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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;
-analiza zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo–skutkowego oraz 
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;
-uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń psychofizycznych wynikających z:          
np. zaburzeń odżywiania, nadużywania leków i używek, używania środków odurzających
i psychoaktywnych.

Kryteria sukcesów:
 uczeń/wychowanek rozumie zagrożenia wynikające z palenia tytoniu, picia 

alkoholu, napojów energetycznych, używania narkotyków i dopalaczy;
 zna konsekwencje społeczne zdrowotne  i finansowe;
 uczeń/wychowanek jest asertywny–potrafi odmówić;
 uczeń /wychowanek wie, jakie zniszczenia powoduje alkohol w organizmie 

młodego człowieka;
 wie, że sprzedaż alkoholu małoletnim jest nielegalna;
 potrafi odmówić propozycji zażycia narkotyku, dopalacza;
 uczeń/wychowanek potrafi korzystać z urządzeń medialnych i internetu;
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 wie, jak należy dbać o higienę osobistą;
 zna podstawy higieny intymnej;
 dba o zdrowe zęby;
 uczeń / wychowanek jest schludny i czysty;
 wie, jak należy poprawnie odżywiać się;
 wie, jak odżywianie wpływa na rozwój dziecka i zdrowie każdego człowieka;
 potrafi wskazać składniki diety służące zdrowiu,zna skutki niewłaściwego 

odżywiania.

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;
-współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz innymi podmiotami 
zaangażowanymi w edukację oraz wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną 
działalność Ośrodka;
-budowanie klimatu bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia 
pomiędzy pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi Ośrodka                            
i rodzicami/opiekunami prawnymi.

Kryteria sukcesów:

 posiada umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji w klasie, grupie;
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 prawidłowo współdziała w zespole;
 chętnie udziela pomocy innym;
 potrafi cieszyć się z sukcesów koleżanek i kolegów;
 prezentuje postawy tolerancji i akceptacji wobec innych;
 kulturalnie zachowuje się wobec rówieśników;
 zna sposoby umożliwiające łagodzenie konfliktów i sporów;
 zna sposoby rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy;
 umie opanować własne negatywne emocje;
 dostrzega zalety osób z grupy rówieśniczej;
 rozumie, na czym polega mądre rozwiązywanie problemów;
 potrafi uszanować odmienność drugiego człowieka.

Kultura, wartości, 

normy, wzory 

zachowań

-rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i prospołecznych;
-działania związane z upamiętnieniem miejsc ważnych dla pamięci narodowej;
-upamiętnianie postaci i wydarzeń z przeszłości;
-celebrowanie najważniejszych świąt i symboli narodowych;
-modelowanie sposobów właściwej komunikacji w różnych sytuacjach społecznych, 
dbałość o poprawność gestu, 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 i przedsiębiorczego 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;
-uświadamianie praw, wartości oraz postaw prospołecznych;
-kreowanie umiejętności poszukiwania i korzystania z informacji w różnych mediach;
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nabywanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów 

rówieśników i mediów na postępowanie.

Kryteria sukcesów:
 uczeń zna daty ważnych uroczystości państwowych oraz symbole narodowe;
 potrafi zachować właściwą postawę podczas uroczystości;
 angażuje się w działania upamiętniające wydarzenia historyczne (bierze udział      

w apelach, konkursach i innych wydarzeniach);
 dba o poprawność języka i kulturę wypowiedzi;
 prezentuje postawy tolerancji i akceptacji wobec innych;
 szanuje godność oraz pracę innych;
 współpracuje z lokalnymi instytucjami społecznymi;
 bierze odpowiedzialność za swoje decyzje i działania.

Bezpieczeństwo, 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych, 

problemowych

-zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz ich 
przestrzeganie, właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;
-rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby)       
i manipulacji społecznych-gospodarczych (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;
-dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych 
sytuacjach;
-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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Kryteria sukcesów:
 uczniowie czują się w ośrodku bezpiecznie;
 uczeń wie, jak bezpiecznie zachowywać się w szkole i w internacie, jak unikać 

sytuacji konfliktowych i jak reagować;
 uczeń wie, jak bezpiecznie zachowywać się w czasie podróży oraz w drodze         

do szkoły;
 wie, jak wezwać pomoc w różnych sytuacjach;
 wie, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej;
 wie, jak należy zachowywać się w kontaktach z obcymi;
 zna zasady obowiązujące wszystkich członków klasy;
 uczniowie znają pojęcie asertywności i wiedzą jak je stosować; stosują komunikat

JA;
 uczniowie stosują zwroty grzecznościowe;
 uczniowie znają sposoby radzenia sobie ze złością i agresją innych;
 uczniowie znają pojęcie, przyczyny oraz rodzaje  przemocy i agresji;
 uczniowie posiadają umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 uczniowie radzą sobie w sytuacjach trudnych; 
  uczniowie uczestniczą w rozgrywkach: „Agresywne zachowanie zamieniamy      

na granie”.
Tradycje i uroczystości -utrwalanie wiedzy na temat uroczystości w Ośrodku;

-kształtowanie właściwych postaw związanych z ceremoniałem; 
-aktywizowanie uczniów do udziału w wydarzeniach o charakterze wychowawczym        
i kulturalnym;
-kształtowanie wiedzy o wydarzeniach historycznych.

Kryteria sukcesów:
 uczniowie znają ważne wydarzenia historyczne;
     potrafią zachować się właściwie w czasie śpiewania hymnu i uroczystości         

o charakterze państwowym.
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