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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 młodzieży zagrożeń psychofizycznych wynikających z np.: 
-zaburzeń odżywiania,
-nadużywania leków i używek.
-używania środków odurzających i psychoaktywnych.

Uczniowie:
-posiadają rozległą wiedzę nt. uzależnień, znają sankcje prawne 
z tytułu posiadania i rozpowszechniania narkotyków 
i środków psychoaktywnych,
-bezpiecznie poruszają się po rynku pracy i umiejętnie wyszukują oferty pracy.

wychowawcy
klas, grup,
pedagog,

pielęgniarka
i inni

Relacje,

kształtowanie

-kształtowanie podstawowych umiejętności, kompetencji komunikacyjnych,
-wdrażanie do przestrzegania obowiązujących reguł i norm społecznie akceptowanych,
-nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji międzyludzkich,

wychowawcy
klas, grup,
pedagog



postaw społecznych -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, 
kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów,
-doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia sobie w relacjach z innymi,
-zaangażowanie w różne formy aktywności (wolontariat, koła zainteresowań itp),
-przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu,
-współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz innymi podmiotami 
zaangażowanymi w edukację oraz rolę wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną 
działalność Ośrodka,
-budowanie klimatu bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia 
pomiędzy, pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi Ośrodka, 
rodzicami/opiekunami prawnymi.

Wychowawcy klas,  pedagog szkolny znają środowisko rodzinne ucznia.

Bezpieczeństwo,
profilaktyka
zachowań

ryzykownych,
problemowych

-zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, 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, bezpieczne zasady 
korzystania ze środków masowego przekazu),
-propagowanie  wiedzy  na  temat  prawnych  i  moralnych  skutków  posiadania,
zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych,
-dostarczanie  wiedzy  na  temat  osób  i  instytucji  świadczących  pomoc  społeczną
w trudnych sytuacjach,
-redukowanie  agresywnych  zachowań  poprzez  ćwiczenie  kreatywnych  sposobów
rozwiązywania problemów (pomoc psychologa, pedagoga).

wychowawcy
klas, grup

funkcjonariusze
policji

pedagog

informatyk



Uczeń:
- potrafi bezpiecznie  zachować się w różnych sytuacjach życiowych
-rozpoznaje zagrożenia cywilizacyjne,
-rozpoznaje  zagrożenia  związane  z  nieodpowiedzialnym  korzystaniem
z  nowoczesnych technologii informacyjnych,
-posiada wiedzę dotyczącą skutków  posiadania, rozprowadzania i zażywania środków
psychoaktywnych,
- posiada wiedzę na temat instytucji świadczących pomoc,
-zna konsekwencje prawne wynikające z użycia siły fizycznej i agresji słownej.

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, gestu oraz 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, wyzwalanie potrzeby ambitnego podejścia
do pracy,
-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:
- zna właściwe postawy obywatelskie, patriotyczne i prospołeczne.


