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obszar i zadania
formy i metody realizacji, kryteria osiągnięcia sukcesu osoby

odpowiedzialne
uwagi

Zdrowie, 
edukacja zdrowotna

- działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia w aspekcie fizycznym     
i psychicznym;
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;
- podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody;           
- pokonywanie własnych słabości oraz akceptowanie własnych ograniczeń                    
i niedoskonałości;
- doskonalenie umiejętności obniżania u siebie napięcia spowodowanego stresem, 
traumatycznymi przeżyciami, objawami depresji, lękiem;
-kształtowanie świadomości zmian własnego ciała w różnych okresach rozwoju 
fizycznego i psychicznego;

Uczeń:
- analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz 
rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej; 
- uzasadnia konieczność ochrony przyrody; 
- opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego
z dóbr przyrody; 
- opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia; 
- opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej; 
- opisuje zasady zdrowego odżywiania; 
- przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży; 
- przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach; 
-omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 
-wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie                    
i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ; 

nauczyciel
informatyki,

biologii,
wychowania

fizycznego, wos,
techniki

wychowawcy
klasy, grupy

pedagog

psycholog



- omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób 
konstruktywny; 
-wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się             
i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; 
-wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących  w organizmie              
w okresie dojrzewania; 
- rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych; 
- podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się 
asertywnie; uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez 
siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im; przedstawia różne formy 
zachowań asertywnych;  
-przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska; 
- kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów 
znajdujących się w najbliższym otoczeniu; 
- radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu.  

 

Relacje,
kształtowanie 

postaw społecznych

-kształtowanie podstawowych umiejętności, kompetencji komunikacyjnych;
-wdrażanie do przestrzegania obowiązujących reguł i norm społecznie 
akceptowanych;
-nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji międzyludzkich;
-umiejętność dokonywania samooceny oraz oceny innych;
-rozwijanie poczucia przynależności do grup społecznych (rodzina, grupa, klasa, 
szkoła, kraj);
-uświadamianie praw i obowiązków wynikających z roli wychowanka oraz członka 
społeczności szkolnej, rodziny i innych;
-rozwijanie empatii, świadomości niesienia pomocy słabszym                                        
i potrzebującym, umiejętność rozwiązywania konfliktów i sporów;
-doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia sobie w relacjach z innymi;
-zaangażowanie w różne formy aktywności (wolontariat, koła zainteresowań itp.);
-rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, ważności, empatii, unikania stereotypii      
i uprzedzeń;
-przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu;
-współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz innymi podmiotami 
zaangażowanymi w edukację oraz wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną 

nauczyciel
informatyki,
wychowania
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wychowawcy
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działalność Ośrodka;
-budowanie klimatu bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia 

pomiędzy, pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi Ośrodka, 

rodzicami/opiekunami prawnymi.

Uczeń:
-uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się technologią taką 
jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia,  portal 
edukacyjny; 
-identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym 
rozwiązywaniem problemów; 
-bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach  lub         
w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się; 
projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;  
-uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady
„czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania 
się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa              
i porażki, podziękować za wspólną grę; 
-pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; 
-wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania; 
-wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną; 
-omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz 
rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; 
-identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby
rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; 
-wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych; 
-wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych; 
-współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując 
asertywność i empatię; 
-współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; 
-wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę 
samorządności; 



-uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; rozumie znaczenie potrzeb społecznych 
człowieka (kontaktu, przynależności, uznania); 
-przedstawia zasady komunikowania się; 
-rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; 
wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;
-prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; 
-zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych; 
-rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach 
interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, 
wypowiadane i pisane słowa; 
-kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś 
wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego.

Kultura, wartości,

normy, wzory

zachowań

-rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych  i prospołecznych;
-działania związane z upamiętnieniem miejsc i osób ważnych dla pamięci narodowej;
-celebrowanie najważniejszych świąt i symboli narodowych;
-popularyzowanie wiedzy na temat zasad humanitaryzmu;
-modelowanie właściwej komunikacji w różnych sytuacjach społecznych, dbałość       
o poprawność języka i kulturę wypowiedzi;
-kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła, analiza sytuacji 
wychowawczych;
-rozwijanie szacunku dla dorobku kultury narodowej i wartości chrześcijańskich,         
a także poszanowanie innych religii i tradycji;
-rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi                   
i wytworami kultury;
-zapobieganie dyskryminacji i kształtowanie szacunku do ludzi niezależnie                   
od wyznawanej religii, statusu materialnego i rodzaju niepełnosprawności;
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań  na
rzecz społeczności lokalnej;
-pobudzanie do kreatywnego myślenia oraz brania odpowiedzialności za swoje 
decyzje i działania;
-rozbudzenie szacunku do ludzi pracy, zastosowanie umiejętności praktycznych           
w życiu codziennym;
-rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, wyzwalania potrzeby bycia ambitnym;
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-uświadamianie praw, wartości oraz postaw prospołecznych;
-kreowanie umiejętności poszukiwania i korzystania z informacji w różnych mediach;
-nabywanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów 
rówieśników i mediów na postępowanie.

Uczeń:
-kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej; 
-rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla 
człowieka i kierowania się tymi wartościami; 
-kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy 
tożsamości narodowej; 
-rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa        
w wydarzeniach kulturalnych; 
-rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich 
selekcji, syntezy;
-kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy     
i jej pogłębiania; 
-jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach 
poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych              
i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej 
pracy; 
-poznaje historię i tradycje swojej okolicy;
-poznaje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje 
swojego regionu; 
-uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze 
interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej); 
-angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego 
środowiska; 
-stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku 
kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu; 
-uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne 
interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich
zalety i wady; 
-podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, 



przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna);  
-uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, 
narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską); 
-planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności                  
i umiejętności oraz rady innych osób i sytuację na rynku pracy; 
-przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 
rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania; 
-rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywanie postawy-opisuje kwestie 
etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: 
bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy 
dostęp do informacji i dzielenie się informacją; 
-postępuje etycznie w pracy z informacjami; 
-jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie.

Bezpieczeństwo,

profilaktyka

zachowań

ryzykownych,

problemowych

-zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz  przestrzegania, 
właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;
-rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby)  
i manipulacji społecznych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych  
i nachalna reklama itp.);
-uświadamianie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania                  
z  nowoczesnych technologii informacyjnych (cyberprzemoc, bezpiecznych zasad 
korzystania ze środków masowego przekazu);
-promowanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji 
psychoaktywnych;
-propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, 
zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych;
-kształtowanie postaw zapobiegających wczesnej inicjacji seksualnej;
-dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych z pełnieniem nowych ról społecznych;
-redukowanie agresywnych zachowań poprzez ćwiczenie kreatywnych sposobów 
rozwiązywania problemów (pomoc psychologa, pedagoga);
-dostarczanie wiedzy na temat osób instytucji świadczących pomoc w trudnych 

sytuacjach życiowych.
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Uczeń:
-omawia zasady bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i  podczas róż-
nych pór roku; 
-omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do 
podejmowania aktywności fizycznej; 
-wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego; 
-wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie 
zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im; 
-wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; 
-rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, 
wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które należy powiadomić w takich
sytuacjach; 
-przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów Internetu; 
rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować; 
-wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykroczeń              
i przestępstw; 
- przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb porządkowych 
oraz swoje prawa w kontakcie z tymi służbami;
- posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
-uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji; 
-wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do 
informacji i opisuje metody wystrzegania się ich; 
-stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem 
komputer wraz z zawartymi w nim informacjami; 
-przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego; 
-analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami                
i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku przy pracy; umiejętność 
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia); 
- wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego                  
i wywołane przez człowieka); 
-wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne 
sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się        
w razie uruchomienia sygnałów alarmowych;  



-świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym         
z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i próbując limitować czas im 
poświęcany.


