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Cel wychowania: JESTEM UCZNIEM I POZNAJĘ SWOJĄ SZKOŁĘ 
 

                      

L.p. Cele operacyjne Zadania 

1. Tworzymy klasę. 

*Realizacja treści 

zawartych w programie 
profilaktycznym szkoły. 

*Ustalamy normy, reguły, zasady obowiązujące w klasie 
* Przydzielamy role i zadania w klasie 

*ABC dobrego wychowania 

* W swoim postępowaniu kierujemy się prawdą, dobrem i pięknem. 

* Podnoszenie jakości kształcenia poprzez dostrzeganie i rozwijanie uzdolnień. 

2. Prezentujemy siebie.  Uczymy się tolerancji 

 Dostrzegamy różnice w swoim wyglądzie i akceptujemy je 

 Zwracamy uwagę na różnice między ludźmi 

3. Dbamy o swoje 

bezpieczeństwo i 

zdrowie. 
*Realizacja treści 

zawartych w programie 
profilaktycznym szkoły. 

* Stosujemy zasady bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą 

*Co możemy zrobić, aby być zdrowym – poznanie zasad zdrowego odżywiania – spożywanie warzyw i owoców 

*Codzienna higiena podstawą dobrego zdrowia 

*Dostrzeganie różnic między dobrym a złym samopoczuciem 
 Cyberprzemoc – bezpiecznie w sieci 

 Przemoc i agresja wśród dzieci 

 Uświadamianie uczniom istnienia wśród nich dzieci chorych 

 Realizacja programu : Hałasowi- stop 

* Uwrażliwianie na emocje swoje i innych, wzmacnianie poczucia empatii. 

4. Poznajemy twórczość 

W. Puchalskiego patrona 

naszej szkoły 

 Zapoznanie uczniów z wybranymi fotografiami i filmami patrona. 

 

5. Tworzymy tradycje 

naszej szkoły. 
 Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. 



6. Potrafimy być godnymi 

obywatelami Polski 
 Wpajanie zasad godnego reprezentowania naszego państwa. 

 Poznanie symboli narodowych. 

 Udzielanie wsparcia uczniom przybyłym z zagranicy. 

7. Poznajemy historię i 

teraźniejszość naszego 

miasta. 

 Zapoznanie z herbem, zabytkami i legendą Jeleniej Góry. 

 Poznajemy najważniejsze budynki użyteczności publicznej oraz miejsca rekreacji 

8. Przestrzegamy zasad 

bezpieczeństwa w życiu 

codziennym. 

*Realizacja treści 

zawartych w programie 

profilaktycznym szkoły. 

*Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z obcymi. 

*Jak udzielać pierwszej pomocy. 

*Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w czasie prac domowych. 

*Bezpieczna droga do i ze szkoły. 

9. Spotkania z ciekawymi 

ludźmi 
 Poznanie ciekawostek dotyczących działalności i pracy  ludzi wykonujących różne zawody, 

 

10. Rozwijamy i zachęcamy 

do czytelnictwa wśród 

dzieci 

 Uświadamianie korzyści płynących z czytelnictwa 

 Wpajanie zasad szanowania podręczników i książek 

 

11. Pedagogizacja czasu 

wolnego 
 Wdrażanie dzieci do efektywnego spędzania czasu wolnego 

 Przebywanie na świeżym powietrzu 

 Uprawianie sportu 

 Rekreacja 

* Wypełnianie obowiązków domowych. 

12. Profilaktyka uzależnień  Uświadamianie uczniom problemu uzależnień od alkoholu, papierosów, komputera, telefonu komórkowego 

13. Wzmocnienie więzi 

nauczyciel – uczeń 
 Uroczystości klasowe 

 Poznanie środowiska rodzinnego 

 Współpraca z rodzicami 

14. Niepełnosprawność  Zapoznanie dzieci z różnymi formami niepełnosprawności 

 Wdrażanie do tolerancji, akceptacji, pomocy 

15. Otoczenie opieką 

obcokrajowców 
 Wdrażanie dzieci do tolerancji, poszanowania ludzi bez względu na pochodzenie, wyznanie, wygląd 

16. 

 

Uczymy się 

przedsiębiorczości 
 Dostrzeganie różnic w wydatkowaniu pieniędzy, poszanowanie wartości pieniądza 

17. Dbamy o klimat 

 
 Nauka prawidłowej segregacji śmieci 

18. Poznajemy podstawowe 

zasady prawne 

 

 Zapoznanie ze statutem szkoły 

 Uczenie dzieci poszanowania cudzej własności 



PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

DLA KLAS DRUGICH 

na rok szkolny 2022/2023 

 

L.p. Cele operacyjne Zadania 

1. Tworzymy klasę. 

 

 

Ustalamy normy, reguły, zasady obowiązujące w 
klasie. 

ABC dobrego wychowania:   -nabywamy 
umiejętność rozróżniania dobrego i złego 
zachowania, nie używamy brzydkich słów, 
potrafimy panować nad swoimi negatywnymi 
emocjami.               

Uświadomienie uczniom, że klasa nie jest tylko 
miejscem nauki, ale także miejscem spotkań z 
innymi ludźmi. 

Zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu dzieci w 
zespole klasowym 

2. 

 

 

Prezentujemy siebie i swoje rodziny 

 

 

Dostrzeganie różnic w swoim wyglądzie i 
akceptowanie ich. 

Zwrócenie uwagi na różnice między ludźmi. 

Uświadomienie wartości rodziny i wyrabianie 
szacunku dla jego członków, podtrzymywanie 
tradycji rodzinnych. 



 

3. 

 

 

Wolontariat 

 

 Uwrażliwianie na potrzeby innych, 

 Uczymy się bezinteresownej pomocy 

 

4. Poznajemy historię i teraźniejszość naszego miasta. Poznanie atrakcyjności naszej dzielnicy 

(parki, termy, teatr) 

Poznanie własnego miasta :zapoznanie z herbem, 
legendą i zabytkami Jeleniej Góry 

Zapoznanie z najważniejszymi budynkami 
użyteczności publicznej :Teatr, Starówka, Muzeum 
Regionalne i inne. 

 



5. Dbamy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. 

 

 

Stosujemy zasady bezpieczeństwa w szkole i poza 
szkołą. 

Uświadamiamy uczniom, co mogą zrobić, aby być 
zdrowym, aktywnie spędzać wolny czas, 
Zapobiegamy uzależnieniom. Uświadamiamy 
niebezpieczeństwa wynikające z kontaktów z 
obcymi. 

Uczymy udzielania pierwszej pomocy. 

Pomagamy osobom niepełnosprawnym i 
wymagającym wsparcia. 

Zwracamy  uwagę na zachowanie bezpieczeństwa 
w czasie prac domowych. 

Bezpieczna droga do i ze szkoły. 

Poznajemy zasady zdrowego odżywiania, 
spożywania warzyw i owoców. 

Dostrzeganie różnic między dobrym a złym 
samopoczuciem. 

Cyberprzemoc – bezpiecznie w sieci. 

Uświadomienie uczniom istnienia wśród nich dzieci 
chorych na cukrzycę. 

Poinformowanie uczniów o zjawisku cyberbullyingu 

 



6. Poznajemy sylwetkę- patrona naszej szkoły: Włodzimierza 
Puchalskiego 

Zapoznanie uczniów z wybranymi fotografiami i 
filmami patrona. 

7. Tworzymy tradycje naszej szkoły. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu 
szkoły. 

8. Potrafimy być godnymi obywatelami Polski i znamy cechy 
patrioty. 

Wpajanie zasad godnego reprezentowania 
naszego państwa. 

Poznanie symboli narodowych. 

9. Poznajemy historię i teraźniejszość naszego miasta – Jeleniej 
Góry. 

Zapoznanie z herbem, zabytkami i legendą Jeleniej 
Góry. 

Poznajemy najważniejsze budynki użyteczności 
publicznej. 

10. Rozwijamy czytelnictwo. 

 

 

Kształtowanie postaw czytelniczych i promowanie 
czytelnictwa wśród uczniów, 

Uświadomienie znaczenia książki jako źródła 
przeżyć i wiedzy o świecie 

11.08.2
022 

Dbamy o prawdę, piękno, dobro i podejmujemy 
odpowiedzialne decyzje. 

Kształtujemy właściwe postawy szlachetności, 
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 
Uczymy wrażliwości na prawdę ,piękno i dobro. 

 

 

 



PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH  
                      DLA KLAS TRZECICH 

                       na rok szkolny 2022 /2023 

L.p. Cele operacyjne Zadania 

  Rozwiązujemy trudne 
sytuacje w klasie. 

 Kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych. 

 Kształtowanie postaw szlachetności i zaangażowania społecznego. 

2.  Pomagamy sobie 
wzajemnie. 

 Zachęcanie do organizowania życia w klasie poprzez wpajanie zasad funkcjonowania w 
grupie oraz zasad dobrego wychowania. 

 Zapobieganie dyskryminacji wśród dzieci.  

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy w 
szczególności z Ukrainy adekwatne do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli 
nowych przedmiotów prowadzonych do podstawy programowej. 

 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i 
uczniom w szkole 

  Rozwiązujemy problemy.  Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów. 
 Kształtowanie postaw asertywnych – uczymy się odmawiać. 

 Uczenie dostrzegania swoich słabych i mocnych stron. 

 Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno przysposabiający do 
odpowiednich decyzji zmierzających do osiągnięcia  ludzkiej dojrzałości 

 Kształtowanie warunków dobrego komunikowania się z innymi (uczeń zna zasady 
komunikowania się z innymi, umie słuchać nauczyciela i innych, ma odwagę bronić 
słabszych  i odróżnia dobro od zła, nazywa podstawowe uczucie i potrafi rozpoznawać je u 
innych, umie nawiązać kontakt z dorosłymi, jest wrażliwy i tolerancyjny i szlachetny). 



4.  Dbamy o bezpieczeństwo i 
zdrowie. 

 Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, 
zapobieganie uzależnieniom. 

 Poznanie zasad obchodzenia się z lekarstwami. 

 Uświadomienie uczniom konieczności dbania o zdrowie(w tym walka z hałasem) oraz 
higienę osobistą. 

 Stosowanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.  

 Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy. 

 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji wywołanej 
pandemią Covid-19 (zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy na terenie szkoły, poczucie 
bezpieczeństwa). 

 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 
edukacyjnych, wychowanie do życia w rodzinie, ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego rodziny 

 Uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z nowych mediów i roztropne 
korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych. 

 

5.  Kontynuujemy idee 
naszego patrona i chronimy 
przyrodę. 

 Aktywizowanie do niesienia pomocy zwierzętom oraz ochrony środowiska, 
współorganizowanie akcji charytatywnych na rzecz zwierząt. 

 Kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w środowisku naturalnym. 

 Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

6.  Potrafimy być godnymi 
obywatelami Polski i znamy 
cechy patrioty. 

 Kształtowanie właściwej postawy podczas uroczystości szkolnych oraz państwowych. 
 Wpajanie zasad godnego reprezentowania naszego Państwa. 

 Zapoznanie z osiągnięciami sławnych Polaków. 



 Poznawanie polskiej kultury poprzez realizację programów „Przez Polskę na ludowo”, „Z 
kulturą mi do twarzy”,  organizowanie wycieczek (w tym wirtualnych) do historycznie i 
kulturalnie ważnych miejsc. 

  Poznajemy historię i 
teraźniejszość naszego 
miasta. 

 Poznanie własnego regionu (zapoznanie z herbem, legendą i zabytkami Jeleniej Góry). 

 Poznajemy najważniejsze budynki użyteczności publicznej w naszym mieście. 

  Czytamy utwory literatury 
dziecięcej. 

 Kształtowanie postaw czytelniczych i promowanie czytelnictwa wśród uczniów. Realizacja 
programu „Czytam, bo lubię”.  

 Uświadomienie znaczenia książki jako źródła przeżyć i wiedzy o świecie. 

     9. Wolontariat  Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi. 

 Udział w akcjach charytatywnych. 

10. Preorientacja zawodowa  Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności poprzez: 
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 
- poznawanie zawodów na poszczególnych edukacjach zgodnie z podstawą programową, 
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, 
- uświadamianie dzieciom ich predyspozycji i mocnych stron, 
- zachęcanie do rozwijania zainteresowań.* 

 



PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY dla klasy IV  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Cele operacyjne Zadania 

Prawidłowo 

funkcjonujemy w 

domu, w zespole 

klasowym i w 

szkole, poznajemy 

metody 

rozwiązywania 

konfliktów 

 Ustalenie zasad pracy w klasie i szkole 

 Tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w klasie 

 Zachęcanie do uczestnictwa w życiu szkoły i wyrabianie 

odpowiedzialności za dobre imię klasy i szkoły 

 Wzmocnienie więzi uczeń – nauczyciel w celu budowania 

zaufania 

 Pomoc koleżeńska w klasie 

 Udział w wolontariacie 

 zapoznanie z podstawowymi metodami rozwiązywania 

konfliktów  

 uświadomienie uczniom konsekwencji podejmowanych 

działań 

 przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej, dbałość o 

kulturę słowa 

 dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi, 

przeciwdziałanie dyskryminacji 

 kształtowanie postaw na prawdę, dobro i piękno 

 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny 

Dbamy o swoje 

zdrowie, 

bezpieczeństwo i 

środowisko 

naturalne 

 Promowanie zdrowego stylu życia (życie bez nałogów). 

Przeciwdziałanie uzależnieniom. Pedagogika czasu 

wolnego uczniów i rodziców, 

 dbanie o zdrowie psychiczne 

 działania przeciwdziałające otyłości 

 Bezpieczeństwo w życiu człowieka, w tym pierwsza pomoc 

 działania przeciwdziałające COVID 19 

 Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy 

oraz porad, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest 

ważny i trudny 

 Uświadamianie o niebezpieczeństwie cyberprzemocy 

 Sprzątanie świata 

 Zbiórka surowców wtórnych 



 Całoroczna segregacja śmieci 

Kultywujemy 

tradycje szkolne 

 Edukacja regionalna – wycieczki w najbliższe okolice 

 Przybliżenie sylwetki i dokonań patrona szkoły 

 Poznawanie ciekawych zawodów 

 Współpraca z lokalnymi instytucjami 

 Poszerzenie wiedzy o naszym mieście: historia i zabytki, 

życie we współczesnej Jeleniej Górze 

Potrafimy 

dostrzegać i 

akceptować różnice 

między ludźmi 

 Uwrażliwienie na potrzeby innych 

 Zaznajomienie z kulturami, zwyczajami i religiami innych 

narodowości 

 Rozmawiamy o niepełnosprawności 

 Kształtowanie umiejętności współżycia z ludźmi 

pokrzywdzonymi przez los 

 uświadomienie uczniom potrzeby tolerancji i opieki w stosunku 

do innych uczniów 

Potrafimy być 

godnymi 

obywatelami Polski 

i znamy cechy 

patrioty 

 Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej 

 Poszerzenie wiedzy o zasługach Polaków w kształtowaniu 

państwa polskiego oraz rozwoju kultury i nauki 

 

 
 



PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY 

KLASY PIĄTE - 2022/2023 
 

Cele operacyjne Zadania 

1. Potrafimy 

samodzielnie 

pracować i dbamy o 

atmosferę w klasie 

 

Rozszerzanie swoich zainteresowań i rozwijanie uzdolnień 

Pedagogika czasu wolnego ucznia 

Poznanie wybranych zawodów 

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.  

Budowanie wspólnoty w klasie i w szkole. 

2. Wykazujemy się 

kulturą ekologiczną 

Kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw szacunku dla 

środowiska naturalnego. Podejmowanie działań 

ograniczających degradację środowiska.  

Poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologicznej.  

Poznawanie ciekawych miejsc przyrodniczych w naszym 

regionie. 

3. Dbamy o zdrowie 

fizyczne i psychiczne 

oraz bezpieczeństwo 

swoje i innych w 

przestrzeni fizycznej, 

jak i medialnej (internet) 

Praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie i 

bezpieczeństwo (zdrowy styl odżywiania, życie bez nałogów, 

przeciwdziałanie hałasowi i cyberprzemocy). 

Praca nad wzmacnianiem i ochroną zdrowia psychicznego 

młodzieży. 

Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych 

w Internecie i mediach społecznościowych. 

4. Jesteśmy godnymi, 

świadomymi 

obywatelami Polski i 

mieszkańcami naszego 

regionu. 

Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej 

Poszerzanie wiedzy o regionie i Jeleniej Górze 

5. Jesteśmy 

prospołeczni 

Poznawanie sposobów: panowania nad emocjami, kulturalnego 

komunikowania się, rozwiązywania konfliktów 

(przeciwdziałanie agresji fizycznej i słownej, cyberprzemoc). 

6. Uczymy się 

podejmowania 

odpowiedzialnych 

decyzji 

Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i 

piękno, w tym uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 

7. Znamy swoje prawa i 

uczymy się tolerancji 

 

Popularyzacja zagadnień związanych z prawami dziecka i 

człowieka; zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu dzieci; 

udział w wolontariacie; uwrażliwienie na problemy osób 

niepełnosprawnych 
 



PROGRAM  WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

DLA KLAS SZÓSTYCH 

rok szkolny 2022/2023 

 

cele operacyjne zadania 

1. Kształtujemy postawy 

prospołeczne (w tym 

przeciwdzałanie agresji); 

budowanie wspólnoty  

w klasie i w szkole; 

upowszechnianie wiedzy 

dotyczącej bezpieczeństwa  

i sposobów reagowania  

w sytuacji zagrożenia 

* kształtowanie zachowań asertywnych, zasad tolerancji, empatii i kultury słowa; 

* rozwiązywanie sytuacji trudnych, łagodzenie konfliktów; 

* kształtowanie właściwych postaw dobrego wychowania oraz krytycznego stosunku do otaczajacej rzeczywistości – 

umiejętność dokonywania właściwych wyborów (kolegów, książek, form rozrywki, ubioru); 

* uświadamianie zagrożeń wynikających z niewłaściwych zachowań w wirtualnej przestrzeni, w tym cyberprzemoc; 

* rozwijanie racjonalnego korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych; 

* zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu dzieci; 

* uwrażliwienie na potrzeby innych, dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi; 

* uczestnictwo w wolontariacie; 

* wzmocnienie więzi nauczyciel – uczeń w celu budowania zaufania; 

* umiejętność rozwiązywania konfliktów uczeń – uczeń, budowania prawidłowych relacji rówieśniczych oraz 

międzypokoleniowych 

* umiejętność zrozumienia potrzeb koleżanek i kolegów z problemami; 

*kształtowanie postaw naprawdę, dobro, piękno; 

* rozwijanie umiejętnosci radzienia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych (pandemia, zachorowania 

najbliższych, nauka zdalna); 

*podnoszenie świadomości nt. znajomości procedur obowiązujących w szkole oraz regulaminów i zasad 

bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych; 

* przypominanie uczniom, że wśród nich są dzieci inaczej postrzegający otaczający świat i rzeczywistość oraz o 

obowiązujących normach i zasadach życia społecznego. 



2. Uświadamiamy sobie,  

co zagraża naszemu zdrowiu; 

promowanie zdrowego stylu 

życia; przeciwdziałanie 

uzależnieniom; kształtowanie 

umiejętności życiowych 

(samokontrola, radzenie sobie 

ze stresem, rozpoznawanie i 

wyrażanie własnych emocji, 

praca nad trudnymi 

relacjami); doskonalenie 

relacji między nauczycielami 

a rodzicami 

* poznanie negatywnych skutków sięgania po wszelkie używki (papierosy, alkohol, środki odurzające – w tym 

dopalacze) 

* zwrócenie uwagi na tematykę uzależnień cyfrowych; 

* kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem; dbanie o zdrowie psychiczne; 

* poszerzaniee wiedzy na temat higieny osobistej i zdrowego stylu życia, życia bez hałasu; 

* kształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo w życiu codziennym (pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym, w szkole, podczas ferii i wakacji); 

* ksztaltowanie postaw proekologicznych poprzez wdrażanie do oszczędzania energii, segregacji odpadów, 

niwelowania czynników wpływających na efekt cieplarniany); 

* kształtowanie postaw i nawyków do aktywnego spędziania wolnego czasu poprzez różnych form rekreacji i 

aktywnności fizycznej w czasie wolnym; 

* kształtowanie nawyków zdrowego żywienia i przeciwdziałania otyłości; 

* edukowanie mające na celu minimalizowanie zachorowań na choroby zakaźne (w tym na COVID 19) 

* wzmocnianie współpracy szkoły z rodzicami, angażowanie ich w życie szkoły, praca nad komunikacją pomiędzy 

wychowawcą a rodzicem; 

3. Dbamy o swój rozwój 

i planujemy swoją przyszłość 

* kształtowanie umiejętności przygotowania się do testów, konkursów, sprawdzianów; 

* uświadomienie konsekwencji prawnych negatywnych zachowań; 

* rozwijanie umiejętności samooceny; 

* mobilizowanie i zachęcanie do udziału w konkursach; 

* poznanie ciekawych zawodów; 

* zarządzanie własnymi finansami – gospodarność; 

4. Kształtujemy postawy 

patriotyczne i obywatelskie, 

poznajemy dziedzictwo 

kulturowe naszego regionu 

* poszerzanie wiedzy o zasługach Polaków w kształtowaniu państwa polskiego oraz w rozwoju kultury i nauki (m.in. 

nasz patron); 



* na bieżąco udział w imprezach kulturalnych; 

* kształtowanie postawy godnego reprezentowania szkoły podczas imprez międzyszkolnych, zawodów, konkursów; 

* poszerzanie wiedzy o regionie – wyjścia i wycieczki, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej; 

5. Zapobieganie 

niepowodzeniom szkolnym 

* udział w terapii oraz zajęciach wyrównawczych; 

* wzbudzanie motywacji do nauki różnymi metodami; 

* propagowanie i promowanie czytelnictwa; 

* kształtowanie umiejętności nadrabiania zaległości szkolnych (m.in. organizacja samopomocy uczniowiej) 

 



 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

DLA KLASY SIÓDMEJ 

rok szkolny 2022/2023 

Cele 

operacyjne 

Zadania 

1. 

Podwyższanie 

jakości pracy 

szkoły. 

Kształtowanie umiejętności przygotowania się do testów, 

konkursów, sprawdzianów oraz podjęcia decyzji o wyborze 

szkoły średniej. 

 

Mobilizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach. 

 

Udział w Targach Edukacyjnych. 

 

Zachęcanie do uczestnictwa w kołach zainteresowań. 

 

Stymulowanie wrażliwości czytelniczej. 

 

Podejmowanie działań mających na celu poprawę 

samopoczucia uczniów, poprzez wzmocnienie więzi z 

nauczycielem i budowę zaufania. 

 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z 

uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych. 

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

 

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych 

2. 

Kształtowanie 

człowieka 

świadomego 

własnej kultury 

Organizowanie wycieczek do warsztatów przyszkolnych, 

zakładów pracy. 

 



narodowej, 

potrafiącego 

swobodnie 

poruszać się 

we 

współczesnym 

świecie. 

Kształtowanie postawy godnego reprezentowania szkoły 

podczas imprez międzyszkolnych, zawodów, konkursów 

 

Wdrażanie do uczestnictwa w różnorodnych formach życia 

kulturalnego szkoły i miasta. 

 

Ukształtowanie dumy narodowej (m.in. wyjścia i wycieczki do 

miejsc pamięci narodowej). 

 

Przybliżanie uczniom tradycji i zwyczajów panujących w innych 

krajach. 

 

Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły. 

 

Kształtowanie umiejętności  gospodarowania własnymi 

oszczędnościami. 

 

3. 

Kształtowanie 

człowieka 

tolerancyjnego

, wrażliwego 

na potrzeby 

innych, 

znającego 

zasady 

dobrego 

wychowania. 

Zachęcanie uczniów do podejmowania samopomocy  

uczniowskiej . Kształtowanie umiejętności oceny zachowania, 

szanowania każdej formy życia, podejmowania właściwych 

decyzji na podstawie zebranych informacji. 

 

Kształtowanie postaw na prawdę, dobro, piękno. 

 

Przeciwdziałanie agresji słownej. 

 

Aktywizowanie do niesienia pomocy i uwrażliwianie na 

potrzeby innych poprzez współorganizowanie akcji 

charytatywnych i  wolontariatu. 

 

Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi  

dotkniętymi niepełnosprawnością. 

 



Uświadamianie uczniom potrzeby tolerancji i opieki w stosunku 

do uczniów młodszych. 

  

Podejmowanie działań mających na celu poprawę relacji 

rówieśniczych. 

 

Uświadamianie o konsekwencjach prawnych spowodowanych 

niewłaściwymi zachowaniami społecznymi. 

 

 

4. 

Kształtowanie 

człowieka 

prowadzącego 

zdrowy tryb 

życia, wolnego 

od uzależnień, 

dbającego o  

środowisko 

naturalne.  

 

Kształcenie rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron. 

 

Dbanie o zdrowie psychiczne 

 

Dbanie o zdrowie i higienę, unikanie nikotyny i innych używek. 

Poszerzanie wiedzy na temat szkodliwości substancji 

psychoaktywnych. 

 

Doskonalenie umiejętności spędzania wolnego czasu, bez 

korzystania z komputera i smartfonów. 

Wdrażanie do działań na rzecz środowiska naturalnego. 

 

5.  

Wychowanie 

człowieka 

świadomego 

korzyści i 

zagrożeń 

wynikających z 

rozwoju 

cywilizacji, 

dbającego o 

bezpieczeństw

o własne i 

innych. 

 

Mobilizowanie do własnej aktywności mającej na celu ochronę 

środowiska (m.in. oszczędzanie energii, segregacja odpadów). 

 

Uświadamianie jak niwelować czynniki wpływające na efekt 

cieplarniany. 

 

Kształtowanie umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom 

płynących z nowych mediów.  

 



PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

 DLA KLAS 8 

rok szk. 2022/2023 
 

Cele operacyjne Zadania 

1. Podwyższanie 

jakości pracy szkoły. 

 Kształtowanie umiejętności przygotowania się do testów, konkursów, sprawdzianów oraz podjęcia 

decyzji o wyborze szkoły średniej. 

 Mobilizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach. 

 Zachęcanie do uczestnictwa w kołach zainteresowań. 

 Stymulowanie wrażliwości czytelniczej. 

 Wzmacnianie więzi nauczyciel-uczeń oraz właściwych  relacji rówieśniczych w klasach 

 Zapewnienie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, dodatkowej opieki i pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat klasy i szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.  

 

2. Kształtowanie 

człowieka świadomego 

własnej kultury 

narodowej, 

potrafiącego swobodnie 

poruszać się we 

współczesnym świecie. 

 Kształtowanie postawy godnego reprezentowania szkoły podczas imprez międzyszkolnych, 

zawodów, konkursów 

 Wdrażanie do uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego szkoły i miasta. 

 Ukształtowanie dumy narodowej (m.in. wyjścia i wycieczki do miejsc pamięci narodowej). 

 Przybliżanie uczniom tradycji i zwyczajów panujących w innych krajach. 

 Udostępnianie kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy. 

 Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

 Kształtowanie uczuć patriotycznych i szacunku do narodowych rocznic. 

 Przybliżenie uczniom racjonalnego gospodarowania finansami w budżecie domowym i państwa. 

3. Kształtowanie 

człowieka 

tolerancyjnego, 

wrażliwego na potrzeby 

innych, znającego 

zasady dobrego 

wychowania. 

 Stwarzanie warunków podejmowanie samodzielnych decyzji, dotyczących m.in. samopomocy 

uczniowskiej, umiejętności oceny zachowania, szanowania każdej formy życia, dbałości o kulturę słowa, 

podejmowania właściwych decyzji na podstawie zebranych informacji. 

 Przybliżenie uczniom celu wolontariatu , rozwijania postaw zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości, wrażliwości, życzliwości i bezinteresowności. 

 Współorganizowanie akcji charytatywnych. 

 Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi, przeciwdziałanie dyskryminacji. 

 Kształtowanie umiejętności współżycia z ludźmi pokrzywdzonymi przez los. 

 Uświadamianie uczniom potrzeby tolerancji i opieki w stosunku do uczniów młodszych, przybyłych 

z za granicy. 

 



4. Kształtowanie 

człowieka 

prowadzącego zdrowy 

tryb życia, wolnego od 

uzależnień, dbającego o 

środowisko naturalne.  

 

 Kształcenie rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron. 

 Przybliżenie uczniom konsekwencji prawnych przy stosowaniu różnych form przemocy. 

 Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz  higienę, unikanie nikotyny i innych używek w tym 

narkotyków i dopalaczy. Działania przeciwdziałające otyłości. 

 Doskonalenie umiejętności świadomego wyboru spędzanie wolnego czasu z uwzględnieniem 

poznawania nowych, interesujących miejsc. 

 Poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 Wdrażanie do działań na rzecz środowiska naturalnego. 

 Przybliżenie postaci Włodzimierza Puchalskiego, jako osoby promującej proekologiczny styl życia. 

5. Wychowanie 

człowieka świadomego 

korzyści i zagrożeń 

wynikających z 

rozwoju cywilizacji, 

dbającego o 

bezpieczeństwo własne 

i innych. 

 Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 Mobilizowanie do własnej aktywności mającej na celu ochronę środowiska (m.in. oszczędzanie 

energii, segregacja odpadów). 

 Uświadamianie jak niwelować czynniki wpływające na efekt cieplarniany. 

 Kształtowanie wśród uczniów umiejętności  roztropnego korzystania z narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

  Poruszenie kwestii prawnych związanych z korzystaniem z sieci, bezpieczeństwa w sieci oraz 

zjawiskiem cyberprzemocy. 

 

 6. Preorientacja 

zawodowa 

 Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły. 

 Udział w dniach otwartych oraz przedstawienie ofert edukacyjnych różnych szkół 

ponadpodstawowych. 

 Zapoznanie uczniów z ciekawymi zawodami. 

 Realizacji szkolnego programu preorientacji zawodowej. 

 Kształcenie rozpoznawania swoich predyspozycji do wykonywania zawodu. 
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