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

odpowiedzialne
uwagi

Zdrowie, 
edukacja zdrowotna

1. Co to jest zdrowe życie? Zdrowy styl życia.
2. Higiena osobista i otoczenia.
3. Racjonalne odżywianie się.
4.Badania profilaktyczne -wizyta u lekarza pierwszego kontaktu.
5. Wybór odpowiedniej odzieży.
6.Odpoczynek, sen, relaks.

Uczeń:
- zna zasady zdrowego odżywiania,
- jest aktywny fizycznie,
- wie jak należy dbać o higienę osobistą,
- rozumie własną niepełnosprawność i ograniczenia z niej wynikające,
- akceptuje zmiany i ma szacunek do własnego ciała,
- rozumie konieczność wykonywania badań profilaktycznych(badania okresowe, 
wizyty u stomatologa, ginekologa itp.),
- uczy radzić sobie ze stresem, problemem choroby.

wychowawca

klasy, grupy 

 nauczyciele

uczący

w  klasach 

 pedagog

Relacje,
kształtowanie 

postaw społecznych

1. Jakie są nasze zachowania - jak żyć w zgodzie z innymi?
2. Postawy prospołeczne i aspołeczne.
3. Co lubię w innych ludziach?
4. Mój stosunek do płci przeciwnej.
5. Współdziałanie w zespole.
6. My i dorośli -  wzajemne relacje.
7. Wdrażanie do postawy szacunku wobec osób starszych. 

wychowawca

klasy, grupy 

 nauczyciele



Uczeń:
- uczy się nawiązywania właściwych relacji z płcią przeciwną: koleżeństwo, przyjaźń.
- doskonali umiejętność aktywnego udziału w życiu rodziny, współpracy z innymi 
osobami(sąsiedzi, rówieśnicy, znajomi),
- doskonali umiejętność pomagania innym,
- uczy się wykonywania pracy charytatywnej (wolontariackiej),
- uczy się prowadzenia prawidłowego życia towarzyskiego,
- uczeń używa zwrotów grzecznościowych oraz kulturalnie odnosi się do osób 

starszych.

uczący

w  klasach

Kultura, wartości, 

normy, wzory 

zachowań

1. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej (w klasie,                   
w internacie) oraz umiejętności współdziałania w grupie.
2. Budzenie szacunku do symboli regionalnych i narodowych.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Praca i jej znaczenie dla człowieka.
5. Jak należy zachować się w różnych miejscach, sytuacjach i instytucjach?
6.Kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych.

Uczeń: 
- bierze aktywny udział w obchodach świąt i tradycji rodzinnych oraz innych 
uroczystościach,
- rozumie znaczenie ważnych wydarzeń w życiu  rodziny, miejscu zamieszkania, 
kraju,
- doskonali umiejętność poprawnego zachowania się w miejscach publicznych,
- doskonali umiejętność dokonywania wyborów w różnych sytuacjach życiowych,
- poznaje znaczenie pracy w życiu człowieka.

wychowawca

klasy, grupy 

 nauczyciele

uczący

w  klasach

Bezpieczeństwo, 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych, 

1.Bezpieczeńtwo w szkole i w internacie:
- na boisku,
- w domu,
- w podróży.
2. ABC bezpiecznego zachowania na drodze, wycieczce itp.
3. Agresja w szkole i w domu.
4. Jak radzić sobie z agresją?

wychowawca

klasy, grupy 

 nauczyciele



problemowych 5. Alkohol, papierosy, narkotyki i inne środki odurzające?
6. Wpływ nikotyny, alkoholu, narkotyków na  organizm człowieka.
7.Wpływ nałogów na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.

Uczeń:
- potrafi dostrzegać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu (np: używanie alkoholu, 
środków odurzających),
- uczy się i doskonali umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych i 
niebezpiecznych,
- poznaje i zna ważne numery alarmowe, 
- poznaje jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzi (Straż Pożarna, Policja, 
Wojsko, pracownicy ochrony itp.),
- zna zasady bezpiecznego posługiwania się różnymi urządzeniami w domu i w szkole.
- rozpoznaje podstawowe znaki drogowe.

uczący

w  klasach

pedagog

psycholog


