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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,
-kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
-pokonywanie własnych słabości oraz akceptowanie własnych ograniczeń                     
i niedoskonałości,
-kształtowanie świadomości zmian własnego ciała w różnych okresach rozwoju 
fizycznego i psychicznego,
-uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń psychofizycznych wynikających z: 
zaburzeń odżywiania, nadużywania leków i różnego rodzaju używek.

wychowawca
klasy, grupy

nauczyciele

 pedagog

Relacje, 
kształtowanie 
postaw społecznych

-kształtowanie podstawowych umiejętności, kompetencji komunikacyjnych,
-wdrażanie do przestrzegania obowiązujących reguł i norm społecznie akceptowanych,
-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, umiejętność rozwiązywania konfliktów, sytuacji problemowych,
-przygotowanie uczniów do funkcjonowania  w dorosłym życiu,
-współpraca z rodzicami/opiekunami oraz innymi osobami zaangażowanymi                
w działalność  wychowawczo-opiekuńczo-profilaktyczną Ośrodka.

wychowawca
klasy, grupy 

nauczyciele

psycholog

Kultura, wartości     
i normy zachowania

-rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i prospołecznych,
-celebrowanie najważniejszych świąt i symboli narodowych,
-modelowanie sposobów właściwej komunikacji w różnych sytuacjach społecznych, 
dbałość o poprawność języka i kulturę wypowiedzi,
-uwrażliwianie na odmienność innych ludzi i kultur,
-rozbudzenie szacunku do ludzi pracy, zastosowanie umiejętności praktycznych           
w życiu codziennym,
-kreowanie umiejętności poszukiwania i korzystania  z informacji w różnych mediach.

wychowawca
klasy, grupy

nauczyciele

 pedagog



Bezpieczeństwo, 
profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych, 
problemowych

-zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz ich 
przestrzeganie, 
-rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych  (uzależnienia, choroby),
-uświadamianie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania                  
z nowoczesnych technologii informatycznych,
-przeciwdziałanie stosowaniu używek (alkohol, nikotyna, narkotyki, środki 
psychoaktywne),
-propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków 
posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych,
-zapoznanie wychowanków z aspektami życia seksualnego,
-dostarczanie uczniom/wychowankom wiedzy na temat osób i instytucji świadczących
pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

wychowawca
klasy, grupy

 nauczyciele


