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Program wychowawczo-profilaktyczny 

 Szkoły Podstawowej nr 40 im. L. Kruczkowskiego w Lublinie 

 

     Najważniejszą rolę w wychowaniu dzieci pełnią rodzice, a zadaniem szkoły jest wspieranie ich, aby rozwój dzieci  

był wszechstronny, harmonijny i ukierunkowany na osiągnięcie dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.  

Oddziaływania wychowawcze są nierozłączne z profilaktyką, która ma na celu wspomaganie młodego człowieka w radzeniu sobie  

z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie wpływu czynników  zaburzających 

zdrowy styl życia. 

 

     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO 

                 ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin  tel. 81 744 28 08 • fax: 81 744 97 85 

                      •e-mail: poczta@sp40.lublin.eu • www.sp40.Lublin.eu 



2 

 

I. Odbiorcą programu wychowawczo- profilaktycznego  jest cała społeczność szkolna. Jest on dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 40, potrzeb środowiska lokalnego, a obszary działań wychowawczych obejmują: 

 

 

- zadania wspierające rozwój osobowości młodego człowieka; 

- wychowanie do życia w rodzinie i społeczności; 

- kształtowanie postawy obywatelsko-patriotycznej; 

- promocję zdrowego stylu życia; 

- edukację regionalną; 

-profilaktykę zagrożeń i uzależnień, w tym przeciwdziałanie agresji. 

 

Realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 40 wspierana jest przez Program Zdrowej Szkoły  

(załącznik nr 1) 

 

 

II. Misja Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie 

 

 Szkoła Podstawowa nr 40 umożliwia wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia w aspektach: intelektualnym, fizycznym, społecznym 

i emocjonalnym oraz kształtuje u dzieci właściwe postawy: dobra, sprawiedliwości, prawdy, uczciwości, godności osobistej, 

odpowiedzialności za własne czyny i dokonywane wybory. 

Zapewnia wszystkim uczniom dostęp do sieci informatycznej oraz wspomaga kształcenie języków obcych. 

Umożliwia rozwój zainteresowań i zdolności twórczych na zajęciach pozalekcyjnych i w organizacjach działających na terenie szkoły. 

Kształtuje u dzieci nawyki sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu. 

Zapewnia efektywne przygotowanie uczniów do dalszych etapów kształcenia   z uwzględnieniem preorientacji zawodowej uczniów 

 klas VII i VIII. 

Przygotowuje do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

Współpracuje ze środowiskiem lokalnym. 
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III. Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie. 

 

Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym mają ukształtować młodego człowieka, który niezależnie od 

indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów zostanie wyposażony w zespół cech uniwersalnych , które pozwolą mu 

właściwie funkcjonować we współczesnym świecie. 

     Uczeń kończący naszą szkołę: 

 jest wyposażony w rzetelną wiedzę dostosowaną do jego poziomu rozwoju i potrafi stosować ją w praktyce; 

 jest dobrze przygotowany do dalszego etapu kształcenia; 

 potrafi dokonać wyborów dotyczących dalszej drogi zawodowej; 

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę w aktywny i twórczy sposób,  korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych; 

 był świadomy swoich praw i obowiązków, miał poczucie własnej wartości, dążył do osiągnięcia sukcesu; 

 posiadał wysoką kulturę osobistą; 

 miał świadomość zagrożeń współczesnego świata, potrafił sobie z nimi radzić. 

 prezentował postawy proekologiczne; 

 posiadał umiejętność efektywnego komunikowania się , współpracy i kontrolowania własnych emocji 

 potrafił dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych; 

 znajdował swoje miejsce w rodzinie, grupie i działa w niej; 

 czuł wartość i przydatność działania na rzecz społeczności lokalnej, regionalnej i państwowej; 

 przyjmował refleksyjną postawę wobec człowieka i jego natury, powinności moralnych oraz sytuacji życiowych; 

 dbał o własny rozwój duchowy, jest wrażliwy na piękno, szanuje dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki 

 

IV. Założenia Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

 

1. Szkoła stwarza warunki tworząc właściwą atmosferę wychowawczą i podstawę do realizacji celów, udzielając uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany jest do poszczególnych etapów edukacyjnych, a jego cele realizowane są na 

wszystkich zajęciach edukacyjnych (przedmiotach, godzinach wychowawczych, zajęciach zintegrowanych), na poszczególnych 

etapach kształcenia oraz w świetlicach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych. 
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3. Praca wychowawcza obejmuje również udział uczniów w obchodach rocznic, wydarzeń historycznych, świąt państwowych i 

szkolnych. 

4. Pracę wychowawczo -profilaktyczną wspierają rodzice, współpracując  z wychowawcą i innymi nauczycielami; 

5. Efektem działań wychowawczo-profilaktycznych ma być wychowanie młodego człowieka kierującego się w swym postępowaniu 

wartościami, takimi jak: dobro, sprawiedliwość, prawda, poszanowanie godności osobistej, odpowiedzialnego za swe czyny, 

prowadzącego zdrowy tryb życia, świadomie dokonującego wyborów, w tym dotyczących dalszej edukacji. 

 

 

 

V. Cele pracy wychowawczo-profilaktycznej 

 

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia  w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji 

2. Zapoznanie z wartościami, zasadami zachowania i normami moralnymi wynikającymi z tradycji kulturowych i religijnych 

umożliwiającymi dokonywanie wyborów. 

3. Wypracowanie reguł życia społecznego, obowiązujących w środowisku szkolnym i przestrzeganie ich w codziennej pracy. 

4. Przygotowanie do życia w rodzinie, w grupie rówieśniczej, w społeczności lokalnej i państwie w poczuciu szacunku  

dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego. 

5. Uwrażliwienie na sztukę, kulturę i otwarcie na potrzeby innych. 

6. Kształtowanie postaw proekologicznych. 

7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych mających na celu przeciwdziałaniu uzależnieniom, wdrażanie do prawidłowych reakcji 

na te zagrożenia; 

8. Kształtowanie nawyków bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania  w środowisku cyfrowym. 

 

 

VI. Program wychowawczo- profilaktyczny opracowano w oparciu o: 

    1.Diagnozę sytuacji wychowawczej, zagrożeń oraz poczucia bezpieczeństwa. 

    2. Zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje głównych problemów   wychowawczych i profilaktycznych w szkole i 

środowisku – Załącznik 1 
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    3.Obowiązujące akty prawne: 

a) Ustawa z dnia 14.12.2016 r. „Prawo Oświatowe”; 

b) Rozporządzenie M.E.N.  z dnia  14.02.2017 r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; 

c) Rozporządzenie M.E.N. Z dnia 18.08.2015 r., w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.; 

d) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3- 4, art. 70 ust. 1. 

e) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 

f) Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20  listopada 1989 r. (Dz. 

U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ). 

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie    

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z    

2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r.  Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr  146, poz. 1416, z późn. zm.). 

h)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r.  w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 

zakresu treści dotyczących wiedzy  życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego  rodzicielstwa, o 

wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i  środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, z późn. zm.) 

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

     przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25    

    czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763). 

j) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.   w sprawie szczególnych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej   wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  

(Dz. U. Nr 26, poz. 226). 

k)  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  

(Dz. U. Nr 10, poz. 55). 

l) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532). 
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m)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., ze zmianami z 14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego   w poszczególnych typach szkół  

(Dz. U. 2012 Nr 0, poz.977). 

n) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie  warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

(Dz. U., poz. 1113). 

o) 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. 

p) Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN). 

 

 

VII. Uczestnicy  programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły 

 

1.Rodzice: 

 wychowują dziecko zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami 

dziecka; 

 znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę; 

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

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

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dziecko 

 

2.Wychowawcy klas : 

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się; 

 prowadzą dokumentację nauczania; 

 opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny; 
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 koordynują pracę wychowawczo -profilaktyczną w zespole klasowym; 

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów; 

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno -pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów; 

 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego; 

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają 

stopień ich realizacji; 

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

 współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy; 

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką oraz instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, 

policją, poradnią psychologiczno -pedagogiczną, sądami rodzinnymi; 

 wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują 

wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą; 

 proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią; 

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

 

Dokumentacja wychowawcy: 

 plan wychowawczo-profilaktyczny klasy 

 listy obecności rodziców na zebraniach klasowych; 

 służbowe notatki ze spotkań z rodzicami i uczniami w dzienniku wychowawcy; 
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Współpraca wychowawcy z rodzicami: 

 rodzice na bieżąco przez dziennik elektroniczny są informowani o postępach w nauce i zachowaniu ucznia jak również  

o trudnościach; 

 rodzicom znane są kryteria oceniania i zachowania- otrzymują informacje na pierwszym zebraniu, kryteria oceniania podaje 

rodzicom nauczyciel przedmiotu; 

 szkoła organizuje zebrania informacyjne, semestralne, konsultacje i rozmowy indywidualne, posiedzenia Rady Rodziców; 

 obecność rodziców na zebraniach i rozmowach indywidualnych potwierdzana jest podpisem w dzienniku wychowawcy. 

 

3. Nauczyciele 

 współpracują z wychowawcą i oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych; 

 są odpowiedzialni za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych; 

 pomagają przezwyciężać trudności szkolne w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o problemach w nauce oraz  

o przejawianych zdolnościach; 

 wspierają  rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

 kształtują u uczniów postawy patriotyczne; 

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

 wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują 

wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą; 

 zachęcają do przystania z pozytywnych form wypoczynku dostępne w szkole i poza nią; 

 

4.Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

 przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia; 

 współorganizują imprezy, uroczystości i akcje szkolne; 

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej; 

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,   

  wykorzystują swe prawo do samorządności; 
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 promują zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

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

 

5.Pedagog szkolny 

 przeprowadza diagnozę uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

 diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów  wychowawczych ; 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednio do poznanych potrzeb; 

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień 

uczniów; 

 wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z poradnią  

psychologiczno-pedagogiczna 

 

 

VIII. Zadania wychowawczo- profilaktyczne i formy realizacji 

 

Tutaj są zebrane w tabelkach konkretne zadania wychowawcze i profilaktyczne  oraz  formy  realizacji terminy i osoby 

odpowiedzialne 

Zadania przyporządkowane są do następujących wartości: nadawanie sensu życia, szczęście osobiste, nauka i wykształcenie, 

szczęście rodzinne, dobre obyczaje, Ojczyzna- miejsce nie tylko na mapie, praca dla społeczeństwa, szacunek dla zdrowia, szacunek 

dla przyrody 

 

IX. Ewaluacja 

Do ewaluacji programu posłużą wnioski z bieżącego monitorowania, które będą wykorzystywane do jego modyfikacji. 

Pod koniec każdego roku szkolnego zostanie przeprowadzona ewaluacja wyników. 
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Narzędzia ewaluacji: 

 sprawozdania wychowawców z realizacji klasowych programów wychowawczo- profilaktycznych, 

 sprawozdanie pedagoga szkolnego zawierające analizę trudności wychowawczych, problemów szkolno- środowiskowych i 

profilaktycznych, 

 ankiety skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców na temat poczucia bezpieczeństwa, zagrożeń, atmosfery w szkole. 

 

 

X. Postanowienia końcowe 

 

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły.  

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. 

Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr  jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. 

Podlega monitorowaniu oraz ewaluacji po każdym roku szkolnym. 

W każdym roku szkolnym we wrześniu wychowawcy klas opracowują plany wychowawczo- profilaktyczne klas. 

Co roku do programu wychowawczo profilaktycznego dołączane są: kalendarz imprez szkolnych, tematy lekcji wychowawczych  i 

zebrań z rodzicami , Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.   

 
 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie 

 

 przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu  13 września 2017r. 

 przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu   13 września 2017r.  

 w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu 13 września 2017r. 

 

Rada Rodziców                      Rada Pedagogiczna                    Samorząd Uczniowski 
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.VIII. Szczegółowe zadania i formy realizacji 
 

I etap edukacyjny 

Wartość Zadania wychowawcze Formy realizacji Osoby  

odpowiedzialne 

Terminy 

I.  

Nadawanie sensu życia 
 kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania własnych potrzeb 

i możliwości, 

 kształtowanie umiejętności 

stawiania sobie celów i ich 

realizacji. 

 zachęcanie, by   w trudnych 

sytuacjach życiowych 

odwoływać się do wiary  , 

  kształtowanie umiejętność 

szukania wsparcia, pomocy  

w trudnych sytuacjach w: 

a) w szkole: wychowawca, 

ulubiony nauczyciel,  pedagog 

szkolny 

b) w rodzinie 

c) w instytucjach: rzecznik praw 

ucznia, rzecznik praw  dziecka 

 samoocena i ocena koleżeńska podczas 

zajęć, 

 teksty literackie i pogadanki, 

 konkursy plastyczne i gazetki 

okolicznościowe, 

 zajęcia programu Zimbardo „Projekt 

bohaterskiej wyobraźni”.... 

 kultywowanie  tradycji związanych    

ze świętami religijnymi, 

 klasowe wigilie, spotkania przy 

wielkanocnym stole, 

 udział w rekolekcjach, 

  zajęcia z pedagogiem i  rzecznikiem praw 

ucznia 

 

wychowawcy, 

katecheci, 

ksiądz, 

rzecznik praw 

dziecka 

pedagog 

 

 

Cały rok 

szkolny 

II.  

Szczęście osobiste 

(godność człowieka, 

umiejętność bycia sobą, 

samodzielność, uczciwość, 

odpowiedzialność) 

 wspomaganie w akceptacji 

samego siebie, pozytywnego 

myślenia o sobie, 

 zapobieganie przemocy i 

zachowaniom agresywnym, 

  kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania 

 ćwiczenia   afirmujące, podnoszące 

samoocenę  w ramach   zajęć  

zintegrowanych, 

 wykorzystanie okazjonalnych sytuacji na 

zajęciach, 

 analiza tekstów czytanek, 

  realizacja programu „Zapobieganie agresji w 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

świetlicy, 

rzecznik praw 

dziecka 

Cały rok 

szkolny 
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uczuć swoich i innych osób, 

 kształtowanie właściwych relacji 

między rówieśnikami, 

 uświadomienie, że wszelkie 

zjawiska przemocy są 

naruszeniem dóbr osobistych, 

 wyjaśnianie zależności między 

zachowaniami agresywnymi, a 

stanem psychicznym, 

 kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie ze złością i 

stresem, 

 kształtowanie postawy 

asertywnej 

  Kształtowanie umiejętności obrony 

przed przemocą: 

 wyrabianie postawy 

ograniczonego zaufania do osób 

nieznajomych, 

 zachęcanie do szukania pomocy 

w sytuacjach trudnych u osób 

dorosłych, 

 wdrażanie do szukania 

najlepszych rozwiązań w 

przypadku zetknięcia się z 

przemocą 

 

Rozwijanie postawy dążenia do 

osiągnięcia sukcesu bez szkody dla 

innych. 

 

klasach I- i III szkoły podstawowej”- zajęcia 

warsztatowe, 

 zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z 

elementami programu „Spójrz inaczej”, 

 ćwiczenia  skutecznej komunikacji”, 

 spotkania z rzecznikiem praw ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zajęcia zintegrowane poświecone tej 

tematyce 

 spotkanie z osobami u których można szukać 

pomocy w przypadku zetknięcia się z 

przemocą, m.in. pedagogiem szkolnym, 

policjantem, telefon zaufania, 

  przedstawienia profilaktyczno- edukacyjne 

 

 

 

 

 

 pogadanki o szkodliwości ściągania 

pedagog 

III.   kształtowanie  umiejętności 

efektywnego uczenia się. 

 wywiady z osobami ważnymi- na temat 

uzdolnień,    

wychowawcy, 

nauczyciele 
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Nauka i wykształcenie  kształtowanie umiejętności 

dostrzegania swoich uzdolnień i 

możliwości, 

 pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, 

 kształtowanie postawy szacunku 

dla  wiedzy, rozwijania umysłu, 

 ćwiczenie umiejętności 

samodzielnego poszukiwania 

informacji i materiałów oraz ich 

sprawnego wykorzystania, 

 wdrażanie do pomocy 

koleżeńskiej 

 kształtowanie umiejętności 

formułowania własnych sądów i 

ich interpretacji, 

 wdrażanie do dbałości o kulturę 

języka, 

 

 zainteresowań, umiejętności 

 obchody „Dnia Kropki” 

 udział w kołach zainteresowań, 

 gazetki klasowe i szkolne, 

 lekcje biblioteczne, 

 zajęcia terapii pedagogicznej, wyrównawcze 

z uczniami z orzeczeniem  poradni,  

 udział w ważnych wydarzeniach 

kulturalnych     

 miasta , spektaklach teatralnych, wystawach, 

 wyjazdy do kina, 

 samodzielne wyszukiwanie i gromadzenie 

informacji na określony temat, 

       -     stosowanie aktywizujących metod 

nauczania 

             oraz    Oceniania     Kształtującego, 

       -     udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych 

              z różnych dziedzin 

 

przedmiotów, 

pedagog 

IV.  
Szczęście rodzinne 

 wdrażanie do okazywania 

szacunku rodzicom i innym 

członkom rodziny, 

 zacieśnianie więzów rodzinnych 

między członkami rodziny, 

 integrowanie  szkoły z rodziną, 

 pobudzanie potrzeby 

komunikacji interpersonalnej w 

rodzinie, 

 wdrażanie do  działania na rzecz 

swojej rodziny, 

 wdrażanie do  akceptacji własnej 

rodziny 

 spotkania okolicznościowe dzieci  

z członkami rodziny (Dzień Babci, Dziadka, 

Mamy, Taty, Dziecka), 

 wspólne wycieczki krajoznawcze rodziców i 

dzieci, 

 wykonywanie upominków dla członków 

rodziny, 

 pisanie listów i życzeń, 

 Pogadanki dla rodziców podczas zebrań, 

 rozmowy z pedagogiem szkolnym, 

 udział rodziców w lekcjach otwartych, 

 rozmowy indywidualne z rodzicami 
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V.  

Dobre obyczaje 
 zapoznawanie uczniów z 

normami moralnymi  społecznie 

akceptowanymi, wdrażanie  

do  stosowania ich w życiu 

codziennym 

w szkole i w klasie, 

 wdrażanie do przestrzegania 

Statutu Szkoły, 

 -dbałość o estetykę klasy i 

znajdujące się w nich sprzęty, 

 -kształtowanie  umiejętności  

zachowania  się wobec 

pracowników szkoły 

 uczenie reagowania na takie 

zjawiska przemocy jak: 

wyłudzanie, bicie, kradzieże 

 kształtowanie umiejętności 

pokojowego rozwiązywania 

konfliktów 

 kształtowanie umiejętności 

kulturalnego zachowania się w 

środkach komunikacji, miejscach 

kultury i wypoczynku, 

 wdrażanie do tolerancji wobec 

poglądów innych, 

 -kształtowanie pozytywnych 

relacji między uczniami- 

wyrabianie postaw wzajemnej 

pomocy 

  zaznajomienie z wybranymi treściami 

Statutu Szkoły, 

 -zapoznanie z preambułą Konwencji  

o Prawach Dziecka, 

 ustalenie regulaminu klasy i norm 

zachowania, 

 wybory do samorządu klasowego i 

Samorządu Uczniowskiego klas młodszych 

 klasowe zespoły do pomocy koleżeńskiej 

 pogadanki, dyskusje klasowe, 

 przypominanie o zasadach dobrego 

wychowania przed każdym wyjściem poza 

szkołę, 

 wykorzystanie tekstów literackich, 

 zapoznanie z regulaminem korzystania  

ze stołówki szkolnej, 

 gazetki klasowe 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

świetlicy, 

rzecznik praw 

dziecka 

pedagog 

cały rok 

szkolny 

VI. 

Ojczyzna-miejsce nie tylko 

na mapie(patriotyzm, 

tradycje) 

 zapoznanie ze znaczeniem 

symboli narodowych, 

 poznanie  ważnych wydarzeń z 

historii Ojczyzny, a także 

 kultywowanie  świąt narodowych- apele, 

akademie, przedstawienia teatralne, 

 włączenie do scenariusza ważnych imprez 

szkolnych, hymnu państwowego i 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

Głównie 

listopad 

maj 
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sylwetek wielkich Polaków, 

 noszenie stroju szkolnego 

 

wprowadzenia sztandaru szkoły, 

 wystawki na korytarzach i klasach, 

 zajęcia zintegrowane dotyczące symboli 

narodowych , bohaterów narodowych oraz 

wielkich polaków, 

  wykonanie tematycznych prac plastycznych, 

 teksty literackie, filmy, prezentacje, 

 wycieczki krajoznawcze, filmy ukazujące 

piękno       

              naszego kraju, 

              kontrolowanie noszenia mundurków przez    

            Samorząd Uczniowski 

świetlicy, 

pedagog 

cały rok 

szkolny 

VII. 

Praca dla społeczeństwa 

 

 

 

 

 

 

 kształtowanie postawy szacunku 

dla każdej pracy i jej wytworów, 

 poznawanie różnych zawodów, 

 wdrażanie  do pracy na rzecz 

najbliższego otoczenia, 

domu, klasy, szkoły, okolicy, 

 wdrażanie do  odpowiedzialności 

za wykonywaną pracę, 

 propagowanie  zdania „nauka 

moją pracą” 

 

 wystawki prac dziecięcych w klasie i na 

korytarzu, 

 wycieczki do różnych zakładów pracy, 

 udział w akcjach: sprzątanie świata” 

 Święto Ziemi” 

 -prace porządkowe na rzecz sali lekcyjnej i 

szkoły, 

 ukwiecanie sali i korytarzy.  

 udział rodziców w pracach na rzecz klasy i 

szkoły. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

świetlicy, 

rzecznik praw 

dziecka 

pedagog 

Cały rok 

szkolny 

VIII. 

Szacunek dla zdrowia 

 

  kształtowanie postawy  

szacunku dla  życia osobistego w 

każdej postaci, 

Wdrażanie do zachowania 

bezpieczeństwa w życiu codziennym,     

w szkole i poza nią: 

 zapoznanie  z przepisami  ruchu 

drogowego, 

  zapoznanie   z zasadami  

bezpiecznego korzystania ze 

 

 Program Zdrowej Szkoły, 

 zajęcia zintegrowane o tematyce 

poświeconej  bezpieczeństwu, 

 konkursy dotyczące przepisów ruchu 

drogowego ( plastyczne, literackie, quizy), 

 pokazy, zajęcia instruktażowe, filmy, 

 spotkania z policjantami z Wydziału Ruchu 

Drogowego, 

 przeprowadzanie próbnych alarmów 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

świetlicy, 

pedagog 

Cały rok 

szkolny 
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źródeł energii w gospodarstwie 

domowym, 

 zapoznanie :z zasadami 

postępowania przy niesieniu 

pierwszej pomocy, 

 zapoznanie numerami  telefonów 

alarmowych, 

Wdrażanie do prawidłowego 

odżywiania:  

 uświadomienie roli składników 

odżywczych w funkcjonowaniu 

organizmu, 

 wyjaśnienie związku między 

zapotrzebowaniem na składniki 

odżywcze a wiekiem, płcią, 

stanem fizjologicznym, 

aktywnością fizyczną, 

warunkami pracy i nauki, 

  zapoznanie z następstwami 

zdrowotnymi nieprawidłowego 

żywienia, 

 wyrabianie nawyków 

higienicznego sporządzania i 

przechowywania żywności, 

  higiena sporządzania i 

spożywania posiłków, 

 estetyka miejsca posiłku, 

Kształtowanie nawyków związanych z 

higieną osobistą i higieną pracy: 

 uczenie zasad higieny osobistej, 

 czystość osobista, pielęgnacja 

włosów, paznokci, higiena jamy 

ustnej, higiena  bielizny  i 

 konkursy dotyczące problematyki niesienia 

pierwszej pomocy, 

 

 

 

 Program Zdrowej Szkoły 

 zajęcia zintegrowane poświęcone tematyce 

odżywiania, 

 wystawy zdrowej żywności, 

 umożliwienie dzieciom z rodzin 

najuboższych zjedzenia zupy, 

  sporządzanie i degustacja surówek, sałatek, 

soków, zdrowych kanapek, 

 higieniczne  spożywanie  drugiego śniadania 

(noszenie serwetki, mycie rąk) 

 -praktyczne stosowanie poznanych zasad 

higieny i estetyki w czasie imprez 

klasowych, 

 propagowanie wśród uczniów literatury i 

czasopism dotyczących zdrowego 

odżywiania, 

 okazjonalne  gazetki ścienne poświecone 

w/w tematyce 

 

 

 Program Zdrowej Szkoły 

 zapewnienie warunków higieniczno-

sanitarnych szkoły, 

 zorganizowanie klasowych kącików 

czystości, 

 zajęcia zintegrowane poświęcone tematyce 

higieny, 

 pogadanki  z udziałem pielęgniarki szkolnej, 
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odzieży (akceptacja schludnego 

wyglądu)  higiena po wysiłku 

fizycznym, 

 higiena  miejsca  nauki  i 

wypoczynku- wyrabianie 

nawyków wietrzenia  

pomieszczeń  przyjmowania 

prawidłowej  pozycji   

             przy siedzeniu, unikania  hałasu,   

             pracy przy odpowiednim    

             oświetleniu 

Wdrażanie do dbania o sprawność 

fizyczną: 

 wdrażanie  do aktywnego 

spędzania  czasu wolnego  na 

świeżym powietrzu, 

 dbanie  o prawidłową postawę 

ciała, zaznajomienie  z 

czynnikami ją warunkującymi, 

 uświadomienie skutków 

niewłaściwego wypoczynku( 

telewizja, komputer, gry 

telewizyjne) 

 właściwa organizacja dnia i 

tygodnia pracy z uwzględnieniem 

biorytmów 

 

 -filmy, zajęcia instruktażowe, pokaz 

prawidłowego mycia zębów, rąk, 

  przeglądy stomatologiczne na terenie 

szkoły; 

 realizacja programów poświęconych 

problematyce higieny jamy ustnej, 

fluoryzacja, 

  pogadanki , 

 ćwiczenia   śródlekcyjne 

 

 Program Zdrowej Szkoły, 

 rajdów piesze i wycieczki turystyczne, 

 -przerwy śródlekcyjne, 

 konkursy plastyczne i literackie  propagujące  

zdrowy wypoczynek, 

  konkursy sportowe międzyklasowe typu: 

3XR, turnieje piłkarskie, lekkoatletyczne, 

szkolna olimpiada sportowa itp. 

 zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z 

wadami postawy i kończyn, 

 -udział w imprezach sportowych na terenie 

miasta, 

  ścienna gazetka informacyjna dotycząca 

usytuowania obiektów sportowych w 

mieście, 

 - zajęcia sportowe na terenie szkoły- SKS, 

SKK itp.zespoły taneczne ,  

IX. 

Szacunek dla przyrody 
 kształtowanie postaw 

proekologicznych, 

 uświadamianie wpływu 

zanieczyszczeń fizycznych, 

chemicznych i biologicznych na 

zdrowie człowieka i odwrotnie, 

 zajęcia zintegrowane poświecone tematyce 

proekologicznej, 

 konkurs wiedzy ekologicznej, 

  konkursy plastyczne, 

 obserwacje podczas wycieczek różnych 

ekosystemów i obiektów przyrodniczych, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

świetlicy, 

pedagog 

Cały rok 

szkolny 
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  zapoznawanie ze znaczeniem 

podstawowych składników 

środowiska człowieka (wód, 

gleby, flory, fauny)dla 

zachowania zdrowia 

 wyjaśnianie wpływu 

codziennych czynności i 

zachowań w domu, szkole, 

miejscu zabaw i pracy na stan 

środowiska naturalnego 

 opieka nad zielenią  w szkole i 

wokół szkoły 

 

 szkolny ogródek, 

 prace praktyczne na rzecz ochrony 

środowiska 

(porządkowanie terenu wokół szkoły, 

dbałość o zieleń w szkole), 

 sortowanie śmieci, 

 konkursy o zwierzętach, 

 dokarmianie ptaków w czasie zimy, 

  festiwal piosenki  ekologicznej i 

turystycznej, 

 obchody „Dnia Ziemi”- happeningi, pochody 

 udział w akcjach proekologicznych np. 

„Sprzątanie Świata”, 

 udział w akcjach charytatywnych na rzecz 

schronisk dla zwierząt np. „Reksio 

 zbiórka makulatur 
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II etap edukacyjny 

Wartość Zadania wychowawcze Formy realizacji 

 

 

Osoby 

odpowiedz 

Terminy  

I.  

Nadawanie sensu 

życia 

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania 

własnych potrzeb i możliwości , 

 wdrażanie do samopoznawania. 

 Kształtowanie umiejętności stawiania sobie 

celów i ich realizacji. 

 Kształtowanie umiejętności szukania 

wsparcia, pomocy w trudnych sytuacjach 

życiowych, odwoływanie się do religii, 

szukania wsparcia w szkole (wychowawca, 

ulubiony nauczyciel) u pedagoga szkolnego,  

w rodzinie, w instytucjach (rzecznik praw 

ucznia, rzecznik praw dziecka) 

 wywiady z osobami ważnymi- rodzicami, 

krewnymi, przyjaciółmi, nauczycielem na temat-

„Jaki jestem?” 

 Sporządzanie mapy mentalnej własnego JA z 

zaznaczeniem swoich mocnych stron charakteru 

oraz wad, nad którymi należy pracować, 

 Symulacje autoprezentacji czyli przedstawianie 

siebie w formie słownej i plastycznej, 

 Księga Marzeń i Celów- klasy, ucznia 

wychowaw

cy 

nauczyciele 

pedagog 

katecheci 

Na bieżąco, 

cały rok 

szkolny 

II.  

Szczęście osobiste 

(godność człowieka, 

umiejętność bycia 

sobą, samodzielność, 

uczciwość, 

odpowiedzialność)  

 Zapoznawanie z pojęciami: godność osobista, 

godność człowieka, 

 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności  

za własne czyny i słowa. 

 Wspomaganie w samoakceptacji dotyczącej 

wyglądu i płci 

 Kształtowanie umiejętności wglądu we własne 

walory, mocne i słabe strony, emocje 

 Wdrażanie do  prawidłowej komunikacji 

międzyludzkiej 

 Przeciwdziałanie ściąganiu. 

 Wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania ze 

środków masowego przekazu 

 Podnoszenie poziomu wiedzy na temat 

uzależnień rozpoznawania ich i zapobiegania 

im 

 Współudział w przygotowaniu imprez 

szkolnych i klasowych, 

 Pomoc koleżeńska, 

 Stosowanie samooceny podczas zajęć 

lekcyjnych 

 Zajęcia wychowania do życia w rodzinie 

 Pełnienie dyżurów klasowych 

 Edukacja medialna, 

 Stosowanie aktywizujących metod nauczania, 

 Zajęcia z pedagogiem szkolnym na temat 

komunikowania się ludzi 

 Zajęcia z programu „spójrz inaczej”, 

 Spotkania z lekarzem, psychologiem, 

kuratorem sądowym 

 Współpraca z osobami i instytucjami 

zajmującymi się problematyką uzależnień 
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 Kształtowanie postaw odrzucających 

przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, 

asertywnego zachowania się w sytuacjach 

konfliktowych  

 Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat 

przyczyn niepowodzeń i wskazówek do pracy z 

takim dzieckiem 

 Zapewnienie uczniom pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej 

 Zapoznawanie z zagrożeniami związanymi z 

korzystaniem z różnych źródeł informacji 

 Zapoznawanie rodziców z tematyką dotyczącą 

agresji, przemocy oraz z zagrożeń 

wynikających z niewłaściwego korzystania  

z mediów i komputera 

 Zajęcia dla uczniów z orzeczeniami poradni 

psychologiczno- pedagogicznej 

 Współpraca z poradnia i innymi powołanymi 

do tego instytucjami 

 Negocjacje , mediacje, dyskusje, pogadanki 

III.  

Nauka i 

wykształcenie 

 Kształtowanie  umiejętności efektywnego 

uczenia się. 

 Kształtowanie umiejętności oceny  własnych 

uzdolnień i możliwości. 

 Kształtowanie  postawy szacunku wobec 

zdobywania wiedzy,  

 Zaznajamianie z możliwościami dotyczącymi 

dalszego kształcenia, wyboru zawodu 

 Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania 

informacji i materiałów oraz ich sprawnego 

wykorzystania. 

 Wdrażanie do pomocy koleżeńskiej,. 

 Kształtowanie umiejętności formułowania 

własnych sądów i ich interpretacji. 

 Wdrażanie do dbałości o kulturę języka, 

 Zapewnienie uczniom możliwości rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień 

 Pokazywanie ciekawych form spędzania 

czasu wolnego 

- Organizowanie sytuacji umożliwiających 

odniesienie sukcesu 

 

 wywiad z osobami ważnymi- na temat 

uzdolnień, zainteresowań, umiejętności, 

 udział w kołach zainteresowań, 

 gazetki klasowe i szkolne, 

 edukacja czytelnicza i medialna, 

 udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych 

miasta , spektaklach teatralnych, wystawach, 

 zajęcia z doradztwa zawodowego 

 zajęcia z pedagogiem szkolnym, 

 samodzielne wyszukiwanie i gromadzenie 

informacji na określone tematy 

 zajęcia rozwijające w postaci kół 

zainteresowań 

  stosowanie aktywizujących    

      metod nauczania 
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IV.  

Szczęście rodzinne 
 wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z 

rodziną. 

 Kształtowanie  umiejętności współtworzenia 

tradycji rodzinnych( wspólne świętowanie, 

spędzanie wolnego czasu) 

 Kształtowanie postawy szacunku wobec ludzi 

starszych w rodzinie. 

 Integrowanie rodzin ze szkołą. 

 Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb 

członków rodziny, wyrażania uczuć w rodzinie 

 Wdrażanie do  rozumienia pojęć: miłość 

rodzicielska( macierzyńska, ojcowska), miłość 

młodzieńcza, dojrzała. 

 spotkania okolicznościowe dzieci z członkami 

rodziny ( imieniny, urodziny, Dzień Matki, 

Dzień Dziecka, Dzień Ojca itp.) organizowane 

w domu i w szkole, 

 składanie, redagowanie życzeń, wykonywanie 

upominków i kart okolicznościowych, 

zaproszeń na uroczystości klasowe i szkolne, 

 pisanie listów, 

 organizowanie imprez wewnątrzszkolnych i 

wewnątrzklasowych z udziałem rodziców, 

 zajęcia z pedagogiem szkolnym w klasie, 

-    pogadanki dla  rodziców podczas    

     zebrań 

  

V.  

Dobre obyczaje 
 Wdrażanie do wywiązywania się z 

obowiązków szkolnych, 

 Systematyczne wskazywanie potrzeby 

kulturalnego zachowania się na co dzień 

wobec kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 

 Wdrażanie do przestrzegania zasad 

obowiązujących w SP 40 dotyczących 

wyglądu, stroju, biżuterii, demonstrowania 

przynależności do subkultur 

 Umowy na temat spóźnień, nieobecności, 

przygotowywania się do zajęć, 

 Umowy klasowe dotyczące troski o mienie 

klasowe , szkolne, 

 Umowy klasowe dotyczące relacji w klasie i 

kultury osobistej, 

 Współudział w przygotowywaniu imprez 

klasowych i szkolnych, 

 Zajęcia z programu „Spójrz inaczej” 

 Pogadanki, umowy klasowe 

 Zajęcia z pedagogiem 

  

VI.  

Ojczyzna-miejsce nie 

tylko na mapie 

(Patriotyzm, 

tradycje)  

 wdrażanie do okazywania szacunku dla hymnu 

państwowego, godła, dla symboli narodowych, 

świąt narodowych i państwowych. 

 Wdrażanie do  właściwego zachowania się   i 

odbioru treści na uroczystościach związanych z 

tradycjami narodowymi 

 Wdrażanie do dbałości o odpowiedni strój- 

mundurek szkolny- w czasie świąt szkolnych i 

akademii 

 udział w uroczystościach szkolnych i 

pozaszkolnych przewidzianych w kalendarzu 

życia szkoły, 

 wycieczki po Lublinie śladami historii i 

tradycji, 

 udział w okolicznościowych konkursach 

wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, 

 zapoznanie z tradycją szkoły, hymnem 

szkolnym,  
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 Poznawanie sylwetki patrona szkoły 

 Prowadzenie kroniki szkolnej 

 Kultywowanie tradycji szkolnej- uroczystości 

rocznicowe, patriotyczne, święta narodowe 

 Dostarczanie i systematyzowanie  wiedzy o 

historii , kulturze i tradycjach własnego 

regionu(patriotyzm lokalny),  poznawanie 

legend, ciekawych miejsc 

 Wpajanie szacunek i uznanie dla bohaterów 

narodowych, 

 Kształtowanie poczucia  tożsamości narodowej  

 Zaznajamianie z istotą wspólnoty europejskiej- 

Unia Europejska a tożsamość narodowa 

 ekspozycja prac uczniowskich i wystaw 

okolicznościowych, 

  edukacja regionalna 

 Święto szkoły 

 Konkurs wiedzy o patronie 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi 

VII. 

Postawy społeczne i  

praca dla 

społeczeństwa 

 Wdrażanie do samorządności, zaznajamianie z 

zasadami demokracji 

 Wdrażanie do zawierania kompromisów 

 Kształtowanie umiejętności bycia członkiem 

zespołu klasowego 

 Wdrażanie uczniów do udziału w akcjach 

organizowanych przez szkołę 

 Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów 

 Kształtowanie właściwych postaw-tolerancja 

wobec osób niepełnosprawnych, starszych, 

odmiennych kulturowo 

 Kształtowanie postawy szacunku dla każdej 

pracy i jej wytworów, poznawanie ich specyfiki, 

 Wdrażanie do pracy na rzecz najbliższego 

otoczenia: domu, klasy, szkoły, dzielnicy. 

 Wdrażanie do odpowiedzialności za 

wykonywana pracę 

 Propagowanie myśli „nauka moją pracą. 

 

 

 Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, 

 Udział uczniów w planowaniu pracy klasy i 

szkoły 

 Reprezentowanie szkoły na uroczystościach 

lokalnych 

 Organizowanie spotkań z seniorami 

 Udział w akcjach charytatywnych 

 Wolontariat- Szkolny Klub Wolontariatu 

 „Projekt bohaterskiej wyobraźni” 

 Zajęcia ukazujące wzorce osobowe z 

literatury, historii, współczesności 

 Praca w zespołach podczas zajęć 

 Wystawki prac uczniowskich, 

 Wycieczki do różnych zakładów pracy, 

 Prace porządkowe na rzecz sali lekcyjnej i 

szkoły 
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VIII.  

Szacunek dla 

zdrowia  

.  

 

 Wdrażanie do zachowań sprzyjających zdrowiu, 

 Wzbogacanie wiedzy na temat zdrowego i 

higienicznego trybu życia oraz zagrożeń dla 

zdrowia 

 Pogłębianie wiedzy na temat negatywnego 

wpływu nałogów (palenie papierosów)na 

zdrowie  

 Wdrażanie do zachowania zasad higieny 

osobistej 

 Wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego 

odżywiania 

 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 

własne zdrowie 

 Wdrażanie do aktywności ruchowej, 

uświadamianie roli sportu 

 Wdrażanie do przestrzeganie zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach 

  

 Korygowanie wad postawy i wymowy-zajęcia 

logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej 

 Pogadanki na godzinach wychowawczych  

na temat higieny ciała oraz dbania o wygląd 

zewnętrzny 

 Program Zdrowej Szkoły 

 Pozalekcyjne zajęcia sportowe wdrażające  

do aktywności, 

 Organizowanie zajęć w terenie , wycieczek 

pieszych i rowerowych, 

 Zajęcia wychowania komunikacyjnego  

o bezpiecznym poruszaniu się po drogach 

 Zajęcia z pedagogiem 

  

IX.  

Szacunek dla 

przyrody 

 Rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska 

 Uwrażliwianie na związek degradacji 

środowiska ze zdrowiem człowieka 

 Pokazywanie sposobów dbania o przyrodę 

ożywiona i nieożywioną 

 Kształtowanie postaw proekologicznych 

 Zajęcia w terenie 

 Konkursy ekologiczne 

 Udział w akcjach „Sprzątanie Świata, „Dzień 

Ziemi”, zbiórki surowców wtórnych 

 Pogadanki na godzinach wychowawczych 

 Udział w akcjach na rzecz schronisk dla 

zwierząt 

  

 


