
1 
 

 

PROGRAM 

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

 im. Józefa Lompy 

 w Grodkowie 

 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 
 

 

„Szkoła bezpieczna – to szkoła przyjazna, w której zarówno nauczyciele, 

                                                                                                                                   jak i uczniowie czują się dobrze, osiągają sukcesy, 

                                                                                                                       mają możliwość zaspokojenia najważniejszych potrzeb”. 

Elżbieta Nerwińska 

 

„ZDROWO - BEZPIECZNIE - KULTURALNIE” 
 

1. Podstawy prawne funkcjonowania programu wychowawczo- profilaktycznego w szkole 

I Ustawy: 
1) Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59) 

2) Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez 

Polskę 30 kwietnia 1991 r., (art.13); 

3) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ( art. 72 ust. 1); 

II. Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 oraz z 2018r., poz. 1647).  

2. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532 oraz z 2017 r., poz. 1643).  

3. Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie   i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U z 2017 r., poz. 1578 oraz 

2018r., poz.1485).  

4. Rozporządzenia  MEN  z  dnia  24  lipca 2015 r. w sprawie warunków  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U z 2015 r., poz. 1113 oraz z 2017 r., 

poz. 1652). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz. U z 2017 r. poz. 356 oraz z 2018r., poz. 1679) 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności  

    wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (D.U. z  2015 r., poz. 1249 oraz 2018r.,  

    poz.214). 

7) Statut Szkoły. 
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Wprowadzenie 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny 

rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka. 

 

 

 

 

Wychowanie  
Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, 

społecznej i duchowej.  

 

 

 

Profilaktyka  

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi                              

i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników  blokujących i zaburzających zdrowe życie. 
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WSTĘP 

 

 

 

 
Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w 

wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.  

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, 

kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz 

zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych 

sytuacjach.  

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami i Samorządem Szkolnym. 

MISJA SZKOŁY 

           Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Lompy w Grodkowie jest szkołą: 

 bezpieczną i przyjazną, 

 szanującą prawa każdego człowieka, 

 reagującą na potrzeby uczniów i środowiska, 
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 kultywującą tradycje i zwyczaje swojego regionu, 

 otwartą na wartości kultur Europy i świata, 

 przestrzegającą zasad solidarności, tolerancji i sprawiedliwości, 

 w której każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, 

 w której uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia, 

 kształcącą postawy, wartości moralne i etyczne 

 przygotowującą do dokonywania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów. 

 

C E L E    G Ł Ó W N E   

 

1 Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. Zapobieganie zachowaniom 

agresywnym. 

2 Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki. 

3 Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami  i dorosłymi.                           

Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. 

4 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; przynależności do społeczności lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw                       

i obowiązków. 

5 Kształtowanie hierarchii systemu wartości; rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej. 
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C E L E   S Z C Z E G Ó Ł O W E 

 

1) Eliminowanie agresywnych zachowań i prób siłowych rozwiązywania konfliktów. Uczenie się właściwych sposobów rozwiązywania 

konfliktów, wyrażania własnych uczuć i emocji oraz zachowań asertywnych. Propagowanie życzliwości i otwartości w stosunkach 

międzyludzkich, kultury osobistej. Promowanie odwagi cywilnej i reakcji w przypadku bycia świadkiem przemocy, wandalizmu, 

obrażania innego człowieka. Uczenie „mądrej reakcji”. Budowanie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły. Wspieranie 

nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych. 

2) Wspieranie w indywidualnym rozwoju dziecka. Uczenie bycia kreatywnym, komunikowania się z innymi, dyskutowania, bronienia                

i uzasadnienia własnego punktu widzenia. Przydzielanie zadań o zróżnicowanym stopniu trudności i sposobie realizacji w zależności 

od uzdolnień i możliwości rozwoju i postępów ucznia. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów. 

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym  i umożliwienie optymalnego rozwoju . 

3) Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli. 

Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną. Kształtowanie w uczniach umiejętności życiowych,                   

w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. 

4) Poznawanie najbliższej okolicy, stolicy i innych miast Polski. Poznawanie sylwetek słynnych Polaków, patrona szkoły. Kształtowanie 

postaw patriotycznych, szacunku do historii i symboli narodowych. Przygotowywanie uczniów do wypełniania obowiązków 

rodzinnych i obywatelskich.. Zapoznawanie uczniów z prawami  i obowiązkami obywateli zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. Uczeń posiada poczucie tożsamości narodowej i wie jak stać się dobrym obywatelem swojego kraju. 

5) Kształtowanie hierarchii systemu wartości. Zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka. Uczenie udzielania pomocy 

rówieśnikom – szanowania ludzi i respektuje ich prawa. Uczenie  tolerancji, odpowiedzialności, odróżniania dobra od zła, 

dokonywania  słusznych wyborów. Kształtowanie wśród uczniów przekonania , że kto pomaga uczy się odpowiedzialności, 

cierpliwości i dzielenia się z innymi swoją pracą. Zachęcanie do poświęcania swojego czasu, sił i pracy potrzebującym. Kształtowanie 

u uczniów postaw prospołecznych. 
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6) Diagnozowanie środowiska oparte na naukowych działalnościach lub o potwierdzonej skuteczności pod kontem czynników 

chroniących i czynników ryzyka  ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, oraz nowych substancji psychoaktywnych dotyczących uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły.  

 

 

Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

 

 

Dyrektor:  

 
dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej 

atmosfery pracy w szkole,  

wspiera finansowo i organizuje działania wychowawczo- profilaktyczne w środowisku szkolnym,  

stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,  

czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,  

ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli,  

dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,  

 

Pedagog szkolny:  

 
ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,  
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ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich,  

diagnozuje problemy wychowawcze,  

poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia 

konsekwencji za popełniony czyn,  

doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,  

 

Nauczyciele:  

 
mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,  

wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,  

udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,  

odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem np. na wycieczkach 

szkolnych,  

świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem,  
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S Y L W E T K A    A B S O L W E N T A 

 

OBSZAR EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH – KLASY I - III 

 

Zdrowie – edukacja  

zdrowotna 

 

• zna podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych, posiada umiejętność kreowania środowiska sprzyjającego 

zdrowemu stylowi życia; 

• zna zasady zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej; 

• podejmuje działania mające na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym; 

• jest odpowiedzialny za własne zdrowie;  

• podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; 

• analizuje zjawiska przyrodnicze, posiada umiejętność rozumowania przyczynowo-skutkowego; 

• rozumie wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; 

• jest wytrwały w działaniu i dążeniu do celu, potrafi adekwatnie zachować się w sytuacjach zwycięstwa i porażki 

 

 

Relacje – 

kształtowanie  

postaw społecznych 

 

• posiada podstawowe umiejętności komunikacyjne; 

• potrafi formułować proste wnioski na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń; 

• przestrzega obowiązujące reguły; 

• nawiązuje i podtrzymuje relacje z rówieśnikami, potrafi rozpoznać ich potrzeby, zgodnie współpracuje z innymi,                           

z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; 

• sprawiedliwie i uczciwie ocenia zachowanie własne i innych ludzi;  

• zna  prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju; 

• jest empatyczny, podejmuje działania mające na celu pomoc słabszym i potrzebującym, podejmuje próbę pokojowego 

rozwiązywania konfliktów i sporów 

 

 

Kultura – wartości, 

normy,  

wzory zachowań 

 

• potrafi  właściwie komunikować się w różnych sytuacjach społecznych, dba o język i kulturę wypowiadania się; 

• potrafi analizować proste sytuacje wychowawcze, odróżnia dobro od zła;  

• jest gotowy do uczestnictwa w kulturze, szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także kulturę i tradycję innych 

narodów,  określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w 

środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczy w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego 

oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;  

• jest wrażliwy na dzieła literackie i wytwory kultury należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa, odczuwa potrzebę 

kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; 

• ma szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego                    
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i fizycznego oraz respektuje ich prawa, podejmuje działania w celu zapobiegania dyskryminacji; 

• podejmuje aktywność, inicjatywę oraz pracę zespołową, podejmuje działania służące kształtowaniu własnego wizerunku                  

i otoczenia;  

• radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, szanuje pracę ludzi różnych zawodów; 

• podejmuje działania mające na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań; 

• okazuje szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną; 

• potrafi  wyrażać własne emocje w różnych formach ekspresji; 

• ma poczucie własnej wartości dziecka, ma potrzebę poznawania, rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje decyzje i działania; 

• ma świadomość odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. 

 

 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych  

(problemowych) 

 

• zna zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, właściwie zachowuje się w sytuacji zagrożenia życia                                     

i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

• potrafi wyszukiwać i wykorzystywać informację z różnych źródeł, korzystać z technologii informacyjno - 

komunikacyjnych, jest świadomy negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz 

niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektuje ograniczenia dotyczące korzystania                                         

z komputera, internetu i multimediów 

• bezpiecznie i rozsądnie korzysta  z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznie  porusza się po drogach; 

• bezpiecznie korzysta ze środków komunikacji 

• potrafi utrzymywać  ład i porządek wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy. 
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OBSZARY 

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH  

KLASY IV-VIII 

 Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

 

Zdrowie 

– edukacja  

zdrowotna 

 

- posiada 

podstawową wiedzę 

na temat stresu. 

- rozmyśla nad 

własną motywacją do 

działania 

- potrafi gromadzić i 

porządkować wiedzę 

o sobie.  

- jest otwarty na 

poszukiwanie 

pomocy oraz porady, 

kiedy zaczynają się 

trudności i kiedy 

wybór jest ważny i 

trudny 

- prowadzi aktywny i 

zdrowy styl życia. 

- pracuje nad własną 

motywacją oraz 

analizuje czynniki, 

które go demotywują  

- posiada umiejętność 

podejmowania i 

realizacji zachowań 

prozdrowotnych.  

- podejmuje próby 

pokonywania 

własnych słabości 

oraz akceptuje 

ograniczenia i 

niedoskonałości 

- potrafi rozpoznać 

własne cechy 

osobowości 

- posiada 

konstruktywny obraz 

własnej osoby, np. 

jest świadomy 

swoich mocnych i 

słabych stron. 

- ma włąściwą  

postawę wobec 

zdrowia i życia jako 

najważniejszych 

wartości 

- doskonali i 

wzmacnia swoje 

zdrowie fizyczne  

- prezentuje postawę 

proaktywną, w której 

uczeń przejmuje 

inicjatywę, ale też 

odpowiedzialność za 

swoje działania, 

decyzje 

- posiada umiejętność 

świadomego 

wyznaczania sobie 

konkretnych celów 

- posiada umiejętność 

hierarchizacji zadań 

- ma poczucie własnej 

wartości, podejmuje 

próby  określania 

osobistego potencjału 

- ma świadomość 

własnego ciała z 

uwzględnieniem zmian 

fizycznych i 

psychicznych 

zachodzących w 

okresie dojrzewania 

 

- uczeń charakteryzuje 

się samoświadomością, 

wyobraźnią, 

kreatywnością 

- wyznacza sobie cele 

krótko- i długoterminowe 

- potrafi ustalić swoje 

priorytety, uwzględniając 

kryteria ważności i 

pilności 

- umiejętnie ocenia 

własne możliwości 

- wie, że ruch w życiu 

człowieka jest 

skutecznym sposobem 

dbania o zdrowie 

psychiczne 
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Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

- posiada umiejętność 

właściwej 

komunikacji, 

stanowiącej podstawę 

współdziałania 

- potrafi w sposób 

asertywny wyrażać 

własne potrzeby 

- jest wrażliwy na 

potrzeby i trudności 

innych ludzi 

- charakteryzuje się 

postawą szacunku i 

zrozumienia wobec 

innych osób 

- posiada zdolność do 

inicjowania i 

podtrzymywania 

znaczących 

głębszych relacji 

- buduje atmosferę 

wzajemnego 

szacunku w 

społeczności szkolnej 

- posiada umiejętność 

rozumienia innych, 

która sprzyja 

efektywnej 

współpracy 

- jest chętny do 

działania na rzecz 

innych osób w celu 

poprawy ich sytuacji 

(wolontariat) 

- ma poczucie 

przynależności do 

grupy (samorząd 

uczniowski, klub, 

drużyna, wspólnota) 

- jest otwarty na 

doświadczenia 

innych ludzi, ich 

sposoby 

rozwiązywania 

problemów, na nową 

wiedzę 

- ma świadomość roli 

autorytetów 

 

- posiada umiejętność 

współpracy w 

dążeniu do 

osiągnięcia celu 

- jest wrażliwy na 

różne obszary 

ludzkich problemów i 

potrzeb oraz gotowy 

do udzielania 

pomocy (wolontariat) 

- posiada umiejętność 

wyrażania  własnych 

opinii, przekonań i 

poglądów 

- docenia  rolę i 

wartość rodziny w 

życiu człowieka 

 

- posiada umiejętność  

wchodzenia w 

interakcje z ludźmi w 

sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu 

stron  

- potrafi szukać 

inspiracji, rozwijać 

własną kreatywność  

- jest odpowiedzialny 

za siebie i innych 

(wolontariat) 

- poszukuje takich 

rozwiązań, które 

stwarzają korzyści dla 

obydwu stron 

- dostrzega pozytywne 

aspekty działania 

zespołowego poprzez 

docenienie różnic zdań i 

wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, 

kompetencji 

- ma  potrzebę ciągłego 

doskonalenia siebie jako 

jednostki, członka 

rodziny i społeczeństwa 

 

Kultura – 

wartości, normy i 

wzory zachowań 

- docenia rolę 

zainteresowań w życiu 

człowieka 

- jest wrażliwy na 

kwestie moralne, np. 

mówienia prawdy, 

sprawiedliwego 

traktowania 

- posiada pozytywny 

- chętnie rozwija 

swoje zainteresowania 

i pasje  

- posiada 

samoświadomość 

dotyczącą praw, 

wartości, wpływów 

oraz postaw 

- potrafi wyrażać 

- rozwija swoje 

zainteresowania, 

poszerza autonomię i 

samodzielność 

- potrafi krytycznie 

ocenić zły wpływ 

rówieśników  i 

mediów na 

zachowanie 

- poszukuje ciekawych i 

rozwijających form 

spędzania czasu 

wolnego  

- ma pozytywny 

stosunek  do procesu 

kształcenia i 

samokształcenia, 

zaangażowania w 

- szerzy wiedzę o 

różnicach kulturowych 

oraz korzysta z niej w 

kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości 

- szerzy wiedzę na temat 

zasad humanitaryzmu 

oraz systematycznie 
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stosunku do procesu 

kształcenia 

- odczuwa potrzebę 

uczestnictwa w 

kulturze 

własne emocje  

- potrafi właściwie 

zachować się z 

uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca 

- analizuje postawy, 

wartości, normy 

społeczne, 

przekonania i 

czynniki, które na nie 

wpływają  

- ma szacunek dla 

kultury i dorobku 

narodowego  

 

zdobywanie wiedzy i 

umiejętności 

- rozwija w sobie cechy: 

pracowitość, 

odpowiedzialność, 

prawdomówność, 

rzetelność i wytrwałość 

- buduje więź ze 

społecznością lokalną 

rozwija swoją 

świadomość w tym 

temacie  

- ma poczucie 

odpowiedzialności 

społecznej poprzez 

podejmowanie działań na 

rzecz lokalnej 

społeczności 

 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

- odrzuca agresywne 

zachowania na rzecz 

pokojowego 

rozwiązywania 

problemów i 

nieporozumień - jest 

otwarty na dyskusję  

- zna zagrożenia 

wynikające z 

korzystania z 

nowoczesnych 

technologii 

informacyjnych 

- posiada wiedzę na 

temat środków 

uzależniających i 

zagrożeń z nimi 

związanych 

- rozumie potrzebę 

troski o własne 

bezpieczeństwo w 

relacjach z innymi 

 

- pokojowo prowadzi 

rozmowy w sytuacji 

konfliktu  

- potrafi 

przeanalizować 

przyczyny własnego 

postępowania  

- dostrzega wpływ 

nastawienia do siebie i 

innych na motywację 

do różnych zachowań  

- ma poczucie 

osobistej 

odpowiedzialności za 

swoje bezpieczeństwo  

- potrafi rozpoznać  

symptomy 

uzależnienia od 

komputera i internetu 

- posiada wiedzę na 

temat osób i instytucji 

świadczących pomoc 

w trudnych sytuacjach 

- podejmuje próby 

budowania atmosfery 

wsparcia i 

zrozumienia w 

sytuacji problemowej 

- radzi  sobie z 

własnymi 

negatywnymi 

emocjami oraz z 

zachowaniami 

agresywnymi 

- jest świadomy 

znaczenia 

posiadanych 

informacji, których 

wykorzystanie 

pomaga w 

redukowaniu lęku w 

sytuacjach 

kryzysowych 

- podejmuje 

odpowiedzialność za 

dokonywane wybory i 

postępowanie 

- poznał wiedzę z 

zakresu prawa 

dotyczącego 

postępowania w 

sprawach nieletnich 

- ma  wiedzę na temat  

ryzykownych zachowań 

seksualnych 

- reaguje odpowiednio 

w sytuacjach 

kryzysowych, niesienia 

pomocy dotkniętym 

nimi osobom oraz 

minimalizowania ich 

negatywnych skutków 

- systematycznie 

poszukuje odpowiedzi 

na pytania: Kim jestem? 

Jakie są moje cele i 

zadania życiowe? 

- posiada i propaguje 

wiedzę na temat 

prawnych i moralnych 

skutków posiadania, 

zażywania i 

rozprowadzania środków 

psychoaktywnych 

- wykorzystuje elementy 

negocjacji i mediacji w 

sytuacji rozwiązywania 

konfliktów 

- weryfikuje swoje 

zachowania i działania w 

odniesieniu do uzyskanej 

wiedzy  

- posiada umiejętność 

oceny konsekwencji 

podejmowanych działań 

dla siebie i dla innych ,  

określa alternatywne 

rozwiązania problemu 
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- wie, że ma prawo do 

prywatności, w tym 

do ochrony danych 

osobowych  

- jest świadom 

konieczności 

ograniczonego 

zaufania do osób 

poznanych w sieci 
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