

zdobytą wiedze w realnych 

kontaktach. 

 Nauczyciele pozwiązują na 

bieżąco nieporozumienia z 

rodzicami. 

 Nauczyciele potrafią znaleźć 

rozwiązanie satysfakcjonujące 

wszystkie strony konfliktu. 

 Dyrektor Szkoły  

 

Termin realizacji: zgodnie z 

terminarzem Rad Pedagogicznych 
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5. 3. ZINDYWIDUALIZOWANE WSPOMAGANIE ROZWOJU KAŻDEGO UCZNIA, STOSOWNIE DO JEGO POTRZEB I 

MOŻLIWOŚCI, W TYM PRZYGOTOWANIE ICH DO PODEJMOWANIA WYBORÓW DALSZEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ I 

ZAWODOWEJ. KSZTAŁTOWANIE KONSTRUKTYWNYCH PRZEKONAŃ, POSTAW, ZACHOWAŃ WSPIERAJĄCYCH ICH 

ZDROWIE PSYCHICZNE. 

 

 

ETAP I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 
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Pomoc uczniom w poznaniu ich 

mocnych i słabych stron. 

 

Stwarzanie pozytywnego klimatu, 

wspierającej atmosfery między 

nauczycielami i uczniami oraz 

między uczniami. 

 

Wspieranie umiejętności 

rozumienia, wyrażania oraz 

regulacji emocji.  

 

Rozwijanie poczucia własnej 

wartości, własnych osiągnięć. 

 

Rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udzielanie uczniom informacji 

zwrotnej na temat ich 

umiejętności i uzyskiwanych 

efektów. 

 Docenianie wkładu pracy własnej 

dziecka w wykonywanie rożnych 

czynności. 

 Chwalenie dziecka w rozmowie 

indywidualnej i publicznie za 

osiągane efekty. 

 Diagnoza uzdolnień. 

 Organizowanie kół 

zainteresowań.  

 Angażowanie uczniów do udziału 

w konkursach klasowych, 

szkolnych i pozaszkolnych. 

 Organizowanie różnych form 

przeglądu twórczości dzieci. 

 Uczniowie potrafią wymienić 

swoje wady i zalety, powiedzieć  

co potrafią robić dobrze, a w 

czym są słabsi. 

 Uczniowie mają poczucie własnej 

wartości. 

 Uczniowie chętnie i licznie 

uczestniczą w zajęciach 

rozwijających ich 

zainteresowania. 

 Uczniowie chętnie i licznie biorą 

udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych związanych z ich 

zainteresowaniami. 

 Uczniowie wiedzą, że praca jest 

głównym źródłem utrzymania 

człowieka. 

 Uczniowie potrafią docenić 

wartość każdej pracy (zawodu). 

 Uczniowie potrafią wymienić 

kilka podstawowych zawodów i 

wyjaśnić na czym polega praca w 

tych zawodach. 

 Uczniowie doceniają pracę 

nauczycieli. 

 Uczniowie wiedzą jaki zawód 

wykonują ich rodzice i szanują 

ich pracę. 

 Uczniowie formułują swoje 

marzenia w kategorii kim 

chcieliby zostać w przyszłości. 

 Wszyscy nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, a szczególnie 

wychowawcy klas 

 

Termin realizacji: cały rok szkolny. 
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Uświadamianie dzieciom wartości 

pracy człowieka. 

 

Wprowadzenie do świata 

zawodów. 

 Uczenie szacunku dla pracy. 

 Pogadanki na temat wartości 

pracy. 

 Wycieczki do miejsc pracy 

rodziców uczniów lub 

zapraszanie rodziców na lekcje 

celem opowiedzenia o swojej 

pracy. 

 Poznawanie różnych zawodów na 

różnych zajęciach. 

 Pogadanki i/lub prace plastyczne 

na temat marzeń dzieci 

dotyczących przyszłości 

zawodowej. 

 

 

ETAP II: Klasy IV-VIII 

 
ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Rozbudzanie w  uczniach potrzeby 

samopoznania i pobudzenie do 

autorefleksji. 

 

Pomoc uczniom w poznaniu ich 

mocnych i słabych stron. 

 

Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości u uczniów. 

 

Wspieranie w budowaniu 

pozytywnych relacji z innymi.  

 

 

 Udzielanie dzieciom informacji 

zwrotnej na temat ich 

umiejętności i uzyskiwanych 

efektów. 

 Diagnoza uzdolnień. 

 Organizowanie kół 

zainteresowań. 

  Angażowanie uczniów do 

udziału w konkursach klasowych, 

szkolnych i pozaszkolnych. 

 Organizowanie różnych form 

przeglądu twórczości dzieci. 

 Uczniowie potrafią wymienić 

swoje wady i zalety, powiedzieć  

co potrafią robić dobrze, a w 

czym są słabsi. 

 Uczniowie czują się doceniani 

przez nauczycieli za swoją pracę. 

 Uczniowie mają poczucie własnej 

wartości. 

 Uczniowie chętnie i licznie 

uczestniczą w zajęciach 

rozwijających ich 

zainteresowania. 

 Uczniowie chętnie i licznie biorą 

udział w konkursach szkolnych i 

 Wszyscy nauczyciele klas IV-

VIII, a szczególnie wychowawcy 

klas 

 Szkolni specjaliści PPP  

 

Termin realizacji: cały rok szkolny. 
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Rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań uczniów. 

 

 

  Docenianie wkładu pracy 

własnej dziecka w wykonywanie 

rożnych czynności. 

 Chwalenie dziecka w rozmowie 

indywidualnej i publicznie za 

osiągane efekty. 

pozaszkolnych związanych z ich 

zainteresowaniami. 

 

 

 

 

 

Uświadomienie uczniom znaczenia 

pracy w życiu człowieka. 

 

 Uświadomienie uczniom związku 

między nauką a późniejszą pracą. 

 

Poszerzenie wiedzy uczniów o 

różnych zawodach i rodzajach 

pracy . 

 

Rozwijanie umiejętności uczniów 

dokonywania świadomych 

wyborów. 

 

Uświadomienie uczniom roli 

marzeń, celów i planów w życiu 

człowieka. 

 

Pomoc uczniom w rozpoznaniu 

własnych predyspozycji 

zawodowych. 

 

 Pogadanki na temat znaczenia 

pracy w życiu człowieka jako 

źródła utrzymania rodziny, 

miejsca realizacji pasji i 

zainteresowań, źródła poczucia 

własnej wartości. 

 Pogadanki na temat społecznej 

wartości pracy. 

 Wycieczki do miejsc pracy 

rodziców uczniów lub 

zapraszanie rodziców na lekcje 

celem opowiedzenia o swojej 

pracy. 

 Poznawanie różnych zawodów na 

różnych zajęciach, zwłaszcza na 

godzinie wychowawczej. 

 Realizacja w klasach VII na 

godzinach wychowawczych 

elementów programu z 

preorientacji zawodowej 

„Rozwijam skrzydła”. 

 Udział uczniów klas VII w 

Giełdach Szkół Branżowych 

organizowanych w szkole i poza 

terenem szkoły. 

 Uczniowie wiedzą, że praca jest 

głównym źródłem utrzymania 

człowieka oraz źródłem poczucia 

własnej wartości. 

 Uczniowie dostrzegają związek 

między zainteresowaniami, 

umiejętnościami i 

predyspozycjami człowieka,  a 

specyfiką pracy w danym 

zawodzie i osiąganą satysfakcją z 

wykonywanej pracy. 

 Uczniowie potrafią wymienić 

negatywne skutki bezrobocia dla 

jednostki i jej otoczenia. 

 Uczniowie potrafią wyjaśnić 

dlaczego i po co ludzie płacą 

podatki. 

 Potrafią zdefiniować podstawowe 

pojęcia związane z pracą 

zarobkową (np. pracodawca, 

pracownik, podatki) . 

 Uczniowie potrafią docenić 

wartość każdej uczciwej pracy 

(zawodu). 

 Uczniowie rozumieją, że aby 

mogli pracować w określonym 

zawodzie muszą zdobyć 

odpowiednie kwalifikacje i 

wykształcenie. 

 Wychowawcy klas  

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luiza Bożek 

 

Termin realizacji: Listopad 2017. 
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 Specjalistyczne poradnictwo 

zawodowe i badanie 

predyspozycji zawodowych przez 

psychologa szkolnego lub 

specjalistów spoza szkoły. 

 Ekspozycja na tablicy 

informacyjnej informacji o 

toruńskich szkołach branżowych, 

technicznych i liceach oraz 

kryteriach naboru do nich. 

 Uczniowie potrafią wymienić 

branże lub konkretne zawody, 

które ich interesują. 

 Uczniowie znają swoje 

predyspozycje zawodowe. 

 Uczniowie wiedzą, jakie szkoły 

ponadpodstawowe znajdują się w 

Toruniu i okolicach oraz w jakich 

zawodach lub profilach kształcą. 

 Uczniowie potrafią wymienić 

obszary swoich zainteresowań 

zawodowych. 

 

 

 

 

 

 Paulina Lewandowska 

 

Termin realizacji: II semestr roku 

szkolnego 2017/2018. 

 

 

 

Klasy III gimnazjum  

 
ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Rozbudzanie w uczniach potrzeby 

samopoznania i pobudzenie do 

autorefleksji. 

 

Pomoc uczniom w poznaniu ich 

mocnych i słabych stron. 

 

Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości u uczniów. 

 

Wspieranie w budowaniu 

pozytywnych relacji z innymi.  

 

 

Rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań uczniów. 

 

 Udzielanie uczniom informacji 

zwrotnej na temat ich 

umiejętności i uzyskiwanych 

efektów. 

 Diagnoza uzdolnień. 

 Organizowanie kół 

zainteresowań.  

 Angażowanie uczniów do udziału 

w konkursach klasowych, 

szkolnych i pozaszkolnych. 

 Organizowanie różnych form 

przeglądu twórczości dzieci. 

 Docenianie wkładu pracy własnej 

dziecka w wykonywanie rożnych 

czynności. 

 Uczniowie potrafią wymienić 

swoje wady i zalety, powiedzieć  

co potrafią robić dobrze, a w 

czym są słabsi. 

 Uczniowie czują się doceniani 

przez nauczycieli za swoją pracę. 

 Uczniowie mają poczucie własnej 

wartości. 

 Uczniowie chętnie i licznie 

uczestniczą w zajęciach 

rozwijających ich 

zainteresowania. 

 Uczniowie chętnie i licznie biorą 

udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych związanych z ich 

zainteresowaniami. 

 

 Wszyscy nauczyciele klas 

gimnazjalnych, a szczególnie 

wychowawcy klas  

 Szkolni specjaliści PPP  

 

Termin realizacji : cały rok szkolny. 
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   Chwalenie dziecka w rozmowie 

indywidualnej i publicznie za 

osiągane efekty. 

Uświadomienie znaczenia pracy w 

życiu człowieka. 

 

 Uświadomienie związku między 

nauką a późniejszą pracą. 

 

Poszerzenie wiedzy uczniów o 

różnych zawodach i rodzajach 

pracy. 

 

Rozwijanie u uczniów umiejętności 

dokonywania świadomych 

wyborów. 

 

Uświadomienie roli marzeń, celów 

i planów w życiu człowieka. 

 

Pomoc uczniom w rozpoznaniu 

własnych predyspozycji 

zawodowych. 

 

 Pogadanki na temat znaczenia 

pracy w życiu człowieka jako 

źródła utrzymania rodziny, 

miejsca realizacji pasji i 

zainteresowań, źródła poczucia 

własnej wartości. 

 Pogadanki na temat społecznej 

wartości pracy. 

 Wycieczki do miejsc pracy 

rodziców uczniów lub 

zapraszanie rodziców na lekcje 

celem opowiedzenia o swojej 

pracy. 

 Poznawanie różnych zawodów na 

różnych zajęciach, zwłaszcza na 

godzinie wychowawczej. 

 Realizacja na godzinach 

wychowawczych elementów 

programu z preorientacji 

zawodowej „Rozwijam skrzydła”. 

 Udział uczniów w szkolnych i 

pozaszkolnych zajęciach z 

preorientacji zawodowej. 

 Udział uczniów w Giełdach Szkół 

Branżowych organizowanych w 

szkole i poza terenem szkoły. 

 Specjalistyczne poradnictwo 

zawodowe i badanie 

 Uczniowie wiedzą, że praca jest 

głównym źródłem utrzymania 

człowieka oraz źródłem poczucia 

własnej wartości. 

  Uczniowie dostrzegają związek 

między zainteresowaniami, 

umiejętnościami i 

predyspozycjami człowieka  a 

specyfiką pracy w danym 

zawodzie i osiąganą satysfakcją z 

wykonywanej pracy. 

 Uczniowie potrafią wymienić 

negatywne skutki bezrobocia dla 

jednostki i jej otoczenia. 

 Uczniowie potrafią wyjaśnić 

dlaczego i po co ludzie płacą 

podatki. 

 Potrafią zdefiniować podstawowe 

pojęcia związane z pracą 

zarobkową (np. pracodawca, 

pracownik, podatki) . 

 Uczniowie potrafią docenić 

wartość każdej uczciwej pracy 

(zawodu). 

 Uczniowie rozumieją, że aby 

mogli pracować w określonym 

zawodzie muszą zdobyć 

odpowiednie kwalifikacje i 

wykształcenie. 

 Potrafią wymienić branże lub 

konkretne zawody, które ich 

interesują. 

 Znają swoje predyspozycje 

 Wychowawcy klas 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luiza Bożek 

 

Termin realizacji: Listopad 2017. 
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predyspozycji zawodowych przez 

psychologa szkolnego lub 

specjalistów spoza szkoły. 

 Ekspozycja na tablicy 

informacyjnej informacji o 

toruńskich szkołach branżowych, 

technicznych i liceach oraz 

kryteriach naboru do nich. 

zawodowe. 

 Wiedzą, jakie szkoły 

ponadpodstawowe znajdują się w 

Toruniu i okolicach oraz w jakich 

zawodach lub profilach kształcą. 

 Uczniowie potrafią wymienić 

obszary swoich zainteresowań 

zawodowych. 

 Uczniowie klas III potrafią 

samodzielnie dokonać wyboru 

dalszej drogi kształcenia. 

 

 

 

 Paulina Lewandowska 

 

Termin realizacji: II semestr roku 

szkolnego 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 4. ROZWIJANIE OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH POSTAW UCZNIÓW. WZMACNIANIE POCZUCIA 

TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ, PRZYWIĄZANIA DO HISTORII I TRADYCJI NARODOWYCH. 

 

Etap I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

 
ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 
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Wstępne kształtowanie u uczniów 

poczucia tożsamości narodowej, 

znajomości symboli narodowych, 

wiedzy na ich temat i szacunku 

wobec nich. 

 

Rozwijanie wiedzy na temat 

historii i kultury narodowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

historii i kultury Torunia oraz 

regionu Kujaw i Pomorza. 

 

Rozwijanie u uczniów poczucia 

dumy narodowej i szacunku wobec 

państwa, jego historii i osiągnięć 

naukowych i społeczno – 

kulturalnych. 

 Lekcje tematyczne. 

 Pogadanki na lekcjach. 

 Apele z okazji świąt narodowych 

i religijnych, uroczystości 

wewnątrzszkolne (np. pasowanie 

na pierwszoklasistę, Dzień 

Patronki itp.) 

 Spotkania z osobami zasłużonymi 

dla kraju i regionu. 

 Poznawanie na lekcjach sylwetek 

najważniejszych bohaterów 

narodowych, w tym patronki 

szkoły. 

 Lekcje muzealne. 

 Wycieczki krajoznawczo – 

turystyczne, wycieczki do miejsc 

pamięci narodowej. 

 

 

 

 Uczniowie znają polskie symbole 

narodowe: hymn państwowy, 

godło i flagę i potrafią okazać im 

szacunek. 

 Uczniowie znają miejsca pamięci 

narodowej w swoim środowisku 

lokalnym i odnoszą się do nich z 

szacunkiem. 

 Uczniowie znają najważniejsze 

święta religijne i państwowe, 

uczestniczą w apelach 

organizowanych z okazji tych 

świąt  i uroczystościach 

organizowanych przez szkołę 

lub/i środowisko lokalne. 

 Uczniowie znają nazwiska kilku 

najbardziej zasłużonych dla 

Polski rodaków; wiedzą kim była 

i czym się wsławiła patronka 

szkoły Maria Skłodowska – 

Curie.  

 Uczniowie znają najważniejsze 

zabytki Torunia, wiedzą kim był i 

czym się wsławił Mikołaj 

Kopernik.  

 Uczniowie wykazują dumę z 

powodu swej narodowości i 

pochodzenia. 

 Uczniowie identyfikują się z 

własną wspólnotą religijną. 

 Wychowawcy klas  

  

Termin realizacji: cały rok szkolny. 

 

 Nauczyciele organizujący 

apele z okazji świąt 

narodowych i religijnych 

oraz  uroczystości 

wewnątrzszkolnych (np. 

pasowanie na ucznia) 

 

Termin realizacji: zgodnie z 

terminarzem na rok szkolny 

2017/2018. 

Poznawanie historii własnej 

rodziny i tradycji rodzinnych. 

 Rozmowy uczniów z rodzicami i 

prace domowe związane 

tradycjami rodzinnymi. 

 Uczniowie potrafią wymienić 

najważniejsze tradycje 

pielęgnowane w swojej rodzinie. 

 Wychowawcy klas  

 

Termin realizacji:  cały rok szkolny. 
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Rozwijanie poczucia 

przynależności do Unii 

Europejskiej jako wspólnoty 

różnych państw. 

 Lekcje tematyczne.  Uczniowie wiedzą i rozumieją, że 

są Europejczykami. Rozpoznają 

symbole Unii Europejskiej. 

 Wychowawcy klas  

  

Termin realizacji: przełom kwietnia i 

maja 2018 roku. 

Kształtowanie postawy szacunku 

wobec osób innych wyznań i 

narodowości. 

 

Zapobieganie postawom 

ksenofobicznym i nietolerancji 

religijnej.   

 

Zapobieganie dyskryminacji na tle 

rasowym, religijnym, 

narodowościowym i innym. 

 

Rozbudzanie otwartości 

poznawczej i motywacji do 

poznawania kultury innych 

narodów i krajów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja i wsparcie wychowawcze 

rodziców uczniów przejawiających 

zachowania dyskryminacyjne. 

 Lekcje tematyczne. 

 Pogadanki na lekcjach. 

 Podejmowanie działań 

interwencyjnych wobec uczniów 

przejawiających zachowania 

dyskryminacyjne. 

 

 

 

 

 Lekcje tematyczne i w ramach 

nauki języka obcego, etyki oraz 

religii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsultacje i spotkania 

interwencyjne z rodzicami 

uczniów przejawiających 

 Uczniowie znają podstawowe 

prawa człowieka w tym prawo do 

swobodnego wyrażania swoich 

poglądów (także religijnych) i 

odrębności kulturowej 

(manifestowanej np. strojem). 

 Uczniowie okazują szacunek 

symbolom religijnym różnych 

wyznań i symbolom państwowym 

innych krajów. 

 Uczniowie potrafią na przykładzie 

wytłumaczyć, czym jest 

tolerancja i dyskryminacja.  

 Uczniowie  okazują szacunek 

wszystkim osobom bez względu 

na ich pochodzenie, narodowość 

czy wyznanie. 

 Uczniowie rozumieją, że możliwe 

jest porozumienie między ludźmi 

mimo różnic językowych, 

etnicznych czy religijnych. 

 Uczniowie chcą poznawać inne 

kraje ich obyczaje, historię i 

kulturę nie czując zagrożenia dla 

własnej tożsamości i wolności. 

 

 Rodzice stosują się do zaleceń 

wychowawców i specjalistów 

PPP w zakresie rozwijania 

postawy tolerancji i szacunku u 

 Wszyscy nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej, a 

zwłaszcza wychowawcy klas 

 Specjaliści PPP  

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny, stosownie do potrzeb. 
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zachowania dyskryminacyjne. swoich dzieci. 

 

Etap II: klasy IV-VIII 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Wstępne kształtowanie u uczniów 

poczucia tożsamości narodowej, 

znajomości symboli narodowych, 

wiedzy na ich temat i szacunku 

wobec nich. 

 

Rozwijanie wiedzy na temat 

historii i kultury narodowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

historii i kultury Torunia oraz 

regionu Kujaw i Pomorza. 

 

Rozwijanie u uczniów poczucia 

dumy narodowej i szacunku wobec 

państwa, jego historii i osiągnięć 

naukowych i społeczno – 

kulturalnych. 

 Lekcje tematyczne. 

 Pogadanki na lekcjach. 

 Apele z okazji świąt narodowych 

i religijnych, uroczystości 

wewnątrzszkolne (np. pasowanie 

na pierwszoklasistę, Dzień 

Patronki itp.). 

 Spotkania z osobami zasłużonymi 

dla kraju i regionu. 

 Poznawanie na lekcjach sylwetek 

najważniejszych bohaterów 

narodowych, w tym patronki 

szkoły. 

 Wycieczki krajoznawczo – 

turystyczne, wycieczki do miejsc 

pamięci narodowej. 

 

 

 

 Uczniowie znają polskie symbole 

narodowe: hymn państwowy, 

godło i flagę i potrafią okazać im 

szacunek. 

 Uczniowie znają miejsca pamięci 

narodowej w swoim środowisku 

lokalnym i odnoszą się do nich z 

szacunkiem. 

 Uczniowie znają najważniejsze 

święta religijne i państwowe, 

uczestniczą w apelach 

organizowanych z okazji tych 

świąt  i uroczystościach 

organizowanych przez szkołę 

lub/i środowisko lokalne. 

 Uczniowie znają nazwiska kilku 

najbardziej zasłużonych dla 

Polski rodaków; wiedzą kim była 

i czym się wsławiła patronka 

szkoły Maria Skłodowska – 

Curie.  

 Wychowawcy klas  

  

Termin realizacji: cały rok szkolny. 

 

 Nauczyciele organizujący 

apele z okazji świąt 

narodowych i religijnych 

oraz  uroczystości 

wewnątrzszkolnych (np. 

pasowanie na ucznia) 

 

Termin realizacji: zgodnie z 

terminarzem na rok szkolny 

2017/2018. 
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 Uczniowie znają najważniejsze 

zabytki Torunia, wiedzą kim był i 

czym się wsławił Mikołaj 

Kopernik.  

 Uczniowie wykazują dumę z 

powodu swej narodowości i 

pochodzenia. 

 Uczniowie identyfikują się z 

własną wspólnotą religijną. 

Poznawanie historii własnej 

rodziny i tradycji rodzinnych. 

 Rozmowy uczniów z rodzicami i 

prace domowe związane 

tradycjami rodzinnymi. 

 Uczniowie potrafią wymienić 

najważniejsze tradycje 

pielęgnowane w swojej rodzinie. 

 Wychowawcy klas  

 

Termin realizacji:  cały rok szkolny. 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do Unii 

Europejskiej jako wspólnoty 

różnych państw. 

 Lekcje tematyczne. 

 

 Uczniowie wiedzą i rozumieją, że 

są Europejczykami. Rozpoznają 

symbole Unii Europejskiej, znają 

kraje wchodzące w jej skład. 

 Wychowawcy klas  

  

Termin realizacji: przełom kwietnia i 

maja 2018 roku. 

Kształtowanie postawy szacunku 

wobec osób innych wyznań i 

narodowości. 

 

Zapobieganie postawom 

ksenofobicznym i nietolerancji 

religijnej.   

 

Zapobieganie dyskryminacji na tle 

rasowym, religijnym, 

narodowościowym i innym. 

 

Rozbudzanie otwartości 

poznawczej i motywacji do 

poznawania kultury innych 

narodów i krajów. 

 

 

 

 

 Lekcje tematyczne. 

 Pogadanki na lekcjach. 

 Podejmowanie działań 

interwencyjnych wobec uczniów 

przejawiających zachowania 

dyskryminacyjne. 

 

 

 

 

 Lekcje tematyczne i w ramach 

nauki języka obcego, etyki oraz 

religii. 

 Dni Kultury wybranych państw 

europejskich 

 

 

 

 Uczniowie znają podstawowe 

prawa człowieka w tym prawo do 

swobodnego wyrażania swoich 

poglądów (także religijnych) i 

odrębności kulturowej 

(manifestowanej np. strojem). 

 Uczniowie okazują szacunek 

symbolom religijnym różnych 

wyznań i symbolom państwowym 

innych krajów. 

 Uczniowie potrafią zdefiniować 

pojęcia: dyskryminacja, 

stereotypy, uprzedzenia, 

tolerancja; potrafią ocenić 

zachowanie człowieka pod tym 

kątem.  

 Uczniowie okazują szacunek 

wszystkim osobom bez względu 

na ich pochodzenie, narodowość 

 Wszyscy klas IV-VII, a 

zwłaszcza wychowawcy klas 

 Specjaliści PPP  

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny, stosownie do potrzeb. 
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Edukacja i wsparcie wychowawcze 

rodziców uczniów przejawiających 

zachowania dyskryminacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsultacje i spotkania 

interwencyjne z rodzicami 

uczniów przejawiających 

zachowania dyskryminacyjne 

 

 

czy wyznanie. 

 Uczniowie rozumieją, że możliwe 

jest porozumienie między ludźmi 

mimo różnic językowych, 

etnicznych czy religijnych.  

 Uczniowie chcą poznawać inne 

kraje ich obyczaje, historię i 

kulturę nie czując zagrożenia dla 

własnej tożsamości i wolności. 

 Uczniowie  znają kulturę i 

tradycje wybranych państw 

europejskich. 

 

 Rodzice stosują się do zaleceń 

wychowawców i specjalistów 

PPP w zakresie rozwijania 

postawy tolerancji i szacunku u 

swoich dzieci. 

 

 

 

Klasy III gimnazjum 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Kształtowanie u uczniów poczucia 

tożsamości narodowej, znajomości 

symboli narodowych, wiedzy na 

ich temat i szacunku wobec nich. 

 

Rozwijanie wiedzy na temat 

historii i kultury narodowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

historii i kultury Torunia oraz 

 Lekcje tematyczne. 

 Pogadanki na godzinach 

wychowawczych. 

 Organizacja i udział uczniów w 

uroczystych apelach z okazji 

świąt narodowych i religijnych, 

jak również w uroczystościach 

organizowanych w szkole i poza 

szkołą. 

 Spotkania z osobami zasłużonymi 

 Uczniowie znają polskie symbole 

narodowe: hymn państwowy, 

godło i flagę i potrafią okazać im 

szacunek. 

 Uczniowie znają miejsca pamięci 

narodowej w swoim środowisku 

lokalnym i odnoszą się do nich z 

szacunkiem. 

 Uczniowie znają najważniejsze 

święta religijne i państwowe, 

 Wychowawcy klas  

  

Termin realizacji: cały rok szkolny. 

 

 Nauczyciele organizujący 

apele z okazji świąt 

narodowych i religijnych 

oraz  uroczystości 

wewnątrzszkolnych (np. 

pasowanie na ucznia) 
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regionu Kujaw i Pomorza. 

 

Rozwijanie u uczniów poczucia 

dumy narodowej i szacunku wobec 

Państwa, jego historii i osiągnięć 

naukowych i społeczno – 

kulturalnych. 

 

 

 

 

dla kraju i regionu. 

 Poznawanie na lekcjach sylwetek 

najważniejszych bohaterów 

narodowych, w tym patronki 

szkoły. 

 Lekcje muzealne, wycieczki 

krajoznawczo – turystyczne; 

wycieczki do miejsc pamięci 

narodowej. 

 Lekcje tematyczne. 

 

uczestniczą w apelach 

organizowanych z okazji tych 

świąt oraz w wewnątrzszkolnych 

uroczystościach. 

 Uczniowie znają nazwiska 

najbardziej zasłużonych dla 

Polski rodaków; wiedzą kim była 

i czym się wsławiła patronka 

szkoły Maria Skłodowska – 

Curie.  

 Uczniowie potrafią wymienić 

najważniejsze Polskie zabytki, 

dzieła sztuki i literatury, zasoby 

naturalne. 

 Uczniowie znają najważniejsze 

zabytki Torunia, wiedzą kim był i 

czym się wsławił Mikołaj 

Kopernik. 

 Uczniowie wykazują dumę z 

powodu swej narodowości i 

pochodzenia. 

 Uczniowie identyfikują się z 

własną wspólnotą religijną. 

 

Termin realizacji: zgodnie z 

terminarzem na rok szkolny 

2017/2018. 

Poznawanie historii własnej 

rodziny i tradycji rodzinnych. 

 Rozmowy uczniów z rodzicami i 

prace domowe związane 

tradycjami rodzinnymi. 

 Uczniowie potrafią wymienić 

najważniejsze tradycje 

pielęgnowane w swojej rodzinie. 

 Wychowawcy klas  

 

Termin realizacji:  cały rok szkolny. 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do Unii 

Europejskiej jako wspólnoty 

różnych państw. 

 Lekcje przedmiotowe i na 

godzinach wychowawczych. 

 

 Uczniowie widzą i rozumieją, że 

są Europejczykami. Rozpoznają 

symbole Unii Europejskiej, znają 

kraje wchodzące w jej skład. 

 Wychowawcy klas  

  

Termin realizacji: przełom kwietnia i 

maja 2018 roku. 

Kształtowanie postawy szacunku 

wobec osób innych wyznań i 

narodowości. 

 

Zapobieganie postawom 

ksenofobicznym i nietolerancji 

religijnej.   

 Lekcje tematyczne. 

 Pogadanki na godzinach 

wychowawczych. 

 Lekcje tematyczne i w ramach 

nauki języka obcego, etyki oraz 

religii. 

 Uczniowie znają podstawowe 

prawa człowieka w tym prawo do 

swobodnego wyrażania swoich 

poglądów (także religijnych) i 

odrębności kulturowej 

(manifestowanej np. strojem) 

 Wszyscy klas gimnazjalnych, 

a zwłaszcza wychowawcy 

klas 

 Specjaliści PPP  

 

Termin realizacji: przez cały rok 
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Zapobieganie dyskryminacji na tle 

rasowym, religijnym, 

narodowościowym i innym. 

 

Rozbudzanie otwartości 

poznawczej i motywacji do 

poznawania kultury innych 

narodów i krajów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja i wsparcie wychowawcze 

rodziców uczniów przejawiających 

zachowania dyskryminacyjne. 

 

 Podejmowanie działań 

interwencyjnych wobec uczniów 

przejawiających zachowania 

dyskryminacyjne. 

 Dni Kultury wybranych państw 

europejskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsultacje i spotkania 

interwencyjne z rodzicami 

uczniów przejawiających 

zachowania dyskryminacyjne. 

 Uczniowie okazują szacunek 

symbolom religijnym różnych 

wyznań i symbolom państwowym 

innych krajów. 

 Uczniowie znają pojęcia: 

dyskryminacja, stereotypy, 

uprzedzenia; rozumie mechanizm 

wpływu stereotypów na tworzenie 

się uprzedzeń i zachowań 

dyskryminacyjnych, uznają takie 

traktowanie człowieka za 

niesprawiedliwe. 

 Uczniowie okazują szacunek 

wszystkim osobom bez względu 

na ich pochodzenie, narodowość 

czy wyznanie. 

 Uczniowie chcą poznawać inne 

kraje ich obyczaje, historię i 

kulturę nie czując zagrożenia dla 

własnej tożsamości i wolności. 

 Uczniowie rozumieją, że możliwe 

jest porozumienie między ludźmi 

mimo różnic językowych, 

etnicznych czy religijnych. 

 

 Rodzice stosują się do zaleceń 

wychowawców i specjalistów 

PPP w zakresie rozwijania 

postawy tolerancji i szacunku u 

swoich dzieci. 

szkolny, stosownie do potrzeb. 

 

 

 

 Nauczyciele przedmiotowi i 

osoby odpowiedzialne za 

organizację Dni Kultury 

wybranych państw 

europejskich  

 

Termin realizacji:  zgodnie z 

terminarzem szkolnym 
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5. 5. ROZWIJANIE OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH POSTAW UCZNIÓW. PRZYGOTOWANIE I ZACHĘCANIE DO 

PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I LOKALNEGO, W TYM DO ANGAŻOWANIA SIĘ W 

WOLONTARIAT. 

 

Etap I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

 
ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Zapoznanie uczniów z 

obowiązującymi dokumentami 

szkolnymi oraz ich podstawowymi 

prawami zapisanymi np. w 

Konstytucji. 

 

Rozwijanie w uczniach 

współodpowiedzialności za 

funkcjonowanie zespołu 

klasowego oraz społeczności 

szkolnej. 

 

Angażowanie uczniów do działań 

na rzecz klasy, szkoły i 

społeczności lokalnej. 

 

Rozwijanie w uczniach empatii i 

postawy prospołecznej. 

 

Angażowanie uczniów do działań 

charytatywnych i o charakterze 

wolontariatu. 

 

Rozbudzanie inicjatywy własnej 

uczniów. 

 Pogadanki na lekcjach. 

 Udział uczniów (czynny i bierny) 

w wyborach do samorządu 

klasowego i do Sejmu Klas I-III. 

 Tworzenie i egzekwowanie 

klasowego systemu zasad oraz 

nagród i kar. 

 Nagradzanie dzieci 

przestrzegających 

obowiązujących zasad oraz 

wykazujących troskę o innych. 

 Organizowanie klasowej pomocy 

koleżeńskiej. 

 Udział w akcjach na rzecz 

instytucji charytatywnych i osób 

potrzebujących. 

 Angażowanie dzieci do pomocy 

w strojeniu sal, organizacji 

uroczystości szkolnych, festynów, 

pikników, redagowaniu gazetki 

szkolnej, kroniki klasowej itp. 

 Wychowawca jest otwarty na 

pomysły uczniów i uwzględnia je 

przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących klasy. 

 Uczniowie znają swoje prawa i 

obowiązki w szkole i poza szkołą; 

wiedzą w jakich dokumentach są 

one zapisane. 

 Uczniowie w sposób bierny i 

czynny biorą udział w wyborach 

do samorządu klasowego i Sejmu 

Klas I-III. 

 Uczniowie współtworzą 

regulamin klasowy i przestrzegają 

ustalonych zasad. 

 Uczniowie informują nauczycieli 

o przypadkach łamania 

obowiązujących w szkole i w 

klasie zasad. 

 Uczniowie przejawiają inicjatywę 

i zgłaszają swoje pomysły w 

zakresie działań na rzecz klasy i 

szkoły. 

 Uczniowie dostrzegają wokół 

siebie osoby potrzebujące 

pomocy i starają im się pomóc na 

miarę swoich możliwości (np. 

pożyczają kredki, pocieszają, 

sprzeciwiają się werbalnie 

przemocy, zaprowadzają do 

szkolnej pielęgniarki, informują o 

swoich obserwacjach osoby 

dorosłe itp.) 

 Wychowawcy klas 

 

Termin realizacji:  wrzesień 2017 . 

 

 

 

 

 

 

 Wychowawcy klas 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 

 

 

 

 

 

 

 

 Wychowawcy klas w 

porozumieniu z rodzicami  

 

Termin realizacji:  stosowanie do 

zaistniałych potrzeb. 
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 Za zgodą rodziców i na miarę 

swoich możliwości uczniowie 

biorą udział w akcjach na rzecz 

instytucji charytatywnych i osób 

potrzebujących., pomagają w 

organizacji szkolnych 

uroczystości, strojeniu sal, 

redagowaniu gazetki szkolnej itp. 

 Wychowawcy klas oraz inni 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 

 

Etap II: klasy IV-VIII 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Zapoznanie uczniów z 

obowiązującymi dokumentami 

szkolnymi oraz ich podstawowymi 

prawami zapisanymi np. w 

Konstytucji. 

 

Rozwijanie w uczniach 

współodpowiedzialności za 

funkcjonowanie zespołu 

klasowego oraz społeczności 

szkolnej. 

 

Angażowanie uczniów do działań 

na rzecz klasy, szkoły i 

społeczności lokalnej. 

 

Rozwijanie w uczniach empatii i 

postawy prospołecznej. 

 

Angażowanie uczniów do działań 

charytatywnych i o charakterze 

wolontariatu. 

 Pogadanki na godzinach 

wychowawczych i lekcjach 

przedmiotowych. 

 Udział uczniów (czynny i bierny) 

w wyborach do samorządu 

klasowego i do Sejmu Klas IV-

VII. 

 Tworzenie i egzekwowanie 

klasowego systemu zasad oraz 

nagród i kar. 

 Nagradzanie dzieci 

przestrzegających 

obowiązujących zasad oraz 

wykazujących troskę o innych . 

 Organizowanie klasowej pomocy 

koleżeńskiej. 

 Udział w akcjach na rzecz 

instytucji charytatywnych i osób 

potrzebujących. 

 Angażowanie dzieci do pomocy 

 Uczniowie znają swoje prawa i 

obowiązki w szkole i poza szkołą, 

wiedzą w jakich dokumentach są 

one zapisane. 

 Uczniowie w sposób bierny i 

czynny biorą udział w wyborach 

do samorządu klasowego i Sejmu 

Klas IV-VII. 

 Uczniowie współtworzą 

regulamin klasowy i przestrzegają 

ustalonych zasad. 

 Uczniowie informują nauczycieli 

o przypadkach łamania 

obowiązujących w szkole i w 

klasie zasad. 

 Uczniowie przejawiają inicjatywę 

i zgłaszają swoje pomysły w 

zakresie działań na rzecz klasy i 

szkoły. 

 Uczniowie dostrzegają wokół 

siebie osoby potrzebujące 

pomocy i starają im się pomóc na 

miarę swoich możliwości. 

 Za zgodą rodziców i na miarę 

 Wychowawcy klas 

 

Termin realizacji:  wrzesień 2017 . 

 

 

 

 

 

 

 Wychowawcy klas 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 

 

 

 

 

 

 

 Wychowawcy klas w 

porozumieniu z rodzicami  

 

Termin realizacji:  stosowanie do 

zaistniałych potrzeb. 
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Rozbudzanie inicjatywy własnej 

uczniów 

w strojeniu sal, organizacji 

uroczystości szkolnych, festynów, 

pikników, redagowaniu gazetki 

szkolnej, kroniki klasowej itp. 

 Działalność Szkolnego Koła 

Caritas oraz innych kół 

zainteresowań związanych z 

działalnością charytatywną i 

wolontariatem. 

 Wychowawca jest otwarty na 

pomysły uczniów i uwzględnia je 

przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących klasy. 

swoich możliwości uczniowie 

biorą udział w akcjach na rzecz 

instytucji charytatywnych i osób 

potrzebujących, pomagają w 

organizacji szkolnych 

uroczystości, strojeniu sal, 

redagowaniu gazetki szkolnej itp. 

 Za zgodą rodziców i na miarę 

swoich możliwości uczniowie 

włączają się w realizację działań 

charytatywnych i wolontariat 

poza szkołą. 

 

 

 

 

 Wychowawcy klas oraz inni 

nauczyciele klas IV-VIII 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 

 

Etap III: Klasy III gimnazjum 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Zapoznanie uczniów z 

obowiązującymi dokumentami 

szkolnymi oraz ich podstawowymi 

prawami zapisanymi np. w 

Konstytucji. 

 

Rozwijanie w uczniach 

współodpowiedzialności za 

funkcjonowanie zespołu 

klasowego oraz społeczności 

szkolnej. 

 

Angażowanie uczniów do działań 

na rzecz klasy, szkoły i 

społeczności lokalnej. 

 

 Pogadanki na godzinach 

wychowawczych i lekcjach 

przedmiotowych. 

 Udział uczniów (czynny i bierny) 

w wyborach do samorządu 

klasowego i do Sejmu 

Gimnazjum. 

 Tworzenie i egzekwowanie 

klasowego systemu zasad oraz 

nagród i kar. 

 Nagradzanie uczniów 

przestrzegających 

obowiązujących zasad oraz 

wykazujących troskę o innych.  

 Uczniowie znają swoje prawa i 

obowiązki w szkole i poza szkołą, 

wiedzą w jakich dokumentach są 

one zapisane. 

 Uczniowie w sposób bierny i 

czynny biorą udział w wyborach 

do samorządu klasowego i Sejmu 

Gimnazjum. 

 Uczniowie współtworzą 

regulamin klasowy i 

przestrzegają ustalonych zasad. 

 Uczniowie informują nauczycieli 

o przypadkach łamania 

obowiązujących w szkole i w 

klasie zasad. 

 Uczniowie przejawia inicjatywę i 

zgłaszają swoje pomysły w 

 Wychowawcy klas 

 

Termin realizacji:  wrzesień 2018 . 

 

 

 

 

 

 

 Wychowawcy klas 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 
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Rozwijanie w uczniach empatii i 

postawy prospołecznej. 

 

Angażowanie uczniów do działań 

charytatywnych i o charakterze 

wolontariatu. 

 

Rozbudzanie inicjatywy własnej 

uczniów. 

 Organizowanie klasowej pomocy 

koleżeńskiej. 

 Udział w akcjach na rzecz 

instytucji charytatywnych i osób 

potrzebujących. 

 Angażowanie dzieci do pomocy 

w strojeniu sal, organizacji 

uroczystości szkolnych, festynów, 

pikników, redagowaniu gazetki 

szkolnej, kroniki klasowej itp. 

 Działalność Szkolnego Koła 

Caritas oraz innych kół 

zainteresowań związanych z 

działalnością charytatywną i 

wolontariatem. 

 

zakresie działań na rzecz klasy i 

szkoły. 

 Uczniowie dostrzegają wokół 

siebie osoby potrzebujące 

pomocy i starają im się pomóc na 

miarę swoich możliwości (np. 

pożyczają książki kolegom, 

wspierają ich emocjonalnie, 

sprzeciwiają się werbalnie 

przemocy, informują o swoich 

obserwacjach osoby dorosłe itp.). 

 Za zgodą rodziców i na miarę 

swoich możliwości uczniowie 

biorą udział w akcjach na rzecz 

instytucji charytatywnych i osób 

potrzebujących, pomagają w 

organizacji szkolnych 

uroczystości, strojeniu sal, 

redagowaniu gazetki szkolnej itp.  

 Za zgodą rodziców i na miarę 

swoich możliwości uczniowie 

włączają się w realizację działań 

charytatywnych i wolontariat 

poza szkołą. 

 

 

 Wychowawcy klas w 

porozumieniu z rodzicami  

 

Termin realizacji:  stosowanie do 

zaistniałych potrzeb. 

 

 

 

 

 Wychowawcy klas oraz inni 

nauczyciele klas 

gimnazjalnych 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 
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5. 6. POSTAWA SZACUNKU DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ MOTYWACJA DO DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY 

ŚRODOWISKA  

ETAP I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 
Upowszechnianie wiedzy o 

potrzebie rozwoju i ochrony 

środowiska naturalnego i zasobów 

naszej planety. 

 

Motywacja do działań na rzecz 

ochrony środowiska. 

 

 Rozwijanie zainteresowania 

ekologią. 
 

 Pogadanki na temat szacunku dla 

środowiska przyrodniczego, 

zagrożonych gatunków fauny i 

flory. 

 Nauka segregacji śmieci. 

 Konkursy ekologiczne . 

 Wycieczki edukacyjne . 

 Spotkania z ekspertami . 

 Spotkania z przedstawicielem 

Straży Miejskiej z Ekopatrolu. 

 Udział  w „Sprzątaniu Świata” i 

obchodach „Dnia Ziemi”. 

 Zbiórka makulatury, baterii i 

innych materiałów 

recyklingowych. 

 Wykorzystywanie podczas zajęć 

plastycznych surowców 

wtórnych. 

 Uczniowie wiedzą jak ważny 

jest szacunek dla środowiska 

przyrodniczego i dbanie o zasoby 

naszej planety. 

 Uczniowie podejmują 

działania na rzecz ochrony 

środowiska, włączają się w 

różnego rodzaju akcje 

proekologiczne . 

 Uczniowie dbają o 

środowisko przyrodnicze, 

segregują odpady i potrafią je 

wykorzystać ponownie. 

 

 Wychowawcy  

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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ETAP II: Klasy IV-VIII 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 
Upowszechnianie wiedzy o 

potrzebie rozwoju i ochrony 

środowiska naturalnego i zasobów 

naszej planety. 

 

Motywacja do działań na rzecz 

ochrony środowiska. 

 

 Rozwijanie zainteresowania 

ekologią. 
 

 Pogadanki na temat szacunku dla 

środowiska przyrodniczego, 

zagrożonych gatunków fauny i 

flory. 

 Konkursy ekologiczne . 

 Wycieczki edukacyjne . 

 Spotkania z ekspertami . 

 Udział  w „Sprzątaniu Świata” i 

obchodach „Dnia Ziemi”. 

 Zbiórka makulatury, baterii i 

innych materiałów 

recyklingowych. 

 Wykorzystywanie podczas zajęć 

plastycznych surowców 

wtórnych. 

 Działania na rzecz Miejskiego 

Schroniska dla Zwierząt. 

 Uczniowie wiedzą jak ważny 

jest szacunek dla środowiska 

przyrodniczego i dbanie o zasoby 

naszej planety. 

 Uczniowie podejmują 

działania na rzecz ochrony 

środowiska, włączają się w 

różnego rodzaju akcje 

proekologiczne . 

 Uczniowie dbają o 

środowisko przyrodnicze, 

segregują odpady i potrafią je 

wykorzystać ponownie. 

 

 Wychowawcy  

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 

 

Klasy III gimnazjum  

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 
Upowszechnianie wiedzy o 

potrzebie rozwoju i ochrony 

środowiska naturalnego i zasobów 

naszej planety. 

 

Motywacja do działań na rzecz 

ochrony środowiska. 

 

 Rozwijanie zainteresowania 

ekologią. 
 

 Pogadanki na temat szacunku dla 

środowiska przyrodniczego, 

zagrożonych gatunków fauny i 

flory. 

 Konkursy ekologiczne . 

 Wycieczki edukacyjne . 

 Spotkania z ekspertami . 

 Udział  w „Sprzątaniu Świata” i 

obchodach „Dnia Ziemi”. 

 Zbiórka makulatury, baterii i 

 Uczniowie wiedzą jak ważny 

jest szacunek dla środowiska 

przyrodniczego i dbanie o zasoby 

naszej planety. 

 Uczniowie podejmują 

działania na rzecz ochrony 

środowiska, włączają się w 

różnego rodzaju akcje 

proekologiczne . 

 Uczniowie dbają o 

 Wychowawcy  

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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innych materiałów 

recyklingowych. 

 Wykorzystywanie podczas zajęć 

plastycznych surowców 

wtórnych. 

 Działania na rzecz Miejskiego 

Schroniska dla Zwierząt. 

środowisko przyrodnicze, 

segregują odpady i potrafią je 

wykorzystać ponownie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

5. 7. KSZTAŁTOWANIE KULTURY OSOBISTEJ UCZNIA, SZACUNKU DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA ORAZ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SWOJE ZACHOWANIE. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ.  

 

ETAP I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 
Zapoznanie z podstawowymi 

prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju. 

 

Zapoznanie uczniów z zapisami 

Statutu Szkoły, regulaminami 

korzystania z sal, pracowni i 

urządzeń oraz przepisami BHP, jak 

również szczegółowymi kryteriami 

ocen z zachowania.  

 

Zapoznanie i przypominanie zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w 

czasie przerw i wycieczek 

szkolnych. 

 

Współtworzenie wraz z uczniami 

kontraktu klasowego i 

zobligowanie dzieci do jego 

przestrzegania. 

 

Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za swoje 

zachowanie. 

 

Budowanie motywacji 

wewnętrznej do przestrzegania 

 Lekcje wychowawcze n/t 

regulaminów obowiązujących w 

szkole i kryteriów ocen 

zachowania. 

 Apele szkolne dotyczące spraw 

porządkowych. 

 Podpisanie przez dzieci klasowego 

kontraktu. 

 Niezwłoczne wyciąganie 

statutowych konsekwencji wobec 

uczniów łamiących zasady 

bezpieczeństwa, 

nieprzestrzegających 

regulaminów i ustalonych zasad.  

 Stosowanie kar statutowych 

zgodnie z ustaloną gradacją, w 

równym stopniu przez wszystkich 

wychowawców. 

 

 Uczniowie znają regulaminy 

obowiązujące w szkole  i 

przestrzegają je. 

 Uczniowie znają kryteria 

ocen z zachowania, 

konsekwencje  wynikające z 

nieprzestrzegania regulaminów. 

  Uczniowie znają swoje 

prawa i obowiązki oraz prawa i 

obowiązki innych osób. 

 Korzystają ze swoich praw, 

szanują prawa innych, wypełniają 

swe obowiązki. 

 Uczniowie są świadomi 

konsekwencji czekających ich za 

złamanie ustalonych zasad. 

 Uczniowie mają poczucie 

nieuchronności ewentualnej kary 

lub pewność czekającej ich 

nagrody. 

 Wychowawcy klas 

 Nauczyciele 

 Nauczyciele w świetlicy 

 Zespół PPP 

 

Termin realizacji: wrzesień 2018 oraz 

cały rok szkolny. 
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ustalonych zasad. 

Kształtowanie umiejętności 

właściwego komunikowania się w 

różnych sytuacjach społecznych, 

dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się. 

 

Rozwijanie u uczniów postawy 

szacunku wobec osób dorosłych i 

rówieśników. 

 

Budowanie poczucia własnej 

wartości. 

 

 Kształtowanie umiejętności oceny 

moralnej własnego i cudzego 

zachowania z punktu widzenia 

obowiązujących norm i 

wyznawanych wartości . 

 

 

Rozwijanie u uczniów empatii i 

gotowości pomocy słabszym.  

 

 

 Zwracanie uwagi na stosowanie 

form grzecznościowych w 

rożnych sytuacjach szkolnych i 

pozaszkolnych. 
 Pogadanki na temat zasad 

kulturalnego zachowania. 

 Pogadanki na temat wartości. 

 Program „Etyka nie tylko dla 

Smyka”. 

 Wyciąganie konsekwencji 

statutowych wobec uczniów nie 

przestrzegających zasad 

kulturalnego zachowania się. 

 Nagradzanie, wyróżnianie 

uczniów prezentujących wysoką 

kulturę osobistą. 

 Organizacja Dnia Życzliwości – 

akcji promującej kulturę osobistą 

w życiu codziennym. 

 Zachęcanie do samooceny oraz 

oceniania zachowań innych osób 

według obowiązujących norm i 

wyznawanych wartości .  

 Ćwiczenia afirmujące, 

podnoszące samoocenę. 

 Stosowanie konstruktywnej 

informacji zwrotnej wobec 

uczniów, podkreślanie i 

docenianie ich mocnych stron. 

 Wyznaczanie liderów 

pomagających uczniom 

słabszym, pogadanki, zajęcia 

kształtujące empatię. 

 Organizowanie kół 

zainteresowań, konkursów, 

imprez,  akcji charytatywnych na 

 Uczniowie znają i stosują 

zwroty grzecznościowe podczas 

powitania, pożegnania, sytuacji 

wymagającej przeproszenia i 

przyjęcia konsekwencji swojego 

zachowania.  

 Uczniowie tworzą, 

przyjmują i respektują  zasady 

zabawy i pracy w grupie. 

 Uczniowie nazywają i 

rozpoznają wartości związane z 

umiejętnościami i zachowaniami 

społecznymi, np. szacunek do 

rówieśników i dorosłych, 

szacunek do ojczyzny, 

życzliwość okazywana dzieciom i 

dorosłym – obowiązkowość, 

przyjaźń, radość. 

 Uczniowie oceniają swoje 

postępowanie i innych osób, 

odnosząc się do poznanych 

wartości, takich jak: godność, 

honor, sprawiedliwość, 

obowiązkowość, 

odpowiedzialność, przyjaźń, 

życzliwość, umiar, pomoc, 

zadośćuczynienie, przepraszanie, 

szacunek, uczciwość, 

wdzięczność oraz inne 

respektowane przez środowisko 

uczniów 

 Uczniowie potrafią odróżnić 

dobro od zła. 

 Uczniowie mają poczucie 

własnej wartości. 

 Uczniowie okazują 

 Nauczyciele 

 Wychowawcy 

  Zespół PPP 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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rzecz osób potrzebujących, itp. 

typu „Szlachetna Paczka”, „Mam 

Marzenie”. 

współczucie i pomagają osobom  

słabszym i potrzebującym. 

 Uczniowie biorą udział w 

akcjach charytatywnych. 

 Uczniowie potrafią trafnie 

opisać, jak się czuje  osoba 

znajdująca się w określonej 

sytuacji. 

Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych i społecznych 

uczniów. 

 

Integracja zespołu klasowego. 

 

Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania 

relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, z 

zachowaniem obowiązujących 

norm i reguł kultury osobistej. 

 

Kształtowanie postawy asertywnej, 

czyli: rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania, różnicowania i 

wyrażania emocji w sposób 

akceptowany społecznie. 

 

Rozwijanie umiejętności 

asertywnego wyrażania własnego 

zdania oraz komunikowania 

swoich potrzeb. 

 

Kształcenie umiejętności 

uważnego słuchania drugiej osoby. 

 

Rozwijanie umiejętności 

współpracy w grupie. 

 Pogadanki i lekcje tematyczne. 

 Warsztaty i zajęcia 

psychoedukacyjne. 

 Zajęcia socjoterapeutyczne. 

 Instruktaż postępowania w 

określonych sytuacjach. 

 Integracyjne zabawy, imprezy 

klasowe i szkolne, wycieczki. 

 Podczas lekcji aranżowanie pracy 

w grupach i parach. 

 Aranżowanie zabaw 

wymagających współpracy. 

 Nagradzanie i docenianie dzieci 

za wzorową i zgodą współpracę. 

 Respektowanie prawa dziecka do 

wyrażania swojego zdania, 

potrzeb i emocji w sposób 

społecznie akceptowany i 

umożliwianie tego dziecku (np.  

pytanie go o jego zdanie, 

potrzeby, emocje itp.). 

 Stwarzanie warunków do 

rozładowania napięcia i 

negatywnych emocji w sposób 

społecznie akceptowany i zgodny 

z kontraktem klasowym. 

 Akcentowanie podczas lekcji 

konieczności uważnego słuchania 

wypowiedzi drugiej osoby. 

 Uczniowie czują się dobrze 

w klasie; czują się akceptowani i 

akceptują zespół klasowy. 

 Uczniowie potrafi ą 

współpracować z rówieśnikami, 

znają zasady pracy w grupie.  

 Uczniowie potrafią 

zachować się asertywnie. 

 Uczniowie rozpoznają i 

wyrażają emocje w sposób 

społecznie akceptowany. 

 Uczniowie wyrażają swoje 

zdanie i potrzeby szanując zdanie 

i potrzeby innych osób. 

 Uczniowie znają swoje 

prawa i respektują prawa innych 

osób. 

 Uczniowie słuchają  innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wszyscy nauczyciele, a 

zwłaszcza wychowawcy klas 

 Specjaliści PPP 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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Wdrażanie działań  na rzecz 

eliminowania agresji i przemocy 

wśród dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadamianie uczniom, czym 

jest agresja i przemoc oraz jak 

sobie z nimi radzić. 

 

Psychoedukacja dzieci w zakresie 

radzenia sobie ze złością i 

negatywnymi emocjami. 

 

Kształtowanie postaw troski o 

bezpieczeństwo własne i innych.  

 

Rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów bez 

stosowania przemocy. 

 

Kształtowanie umiejętności 

konstruktywnego radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych dla dziecka 

oraz umiejętności kontroli przez 

nie emocji.  

 

 

 Aktywne pełnienie dyżurów 

przez nauczycieli podczas 

przerw, zwracanie uwagi na 

agresywne zachowania dzieci i 

bezwzględne wyciąganie 

konsekwencji statutowych. 

 Przypominanie dzieciom o 

obowiązujących zasadach . 

 Rozmowy z wychowawcami, 

pedagogiem, psychologiem, 

policją.  

 Realizacja w klasach zajęć 

psychoedukacyjnych i o 

charakterze interwencyjnym.  

 Realizacja programów zajęć „Być 

jak żyrafa...” w klasach przez 

wychowawców bądź specjalistów 

PPP. 

 Realizacja programów 

profilaktycznych na temat 

przemocy. 

 Konkursy dotyczące tematyki 

agresji i przemocy. 

 Terapia indywidualna. 

 Socjoterapia. 

 Wsparcie psychologiczne dla 

ofiar przemocy. 

 Objęcie specjalistyczną pomocą 

uczniów zachowujących się 

agresywnie. 

 

 Nauczyciele znają 

 zagrożenia występujące wśród 

uczniów. 

 Nauczyciele rzetelnie pełnią 

dyżury na przerwach, nie 

zostawiają uczniów bez opieki, 

monitorują ich zachowanie w 

szatniach, toaletach. 

 Nauczyciele wyciągają 

konsekwencje wobec uczniów 

stosujących przemoc jak również 

nagradzają uczniów 

wyróżniających się prawidłową 

postawą. 

 Uczniowie czują się 

bezpiecznie. 

 Uczniowie spędzają przerwy 

bezpiecznie i aktywnie oraz wie 

w jaki sposób bawić się na 

przerwach bez stwarzania 

sytuacji użycia przemocy lub 

agresji. 

 Uczniowie wiedzą, czym jest 

agresja i przemoc. 

 Uczniowie potrafią 

przeciwstawić się zachowaniom 

agresywnym. 

 Uczniowie kontrolują swoje 

emocje. 

 Uczniowie rozładowują złość 

w sposób społecznie 

akceptowany. 

 Uczniowie nie stosują 

przemocy w odpowiedzi na 

przemoc. 

 Uczniowie wiedzą, gdzie w 

 Dyrektor 

 Wszyscy nauczyciele   

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 

 

 

 

 

 

 Wszyscy nauczyciele  

 Wychowawcy 

  Zespół PPP 

 funkcjonariusze Policji/ Straży 

Miejskiej 

 Zaproszeni specjaliści 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 
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razie potrzeby szukać pomocy. 

 Uczniowie zgłaszają 

dorosłym wszelkie przypadki 

naruszenia bezpieczeństwa, 

informują o przypadkach 

zastraszania, pobicia, dokuczania 

itp.  

 Uczniowie znają i 

przestrzegają normy moralne. 

Wdrażanie rodziców do działań na 

rzecz profilaktyki przemocy 

rówieśniczej. 

 

Edukacja rodziców na temat 

zjawiska przemocy, jego skali i 

form oraz wpływu własnego stylu 

zachowania na kształtowanie u 

dziecka umiejętności radzenia 

sobie z emocjami i modelowania 

jego zachowań. 

 

Obligowanie rodziców dzieci 

agresywnych do działań na rzecz 

zmiany zachowania ich dziecka. 

 

 Pogadanki, warsztaty o tematyce 

przemocy i agresji w mediach, 

grach komputerowych, prasie 

młodzieżowej podczas spotkań z 

rodzicami.  

 Rozmowy podczas 

indywidualnych konsultacji z 

wychowawcą oraz Zespołem 

PPP. 

 Spotkania interwencyjne z 

uczniami i rodzicami 

skonfliktowanych uczniów celem 

wyeliminowania niepożądanych 

zachowań. 

 Monitorowanie realizacji działań, 

do których zobowiązano 

rodziców podczas spotkań 

interwencyjnych. 

 Kierowanie rodziców do 

instytucji zewnętrznych 

zajmujących się pomocą rodzinie 

lub problematyką przemocy. 

 

 Rodzice wiedzą jak rozmawiać z 

dzieckiem na temat emocji. 

 Rodzice wiedzą gdzie mogą 

szukać pomocy w rozwiązywaniu 

problemów emocjonalnych 

swojego dziecka. 

 Rodzice wiedzą jakie treści 

przekazywane poprzez media 

mają negatywny wpływ na 

rozwój emocjonalny ich dzieci i 

ograniczają dzieciom dostęp do 

nich. 

 Rodzice są świadomi swojego 

wpływu na modelowanie 

agresywnych zachowań u dzieci. 

 Rodzice pracują nad 

wyeliminowaniem agresywnych 

zachowań w swoim 

postępowaniu w stosunku do 

dziecka. 

 Rodzice wyciągają konsekwencje 

wobec swoich dzieci stosujących 

przemoc w szkole, szukają 

pomocy u specjalistów, wyrażają 

gotowość współpracy, stosują się 

do wskazówek specjalistów, 

swoja postawą kształtują 

prawidłowe zachowania u dzieci. 

 Wychowawcy 

 Zespół PPP 

 Specjaliści spoza szkoły, 

instytucje zewnętrzne (np. 

poradnie specjalistyczne, 

Policja, MOPR itp.) 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny, stosownie do potrzeb. 
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ETAP II: Klasy IV-VIII 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 
Zapoznanie z podstawowymi 

prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju. 

 

Zapoznanie uczniów z zapisami 

Statutu Szkoły, regulaminami 

korzystania z sal, pracowni i 

urządzeń oraz przepisami BHP jak 

również szczegółowymi kryteriami 

ocen z zachowania.  

 

Zapoznanie i przypominanie zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w 

czasie przerw i wycieczek 

szkolnych. 

 

Współtworzenie wraz z uczniami 

kontraktu klasowego i 

zobligowanie dzieci do jego 

przestrzegania. 

 

Kształtowanie poczucia 

 Lekcje wychowawcze n/t 

regulaminów obowiązujących w 

szkole i kryteriów ocen 

zachowania. 

 Apele szkolne dotyczące spraw 

porządkowych. 

 Podpisanie przez dzieci klasowego 

kontraktu. 

 Niezwłoczne wyciąganie 

statutowych konsekwencji wobec 

uczniów łamiących zasady 

bezpieczeństwa, 

nieprzestrzegających 

regulaminów i ustalonych zasad.  

 Stosowanie kar statutowych 

zgodnie z ustaloną gradacją, w 

równym stopniu przez wszystkich 

wychowawców. 

 

 Uczniowie znają regulaminy 

obowiązujące w szkole  i 

przestrzegają je. 

 Uczniowie znają kryteria 

ocen z zachowania, 

konsekwencje  wynikające z 

nieprzestrzegania regulaminów. 

  Uczniowie znają swoje 

prawa i obowiązki oraz prawa i 

obowiązki innych osób.  

 Uczniowie korzystają ze 

swoich praw, szanuje prawa 

innych, wypełnia swe obowiązki. 

 Uczniowie są świadomi 

konsekwencji czekających ich za 

złamanie ustalonych zasad. 

 Uczniowie mają poczucie 

nieuchronności ewentualnej kary 

lub pewność czekającej ich 

nagrody. 

 Wychowawcy klas 

 Nauczyciele 

 Nauczyciele w świetlicy 

 Zespół PPP 

 

Termin realizacji: wrzesień 2018 oraz 

cały rok szkolny. 
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odpowiedzialności za swoje 

zachowanie. 

 

Budowanie motywacji 

wewnętrznej do przestrzegania 

ustalonych zasad. 

Kształtowanie umiejętności 

właściwego komunikowania się w 

różnych sytuacjach społecznych, 

dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się. 

 

Rozwijanie u uczniów postawy 

szacunku wobec osób dorosłych i 

rówieśników. 

 

Budowanie poczucia własnej 

wartości. 

 

Kształtowanie umiejętności oceny 

moralnej własnego i cudzego 

zachowania z punktu widzenia 

obowiązujących norm i 

wyznawanych wartości . 

 

 

Rozwijanie u uczniów empatii i 

gotowości pomocy słabszym.  

 

 

 Zwracanie uwagi na stosowanie 

form grzecznościowych w 

rożnych sytuacjach szkolnych i 

poza szkolnych. 
 Pogadanki na temat zasad 

kulturalnego zachowania. 

 Pogadanki na temat wartości. 

 Wyciąganie konsekwencji 

statutowych wobec uczniów nie 

przestrzegających zasad 

kulturalnego zachowania się. 

 Nagradzanie, wyróżnianie 

uczniów prezentujących wysoką 

kulturę osobistą. 

 Organizacja Dnia Życzliwości – 

akcji promującej kulturę osobistą 

w codziennym życiu. 

 Zachęcanie do samooceny oraz 

oceniania zachowań innych osób 

według obowiązujących norm i 

wyznawanych wartości .  

 Ćwiczenia afirmujące, 

podnoszące samoocenę. 

 Stosowanie konstruktywnej 

informacji zwrotnej wobec 

uczniów, podkreślanie i 

docenianie ich mocnych stron. 

 Wyznaczanie liderów 

pomagających uczniom 

słabszym, pogadanki, zajęcia 

 Uczniowie znają i stosują 

zwroty grzecznościowe podczas 

powitania, pożegnania, sytuacji 

wymagającej przeproszenia i 

przyjęcia konsekwencji swojego 

zachowania.  

 Uczniowie tworzą, 

przyjmują i respektują  zasady 

zabawy i pracy w grupie. 

 Uczniowie nazywają i 

rozpoznają wartości związane z 

umiejętnościami i zachowaniami 

społecznymi, np. szacunek do 

rówieśników i dorosłych, 

szacunek do ojczyzny, 

życzliwość okazywana dzieciom i 

dorosłym – obowiązkowość, 

przyjaźń, radość. 

 Uczniowie oceniają swoje 

postępowanie i innych osób, 

odnosząc się do poznanych 

wartości, takich jak: godność, 

honor, sprawiedliwość, 

obowiązkowość, 

odpowiedzialność, przyjaźń, 

życzliwość, umiar, pomoc, 

zadośćuczynienie, przepraszanie, 

szacunek, uczciwość, 

wdzięczność oraz inne 

respektowane przez środowisko 

uczniów. 

 Nauczyciele 

 Wychowawcy 

  Zespół PPP 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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kształtujące empatię. 

 Organizowanie kół 

zainteresowań, konkursów, 

imprez, akcji charytatywnych na 

rzecz osób potrzebujących, itp. 

typu „Szlachetna Paczka”, „Mam 

Marzenie”. 

 Uczniowie mają poczucie 

własnej wartości. 

 Uczniowie okazują 

współczucie i  pomagają osobom 

słabszym i potrzebującym. 

 Uczniowie biorą udział w 

akcjach charytatywnych. 

 Uczniowie potrafią trafnie 

opisać, jak się czuje  osoba 

znajdująca się w określonej 

sytuacji. 

Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych i społecznych 

uczniów. 

 

Integracja zespołu klasowego. 

 

Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania 

relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, z 

zachowaniem obowiązujących norm 

i reguł kultury osobistej. 

 

Kształtowanie postawy asertywnej, 

czyli: rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania, różnicowania i 

wyrażania emocji w sposób 

akceptowany społecznie. 

 

Rozwijanie umiejętności 

asertywnego wyrażania własnego 

zdania oraz komunikowania 

swoich potrzeb. 

 

Kształcenie umiejętności 

uważnego słuchania drugiej osoby. 

 Pogadanki i lekcje tematyczne. 

 Warsztaty i zajęcia 

psychoedukacyjne. 

 Zajęcia socjoterapeutyczne. 

 Instruktaż postępowania w 

określonych sytuacjach. 

 Integracyjne zabawy, imprezy 

klasowe i szkolne, wycieczki. 

 Podczas lekcji aranżowanie pracy 

w grupach i parach. 

 Aranżowanie zabaw 

wymagających współpracy. 

 Nagradzanie i docenianie dzieci 

za wzorową i zgodą współpracę. 

 Respektowanie prawa dziecka do 

wyrażania swojego zdania, 

potrzeb i emocji w sposób 

społecznie akceptowany i 

umożliwianie tego dziecku (np.  

pytanie go o jego zdanie, 

potrzeby, emocje itp.). 

 Stwarzanie warunków do 

rozładowania napięcia i 

negatywnych emocji w sposób 

społecznie akceptowany i zgodny 

z kontraktem klasowym. 

 Uczniowie czują się dobrze 

w klasie; czują się akceptowani i 

akceptują zespół klasowy 

 Uczniowie potrafią 

współpracować z rówieśnikami, 

znają zasady pracy w grupach  

 Uczniowie potrafią 

zachować się asertywnie. 

 Uczniowie rozpoznają i 

wyrażają emocje w sposób 

społecznie akceptowany. 

 Uczniowie wyrażają swoje 

zdanie i potrzeby szanując zdanie 

i potrzeby innych osób. 

 Uczniowie znają swoje 

prawa i respektują prawa innych 

osób. 

 Uczniowie słuchają innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wszyscy nauczyciele, a 

zwłaszcza wychowawcy klas 

 Specjaliści PPP 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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Rozwijanie umiejętności 

współpracy w grupie. 

 Akcentowanie podczas lekcji 

konieczności uważnego słuchania 

wypowiedzi drugiej osoby. 

 

 

 

Wdrażanie działań  na rzecz 

eliminowania  agresji i przemocy 

wśród dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadamianie uczniom, czym jest 

agresja i przemoc oraz jak sobie z 

nimi radzić. 

 

Psychoedukacja dzieci w zakresie 

radzenia sobie ze złością i 

negatywnymi emocjami. 

 

Kształtowanie postaw troski o 

bezpieczeństwo własne i innych.  

 

Rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów bez 

stosowania przemocy. 

 

Kształtowanie umiejętności 

konstruktywnego radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych dla dziecka 

oraz umiejętności kontroli przez 

nie emocji.  

 

 

 

 Aktywne pełnienie dyżurów 

przez nauczycieli podczas 

przerw, zwracanie uwagi na 

agresywne zachowania dzieci i 

bezwzględne wyciąganie 

konsekwencji statutowych. 

 Przypominanie dzieciom o 

obowiązujących zasadach . 

 Rozmowy z wychowawcami, 

pedagogiem, psychologiem, 

policją.  

 Realizacja w klasach zajęć 

psychoedukacyjnych i o 

charakterze interwencyjnym . 

 Realizacja programów zajęć „Być 

jak żyrafa...” w klasach przez 

wychowawców bądź specjalistów 

PPP. 

 Realizacja programów 

profilaktycznych na temat 

przemocy. 

 Konkursy dotyczące tematyki 

agresji i przemocy. 

 Terapia indywidualna. 

 Socjoterapia. 

 Wsparcie psychologiczne dla 

ofiar przemocy. 

 Objęcie specjalistyczną pomocą 

uczniów zachowujących się 

agresywnie. 

 Nauczyciele znają zagrożenia 

występujące wśród uczniów. 

 Nauczyciele rzetelnie pełnią 

dyżury na przerwach, nie 

zostawiają uczniów bez opieki, 

monitorują ich zachowanie w 

szatniach, toaletach. 

 Nauczyciele wyciągają 

konsekwencje wobec uczniów 

stosujących przemoc jak również 

nagradzają uczniów 

wyróżniających się prawidłową 

postawą. 

 Uczniowie czują się 

bezpiecznie. 

 Uczniowie spędzają przerwy 

bezpiecznie i aktywnie oraz 

wiedzą w jaki sposób bawić się 

na przerwach bez stwarzania 

sytuacji użycia przemocy lub 

agresji. 

 Uczniowie wiedzą, czym jest 

agresja i przemoc. 

 Uczniowie potrafią 

przeciwstawić się zachowaniom 

agresywnym. 

 Uczniowie kontrolują swoje 

emocje. 

 Uczniowie rozładowują złość 

w sposób społecznie 

akceptowany. 

 Uczniowie nie stosują 

przemocy w odpowiedzi na 

przemoc. 

 Dyrektor 

 Wszyscy nauczyciele   

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 

 

 

 

 

 

 Wszyscy nauczyciele  

 Wychowawcy 

  Zespół PPP 

 funkcjonariusze Policji/ Straży 

Miejskiej 

 Zaproszeni specjaliści 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 
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 Uczniowie wiedzą, gdzie w 

razie potrzeby szukać pomocy. 

 Uczniowie zgłaszają 

dorosłym wszelkie przypadki 

naruszenia bezpieczeństwa, 

informują o przypadkach 

zastraszania, pobicia, dokuczania 

itp.  

 Uczniowie znają i 

przestrzegają normy moralne. 

Wdrażanie rodziców do działań na 

rzecz profilaktyki przemocy 

rówieśniczej. 

 

Edukacja rodziców na temat 

zjawiska przemocy, jego skali i 

form oraz wpływu własnego stylu 

zachowania na kształtowanie u 

dziecka umiejętności radzenia 

sobie z emocjami i modelowania 

jego zachowań. 

 

Obligowanie rodziców dzieci 

agresywnych do działań na rzecz 

zmiany zachowania ich dziecka. 

 

 Pogadanki, warsztaty o tematyce 

przemocy i agresji w mediach, 

grach komputerowych, prasie 

młodzieżowej podczas spotkań z 

rodzicami.  

 Rozmowy podczas 

indywidualnych konsultacji z 

wychowawcą oraz Zespołem 

PPP. 

 Spotkania interwencyjne z 

uczniami i rodzicami 

skonfliktowanych uczniów celem 

wyeliminowania niepożądanych 

zachowań. 

 Monitorowanie realizacji działań, 

do których zobowiązano 

rodziców podczas spotkań 

interwencyjnych. 

 Kierowanie rodziców do 

instytucji zewnętrznych 

zajmujących się pomocą rodzinie 

lub problematyką przemocy. 

 

 Rodzice wiedzą jak rozmawiać z 

dzieckiem na temat emocji. 

 Rodzice wiedzą gdzie mogą 

szukać pomocy w rozwiązywaniu 

problemów emocjonalnych 

swojego dziecka. 

 Rodzice wiedzą jakie treści 

przekazywane poprzez media 

mają negatywny wpływ na 

rozwój emocjonalny jego dziecka 

i ograniczają dziecku  dostęp do 

nich . 

 Rodzice są świadomi swojego 

wpływu na modelowanie 

agresywnych zachowań u dzieci. 

 Rodzice pracują nad 

wyeliminowaniem agresywnych 

zachowań w swoim 

postępowaniu w stosunku do 

dziecka. 

 Rodzice wyciągają konsekwencje 

wobec swoich dzieci stosujących 

przemoc w szkole, szukają 

pomocy u specjalistów, wyrażają 

gotowość współpracy, stosują się 

do wskazówek specjalistów, 

swoja postawą kształtują 

 Wychowawcy 

 Zespół PPP 

 Specjaliści spoza szkoły, 

instytucje zewnętrzne (np. 

poradnie specjalistyczne, 

Policja, MOPR itp.) 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny, stosownie do potrzeb. 
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prawidłowe zachowania u dzieci. 

 

Klasy III gimnazjum  

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 
Zapoznanie z podstawowymi 

prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju. 

 

Zapoznanie uczniów z zapisami 

Statutu Szkoły, regulaminami 

korzystania z sal, pracowni i 

urządzeń oraz przepisami BHP jak 

również szczegółowymi kryteriami 

ocen z zachowania.  

 

Zapoznanie i przypominanie zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w 

czasie przerw i wycieczek 

szkolnych. 

 

Współtworzenie wraz z uczniami 

kontraktu klasowego i 

zobligowanie  uczniów do jego 

przestrzegania. 

 

Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za swoje 

zachowanie. 

 

Budowanie motywacji 

wewnętrznej do przestrzegania 

 Lekcje wychowawcze n/t 

regulaminów obowiązujących w 

szkole i kryteriów ocen 

zachowania. 

 Apele szkolne dotyczące spraw 

porządkowych. 

 Podpisanie przez dzieci klasowego 

kontraktu. 

 Niezwłoczne wyciąganie 

statutowych konsekwencji wobec 

uczniów łamiących zasady 

bezpieczeństwa, 

nieprzestrzegających 

regulaminów i ustalonych zasad.  

 Stosowanie kar statutowych 

zgodnie z ustaloną gradacją, w 

równym stopniu przez wszystkich 

wychowawców. 

 

 Uczniowie znają regulaminy 

obowiązujące w szkole  i 

przestrzegają je. 

 Uczniowie znają kryteria ocen z 

zachowania, konsekwencje  

wynikające z nieprzestrzegania 

regulaminów . 

 Uczniowie znają swoje prawa i 

obowiązki oraz prawa i 

obowiązki innych osób. 

 Uczniowie korzystają ze swoich 

praw, szanują prawa innych, 

wypełniają swe obowiązki. 

 Uczniowie są świadomi 

konsekwencji czekających ich  za 

złamanie ustalonych zasad. 

 Uczniowie  mają poczucie 

nieuchronności ewentualnej kary 

lub pewność czekającej ich 

nagrody . 

 Wychowawcy klas 

 Nauczyciele 

 Nauczyciele w świetlicy 

 Zespół PPP 

 

Termin realizacji: wrzesień 2018 oraz 

cały rok szkolny. 
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ustalonych zasad. 

Kształtowanie umiejętności 

właściwego komunikowania się w 

różnych sytuacjach społecznych, 

dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się. 

 

Rozwijanie u uczniów postawy 

szacunku wobec osób dorosłych i 

rówieśników. 

 

Budowanie poczucia własnej 

wartości. 

 

Doskonalenie umiejętności oceny 

moralnej własnego i cudzego 

zachowania z punktu widzenia 

obowiązujących norm i 

wyznawanych wartości . 

 

Rozwijanie u uczniów empatii i 

gotowości pomocy słabszym.  

 

 

 Zwracanie uwagi na stosowanie 

form grzecznościowych w 

rożnych sytuacjach szkolnych i 

poza szkolnych. 
 Zajęcia w ramach godziny 

wychowawczej na temat zasad 

kulturalnego zachowania. 

 Zajęcia w ramach godziny 

wychowawczej na temat 

wartości. 

 Zachęcanie do budowania 

własnego systemu wartości. 

 Wyciąganie konsekwencji 

statutowych wobec uczniów nie 

przestrzegających zasad 

kulturalnego zachowania się. 

 Nagradzanie, wyróżnianie 

uczniów prezentujących wysoką 

kulturę osobistą. 

 Organizacja Dnia Życzliwości – 

akcji promującej kulturę osobistą 

w codziennym życiu. 

 Zachęcanie do samooceny oraz 

oceniania zachowań innych osób 

według obowiązujących norm i 

wyznawanych wartości .  

  Ćwiczenia afirmujące, 

podnoszące samoocenę. 

 Stosowanie konstruktywnej 

informacji zwrotnej wobec 

uczniów, podkreślanie i 

docenianie ich mocnych stron. 

 Wyznaczanie liderów 

pomagających uczniom 

słabszym, pogadanki, zajęcia 

kształtujące empatię. 

 Uczniowie znają i stosują zwroty 

grzecznościowe podczas 

powitania, pożegnania, sytuacji 

wymagającej przeproszenia i 

przyjęcia konsekwencji swojego 

zachowania. 

 Uczniowie tworzą, przyjmują i 

respektują  zasady zabawy i pracy 

w grupie. 

 Uczniowie nazywają i rozpoznają 

wartości związane z 

umiejętnościami i zachowaniami 

społecznymi, np. szacunek do 

rówieśników i dorosłych, 

szacunek do ojczyzny, 

życzliwość okazywana dzieciom i 

dorosłym – obowiązkowość, 

przyjaźń, radość. 

 Uczniowie oceniają swoje 

postępowanie i innych osób, 

odnosząc się do poznanych 

wartości, takich jak: godność, 

honor, sprawiedliwość, 

obowiązkowość, 

odpowiedzialność, przyjaźń, 

życzliwość, umiar, pomoc, 

zadośćuczynienie, przepraszanie, 

szacunek, uczciwość, 

wdzięczność oraz inne 

respektowane przez środowisko 

uczniów.  

 Uczniowie mają poczucie własnej 

wartości. 

 Uczniowie okazują współczucie 

osobom słabszym  i 

potrzebującym. 

 Nauczyciele 

 Wychowawcy 

  Zespół PPP 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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 Organizowanie kół 

zainteresowań, konkursów, 

imprez,  akcji charytatywnych na 

rzecz osób potrzebujących, itp. 

typu „Szlachetna Paczka”, „Mam 

Marzenie”. 

 Uczniowie pomagają słabszym i 

potrzebującym. 

 Uczniowie biorą udział w akcjach 

charytatywnych. 

 Uczniowie potrafią trafnie opisać, 

jak się czuje  osoba znajdująca się 

w określonej sytuacji. 

Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych i społecznych 

uczniów. 

 

Integracja zespołu klasowego 

Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania 

relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, z 

zachowaniem obowiązujących norm 

i reguł kultury osobistej. 

 

Kształtowanie postawy asertywnej 

czyli: rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania, różnicowania i 

wyrażania emocji w sposób 

akceptowany społecznie. 

 

Rozwijanie umiejętności 

asertywnego wyrażania własnego 

zdania. 

 

Rozwijanie umiejętności 

asertywnego wyrażania swoich 

potrzeb. 

 

Kształcenie umiejętności 

uważnego słuchania. 

 

Rozwijanie umiejętności 

 Pogadanki i lekcje tematyczne. 

 Warsztaty i zajęcia 

psychoedukacyjne. 

 Zajęcia socjoterapeutyczne. 

 

 Integracyjne zabawy, imprezy 

klasowe i szkolne, wycieczki. 

 Podczas lekcji aranżowanie pracy 

w grupach i parach. 

 Aranżowanie zabaw 

wymagających współpracy. 

 Nagradzanie i docenianie dzieci 

za wzorową i zgodą współpracę. 

 Respektowanie prawa dziecka do 

wyrażania swojego zdania, 

potrzeb i emocji w sposób 

społecznie akceptowany i 

umożliwianie tego dziecku (np.  

pytanie go o jego zdanie, 

potrzeby, emocje itp.). 

 Stwarzanie warunków do 

rozładowania napięcia i 

negatywnych emocji w sposób 

społecznie akceptowany i zgodny 

z kontraktem klasowym. 

 Akcentowanie podczas lekcji 

konieczności uważnego słuchania 

wypowiedzi drugiej osoby. 

 Uczeń czuje się dobrze w klasie; 

czuje się akceptowany i akceptuje 

zespół klasowy 

 Uczeń umie współpracować z 

rówieśnikami, zna zasady pracy 

w grupach  

 Uczeń umie zachować się 

asertywnie: 

 rozpoznaje i wyraża emocje w 

sposób społecznie akceptowany 

 wyraża swoje zdanie i potrzeby 

szanując zdanie i potrzeby innych 

osób 

 zna swoje prawa i respektuje 

prawa innych osób 

 słucha innych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wszyscy nauczyciele, a 

zwłaszcza wychowawcy klas 

 Specjaliści PPP 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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współpracy w grupie. 

Wdrażanie działań  na rzecz 

ograniczania agresji i przemocy 

wśród dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktywne pełnienie dyżurów 

przez nauczycieli podczas 

przerw, zwracanie uwagi na 

agresywne zachowania dzieci i 

bezwzględne wyciąganie 

konsekwencji statutowych. 

 

 Przypominanie dzieciom o 

obowiązujących zasadach . 

 Rozmowy z wychowawcami, 

pedagogiem, psychologiem, 

 Nauczyciele znają 

 zagrożenia występujące wśród 

uczniów. 

 Nauczyciele rzetelnie pełnią 

dyżury na przerwach, nie 

zostawiają uczniów bez opieki, 

monitorują ich zachowanie w 

szatniach 

 Nauczyciele wyciągają 

konsekwencje wobec uczniów 

stosujących przemoc jak również 

 Dyrektor 

 Wszyscy nauczyciele   

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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Uświadamianie uczniom, czym jest 

agresja i przemoc oraz jak sobie z 

nimi radzić. 

 

Psychoedukacja dzieci w zakresie 

radzenia sobie ze złością i 

negatywnymi emocjami. 

 

Kształtowanie postaw troski o 

bezpieczeństwo własne i innych.  

 

 

Doskonalenie umiejętności 

konstruktywnego radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych dla dziecka 

oraz umiejętności kontroli przez 

nie emocji.  

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów bez 

stosowania przemocy. 

 

 

 

policją.  

 Realizacja w klasach zajęć 

psychoedukacyjnych i o 

charakterze interwencyjnym. 

 Realizacja programów 

profilaktycznych na temat 

przemocy. 

 Konkursy dotyczące tematyki 

agresji i przemocy. 

 Terapia indywidualna 

 Socjoterapia. 

 Wsparcie psychologiczne dla 

ofiar przemocy 

 Objęcie specjalistyczną pomocą 

uczniów zachowujących się 

agresywnie. 

 Inspirowanie i docenianie 

uczniów, którzy podejmują się 

odpowiedzialnych zadań 

związanych np. z pomocą w 

opiece nad młodszymi uczniami, 

próbą rozwiązywania konfliktów 

między rówieśnikami itp. 

 

 Mediacje w sporach między 

uczniami, rodzicami, 

nauczycielami. 

nagradzają uczniów 

wyróżniających się prawidłową 

postawą 

 Uczniowie czują się bezpiecznie 

 Uczeń spędza przerwy 

bezpiecznie i aktywnie oraz wie 

w jaki sposób bawić się na 

przerwach bez stwarzania 

sytuacji użycia przemocy lub 

agresji 

 Uczeń wie, czym jest agresja i 

przemoc 

 Uczeń umie przeciwstawić się 

zachowaniom agresywnym 

 Kontroluje swoje emocje 

 Rozładowuje złość w sposób 

społecznie akceptowany 

 Nie stosuje przemocy w 

odpowiedzi na przemoc 

 Uczeń wie, gdzie w razie 

potrzeby szukać pomocy;  

 Uczeń zgłasza dorosłym wszelkie 

przypadki naruszenia 

bezpieczeństwa, informuję o 

przypadkach zastraszania, 

pobicia, dokuczania itp. jemu lub 

innym osobom 

 Zna i przestrzega normy moralne. 

 Czuje się odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo własne i innych 

osób 

 zmniejszenie ilości konfliktów 

interpersonalnych w szkole, 

sprawne szybkie ich 

rozwiązywanie w sposób 

zadowalający wszystkie 

zainteresowane strony 

 

 

 

 Wszyscy nauczyciele  

 Wychowawcy 

  Zespół PPP 

 funkcjonariusze Policji/ Straży 

Miejskiej 

 Zaproszeni specjaliści 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 
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Wdrażanie rodziców do działań na 

rzecz profilaktyki przemocy 

rówieśniczej. 

 

Edukacja rodziców na temat 

zjawiska przemocy, jego skali i 

form oraz wpływu własnego stylu 

zachowania na kształtowanie u 

dziecka umiejętności radzenia 

sobie z emocjami i modelowania 

jego zachowań. 

 

Obligowanie rodziców dzieci 

agresywnych do działań na rzecz 

zmiany zachowania ich dziecka. 

 

 Pogadanki, warsztaty o tematyce 

przemocy i agresji w mediach, 

grach komputerowych, prasie 

młodzieżowej podczas spotkań z 

rodzicami.  

 Rozmowy podczas 

indywidualnych konsultacji z 

wychowawcą oraz Zespołem 

PPP. 

 Spotkania interwencyjne z 

uczniami i rodzicami 

skonfliktowanych uczniów celem 

wyeliminowania niepożądanych 

zachowań. 

 Monitorowanie realizacji działań, 

do których zobowiązano 

rodziców podczas spotkań 

interwencyjnych. 

 Kierowanie rodziców do 

instytucji zewnętrznych 

zajmujących się pomocą rodzinie 

lub problematyką przemocy. 

 Rodzic wie jak rozmawiać z 

dzieckiem na temat emocji  

 Rodzic wie gdzie może szukać 

pomocy w rozwiązywaniu 

problemów emocjonalnych 

swojego dziecka 

 Rodzice wiedzą jakie treści 

przekazywane poprzez media 

mają negatywny wpływ na 

rozwój emocjonalny jego dziecka 

i ograniczają dziecku do nich 

dostęp  

 Rodzice są świadomi swojego 

wpływu na modelowanie 

agresywnych zachowań u dzieci 

 rodzice pracują nad 

wyeliminowaniem agresywnych 

zachowań w swoim 

postępowaniu w stosunku do 

dziecka 

 Rodzice wyciągają konsekwencję 

wobec swoich dzieci stosujących 

przemoc w szkole, szukają 

pomocy u specjalistów, wyrażają 

gotowość współpracy, stosują się 

do wskazówek specjalistów, 

swoja postawą kształtują 

prawidłowe zachowania u dzieci 

 Wychowawcy 

 Zespół PPP 

 Specjaliści spoza szkoły, 

instytucje zewnętrzne (np. 

poradnie specjalistyczne, 

Policja, MOPR itp.) 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny, stosownie do potrzeb. 

 

 

 

5. 8.  ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH POZWALAJĄCYCH BUDOWAĆ I UTRZYMYWAĆ RELACJE SPOŁECZNE 

Z INNYMI.  

 

ETAP I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 
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ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Rozpoznanie mocnych i słabych 

stron uczniów . 

 

Współpraca z rodzicami w zakresie 

diagnozowania mocnych i słabych 

stron uczniów. 

 Diagnoza mocnych i słabych 

stron ucznia w oparciu o 

obserwacje i specjalistyczne testy. 

 Konsultacje z rodzicami, 

informowanie rodziców o 

wynikach edukacyjnych dziecka, 

zaobserwowanych zachowaniach 

i sytuacjach problemowych, 

zbieranie informacji od rodziców 

itp.  

 Nauczyciele  znają mocne i słabe 

strony swoich uczniów. 

 Rodzice znają mocne i słabe 

strony swoich dzieci. 

 Nauczyciele i rodzice wymieniają 

się informacjami na temat swoich 

wychowanków. 

 

 

 

 Wychowawcy klas 

 Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 Specjaliści PPP 

 

Termin realizacji : cały rok szkolny. 

 

 

 

 

 

 Diagnoza uczniów w poradniach 

specjalistycznych. 

 Uczniowie wykazujący 

specyficzne trudności w nauce, 

przejawiający problemy 

emocjonalne bądź w relacjach 

społecznych, jak również 

uczniowie szczególnie uzdolnieni 

posiadają opinie PPP lub innych 

poradni specjalistycznych. 

 Poradnie specjalistyczne 

 

Termin realizacji : przez cały rok 

szkolny  stosownie do potrzeb. 

Rozwijanie zainteresowań i 

mocnych stron uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizowanie kół 

zainteresowań.  

 Angażowanie uczniów do udziału 

w konkursach klasowych, 

szkolnych i pozaszkolnych. 

 Organizowanie różnych form 

przeglądu twórczości dzieci. 

  Dostosowanie wymagań, technik 

i metod pracy z uczniami do 

zdiagnozowanego u nich poziomu 

uzdolnień. 

 

 Nauczyciele potrafią rozpoznać u 

uczniów specyficzne uzdolnienia. 

 Nauczyciele wiedzą, którzy ich 

uczniowie są szczególnie 

uzdolnieni i w jakich kierunkach. 

 Nauczyciele dostosowują 

wymagania, formy i metody pracy 

do poziomu uzdolnień 

zaobserwowanych u swoich 

uczniów. 

 Nauczyciele przygotowują 

zdolnych uczniów do konkursów 

szkolnych i pozaszkolnych. 

 Wszyscy nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, a zwłaszcza 

wychowawcy klas 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 
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 Uczniowie zdolni osiągają dużo 

wyższe niż rówieśnicy wyniki w 

przedmiotach, w których 

wykazują szczególne uzdolnienia. 

 Uczniowie zdolni odnoszą 

sukcesy w konkursach w 

dziedzinach, w których wykazują 

szczególnie uzdolnienia. 

Niwelowanie u uczniów trudności 

edukacyjnych wynikających z 

występujących u nich deficytów, 

zaburzeń, niepełnosprawności bądź 

wynikających z zaniedbań 

środowiskowych lub traumatycznej 

sytuacji. 

 

Niwelowanie u uczniów trudności  

emocjonalnych wynikających z 

występujących u nich deficytów, 

zaburzeń, niepełnosprawności bądź 

wynikających z zaniedbań 

środowiskowych lub traumatycznej 

sytuacji. 

 

Niwelowanie u uczniów trudności 

w kontaktach społecznych 

wynikających z występujących u 

nich deficytów, zaburzeń, 

niepełnosprawności bądź 

wynikających z zaniedbań 

środowiskowych  lub 

traumatycznej sytuacji. 

 Wstępna diagnostyka trudności 

występujących u uczniów na 

terenie szkoły. 

 Kierowanie uczniów 

wykazujących trudności 

edukacyjne, emocjonalne bądź 

przejawiających problemy w 

kontaktach społecznych na 

badania diagnostyczne do poradni 

specjalistycznych. 

 Organizowanie uczniom zajęć 

wyrównawczych, korekcyjno – 

kompensacyjnych, 

socjoterapeutycznych, 

rewalidacyjnych, logopedycznych 

adekwatnie do ujawnionych 

potrzeb i zgodnie z zaleceniami 

specjalistów PPP ze szkoły i 

spoza szkoły. 

 Dostosowanie przez nauczycieli 

wymagań, sposobów i metod 

pracy  do ujawnionych przez 

uczniów specyficznych potrzeb i 

zgodnie z zaleceniami 

specjalistów PPP ze szkoły i 

spoza szkoły. 

 Nauczyciele znają treść opinii i 

orzeczeń PPP dotyczących 

uczonych przez siebie uczniów. 

 Nauczyciele stosują wobec 

swoich uczniów zalecenia zawarte 

w ich opiniach i orzeczeniach 

wydanych przez PPP jak również 

formułowanych przez szkolnych 

specjalistów PPP. 

 Nauczyciele na bieżąco 

dostosowują formy i metody 

pracy z uczniem do jego aktualnie 

obserwowanych potrzeb. 

 Uczniowie uzupełniają braki w 

wiadomościach i 

umiejętnościach. 

 Uczniowie wykazujący 

specyficzne trudności w nauce, 

przejawiający problemy 

emocjonalne bądź w relacjach 

społecznych korzystają z pomocy 

logopedy, pedagoga lub/i 

psychologa szkolnego. 

 W/w uczniowie regularnie 

uczestniczą w specjalistycznych 

zajęciach za zgodą rodziców.  

 Wszyscy nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, a zwłaszcza 

wychowawcy klas  

 specjaliści PPP  

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny stosownie do potrzeb. 
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 Rozmowy z rodzicami, 

edukowanie rodziców w zakresie 

dostosowania wymagań, metod, 

sposobów i warunków pracy z 

dzieckiem w domu do 

ujawnianych przez nie potrzeb. 

 Poradnictwo wychowawcze i 

specjalistyczne dla rodziców. 

 Poradnictwo i wsparcie 

psychiczne dla uczniów. 

 

 Uczniowie osiągają sukcesy 

edukacyjne  na miarę swoich 

możliwości. 

 W/w uczniowie coraz lepiej 

radzą sobie z emocjami i stresem 

pomimo ujawnianych deficytów. 

 Uczniowie prawidłowo 

rozpoznają i wyrażają emocje w 

sposób społecznie akceptowany. 

 Uczniowie coraz lepiej 

funkcjonują w kontaktach 

społecznych, prawidłowo 

nawiązują relacje, angażują się w 

życie zespołu klasowego, 

rozwiązują konflikty 

interpersonalne bez stosowania 

przemocy itp. 

 Rodzice współpracują z 

nauczycielami w 

przezwyciężaniu trudności 

występujących u swoich dzieci. 

Stosują na co dzień zaleceń 

specjalistów. 

 

 

 

 

 

 

 

Etap II: Klasy IV-VIII 

 
ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 
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Rozpoznanie mocnych i słabych 

stron uczniów . 

 

Współpraca z rodzicami w zakresie 

diagnozowania mocnych i słabych 

stron uczniów. 

 Diagnoza mocnych i słabych 

stron ucznia w oparciu o 

obserwacje i specjalistyczne testy. 

 Konsultacje z rodzicami, 

informowanie rodziców o 

wynikach edukacyjnych dziecka, 

zaobserwowanych zachowaniach 

i sytuacjach problemowych, 

zbieranie informacji od rodziców 

itp.  

 Nauczyciele  znają mocne i słabe 

strony swoich uczniów. 

 Rodzice znają mocne i słabe 

strony swoich dzieci. 

 Nauczyciele i rodzice wymieniają 

się informacjami na temat swoich 

wychowanków. 

 

 Wychowawcy klas, nauczyciele 

klas IV-VIII, 

 Specjaliści PPP 

 

Termin realizacji: cały rok szkolny. 

 

 

 

 

 

 

 Diagnoza uczniów w poradniach 

specjalistycznych. 

 Uczniowie wykazujący 

specyficzne trudności w nauce, 

przejawiający problemy 

emocjonalne bądź w relacjach 

społecznych, jak również 

uczniowie szczególnie uzdolnieni 

posiadają opinie PPP lub innych 

poradni specjalistycznych. 

 

 Poradnie specjalistyczne 

 

Termin realizacji : przez cały rok 

szkolny  stosownie do potrzeb. 

Rozwijanie zainteresowań i 

mocnych stron uczniów . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizowanie kół 

zainteresowań.  

 Angażowanie uczniów do udziału 

w konkursach klasowych, 

szkolnych i pozaszkolnych; udział 

w olimpiadach przedmiotowych. 

 Organizowanie różnych form 

przeglądu twórczości dzieci. 

 Dostosowanie wymagań, 

sposobów i metod pracy z 

uczniami do zdiagnozowanego u 

nich poziomu uzdolnień. 

 

 Nauczyciele potrafią rozpoznać u 

uczniów specyficzne uzdolnienia. 

 Nauczyciele wiedzą, którzy ich 

uczniowie są szczególnie 

uzdolnieni i w jakich kierunkach. 

 Nauczyciele dostosowują 

wymagania, formy i metody pracy 

do poziomu uzdolnień 

zaobserwowanych u swoich 

uczniów. 

 Nauczyciele przygotowują 

zdolnych uczniów do konkursów 

szkolnych i pozaszkolnych. 

 Uczniowie zdolni osiągają dużo 

wyższe niż rówieśnicy wyniki w 

 Wszyscy nauczyciele klas IV-

VIII, a zwłaszcza wychowawcy 

klas 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 
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przedmiotach, w których 

wykazują szczególne uzdolnienia. 

 Uczniowie zdolni odnoszą 

sukcesy w konkursach w 

dziedzinach, w których wykazują 

szczególnie uzdolnienia. 

Niwelowanie u uczniów trudności 

edukacyjnych wynikających z 

występujących u nich deficytów, 

zaburzeń, niepełnosprawności bądź 

wynikających z zaniedbań 

środowiskowych lub traumatycznej 

sytuacji. 

 

Niwelowanie u uczniów trudności  

emocjonalnych wynikających z 

występujących u nich deficytów, 

zaburzeń, niepełnosprawności bądź 

wynikających z zaniedbań 

środowiskowych lub traumatycznej 

sytuacji. 

 

Niwelowanie u uczniów trudności 

w kontaktach społecznych 

wynikających z występujących u 

nich deficytów, zaburzeń, 

niepełnosprawności bądź 

wynikających z zaniedbań 

środowiskowych  lub 

traumatycznej sytuacji. 

 Kierowanie uczniów 

wykazujących trudności 

edukacyjne, emocjonalne bądź 

przejawiający problemy w 

kontaktach społecznych na 

badania diagnostyczne do poradni 

specjalistycznych lub 

specjalistyczna diagnostyka na 

terenie szkoły. 

 Organizowanie uczniom zajęć 

wyrównawczych, korekcyjno – 

kompensacyjnych, 

socjoterapeutycznych, 

rewalidacyjnych, logopedycznych 

adekwatnie do ujawnionych 

potrzeb i zgodnie z zaleceniami 

specjalistów PPP ze szkoły i 

spoza szkoły. 

 Dostosowanie przez nauczycieli 

wymagań, sposobów i metod 

pracy  do ujawnionych przez 

uczniów specyficznych potrzeb i  

zgodnie z zaleceniami 

specjalistów PPP ze szkoły i 

spoza szkoły. 

 Rozmowy z rodzicami, 

edukowanie rodziców w zakresie 

dostosowania wymagań, metod, 

 Nauczyciele znają treść opinii i 

orzeczeń PPP dotyczących 

uczonych przez siebie uczniów. 

 Nauczyciele stosują wobec 

swoich uczniów zalecenia zawarte 

w ich opiniach i orzeczeniach 

wydanych przez PPP jak również 

formułowanych przez szkolnych 

specjalistów PPP. 

 Nauczyciele na bieżąco 

dostosowują formy i metody 

pracy z uczniem do jego aktualnie 

obserwowanych potrzeb. 

 Uczniowie uzupełniają braki w 

wiadomościach i 

umiejętnościach. 

 Uczniowie wykazujący 

specyficzne trudności w nauce, 

przejawiający problemy 

emocjonalne bądź w relacjach 

społecznych korzystają z pomocy 

logopedy, pedagoga lub/i 

psychologa szkolnego. 

 W/w uczniowie regularnie 

uczestniczą w specjalistycznych 

zajęciach . 

 Uczniowie osiągają sukcesy 

edukacyjne  na miarę swoich 

 Wszyscy nauczyciele klas IV-

VIII, a zwłaszcza wychowawcy 

klas  

 specjaliści PPP  

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny stosownie do potrzeb. 
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sposobów i warunków pracy z 

dzieckiem w domu do 

ujawnianych przez nie potrzeb. 

 Poradnictwo wychowawcze i 

specjalistyczne dla rodziców. 

 Poradnictwo i wsparcie 

psychiczne dla uczniów. 

 

możliwości. 

 W/w uczniowie coraz lepiej 

radzą sobie  z emocjami i 

stresem pomimo ujawnianych 

deficytów. 

 Uczniowie prawidłowo 

rozpoznają i wyrażają emocje w 

sposób społecznie akceptowany. 

 Uczniowie coraz lepiej 

funkcjonują w kontaktach 

społecznych, prawidłowo 

nawiązują relacje, angażują się w 

życie zespołu klasowego, 

rozwiązują konflikty 

interpersonalne bez stosowania 

przemocy itp. 

 Rodzice współpracują z 

nauczycielami w 

przezwyciężaniu trudności 

występujących u swoich dzieci. 

Stosują na co dzień zalecenia 

specjalistów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy  III gimnazjum 

 
ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 
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Rozpoznanie mocnych i słabych 

stron uczniów . 

 

Współpraca z rodzicami w zakresie 

diagnozowania mocnych i słabych 

stron uczniów. 

 Diagnoza mocnych i słabych 

stron ucznia w oparciu o 

obserwacje i specjalistyczne testy. 

 Konsultacje z rodzicami, 

informowanie rodziców o 

wynikach edukacyjnych dziecka, 

zaobserwowanych zachowaniach 

i sytuacjach problemowych, 

zbieranie informacji od rodziców 

itp.  

 Nauczyciele  znają mocne i słabe 

strony swoich uczniów. 

 Rodzice znają mocne i słabe 

strony swoich dzieci. 

 Nauczyciele i rodzice wymieniają 

się informacjami na temat swoich 

wychowanków. 

 

 

 

 

 Wychowawcy klas, nauczyciele 

klas gimnazjalnych 

 Specjaliści PPP 

 

Termin realizacji: cały rok szkolny. 

 

 

 

 

 

 

 Diagnoza uczniów w poradniach 

specjalistycznych. 

 Uczniowie wykazujący 

specyficzne trudności w nauce, 

przejawiający problemy 

emocjonalne bądź w relacjach 

społecznych, jak również 

uczniowie szczególnie uzdolnieni 

posiadają opinie PPP lub innych 

poradni specjalistycznych. 

 

 Poradnie specjalistyczne 

 

Termin realizacji : przez cały rok 

szkolny  stosownie do potrzeb. 

Rozwijanie zainteresowań i 

mocnych stron uczniów . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizowanie kół 

zainteresowań.  

 Angażowanie uczniów do udziału 

w konkursach klasowych, 

szkolnych i pozaszkolnych; udział 

w olimpiadach przedmiotowych. 

 Organizowanie różnych form 

przeglądu twórczości dzieci. 

  Dostosowanie wymagań, 

sposobów i metod pracy z 

uczniami do zdiagnozowanego u 

nich poziomu uzdolnień. 

 

 Nauczyciele potrafią rozpoznać u 

uczniów specyficzne uzdolnienia. 

 Nauczyciele wiedzą, którzy ich 

uczniowie są szczególnie 

uzdolnieni i w jakich kierunkach. 

 Nauczyciele dostosowują 

wymagania, formy i metody pracy 

do poziomu uzdolnień 

zaobserwowanych u swoich 

uczniów. 

 Nauczyciele przygotowują 

zdolnych uczniów do konkursów 

szkolnych i pozaszkolnych. 

 Uczniowie zdolni osiągają dużo 

wyższe niż rówieśnicy wyniki w 

 Wszyscy nauczyciele klas 

gimnazjalnych, a zwłaszcza 

wychowawcy klas 

 

Termin realizacji:  przez cały rok 

szkolny. 
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przedmiotach, w których 

wykazują szczególne uzdolnienia. 

 Uczniowie zdolni odnoszą 

sukcesy w konkursach w 

dziedzinach, w których wykazują 

szczególnie uzdolnienia. 

Niwelowanie u uczniów trudności 

edukacyjnych wynikających z 

występujących u nich deficytów, 

zaburzeń, niepełnosprawności bądź 

wynikających z zaniedbań 

środowiskowych lub traumatycznej 

sytuacji. 

 

Niwelowanie u uczniów trudności  

emocjonalnych wynikających z 

występujących u nich deficytów, 

zaburzeń, niepełnosprawności bądź 

wynikających z zaniedbań 

środowiskowych lub traumatycznej 

sytuacji. 

 

Niwelowanie u uczniów trudności 

w kontaktach społecznych 

wynikających z występujących u 

nich deficytów, zaburzeń, 

niepełnosprawności bądź 

wynikających z zaniedbań 

środowiskowych  lub 

traumatycznej sytuacji. 

 Kierowanie uczniów 

wykazujących trudności 

edukacyjne, emocjonalne bądź 

przejawiający problemy w 

kontaktach społecznych na 

badania diagnostyczne do poradni 

specjalistycznych lub 

specjalistyczna diagnostyka na 

terenie szkoły. 

 Organizowanie uczniom zajęć 

wyrównawczych, korekcyjno – 

kompensacyjnych, 

socjoterapeutycznych, 

rewalidacyjnych, logopedycznych 

adekwatnie do ujawnionych 

potrzeb i zgodnie z zaleceniami 

specjalistów PPP ze szkoły i 

spoza szkoły. 

 Dostosowanie przez nauczycieli 

wymagań, sposobów i metod 

pracy  do ujawnionych przez 

uczniów specyficznych potrzeb i  

zgodnie z zaleceniami 

specjalistów PPP ze szkoły i 

spoza szkoły. 

 Rozmowy z rodzicami, 

edukowanie rodziców w zakresie 

dostosowania wymagań, metod, 

 Nauczyciele znają treść opinii i 

orzeczeń PPP dotyczących 

uczonych przez siebie uczniów. 

 Nauczyciele stosują wobec 

swoich uczniów zalecenia zawarte 

w ich opiniach i orzeczeniach 

wydanych przez PPP jak również 

formułowanych przez szkolnych 

specjalistów PPP. 

 Nauczyciele na bieżąco 

dostosowują formy i metody 

pracy z uczniem do jego aktualnie 

obserwowanych potrzeb. 

 Uczniowie uzupełniają braki w 

wiadomościach i 

umiejętnościach. 

 Uczniowie wykazujący 

specyficzne trudności w nauce, 

przejawiający problemy 

emocjonalne bądź w relacjach 

społecznych korzystają z pomocy 

logopedy, pedagoga lub/i 

psychologa szkolnego. 

 W/w uczniowie regularnie 

uczestniczą w specjalistycznych 

zajęciach . 

 Uczniowie osiągają sukcesy 

edukacyjne  na miarę swoich 

 Wszyscy nauczyciele klas 

gimnazjalnych, a zwłaszcza 

wychowawcy klas  

 specjaliści PPP  

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny stosownie do potrzeb. 
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sposobów i warunków pracy z 

dzieckiem w domu do 

ujawnianych przez nie potrzeb. 

 Poradnictwo wychowawcze i 

specjalistyczne dla rodziców. 

 Poradnictwo i wsparcie 

psychiczne dla uczniów. 

 

możliwości. 

 Uczniowie coraz lepiej radzą 

sobie  z emocjami i stresem 

pomimo ujawnianych deficytów. 

 Uczniowie prawidłowo 

rozpoznają i wyrażają emocje w 

sposób społecznie akceptowany. 

 Uczniowie coraz lepiej 

funkcjonują w kontaktach 

społecznych, prawidłowo 

nawiązują relacje, angażują się w 

życie zespołu klasowego, 

rozwiązują konflikty 

interpersonalne bez stosowania 

przemocy itp. 

 Rodzice współpracują z 

nauczycielami w 

przezwyciężaniu trudności 

występujących u swoich dzieci. 

Stosują na co dzień zalecenia 

specjalistów. 

 

 

 

 
 

 

 

5. 9. ZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW DO NAUKI I ZABAWY ORAZ KSZTAŁTOWANIE 

PROZDROWOTNYCH POSTAW UCZNIÓW. 

ETAP I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 
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ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Tworzenie warunków do 

kształtowania zachowań 

sprzyjających zdrowiu i 

bezpieczeństwu dzieci w szkole. 

 

 

 

 

 

 Dostosowanie sprzętu szkolnego 

do wzrostu uczniów. 

 Kontrolowanie stanu 

wyposażenia sali: zabawek, mebli 

oraz sprzętu, z którego korzystają 

dzieci. 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z  

regulaminami korzystania z 

pracowni komputerowej, sali 

gimnastycznej, sal lekcyjnych , 

pracowni przedmiotowych, placu 

zabaw, szatni oraz innych 

pomieszczeń szkolnych. 

 Nauczyciele odpowiedzialni za 

daną salę dbają o stan 

wyposażenia i zgłaszają 

zauważone usterki. 

 Nauczyciele dbają, aby 

uczniowie korzystali ze sprzętu 

dostosowanego do ich wzrostu i 

przestrzegali zasad BHP. 

 Uczniowie znają regulaminy i 

zasady obowiązujące na terenie 

szkoły i przestrzegają je. 

 Rodzice znają regulaminy i 

zasady obowiązujące na terenie 

szkoły i podczas wycieczek 

szkolnych i egzekwują od 

swoich dzieci ich 

przestrzeganie. 

 Nauczyciele wyciągają 

konsekwencje wobec uczniów 

łamiących regulaminy. 

 Uczniowie znają zasady 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

  Uczniowie stosują w praktyce 

przepisy ruchu drogowego. 

 Uczniowie czują się 

bezpiecznie w czasie przerw.  

 Dyrekcja Szkoły 

 Wszyscy nauczyciele, w 

szczególności wychowawcy. 

 

Termin realizacji: na początku roku 

szkolnego 2018/2019 i przez cały rok 

szkolny. 

 

 

 

 

 

 

 Specjaliści ze Straży Miejskiej i 

WORD  

 Wychowawcy klas. 

 

Termin realizacji: zgodnie z 

terminarzem spotkań na rok szkolny 

2018/19 

 

 Wychowawcy klas  

  Inni nauczyciele 

 Specjaliści spoza szkoły 

 Pielęgniarka szkolna 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 

 

 

 

Uwrażliwienie uczniów na 

zagrożenia podczas drogi do i ze 

szkoły. 

 Uczenie zasad poruszania się po 

drogach. 

 Pogadanki na temat bezpiecznej 

drogi do szkoły. 

 Spotkanie ze Strażnikiem 

Miejskim. 

 Wycieczki do WORD. 

Bezpieczeństwo uczniów podczas 

przerw,  imprez i wycieczek 

szkolnych. 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z 

zasadami zachowania się podczas 

przerw, imprez i wycieczek 

szkolnych. 

 Pełnienie dyżurów przez 

nauczycieli podczas przerw. 

 Zwracanie uwagi uczniom 

wykazującym niewłaściwe 

zachowania, wyciąganie 

konsekwencji za łamanie 

regulaminu. 



68 

 

Uczenie zasad postępowania w 

sytuacjach zagrożenia życia i 

zdrowia.  

 

Uczenie zasad postępowania w 

razie zagrożenia pożarowego lub 

innego. 

 Dostępność i popularyzacja 

materiałów edukacyjnych. 

 Lekcje tematyczne dotyczące 

udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

 Spotkania profilaktyczno - 

edukacyjne z pielęgniarką 

szkolną. 

 Pogadanki na lekcjach. 

 Próbny alarm przeciwpożarowy. 

 

 Uczniowie znają regulaminy 

imprez i wycieczek szkolnych i 

przestrzegają je. 

 Uczniowie wiedzą jak 

zachować się w sytuacji 

zagrożenia. 

 Uczniowie potrafi ą rozpoznać 

sytuacje zagrażające życiu, 

zdrowiu lub bezpieczeństwu i 

zgłaszają problem 

wychowawcy, dyrekcji, 

specjalistom szkolnym, 

rodzicom bądź innym 

nauczycielom. 

 Uczniowie potrafią wezwać 

pomoc w razie zaistnienia 

sytuacji zagrażającej życiu lub 

zdrowiu innych; znają numer 

telefonu alarmowego. 

 Uczniowie wiedzą, jak się 

zachować w razie zagrożenia 

pożarowego. 

 

 

 

Propagowanie zdrowego trybu 

życia. 

 

Popularyzacja aktywnych sposobów 

spędzania wolnego czasu. 

 

Kształtowanie nawyków dbania o 

zdrowie i higienę osobistą. 

 

Poszerzanie zainteresowań i wiedzy 

ucznia na temat zdrowego 

odżywiania, dbania o higienę i 

 Stosowanie przerw 

śródlekcyjnych. 

 W sezonie wiosennym spędzanie 

długich przerw przez dzieci na 

świeżym powietrzu. 

 Organizacja wycieczek, biwaków, 

zajęcia na świeżym powietrzu i na 

basenie szkolnym. 

 Organizowanie imprez 

sportowych (Dzień Sportu), gier 

 i zabaw ruchowych.  

 Udział uczniów w zawodach 

 Uczniowie wiedzą jak ważna jest 

aktywność fizyczna. 

 Uczniowie znają sposoby 

aktywnego spędzania czasu.  

 Uczniowie spędzają w sezonie 

wiosennym długie przerwy na 

świeżym powietrzu. 

 Uczniowie potrafią rozsądnie 

gospodarować czasem wolnym. 

 Uczniowie przynoszą do szkoły 

 Wychowawcy 

 Pielęgniarka 

 Zaproszeni specjaliści 

 Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

  Zespół PPP 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny; akcje i konkursy zgodnie z 

terminarzem. 
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sprawności fizycznej. 

 

Efektywne gospodarowanie czasem 

wolnym.  

 

Profilaktyka uzależnień 

behawioralnych (od gier 

komputerowych, Internetu, 

telewizji, telefonu). 

 

Propagowanie zdrowego 

odżywiania wśród uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportowych międzyklasowych i 

międzyszkolnych (TOPS, Zawody 

„Jestem sprawny"). 

 Pogadanki na lekcjach na temat 

negatywnego wpływu 

nadmiernego korzystania z 

komputera, Internetu, telewizji, 

telefonu. 

 Przypominanie dzieciom o 

konieczności mycia rąk po 

skorzystaniu z toalety i przed 

posiłkami. 

 Udział szkoły w programie UMT 

„Promocja zdrowia wśród 

toruńskiej młodzieży”. 

 Pogadanki w klasach na temat 

zdrowego żywienia. 

 Akcje szkolne: Pij mleko. „Owoce 

i warzywa w szkole”. 

 Informowanie rodziców o 

możliwości dofinansowania 

obiadów dzieciom przez instytucje 

wspierające rodzinę. 

 Wyjaśnianie wpływu reklamy na 

kształtowanie nawyków 

żywieniowych dzieci i młodzieży. 

 Pogadanki, spotkania z 

pielęgniarką, dietetykiem. 

 Pogadanki na temat fizycznego i 

psychicznego rozwoju człowieka.  

 Przeprowadzenie fluoryzacji i 

zachęcanie do dbania o higienę 

jamy ustnej. 

 Zwracanie uwagi na odpowiedni 

ubiór, dostosowany do warunków 

pogodowych. 

 Zwracanie uwagi na właściwą 

drugie śniadanie i zjadają je na 

przerwach bądź korzystają z 

obiadów szkolnych. 

 Uczniowie znają i stosuje zasady 

zdrowego odżywiania.  

 Uczniowie rozumieją wpływ 

reklamy na konsumenta oraz 

potrafią krytycznie ocenić treści 

przekazywane w mediach 

 Uczniowie wiedzą jak dbać o 

higienę osobistą, myją się 

codziennie, myją ręce po 

skorzystaniu z toalety i przed 

posiłkami, myją zęby itp. 

 Uczniowie potrafią dobrać 

ubrania stosownie do pory roku i 

pogody; są czysto ubrani. 

 Uczniowie wiedzą w jakiej 

pozycji powinni jeść, odrabiać 

lekcje, czytać itp. Dbają o 

zachowanie prawidłowej postawy 

ciała. 

 Uczniowie biorą udział w 

konkursach dotyczących 

zdrowego stylu życia i 

prawidłowego odżywiania. 
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Profilaktyka grypy sezonowej oraz 

AH1N1 oraz innych chorób 

zakaźnych i pasożytniczych. 

 

 

 

 

postawę ciała. 

 Zajęcia korekcyjne dla dzieci z 

wadą postawy. 

 Pogadanki na temat prowadzenia 

zdrowego trybu życia. 

 Wewnątrzszkolne konkursy na 

temat zdrowego stylu życia. 

 Pogadanki na temat profilaktyki 

chorób sezonowych i zakaźnych, 

w tym  profilaktyka grypy, 

przekazanie informacji na temat 

higieny i sposobów ustrzeżenia 

się przez zarażeniem. 

 Kontrole higieny uczniów i stanu 

czystości głowy. 

 

 

 

 

 

 

 Uczniowie wiedzą jak chronić się 

przed zachorowaniem na grypę 

oraz innymi chorobami 

zakaźnymi i pasożytniczymi. 

 Uczniowie mają czyste włosy, 

krótkie i czyste paznokcie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadomienie negatywnego 

wpływu używek na zdrowie 

człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogadanki, konkursy 

profilaktyczne, akcje 

antynikotynowe. 

 Zajęcia profilaktyczno – 

edukacyjne  „Niebezpieczne 

cukierki”. 

 

 

 

 

 Uczniowie wiedzą, że palenie 

papierosów, nadużywanie 

alkoholu czy zażywanie 

substancji psychoaktywnych jest 

szkodliwe dla zdrowia człowieka. 

 Uczniowie potrafią zwrócić 

uwagę osobie palącej w ich 

otoczeniu. 

 Uczniowie potrafi odmówić 

osobie częstującej ich 

“cukierkami”, nieznanymi 

substancjami, papierosem itp. 

 Wychowawcy klas 

 Pielęgniarka szkolna 

 Straż Miejska 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny, zgodnie z Planem Pracy na rok 

2018/2019 Zespołu PPP. 
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Pomoc dzieciom wychowującym się 

w rodzinach z problemem 

uzależnienia. 

 Objęcie dzieci z rodzin z 

problemem uzależnienia opieką 

psychologiczną i 

socjoterapeutyczną. 

 Edukowanie rodziców, wsparcie 

wychowawcze, kierowanie 

rodziców do instytucji 

specjalizujących się w leczeniu 

uzależnień,  monitorowanie  

sytuacji rodzinnej uczniów 

rodziców uzależnionych, 

informowanie  odpowiednich 

instytucji o zaniedbaniach i 

zagrożeniach  wynikających z 

nadużywania alkoholu lub 

używania substancji 

psychoaktywnych przez rodziców 

uczniów. 

 Uczniowie wychowujący się w 

rodzinie z problemem  

uzależnienia czują się bezpiecznie 

w szkole i mają poczucie 

wsparcia ze strony szkoły. 

 W/w uczniowie korzystają z PPP 

na terenie szkoły. Biorą udział w 

specjalistycznych zajęciach, 

korzystają z indywidualnego 

wsparcia. 

 Rodziny z problemem 

uzależnienia są objęte pomocą i 

monitoringiem instytucji 

zewnętrznej. 

 Rodzice uzależnieni bądź 

współuzależnieni korzystają z 

pomocy instytucji zajmujących 

się problemem  uzależnień.  

 Wychowawcy klas  

 Zespół PPP we współpracy z 

instytucjami zewnętrznymi 

(Komenda Miejska Policji; 

MOEiPU, Dział Interwencji 

Kryzysowej MOPR, Sąd 

Rejonowy w Toruniu i itp.) 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny, stosownie do potrzeb. 

Edukacja rodziców na temat 

znaczenia ruchu, prawidłowego 

odżywiania i higieny osobistej dla 

zdrowia i rozwoju dziecka. 

 

 Pogadanki w ramach zebrań z 

rodzicami, spotkania ze 

specjalistami z i spoza szkoły. 

 Rozprowadzanie materiałów 

edukacyjnych i informacyjnych 

w formie ulotek. 

 Rodzice popierają działania 

szkoły na rzecz promocji 

zdrowego stylu życia i zdrowego 

odżywiania wśród dzieci. 

 Rodzice przygotowują dzieciom 

drugie śniadanie wg zasad 

zdrowego odżywiania. 

 Rodzice zachęcają dzieci do 

aktywności fizycznej. 

 Rodzice monitorują ilość czasu 

spędzanego przez dzieci przy 

telewizorze, komputerze,telefonie 

 Rodzice dbają o czystość i 

schludny wygląd swoich dzieci. 

 Wychowawcy klas przez cały 

rok szkolny 

 Zespół PPP 

 Pielęgniarka szkolna  

 

Termin realizacji:  zgodnie z 

terminarzem zebrań i harmonogramem 

spotkań edukacyjnych. 
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ETAP II: Klasy IV-VIII 

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Tworzenie warunków do 

kształtowania zachowań 

sprzyjających zdrowiu i 

bezpieczeństwu dzieci w szkole. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 Dostosowanie sprzętu szkolnego 

do wzrostu uczniów. 

 Kontrolowanie stanu 

wyposażenia sali: zabawek, mebli 

oraz sprzętu, z którego korzystają 

dzieci. 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z  

regulaminami korzystania z 

pracowni komputerowej, sali 

gimnastycznej, sal lekcyjnych , 

pracowni przedmiotowych, placu 

zabaw, szatni oraz innych 

pomieszczeń szkolnych. 

 Nauczyciele odpowiedzialni za 

daną salę dbają o stan 

wyposażenia i zgłasza 

zauważone usterki. 

 Nauczyciele dbają, aby 

uczniowie korzystali ze sprzętu 

dostosowanego do ich wzrostu i 

przestrzegali zasad BHP. 

 Uczniowie znają  regulaminy i 

zasady obowiązujące na terenie 

szkoły i przestrzegają je. 

 Rodzice znają regulaminy i 

zasady obowiązujące na terenie 

szkoły i podczas wycieczek 

szkolnych i egzekwują od 

swoich dzieci ich 

przestrzeganie. 

 Nauczyciele wyciągają 

konsekwencje wobec uczniów 

łamiących regulaminy. 

 Uczniowie znają zasady 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 Uczniowie stosują w praktyce 

przepisy ruchu drogowego. 

 Dyrekcja Szkoły 

 Wszyscy nauczyciele, w 

szczególności wychowawcy. 

 

Termin realizacji: na początku roku 

szkolnego 2018/2019 i przez cały rok 

szkolny. 

 

 

 

 

 

 

 Specjaliści ze Straży Miejskiej i 

WORD  

 Wychowawcy klas. 

 

Termin realizacji: zgodnie z 

terminarzem spotkań na rok szkolny 

2018/19 

 

 Wychowawcy klas  

  Inni nauczyciele 

 Specjaliści spoza szkoły 

 Pielęgniarka szkolna 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 

 

Uwrażliwienie uczniów na 

zagrożenia podczas drogi do i ze 

szkoły. 

 Uczenie zasad poruszania się po 

drogach. 

 Pogadanki na temat bezpiecznej 

drogi do szkoły. 

 Wycieczki do WORD. 

Bezpieczeństwo uczniów podczas 

przerw,  imprez i wycieczek 

szkolnych. 

 

 

 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z 

zasadami zachowania się podczas 

przerw, imprez i wycieczek 

szkolnych. 

 Pełnienie dyżurów przez 

nauczycieli podczas przerw. 

 Zwracanie uwagi uczniom 

wykazującym niewłaściwe 

zachowania, wyciąganie 

konsekwencji za łamanie 

regulaminu. 
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Uczenie zasad postępowania w 

sytuacjach zagrożenia życia i 

zdrowia.  

 

Uczenie zasad postępowania w 

razie zagrożenia pożarowego lub 

innego. 

 Dostępność i popularyzacja 

materiałów edukacyjnych. 

 Lekcje tematyczne dotyczące 

udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

 Spotkania profilaktyczno - 

edukacyjne z pielęgniarką 

szkolną. 

 Pogadanki na lekcjach. 

 Próbny alarm przeciwpożarowy. 

 

 Uczniowie czują się 

bezpiecznie w czasie przerw.  

 Uczniowie znają regulaminy 

imprez i wycieczek szkolnych i 

przestrzegają je. 

 Uczniowie wiedzą jak 

zachować się w sytuacji 

zagrożenia. 

 Uczniowie potrafią rozpoznać 

sytuacje zagrażające życiu, 

zdrowiu lub bezpieczeństwu 

uczniów i zgłaszają problem 

wychowawcy, dyrekcji, 

specjalistom szkolnym, 

rodzicom bądź innym 

nauczycielom. 

 Uczniowie potrafią wezwać 

pomoc w razie zaistnienia 

sytuacji zagrażającej życiu lub 

zdrowiu; zna numer telefonu 

alarmowego, potrafi udzielić 

pierwszej pomocy. 

 Uczniowie wiedzą, jak się 

zachować w razie zagrożenia 

pożarowego. 

 

 

 

 

 

Propagowanie zdrowego trybu 

życia. 

 

Popularyzacja aktywnych sposobów 

spędzania wolnego czasu. 

 

Kształtowanie nawyków dbania o 

zdrowie i higienę osobistą. 

 Stosowanie przerw 

śródlekcyjnych. 

 W sezonie wiosennym spędzanie 

długich przerw przez dzieci na 

świeżym powietrzu. 

 Organizacja wycieczek, biwaków, 

zajęcia na świeżym powietrzu i na 

basenie szkolnym. 

 Uczniowie wiedzą jak ważna jest 

aktywność fizyczna. 

 Uczniowie znają sposoby 

aktywnego spędzania czasu.  

 Uczniowie spędzają w sezonie 

wiosennym długie przerwy na 

świeżym powietrzu. 

 Wychowawcy 

 Pielęgniarka 

 Zaproszeni specjaliści 

 Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

  Zespół PPP 

 

Termin realizacji: przez cały rok 



74 

 

 

Poszerzanie zainteresowań i wiedzy 

ucznia na temat zdrowego 

odżywiania, dbania o higienę i 

sprawności fizycznej. 

 

Efektywne gospodarowanie czasem 

wolnym.  

 

Profilaktyka uzależnień 

behawioralnych (od gier 

komputerowych, Internetu, 

telewizji, telefonu). 

 

Propagowanie zdrowego 

odżywiania wśród uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizowanie imprez 

sportowych (Dzień Sportu), gier i 

zabaw ruchowych.  

 Udział uczniów w zawodach 

sportowych międzyklasowych i 

międzyszkolnych (TOPS, Zawody 

„Jestem sprawny"). 

 Pogadanki na lekcjach na temat 

negatywnego wpływu 

nadmiernego korzystania z 

komputera, Internetu, telewizji, 

telefonu. 

 Przypominanie dzieciom o 

konieczności mycia rąk po 

skorzystaniu z toalety i przed 

posiłkami. 

 Udział szkoły w programie UMT 

„Promocja zdrowia wśród 

toruńskiej młodzieży”. 

 Pogadanki w klasach na temat 

zdrowego żywienia. 

 Akcje szkolne: Pij mleko.  

 Informowanie rodziców o 

możliwości dofinansowania 

obiadów dzieciom przez instytucje 

wspierające rodzinę. 

 Wyjaśnianie wpływu reklamy na 

kształtowanie nawyków 

żywieniowych dzieci i młodzieży. 

 Pogadanki, spotkania z 

pielęgniarką, dietetykiem. 

 Pogadanki na temat fizycznego i 

psychicznego rozwoju człowieka.  

 Przeprowadzenie fluoryzacji i 

zachęcanie do dbania o higienę 

jamy ustnej. 

 Zwracanie uwagi na odpowiedni 

 Uczniowie potrafią rozsądnie 

gospodarować czasem wolnym. 

 Uczniowie przynoszą do szkoły 

drugie śniadanie i zjadają je na 

przerwach bądź korzystają z 

obiadów szkolnych. 

 Uczniowie znają i stosują zasady 

zdrowego odżywiania.  

 Uczniowie rozumieją wpływ 

reklamy na konsumenta oraz 

potrafią krytycznie ocenić treści 

przekazywane w mediach. 

 Uczniowie wiedzą jak dbać o 

higienę osobistą, myją się 

codziennie, myją ręce po 

skorzystaniu z toalety i przed 

posiłkami, myją zęby itp. 

 Uczniowie potrafią dobrać 

ubrania stosownie do pory roku i 

pogody; są czysto ubrani. 

 Uczniowie wiedzą w jakiej 

pozycji powinni jeść, odrabiać 

lekcje, czytać itp. Dbają o 

zachowanie prawidłowej postawy 

ciała. 

 Uczniowie biorą udział w 

konkursach dotyczących 

zdrowego stylu życia i 

prawidłowego odżywiania. 

 

 

 

szkolny; akcje i konkursy zgodnie z 

terminarzem. 
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Profilaktyka grypy sezonowej oraz 

AH1N1 oraz innych chorób 

zakaźnych i pasożytniczych. 

 

 

 

ubiór, dostosowany do warunków 

pogodowych. 

 Zwracanie uwagi na właściwą 

postawę ciała. 

 Zajęcia korekcyjne dla dzieci z 

wadą postawy. 

 Pogadanki na temat prowadzenia 

zdrowego trybu życia. 

 Wewnątrzszkolne konkursy na 

temat zdrowego stylu życia. 

 

 Pogadanki na temat profilaktyki 

chorób sezonowych i zakaźnych, 

w tym  profilaktyka grypy, 

przekazanie informacji na temat 

higieny i sposobów ustrzeżenia 

się przez zarażeniem. 

 Kontrole higieny uczniów i stanu 

czystości głowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczniowie wiedzą jak chronić się 

przed zachorowaniem na grypę 

oraz innymi chorobami 

zakaźnymi i pasożytniczymi. 

 Uczniowie mają czyste włosy, 

krótkie i czyste paznokcie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka uzależnień 

behawioralnych i od substancji 

psychoaktywnych. 

 

Uświadomienie negatywnego 

wpływu używek na zdrowie 

człowieka. 

 

Promowanie stylu życia wolnego od 

uzależnień. 

 

Kształtowanie umiejętności 

podejmowania decyzji 

prozdrowotnych i asertywnej 

odmowy w sytuacji nacisku 

rówieśniczego. 

 

 

 Pogadanki na godzinach 

wychowawczych. 

 Konkursy profilaktyczne. 

 Zajęcia ze specjalistami PPP i 

Strażą Miejską. 

 Akcja „Październik miesiącem 

wolnym od uzależnień”. 

 Ulotki, plakaty, pogadanki, filmy 

o tematyce profilaktyki 

uzależnień. 

 

 Uczniowie wiedzą jak bardzo 

negatywny wpływ na życie i 

zdrowie mają uzależnienia.  

 Uczniowie potrafią przeciwstawić 

się naciskom rówieśniczym i 

odmówić zażycia substancji 

psychoaktywnej, zapalenia 

papierosa, wypicia alkoholu itp. 

 Uczniowie podejmują 

odpowiedzialne i sprzyjające 

zdrowiu decyzje. 

 Uczniowie potrafią rozsądnie 

gospodarować czasem wolnym. 

 Uczniowie wiedzą gdzie szukać 

pomocy i komu zgłaszać 

ewentualne problemy . 

 Wychowawcy klas 

 Pielęgniarka szkolna 

 Straż Miejska 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny, zgodnie z Planem Pracy na rok 

2018/2019 Zespołu PPP. 
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Wzmacnianie działań z zakresu 

profilaktyki rówieśniczej 

(Klasa VII). 

 

Wspieranie działań grupy PaTPORT 

(klasa VII). 

 Organizacja i prowadzenie 

spotkań grupy PaTPORT. 

 Opieka merytoryczna nad 

działaniami PaTPORTu. 

 Inspirowanie członków grupy do 

podejmowania inicjatyw 

profilaktycznych na rzecz 

rówieśników. 

 Powierzanie członkom 

PaTPORTu zadań w celu 

rozwijania w nich poczucia 

odpowiedzialności i umiejętności 

zgodnej współpracy. 

 Wyjazdy na spotkania 

społeczności programu 

„Profilaktyka a Ty”. 

 Młodzież z PaTPORTu inicjuje i 

aktywnie włącza się w działania 

profilaktyczne na terenie szkoły. 

 Młodzież z PaTPORTu inspiruje 

rówieśników, stanowi dla 

rówieśników wzór zachowania. 

 Młodzież PaTPORTowska 

odpowiedzialnie i sumiennie 

wypełnia powierzone jej zadania, 

jest zintegrowana, współpracuje 

ze sobą zgodnie. 

 Młodzież z PaTPORTu 

reprezentuje godnie szkolny 

PaTPORT na wyjazdach i 

imprezach organizowanych przez 

inne szkoły biorące udział w 

programie „PaT”. 

 Opiekun grupy PaT, 

 Szkolny Zespół ds. PaT 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 

Pomoc dzieciom wychowującym się 

w rodzinach z problemem 

uzależnienia. 

 Objęcie dzieci z rodzin z 

problemem uzależnienia opieką 

psychologiczną i 

socjoterapeutyczną. 

 Edukowanie rodziców, wsparcie 

wychowawcze 

 Kierowanie rodziców do 

instytucji specjalizujących się w 

leczeniu uzależnień 

 Mmonitorowanie  sytuacji 

rodzinnej uczniów rodziców 

uzależnionych 

 Informowanie  odpowiednich 

instytucji o zaniedbaniach i 

zagrożeniach  wynikających z 

nadużywania alkoholu lub 

używania substancji 

 Uczniowie wychowujący się w 

rodzinie z problemem  

uzależnienia czują się bezpiecznie 

w szkole i mają poczucie 

wsparcia ze strony szkoły 

 W/w uczniowie korzystają z PPP 

na terenie szkoły. Biorą udział w 

specjalistycznych zajęciach, 

korzystają z indywidualnego 

wsparcia. 

 Rodziny z problemem 

uzależnienia są objęte pomocą i 

monitoringiem instytucji 

zewnętrznej. 

 Rodzice uzależnieni bądź 

 Wychowawcy klas  

 Zespół PPP we współpracy z 

instytucjami zewnętrznymi 

(Komenda Miejska Policji; 

MOEiPU, Dział Interwencji 

Kryzysowej MOPR, Sąd 

Rejonowy w Toruniu i itp.) 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny, stosownie do potrzeb. 
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psychoaktywnych przez rodziców 

uczniów. 

współuzależnieni korzystają z 

pomocy instytucji zajmujących 

się problemem  uzależnień.  

Profilaktyka HIV/ AIDS, HCV, 

HPV itp. w klasach VII. 
 

 Pogadanki na godz. 

wychowawczych. 

 Pogadanki z pielęgniarką. 

 Zajęcia profilaktyczne i spotkania 

ze specjalistami . 

 Konkursy o tematyce 

profilaktycznej. 

 Uczniowie wiedzą, które 

zachowania niosą ze sobą ryzyko 

zakażenia wirusami HIV, HPV, 

HCV.  

 Uczniowie wiedzą, jak się 

zabezpieczyć przed zakażeniem 

ww. wirusami. 
 Uczniowie podejmują 

odpowiedzialne decyzje. 

 Pielęgniarka 

 Wychowawcy 

 Zespół PPP  

 Zaproszeni specjaliści  

 

Termin realizacji: zgodnie z 

harmonogramem godzin 

wychowawczych i spotkań ze 

specjalistami. 

Edukacja rodziców na temat 

znaczenia ruchu, prawidłowego 

odżywiania i higieny osobistej dla 

zdrowia i rozwoju dziecka. 

 

 Pogadanki w ramach zebrań z 

rodzicami, spotkania ze 

specjalistami z i spoza szkoły. 

 Rozprowadzanie materiałów 

edukacyjnych i informacyjnych 

w formie ulotek. 

 Rodzice popierają działania 

szkoły na rzecz promocji 

zdrowego stylu życia i zdrowego 

odżywiania wśród dzieci. 

 Rodzice przygotowują dzieciom 

drugie śniadanie wg zasad 

zdrowego odżywiania. 

 Rodzice zachęcają dzieci do 

aktywności fizycznej. 

 Rodzice monitorują ilość czasu 

spędzanego przez dzieci przy 

telewizorze, komputerze, 

telefonie itp. 

 Rodzice dbają o czystość i 

schludny wygląd swoich dzieci. 

 Wychowawcy klas przez cały 

rok szkolny 

 Zespół PPP 

 Pielęgniarka szkolna  

 

Termin realizacji:  zgodnie z 

terminarzem zebrań i harmonogramem 

spotkań edukacyjnych. 
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Klasy  III gimnazjum  

ZADANIA FORMY I METODY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE I 

TERMINY REALIZACJI 

Tworzenie warunków do 

kształtowania zachowań 

sprzyjających zdrowiu i 

bezpieczeństwu dzieci w szkole. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 Dostosowanie sprzętu szkolnego 

do wzrostu uczniów. 

 Kontrolowanie stanu 

wyposażenia sali: zabawek, mebli 

oraz sprzętu, z którego korzystają 

dzieci. 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z  

regulaminami korzystania z 

pracowni komputerowej, sali 

gimnastycznej, sal lekcyjnych , 

pracowni przedmiotowych, placu 

zabaw, szatni oraz innych 

pomieszczeń szkolnych. 

 Nauczyciel odpowiedzialny za 

daną salę dba o stan 

wyposażenia i zgłasza 

zauważone usterki. 

 Nauczyciele dbają, aby 

uczniowie korzystali ze sprzętu 

dostosowanego do ich wzrostu i 

przestrzegali zasad BHP. 

 Uczniowie znają regulaminy i 

zasady obowiązujące na terenie 

szkoły i przestrzegają je. 

 Rodzice znają regulaminy i 

zasady obowiązujące na terenie 

szkoły i podczas wycieczek 

szkolnych i egzekwują od 

swoich dzieci ich 

przestrzeganie. 

 Nauczyciele wyciągają 

konsekwencje wobec uczniów 

łamiących regulaminy. 

 Uczniowie znają zasady 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 Dyrekcja Szkoły 

 Wszyscy nauczyciele, w 

szczególności wychowawcy. 

 

Termin realizacji: na początku roku 

szkolnego 2018/2019 i przez cały rok 

szkolny. 

 

 

 

 

 

 

 Specjaliści ze Straży Miejskiej i 

WORD  

 Wychowawcy klas. 

 

Termin realizacji: zgodnie z 

terminarzem spotkań na rok szkolny 

2018/19 

 

 Wychowawcy klas  

  Inni nauczyciele 

 Specjaliści spoza szkoły 

 Pielęgniarka szkolna 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym. 

 Pogadanki na godzinach 

wychowawczych. 

Bezpieczeństwo uczniów podczas 

przerw,  imprez i wycieczek 

szkolnych. 

 

 

 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z 

zasadami zachowania się podczas 

przerw, imprez i wycieczek 

szkolnych. 

 Pełnienie dyżurów przez 

nauczycieli podczas przerw. 

 Zwracanie uwagi uczniom 

wykazującym niewłaściwe 

zachowania, wyciąganie 

konsekwencji za łamanie 

regulaminu. 
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Uczenie zasad postępowania w 

sytuacjach zagrożenia życia i 

zdrowia.  

 

Uczenie zasad postępowania w 

razie zagrożenia pożarowego lub 

innego. 

 Dostępność i popularyzacja 

materiałów edukacyjnych. 

 Lekcje tematyczne dotyczące 

udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

 Spotkania profilaktyczno - 

edukacyjne z pielęgniarką 

szkolną. 

 Pogadanki na lekcjach. 

 Próbny alarm przeciwpożarowy. 

 

 Uczniowie stosują w praktyce 

przepisy ruchu drogowego. 

 Uczniowie czują się 

bezpiecznie w czasie przerw.  

 Uczniowie znają regulaminy 

imprez i wycieczek szkolnych i 

przestrzegają je. 

 Uczniowie wiedzą jak 

zachować się w sytuacji 

zagrożenia. 

 Uczniowie potrafią rozpoznać 

sytuacje zagrażające życiu, 

zdrowiu lub bezpieczeństwu i 

zgłaszają problem 

wychowawcy, dyrekcji, 

specjalistom szkolnym, 

rodzicom bądź innym 

nauczycielom. 

 Uczniowie potrafią wezwać 

pomoc w razie zaistnienia 

sytuacji zagrażającej życiu lub 

zdrowiu; znają numer telefonu 

alarmowego, potrafią udzielić 

pierwszej pomocy. 

 Uczniowie wiedzą, jak się 

zachować w razie zagrożenia 

pożarowego. 

szkolny. 
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Propagowanie zdrowego trybu 

życia. 

 

Popularyzacja aktywnych sposobów 

spędzania wolnego czasu. 

 

Kształtowanie nawyków dbania o 

zdrowie i higienę osobistą. 

 

Poszerzanie zainteresowań i wiedzy 

ucznia na temat zdrowego 

odżywiania, dbania o higienę i 

sprawności fizycznej. 

 

Efektywne gospodarowanie czasem 

wolnym.  

 

Profilaktyka uzależnień 

behawioralnych (od gier 

komputerowych, Internetu, 

telewizji, telefonu). 

 

Propagowanie zdrowego 

odżywiania wśród uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stosowanie przerw 

śródlekcyjnych. 

 W sezonie wiosennym spędzanie 

długich przerw przez dzieci na 

świeżym powietrzu. 

 Organizacja wycieczek, biwaków, 

zajęcia na świeżym powietrzu i na 

basenie szkolnym. 

 Organizowanie imprez 

sportowych (Dzień Sportu), gier i 

zabaw ruchowych.  

 Udział uczniów w zawodach 

sportowych międzyklasowych i 

międzyszkolnych (TOPS). 

 Pogadanki na lekcjach na temat 

negatywnego wpływu 

nadmiernego korzystania z 

komputera, Internetu, telewizji, 

telefonu. 

 Przypominanie dzieciom o 

konieczności mycia rąk po 

skorzystaniu z toalety i przed 

posiłkami. 

 Udział szkoły w programie UMT 

„Promocja zdrowia wśród 

toruńskiej młodzieży”. 

 Pogadanki w klasach na temat 

zdrowego żywienia. 

 Informowanie rodziców o 

możliwości dofinansowania 

obiadów dzieciom przez instytucje 

wspierające rodzinę. 

 Wyjaśnianie wpływu reklamy na 

kształtowanie nawyków 

żywieniowych dzieci i młodzieży. 

 Pogadanki, spotkania z 

pielęgniarką, dietetykiem. 

 Uczniowie wiedzą jak ważna jest 

aktywność fizyczna.  

 Uczniowie znają sposoby 

aktywnego spędzania czasu.  

 Uczniowie spędzają w sezonie 

wiosennym długie przerwy na 

świeżym powietrzu. 

 Uczniowie potrafią  rozsądnie 

gospodarować czasem wolnym. 

 Uczniowie przynoszą do szkoły 

drugie śniadanie i zjadają je na 

przerwach bądź korzystają z 

obiadów szkolnych. 

 Uczniowie znają i stosują zasady 

zdrowego odżywiania.  

 Uczniowie rozumieją wpływ 

reklamy na konsumenta oraz 

potrafią krytycznie ocenić treści 

przekazywane w mediach. 

 Uczniowie wiedzą jak dbać o 

higienę osobistą, myją się 

codziennie, myją ręce po 

skorzystaniu z toalety i przed 

posiłkami, myją zęby itp. 

 Uczniowie potrafią dobrać 

ubrania stosownie do pory roku i 

pogody; są czysto ubrany 

 Uczniowie  wiedzą w jakiej 

pozycji powinni jeść, odrabiać 

lekcje, czytać itp. Dbają o 

zachowanie prawidłowej postawy 

ciała. 

 Wychowawcy 

 Pielęgniarka 

 Zaproszeni specjaliści 

 Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

  Zespół PPP 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny; akcje i konkursy zgodnie z 

terminarzem. 
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Profilaktyka grypy sezonowej oraz 

AH1N1 oraz innych chorób 

zakaźnych i pasożytniczych. 

 

 

 

 

 

 

 Pogadanki na temat fizycznego i 

psychicznego rozwoju człowieka.  

 Zachęcanie do dbania o higienę 

jamy ustnej. 

 Zwracanie uwagi na odpowiedni 

ubiór, dostosowany do warunków 

pogodowych. 

 Zwracanie uwagi na właściwą 

postawę ciała. 

 Pogadanki na temat prowadzenia 

zdrowego trybu życia. 

 Wewnątrzszkolne konkursy na 

temat zdrowego stylu życia. 

 Zajęcia na godzinach 

wychowawczych na temat 

profilaktyki chorób sezonowych i 

zakaźnych, w tym  profilaktyka 

grypy, przekazanie informacji na 

temat higieny i sposobów 

ustrzeżenia się przez zarażeniem. 

 Kontrole higieny uczniów i stanu 

czystości głowy. 

 Uczniowie biorą udział w 

konkursach dotyczących 

zdrowego stylu życia i 

prawidłowego odżywiania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczniowie wiedzą jak chronić się 

przed zachorowaniem na grypę 

oraz innymi chorobami 

zakaźnymi i pasożytniczymi. 

 Uczniowie mają czyste włosy, 

krótkie i czyste paznokcie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka uzależnień 

behawioralnych i od substancji 

psychoaktywnych. 

 

Uświadomienie negatywnego 

wpływu używek na zdrowie 

człowieka. 

 

Promowanie stylu życia wolnego od 

uzależnień. 

 

Kształtowanie umiejętności 

podejmowania decyzji 

prozdrowotnych i asertywnej 

 Pogadanki na godzinach 

wychowawczych. 

 Konkursy profilaktyczne. 

 Zajęcia ze specjalistami PPP i 

Strażą Miejską. 

 Akcja „Październik miesiącem 

wolnym od uzależnień”. 

 

 Ulotki, plakaty, pogadanki, filmy 

o tematyce profilaktyki 

uzależnień. 

 Uczniowie wiedzą jak bardzo 

negatywny wpływ na życie i 

zdrowie mają uzależnienia. 

 Uczniowie potrafią przeciwstawić 

się naciskom rówieśniczym i 

odmówić zażycia substancji 

psychoaktywnej, zapalenia 

papierosa, wypicia alkoholu itp. 

 Uczniowie podejmują 

odpowiedzialne i sprzyjające 

zdrowiu decyzje. 

 Uczniowie potrafią rozsądnie 

gospodarować czasem wolnym. 

 Uczniowie wiedzą gdzie szukać 

 Wychowawcy klas 

 Pielęgniarka szkolna 

 Straż Miejska 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny, zgodnie z Planem Pracy na rok 

2018/2019 Zespołu PPP. 
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odmowy w sytuacji nacisku 

rówieśniczego. 

pomocy i komu zgłaszać 

ewentualne problemy. 

Wzmacnianie działań z zakresu 

profilaktyki rówieśniczej. 

 

Wspieranie działań grupy PaTPORT. 

 Organizacja i prowadzenie 

spotkań grupy PaTPORT. 

 Opieka merytoryczna nad 

działaniami PaTPORTu. 

 Inspirowanie członków grupy do 

podejmowania inicjatyw 

profilaktycznych na rzecz 

rówieśników. 

 Powierzanie członkom 

PaTPORTu zadań w celu 

rozwijania w nich poczucia 

odpowiedzialności i umiejętności 

zgodnej współpracy. 

 Uczestnictwo w 

przedsięwzięciach 

profilaktycznych innych 

PaTPORTów i grup PaT, np. 

 „Toruński Głos Profilaktyki” 

organizowany co roku przez II 

Liceum Ogólnokształcącego im. 

Królowej Jadwigi w  Toruniu 

oraz Toruńską Grupę PaT. 

 Wyjazdy na spotkania 

społeczności programu 

„Profilaktyka a Ty”. 

 Udział grupy PaTPORT oraz 

młodzieży gimnazjalnej w 

marszu profilaktycznym „Żyjmy 

z pasją” . 

 

 Młodzież z PaTPORTu inicjuje i 

aktywnie włącza się w działania 

profilaktyczne na terenie szkoły. 

 Młodzież z PaTPORTu inspiruje 

rówieśników, stanowi dla 

rówieśników wzór zachowania. 

 Młodzież PaTPORTowska 

odpowiedzialnie i sumiennie 

wypełnia powierzone jej zadania, 

jest zintegrowana, współpracuje 

ze sobą zgodnie. 

 Młodzież z PaTPORTu 

reprezentuje godnie szkolny 

PaTPORT na wyjazdach i 

imprezach organizowanych przez 

inne szkoły biorące udział w 

programie „PaT”. 

 

 Opiekun grupy PaT, 

 Szkolny Zespół ds. PaT 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny. 
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Pomoc dzieciom wychowującym się 

w rodzinach z problemem 

uzależnienia. 

 Objęcie dzieci z rodzin z 

problemem uzależnienia opieką 

psychologiczną i 

socjoterapeutyczną. 

 Edukowanie rodziców, wsparcie 

wychowawcze 

 Kierowanie rodziców do 

instytucji specjalizujących się w 

leczeniu uzależnień. 

 Monitorowanie  sytuacji 

rodzinnej uczniów rodziców 

uzależnionych. 

 Informowanie  odpowiednich 

instytucji o zaniedbaniach i 

zagrożeniach  wynikających z 

nadużywania alkoholu lub 

używania substancji 

psychoaktywnych przez rodziców 

uczniów. 

 Uczniowie wychowujący się w 

rodzinie z problemem  

uzależnienia czują się bezpiecznie 

w szkole i mają poczucie 

wsparcia ze strony szkoły. 

 W/w uczniowie korzystają z PPP 

na terenie szkoły. Biorą udział w 

specjalistycznych zajęciach, 

korzystają z indywidualnego 

wsparcia. 

 Rodziny z problemem 

uzależnienia są objęte pomocą i 

monitoringiem instytucji 

zewnętrznej. 

 Rodzice uzależnieni bądź 

współuzależnieni korzystają z 

pomocy instytucji zajmujących 

się problemem  uzależnień.  

 Wychowawcy klas  

 Zespół PPP we współpracy z 

instytucjami zewnętrznymi 

(Komenda Miejska Policji; 

MOEiPU, Dział Interwencji 

Kryzysowej MOPR, Sąd 

Rejonowy w Toruniu i itp.) 

 

Termin realizacji: przez cały rok 

szkolny, stosownie do potrzeb. 

Profilaktyka HIV/ AIDS, HCV, 

HPV itp.  
 

 Pogadanki na godz. 

wychowawczych. 

 Pogadanki z pielęgniarką. 

 Zajęcia profilaktyczne i spotkania 

ze specjalistami. 

 Konkursy o tematyce 

profilaktycznej. 

 

 Uczniowie wiedzą, które 

zachowania niosą ze sobą ryzyko 

zakażenia wirusami HIV, HPV, 

HCV.  

 Uczniowie wiedzą, jak się 

zabezpieczyć przed zakażeniem 

ww. wirusami. 
 Uczniowie podejmują 

odpowiedzialne decyzje. 

 Pielęgniarka 

 Wychowawcy 

 Zespół PPP  

 Zaproszeni specjaliści  

 

Termin realizacji: zgodnie z 

harmonogramem godzin 

wychowawczych i spotkań ze 

specjalistami. 
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Edukacja rodziców na temat 

znaczenia ruchu, prawidłowego 

odżywiania i higieny osobistej dla 

zdrowia i rozwoju dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja rodziców w zakresie 

profilaktyki uzależnień. 

 Pogadanki w ramach zebrań z 

rodzicami, spotkania ze 

specjalistami z i spoza szkoły. 

 Rozprowadzanie materiałów 

edukacyjnych i informacyjnych 

w formie ulotek. 

 Rodzice popierają działania 

szkoły na rzecz promocji 

zdrowego stylu życia I zdrowego 

odżywiania wśród dzieci. 

 Rodzice kontrolują sposób 

odżywiania się przez swoje 

dzieci. 

 Rodzice zachęcają dzieci do 

aktywności fizycznej. 

 Rodzice monitorują ilość czasu 

spędzanego przez dzieci przy 

telewizorze, komputerze, 

telefonie itp. 

 Rodzice dbają o czystość i 

schludny wygląd swoich dzieci. 

 Rodzice są świadomi zagrożenia, 

jakie dla zdrowia i rozwoju ich 

dzieci niosą uzależnienia. 

 Rodzice popierają działania 

szkoły w zakresie profilaktyki 

uzależnień. 

 Rodzice monitorują zachowania 

swoich dzieci pod kątem ryzyka 

wystąpienia uzależnień. 

 Rodzice zgłaszają zaistniałe 

problemy wychowawcom klas, 

specjalistom PPP, Dyrekcji 

Szkoły; są otwarci na sugestie 

szkolnych specjalistów, stosują 

sie do zaleceń. 

 Wychowawcy klas przez cały 

rok szkolny 

 Zespół PPP 

 Pielęgniarka szkolna  

 

Termin realizacji:  zgodnie z 

terminarzem zebrań i harmonogramem 

spotkań edukacyjnych. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 W dniu 3 września 2018 roku projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

przedstawiono Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu. 

Program ten wszedł w życie po podjęciu uchwały numer 6/2018/2019 w dniu 5.09.2018r. i został 

przekazany nauczycielom i wychowawcom, którzy w oparciu o niego stworzą programy 

wychowawcze dla swoich klas. W stworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok 

szkolny 2018/2019 pomogły nam sugestie, oczekiwania zarówno nauczycieli, jak i rodziców oraz 

samych uczniów.  

Dla grona pedagogicznego, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym ważnym priorytetem w 

pracy wychowawczo-profilaktycznej stały się zagadnienia dotyczące relacji rówieśniczych w 

cyberprzestrzeni, uważność na posiadane umiejętności psychospołeczne przez młodzież  i ich 

wzmacnianie celem budowania pozytywnego wizerunku własnej osoby, stosunków 

interpersonalnych oraz nabywania kompetencji  radzenia sobie z dylematami. W tym samym duchu 

odpowiedzieli ankietowani uczniowie, którzy oczekują od wychowawcy, nauczycieli wsparcia 

począwszy od adaptacji do trudnych sytuacji po wyznaczanie celów i planów życiowych, aspiracji 

edukacyjnych.  Rodzice natomiast oczekiwaliby lepszej współpracy z wychowawcami w zakresie 

kształtowania konstruktywnych postaw i zachowań, umiejętności refleksyjnego myślenia o sobie i o 

innych, radzenia sobie w identyfikowaniu i wyrażaniu własnych potrzeb.  

W  maju 2019 roku w celu zweryfikowania efektów działań zaplanowanych w niniejszym 

dokumencie na rok szkolny 2018/19 zostanie przeprowadzona ewaluacja z użyciem narzędzi 

badawczych: ankiet, obserwacji, analizy dokumentacji szkolnej dotyczącej podejmowanych 

interwencji wychowawczych, rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami. W oparciu o wyniki 

ewaluacji zostaną opracowane zadania wychowawczo-profilaktyczne na rok szkolny 2019/20. 
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