
ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59)

L.p. Zadania wychowawcze Umiejętności ucznia Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Kształtowanie 1. Uczeń wie, co oznacza pojęcie uczciwość i w swoich wyborach - Dyskusja Wychowawcy kl. I - III Obserwacja

wrażliwości moralnej. kieruje się nią. - Pogadanka
2. Uczeń wybiera dobro. - Drama Nauczyciele

3. Uczeń potrafi przyznać się do błędu. - Burza mózgów j. polskiego

4. Uczeń szanuje cudze przedmioty i pracę. - Debata panelowa
5. Naprawia wyrządzone zło. - Ocena postępowania bohaterów literackich,
6. Jest prawdomówny. filmowych, idoli młodzieży.
7. Uczciwie dokonuje samooceny. - Analiza i ocena przykładów z życia   szkolnego
8. Uczciwie ocenia sytuację i innych. (podpowiadanie, odpisywanie)
9. Uczeń samodzielnie wykonuje powierzone zadania. - Wskazywanie autorytetów

2. Dawanie przykładu 1. Uczeń ma świadomość, że jest sprawiedliwie oceniany.  Jasny system oceniania Wychowawcy kl. I - III Obserwacja

przez nauczycieli. 2. Uczeń ma świadomość, że dostanie drugą szansę.  Dyskusja, pogadanka
3. Uczeń widzi, że nikt nie jest faworyzowany. - Drama Nauczyciele Ankiety

4. Uczeń zna kryteria oceny. - Burza mózgów
5. Uczeń zna swoje prawa i obowiązki. - Debata panelowa

- Ankieta
- Sondaż

l.p. Zadanie wychowawcze Umiejętności ucznia Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Kształcenie postaw 1.     Zna podstawowe pojęcia etyczne. - Analiza postaw bohaterów literackich i Wychowawcy kl. I - III Obserwacja

refleksyjnych i etycznych 2.     Odróżnia prawdę od kłamstwa, obłudy, hipokryzji. filmowych na lekcjach języka polskiego.
3.     Potrafi stwierdzić, czy wartości deklarowane są tożsame z Dyskusje podczas godzin wychowawczych

Nauczyciele

wartościami realizowanymi w słowach, działaniach, dążeniach. religii i etyki

1. W swoich wyborach kierował się uczciwością, prawdą i sprawiedliwością.
2. Był człowiekiem odpowiedzialnym za siebie i innych ludzi, przygotowanym do pełnienia różnych ról w rodzinie, pracy i społeczeństwie.

3. Miał adekwatne poczucie własnej wartości, poparte dobrą znajomością swoich mocnych i słabych stron.

4. Potrafił samodzielnie zdobywać wiedzę i posługiwać się nią, a także wykazywał się ciekawością poznawczą i kreatywnością.

5. Cechował się wysoką kulturą osobistą.

6. Znał i szanował tradycje swojego kraju i wykazywał się postawą obywatelską, przy jednocześnej otwartości na inne tradycje i kultury.

7. Potrafił dbać o swoje zdrowie, nie ulegał uzależnieniom.

PODSTAWA PRAWNA

UCZCIWOŚĆ

6. Uczeń ma świadomość, że jest szanowany przez nauczyciela.

WIARYGODNOŚĆ

Dyskusje podczas lekcji religii i etyki.

Zgodnie z powyższymi założeniami dążymy do tego, aby nasz absolwent:

SYLWETKA ABSOLWENTA

IV Liceum Ogólnokształcące - PROGRAM PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA

Działania wychowawcze i profilaktyczne, podejmowane w IV Liceum Ogólnokształcącym im KEN w Poznaniu mają na celu wychowanie człowieka wyposażonego  w szereg 

umiejętności społecznych, kierującego się w życiu określonymi wartościami moralnymi i dążącego do nieustannego rozwoju intelektualnego i osobistego.



4. Negatywnie ocenia słowa i działania sprzeczne z prawdą.
5. Dostrzega negatywne skutki kłamstwa i hipokryzji. Nauczyciele

6. Wskazuje pozytywne skutki kierowania się prawdą. j. polskiego

7. Jest świadomy, że niewiarygodność zakłóca poprawne
relacje jednostki z otoczeniem.

2. Kształcenie postaw 1. Stosuje rozmowę i kompromis jako metodę rozwiązywania - tworzenie atmosfery sprzyjającej otwartości i Wychowawcy kl. I - III Obserwacja

społecznych konfliktów. prawdomówności
2. Mówi prawdę, a w swoich działaniach kieruje się jasnymi -nagradzanie prawdomówności Nauczyciele

i akceptowanymi intencjami -wyrażanie dezaprobaty wobec kłamstwa religii, etyki,

3. Odrzuca kłamstwo jako czynnik szkodzący życiu -publiczne nagradzanie postaw prospołecznych, WDŻR

społecznemu.
4. Kontroluje swoje emocje.
5. Rozumie dojrzałość jako odpowiedzialność za skutki
wypowiadanych słów i podejmowanych działań.

Lp. Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Kształtowanie odpowiedzialności 

za siebie i odpowiedzialności za 

innych. 

1. Uczeń wywiązuje się z powierzonych funkcji i zadań.                               

2. Uczeń czuje się odpowiedzialny za swoje zachowanie i postępy w 

nauce

-Powierzenie funkcji i zadań, wspólne omówienie 

efektów pracy, próby samodzielnego podejmowania 

decyzji (np. ocena z zachowania).

Wychowawcy kl. I - III Dziennik

Dostrzeganie potrzeb innych ludzi. 3. Uczeń potrafi dbać o własne zdrowie. - Angażowanie uczniów we wszelkiego rodzaju Nauczyciele Analiza

4. Potrafi prawidłowo wykorzystać wolny czas. szkolne przedsięwzięcia, udział w konkursach Pielęgniarka szkolna dokumentów

5. Buduje koncepcje własnego życia. - Dyskusja Samorząd 

6. Dzieli się swoją wiedzą i osiągnięciami z innymi. - Burza mózgów uczniowski

7. Ma świadomość konieczności samowychowania w procesie

osiągania dojrzałości  biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej.   

8. Rozumie, że dojrzałość to odpowiedzialność za skutki 

podejmowanych działań.

Analiza tekstów kultury                                                                         

9. Uczeń zwiększy empatię w stosunku do potrzeb ludzi. Koło 

10. Uczeń wykazuje wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Wolontariatu

11. Uczeń bierze udział w akcjach charytatywnych.

2. 1. Uczeń zna swoje prawa i obowiązki. - Zapoznanie się ze Statutem Szkoły, z Konwencją Dyrektor szkoły kl. I-III Wywiad

2. Uczeń zna normy obowiązujące w klasie, szkole, Praw Dziecka, z zasadami zachowania w sytuacjach 

zagrożenia pożarowego
rodzinie, w grupie koleżeńskiej w życiu. - Spotkania i pogadanki z Pracownikiem Straży Psycholog/ Obserwacja

3. Uczeń zna Konwencję Praw Dziecka. Miejskiej. Pedagog

4. Uczeń zna zasady odpowiedzialności karnej dotyczące - Spotkania z pracownikami Wydziału Prewencji Analiza 

nastolatków i dorosłych. Policji Nauczyciel dokumentów

5. Posiada umiejętność radzenia sobie z agresją słowną - Warsztaty WDŻR

i fizyczną. - Dyskusja, literatura , film, prelekcje

6. Stosuje asertywność jako sposób na życie w zgodzie - Spotkania z pracownikami specjalistycznych Nauczyciel

ze sobą i otoczeniem. ośrodków, EDB

8. Zna zasady zdrowego stylu życia. gazetka Szkolnego Klubu PCK

9. Zna przyczyny i skutki uzależnień. - Prelekcje Nauczyciel

7. Uczeń wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu - Próbne alarmy przedsiębior-

problemów. - Praca z regulaminami czości

8. Zna zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i

12. Uczeń poznaje pracę wolontariatu

Kształtowanie postaw szacunku 

dla zdrowia i życia.                      

Budowanie świadomości 

odpowiedzialności karnej.     

Budowanie świadomości istnienia 

sekt.                                      

Wolontariat, WDŻR

Dyskusje podczas lekcji religii i etyki.

wspieranie uczniów w rozwiązywaniu konliktów, 

mediacje

ODPOWIEDZIALNOŚĆ



poza nią.
9. Potrafi znaleźć pomoc i przestrzegać procedur Opiekun

zachowania w sytuacji zagrożenia i wypadku. Samorządu

10. Profilaktyka zachowań ryzykownych (AIDS, HIV)

Pielęgniarka

Wolontariat

3. Przygotowanie młodzieży 1. Potrafi pełnić role samorządowe w klasie, szkole, w -Praca   w   samorządzie    szkolnym, klasowym i
do pełnienia ról środowisku. wolontariacie szkolnym
samorządowych w szkole, 2. Uczeń podejmuje się pełnienia funkcji i    wywiązuje się z - Pełnienie różnych funkcji:
w klasie. obowiązków. - dyżury uczniowskie,

3. Podejmuje działania   dla   dobra innych. - pomoc w organizacji imprez szkolnych i 

klasowych.
4.   Potrafi samodzielnie podjąć   decyzje - Dramy.
5. Umie przygotować plan pracy własnej i / lub zespołu -   Zajęcia warsztatowe.

- Potrafi przydzielić obowiązki - Lekcje problemowe.
- Potrafi kontrolować postępy pracy - Dyskusje, przemówienia,
- Umie znaleźć informacje w różnych źródłach prezentacje, ćwiczenie werbalnych i niewerbalnych

sposobów komunikowania się -wspólne 
- Akcje, zbiórki na rzecz innych ludzi,
- przedstawienia   tematyką nawiązującą do
pomocy
innym.
- Burze mózgów
-Prace projektowe w grupach

4. Przygotowanie młodzieży 1. Uczeń zna i rozumie społeczny charakter rodziny. -Przykłady literackie
do pełnienia różnych ról w 

rodzinie.

2. Uczeń potrafi omówić zmiany jakie zaszły w życiu rodziny w różnych  

epokach. 

- Zajęcia warsztatowe

3. Uczeń postrzega rodzinę, jako wartość. - Drama

4. Potrafi być odpowiedzialny za członków rodziny Rozmowa z pielęgniarką
5. Uczeń zna i rozumie zalety naturalnego planowania rodziny - Projekcja filmu
6. Uczeń zna mechanizmy działania różnych środków 
antykoncepcyjnych.
7. Uczeń zna biologiczny, psychologiczny i moralny aspekt aborcji

8. Uczeń zna sposoby pomocy matkom nieletnim. 
9. Okazuje szacunek innym i akceptuje siebie

5. 1. Potrafi planować działanie. - Warsztaty, praca w grupach (układanie
2. .Jest odpowiedzialny i konsekwentny. harmonogramu
3. Jest operatywny – umie znaleźć informacje działań).

- Powierzenie   funkcji związanych z   organizacją
imprez, akcji szkolnych

Prezentacja własnych dokonań

6. Kształtowanie umiejętności 1. Jest zdyscyplinowany - Praca w grupach
postępowania wg ustalonych 

zasad.

2. Jest konsekwentny - Ustalenie i egzekwowanie systemu kar i nagród.

3. Potrafi przyznać się do błędu. - Eksponowanie   postaw pozytywnych.
Radzenie sobie w trudnych 4. Zna reguły zachowania w szkole i stosuje się do nich - Przestrzeganie regulaminu.
sytuacjach 5. Asertywnie reaguje na zachowania - Dyskusja

nieakceptowanie społecznie. Odróżnia postawę asertywną od agresji. - Rozwiązywanie sytuacji problemowych

Radzenie sobie z agresją. 6. Uczeń wie dlaczego ludzie zachowują się agresywnie. Umie pomóc Warsztaty

- Potrafi zaprezentować efekty pracy własnej i zespołu

Kształtowanie umiejętności 

samodzielnego organizowania 

imprez



osobie agresywnej. Pokaz filmowy, prelekcja
7. Uczeń wie, że agresja słowna jest równie szkodliwa jak fizyczna. Lekcje wychowawcze

8. Uczeń wie co to jest cyberprzemoc i potrafi się przed nią bronić
9. Uczeń potrafi panować nad emocjami.

Lp. Zadania wychowawcze Umiejętności ucznia Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Kształcenie postaw 1.     Wskazuje wytrwałość   i konsekwencję jako cechy postaci, zajęcia psychoedukacyjne podczas godzin 

wychowawczych

Psycholog kl. I-III Analiza 

refleksyjnych które osiągają zamierzone cele. dokumentów
2.     Wyjaśnia, na czym polega wytrwałość i w jaki sposób analiza tekstów kultury na lekcji języka Wychowawcy

można ją kształcić. polskiego Obserwacja
3.     Rozumie, że wytrwałość zależy od motywacji. - rozmowy na lekcjach historii, wos, religii Nauczyciele
4.     Rozpoznaje własne aspiracje i cele życiowe. religii, historii, 
5. Dostrzega zależność między osobistymi dążeniami a wos, WDŻR

oczekiwaniami społecznymi.
6. W swoich wyborach kieruje się normami etycznymi i

społecznymi.
Rozwijanie autorefleksji i 1.     Rozpoznaje własne potrzeby emocjonalne i intelektualne. -prezentacje

samooceny 2.     Analizuje i ocenia własne możliwości psychiczne, -wystąpienia na forum klasy i szkoły
intelektualne i fizyczne - szkolne i pozaszkolne   imprezy artystyczne,
3. Dostrzega związek między wytrwałą pracą a sukcesem i sportowe, edukacyjne i społeczne
satysfakcją.
4. Dokonuje samooceny.
5.  Rozpoznaje emocje, nazywa je i kontroluje emocje.

3. Kształcenie umiejętności 1. Akceptuje siebie i ma poczucie własnej wartości -wszystkie lekcje i zajęcia pozalekcyjne
samodoskonalenia 2. Zna pozytywny obraz kobiecości i męskości. -projekty zespołowe

3. Zna i rozumie różnice między kobiecością i męskością -prezentacje dokonań własnych i grupy
Odkrywanie własnej tożsamości – 4. Umie wskazać swoje mocne strony, talenty i umiejętności -reprezentowanie zespołu/szkoły

akceptacja samego siebie 5. Uczeń akceptuje siebie i dostrzega, iż jest inny i niepowtarzalny.

6. Zna swoje obowiązki, potrzeby, marzenia.
7. Wyznacza sobie zadania zgodne z możliwościami.
8. Umie zaplanować działania i zadania.
9. Potrafi kontrolować swoje postępy i wyciąga z nich
konstruktywne wnioski
10. Buduje poprawne relacje i więzi z innymi.
11. Podejmuje działania doskonalące.

4. Mobilizowanie 1. Rozumie rolę dorosłych jako osób wspierających -wszystkie lekcje
młodzieży do działania i 2. Ma świadomość powszechności zjawiska napięć, różnicy zdań -zapoznanie ucznia z wymaganiami i kryteriami

wspieranie jej prawidłowego     między pokoleniem starszym i młodszym oceniania
rozwoju społecznego 3. Uczeń rozumie wysiłki rodzców, którzy pragną jego dobra. -konsekwentny sposób oceniania

2. Z uwagą analizuje cudze opinie o sobie.
3. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje.
4. Kontroluje swoje plany edukacyjne, sportowe,
środowiskowe i inne
5. Pełni funkcje klasowe i szkolne.

6. Pracuje w zespołach i organizacjach, np. wolontariacie

-zajęcia pozalekcyjne

WYTRWAŁOŚĆ

2.

-publiczne nagradzanie zwycięzców konkursów

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI



Lp. Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Kształtowanie właściwego 1. Uczeń szanuje siebie poprzez dbałość o: -Zajęcia podczas godzin wychowawczych wg Wychowawcy kl. I-III Analiza
wizerunku własnego ciała - higienę osobistą - Zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę. dokumentów

- zdrowie fizyczne -Zajęcia powadzone przez psychologa na temat Psycholog
- kulturę słowa anoreksji, bulimii, sterydów – rozmowy Obserwacja
- odpowiedni strój i wygląd. indywidualne Nauczyciele
2. Uczeń zna zasady właściwego odżywiania się. -Zajęcia w grupach.
3. Uczeń zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego
postrzegania samego siebie – anoreksja, bulimia,
sterydy. Zna jego przyczyczy i objawy. 

2. 1. Uczeń zna siebie, swój temperament i cechy - Samodzielne przygotowanie autocharakterystyki.
charakteru. - Zajęcia podczas godzin wychowawczych wg 

scenariuszy
2. Rozpoznaje, rozumie weryfikuje i akceptuje swoje myśli, związanych z zagadnieniem.

uczucia i potrzeby. - Prowadzenie zajęć mających na celu lepsze

3. Uczeń zna i rozpoznaje swoje emocje. Samopoznanie – warsztaty

4.Uczeń radzi sobie ze stresem. -Rozmowy indywidualne z uczniem.

3. Rozpoznawanie słabych i 

mocnych 

1.Uczeń rozpoznaje swoje mocne i słabe strony -Zajęcia podczas godzin wychowawczych wg 

stron. 2. Zna sposoby wzmacniania swojego potencjału i potrafi scenariuszy związanych z zagadnieniem.
go wykorzystać. - Nauczanie indywidualne

Wzbudzanie motywacji do nauki. 3. Uczeń rozwija swoje mocne strony, zalety, zdolności i -Praca w grupach/ koła zainteresowań

talenty. -Rozmowy indywidualne z uczniem.
4. Uczeń potrafi pracować nad niwelowaniem swoich -Motywowanie uczniów do wykorzystania ich 
słabych stron i niekorzystnych nawyków. Wie do kogo zwrócić się twórczego potencjału
o pomoc. -Uczestniczenie w zajęciach dodatkowych, kółkach

5. Uczeń zna metody szybkiego zapamiętywania oraz ćwiczenia na zainteresowań.
koncentrację. -Prezentowanie swoich zdolności i talentów na 

forum.
-Docenianie przez nauczycieli wysiłku i starań ucznia, 

pomimo iż nie zawsze wszystko mu się udaje.

 -Wzmacnianie przez nauczycieli pozytywnych stron 

ucznia, drobnych sukcesów.
4. 1. Uczeń dokonuje analizy własnego postępowania - Dyskusja na temat   akceptowanych postaw.

i zachowania poprzez ocenę postępów w zachowaniu i nauce - Rozmowy o aktualnych wydarzeniach na świecie.

2. Uczeń potrafi być samokrytyczny i obiektywny. - Działania korekcyjno – kompensacyjne

3. Uczeń podejmuje działania samodoskonalące. - Prezentacja własnych opinii i poglądów.

5. 1. Uczeń potrafi pozytywnie myśleć o sobie. - Zajęcia podczas godzin wychowawczych wg 
2. Uczeń wierzy w siebie   swoje możliwości. związanych z zagadnieniem.

3. Uczeń potrafi przyjmować komplementy i właściwe Pomoc wychowawcy, psychologa w

odbiegać krytykę. radzeniu sobie ucznia z krytyką, kompleksami.

4. Potrafi odróżnić krytykę i krytykanctwo. - Autoprezentacja.

5. Potrafi walczyć z kompleksami.

6. Kształtowanie potrzeby uznania i 1. Buduje szacunek dla siebie poprzez: - Karta samooceny

szacunku dla siebie. - właściwe wypełnianie obowiązków - Pogadanka na lekcjach wdżr.
- uczciwość wobec siebie i innych - Prezentowanie przez uczniów propozycji spędzania

2. Uczeń wie, że ma   prawo do popełnienia błędów, wolnego czasu.
dostrzega, analizuje i potrafi je naprawić. - Analiza zeszytu spostrzeżeń.
6. Umie dokonać właściwej samooceny. - Zajęcia Psychoterapeutyczne dotyczące komunikatu

Pomoc uczniowi w zrozumieniu 

samego siebie

Rozwijanie samoświadomości

Budowanie pozytywnego obrazu 

samego siebie - samoakceptacji



typu „ja”, asertywności i inteligencji emocjonalnej.

7. Kształtowanie odpowiedzialności 

za 

1. Uczeń czuje się odpowiedzialny za swoje zachowanie i - Powierzenie funkcji i zadań, wspólne omówienie

siebie postępy w nauce. efektów pracy, próby samodzielnego podejmowania 

2. Uczeń wywiązuje się z powierzonych funkcji i zadań. decyzji (np. ocena z zachowania, samoocena, ocena 

3. Uczeń potrafi dbać o własne zdrowie. klasy).
4. Potrafi prawidłowo wykorzystać wolny czas. - Angażowanie uczniów we wszelkiego rodzaju 
5. Dzieli się swoją wiedzą i osiągnięciami z innymi. szkolne
6. Ma świadomość konieczności samowychowania w przedsięwzięcia, udział w konkursach
procesie osiągania dojrzałości   biologicznej, psychicznej, społecznej i - Dyskusja

duchowej. - Burza mózgów
7. Rozumie, że dojrzałość to odpowiedzialność za skutki Zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień.
podejmowanych działań
8. Uczeń czuje różnice pomiędzy różnymi sferami dojrzałości i akceptuje

kryteria dojrzałości.
9. Rozumie prawa rządzące ludzką płodnością. 
10. Ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji 
nieprzemyślanych działań seksualnych.

L.p. Zadania wychowawcze Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. 1. Okazuje szacunek   kolegom, nauczycielom, członkom - wymaganie punktualności jako uszanowania innych, Wychowawcy kl. I-III Obserwacja
rodziny i innym ludziom. zwracanie uwagi na kulturę osobistą (mówienie dzień 

dobry, przepraszam, 
2. Szanuje innych ludzi poprzez dbałość o: odpowiedni strój i wygląd itp.), Psycholog Analiza 

- wolność, godność   praw i potrzeb - lekcje wychowawcze: kształtowanie umiejętności dokumentów

- kulturę słowa kulturalnego współżycia z otoczeniem,

- odpowiedni strój i wygląd - pomoc koleżeńska,

3. Buduje szacunek dla innych poprzez: - pogadanka na zajęciach wychowania do życia w

- właściwe wypełnianie obowiązków rodzinie

- uczciwość wobec siebie i innych

4. Okazuje szacunek dla pracy i rzetelności jej

wykonywania.

5. Respektuje prawo do błędów.

2. Ksz tałtowanie właściwych 

postaw na terenie szkoły i poza 

nią.

1. Szanuje siebie i drugiego człowieka. - Zapoznanie rodziców i uczniów z regulaminem 

szkoły,

2. Zna i stosuje zasady poprawnej komunikacji. regulaminem ucznia dyżurnego, regulaminem 

pracowni
3. Umie zachować się stosownie w określonych miejscach, ubrać 

stosownie do sytuacji.

i obowiązkami ucznia. -Przestrzeganie kryteriów 

oceny z zachowania.
4. Zna i stosuje normy i zasady dobrego zachowania i wg - Przypominanie o właściwym zachowaniu w czasie

ich postępuje. uroczystości państwowych, obchodów świąt 

narodowych.
5. Szanuje dorosłych – okazuje im to w słowach i - Różne formy dramy.
działaniach.
6. Potrafi współpracować w zespole.

3. Uczenie aprobowanych 

społecznie 

1. Uczeń posługuje się poprawnym językiem (bez - Zwracanie uwagi na sposób wyrażania się uczniów 

SZACUNEK DLA INNYCH LUDZI

Ksz tałtowanie potrzeby uznania i 

szacunku dla innych.



form komunikacji. wulgaryzmów). lekcji i w czasie przerw.
2. Uczeń używa form grzecznościowych (proszę, dziękuję, - Gazetki popularyzujące formy grzecznościowe,
przepraszam). pogadanki, scenki dydaktyczne.

4. Kształtowanie umiejętności 1. Uczeń potrafi kulturalnie rozmawiać: -   Stwarzanie możliwości wykorzystania zdobytych 

stosowania różnych form - z rówieśnikami, umiejętności w praktyce
komunikacji. - rodzicami - scenki dydaktyczne

- pracownikami szkoły - nauka negocjacji
- wypowiadać się podczas lekcji i na forum szkoły

2. Uczeń zna zasady poprawnego komunikowania się i dostrzega

znaczenie poprawnej komunikacji.
3. Zna język komunikacji „Ja” i „Ty”
4. Uczeń wie, co to są komunikaty niewerbalne i jakie pełnią role oraz 
umie je odczytać. 
5. Uczeń zna podstawowe bariery komunikacyjne.
6. Uczeń rozróżnia style zachowania się ludzi wobec siebie
(uległy, agresywny, asertywny).

L.p. Zdania wychowawcze Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. 1. Samodzielne korzysta z dostępnych źródeł informacji. - Praca ze słownikiem, encyklopedią. Nauczyciele kl. I-III Analiza
2. Selekcjonuje i krytycznie ocenia informacje. - Korzystanie z programów komputerowych i religii, WOK, dokumentów

3. Celowo wykorzystuje wyselekcjonowane informacje. Internetu. j. polskiego

- Udział w konkursach.

- Korzystanie z literatury specjalistycznej. Wychowawcy

- Dyskusja.

- Referaty.

- Projekty (również multimedialne).

- Warsztaty dla uczniów i rodziców dotyczące

zagrożeń

płynących z mediów.

2. 1. Odróżnia dobro od zła. Dramy
2. Jest wrażliwy na piękno. dyskusje

3. Rozumie pojęcia: prawda i kłamstwo. wokół utworów literackich.

4. Jest przygotowany do odbioru kultury. - Organizowanie wycieczek: wystawy, kino, dyskusje

wokół „piękna duchowego”.

- Lekcje poświęcone malarstwu, opisowi

krajobrazów,

rzeźb, kultur, kształtowanie zmysłu artystycznego 

poprzez oglądanie i omawianie dzieł kultury.
- Pogadanki i dyskusje skłaniające uczniów do

refleksji

nad wartością danego dzieła.

3. Rozwijanie zdolności dostrzegania 

zależności przyczynowo-

1. Analizuje sytuacje problemowe (własne i cudze). - Metaplan.

skutkowych. 2. Zauważa przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń i - Drzewko decyzyjne.
zjawisk. - Lekcje problemowe.
3. Uczeń jest świadomy skutków   podejmowanych decyzji. - Doświadczenia laboratoryjne.

4. Kształtowanie 1. Wybiera i stosuje w życiu   uniwersalne wartości - Debata.
umiejętności wyboru etyczne. - Dyskusje.
autorytetów. 2. Rozumie pojęcie: autorytet, wzór osobowy . - Rozmowa kierowana – analiza tekstów

Rozwijanie dociekliwości 

poznawczej.

Ukierunkowanie na poszukiwanie 

prawdy, dobra, piękna.

CIEKAWOŚĆ POZNAWCZA



3. Uczeń właściwie wybiera wzór   osobowy godny kultury.
naśladowania. - Dyskusja.

- Piramida wartości.
- Prezentacja sylwetek wybitnych osobistości.

L.p. Zadania wychowawcze Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Zachęcanie uczniów do 1. Uczeń jest pomysłowy. - Dyskusje Nauczyciele kl. I-III Obserwacja
prezentowania postaw 2. Zna metody poszukiwawcze. Poszukuje wielu różnych - Pogadanki przedmiotów
kreatywnych. sposobów rozwiązania. - Drama Analiza 

3. Znajduje ciekawe rozwiązania. - Burza mózgów Wychowawcy dokumentów

4. Twórczo rozwiązuje problemy. - Debata panelowa
5. Uczeń umie zaprezentować swoje pomysły. - Lekcje twórczego rozwiązywania problemów
6. Uczeń jest otwarty i pozytywnie nastawiony do uczenia - Doświadczenia, eksperymenty
się. - Koła zainteresowań
7. Logicznie myśli. - Przedstawienia
8. Umiejętnie łączy teorię z praktyką. - Konkursy
9. Uczeń ma wysoką samoocenę. - Akcje szkolne
10. Podchodzi do problemów z różnych punktów widzenia. - Praca metodą projektu
11. Jest zorientowany na przyszłość.

Wyzwalanie inicjatyw. 1. Uczeń czuje się zmotywowany do nauki. - Lekcje twórczego rozwiązywania problemów
Tworzenie klimatu dla 2. Uczeń jest otwarty na świat. - Doświadczenia, eksperymenty
rozwoju kreatywności. 3. Podejmuje się zadań i problemów stanowiących - Koła zainteresowań

wyzwania. - Przedstawienia
4. Chętnie wychodzi poza schemat myślenia, rozwiązywania - Konkursy
problemu, działania. - Akcje szkolne
5. Wie, że jego indywidualne zdolności twórcze są - Praca metodą projektu
doceniane. - Indywidualna praca z uczniem
6. Uczeń wie, że jego pomysły spotkają się z życzliwością
nauczyciela.

7. Czuje, że jest wspierany.

L.p. Zadania wychowawcze Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. 1. Szanuje siebie i drugiego człowieka. - Zapoznanie rodziców i uczniów z regulaminem Wychowawcy kl. I-III Obserwacja
2. Zna i stosuje zasady poprawnej komunikacji.. regulaminem ucznia dyżurnego, regulaminem 

pracowni i obowiązkami ucznia.

Psycholog

3. Umie zachować się stosownie w określonych miejscach. - Opracowanie i przestrzeganie kryteriów oceny z Pielęgniarka

4. Zna i stosuje normy i zasady dobrego zachowania zachowania.

i wg nich postępuje. - Przypominanie o właściwym zachowaniu w czasie

5. Szanuje dorosłych – okazuje im to w słowach i działaniach. uroczystości państwowych, obchodów świąt 

narodowych.
6. Potrafi współpracować w zespole.

2. 1. Uczeń posługuje się poprawnym językiem (bez - Zwracanie uwagi na sposób wyrażania się uczniów
wulgaryzmów). na lekcji i w czasie przerw.

2. Uczeń używa form grzecznościowych (proszę, dziękuję, - Gazetki popularyzujące formy grzecznościowe,

przepraszam). pogadanki, scenki dydaktyczne.

3. 1. Dba o wygląd zewnętrzny. - Pogadanka
2. Ubiera się stosownie do okoliczności. - Rozmowy z uczniem.

KREATYWNOŚĆ

KULTURA OSOBISTA

2.

Kształtowanie właściwych postaw 

na terenie szkoły i poza nią.

Uczenie aprobowanych 

społecznie form komunikacji.

Kształtowanie dbałości o wygląd 

zewnętrzny.

- Konsultacje uczniowskie



3. Dba o higienę osobistą. - Rozmowa z rodzicami

4. Uczeń potrafi samokrytycznie ocenić swój wygląd - Systematyczna kontrola przestrzegania   w/w zasad

zewnętrzny - Promowanie właściwych zachowań.

L.p. Zadanie wychowawcze Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Rozwijanie kultury 1.Uczeń przejawia zainteresowania życiem politycznym, - Literatura Wychowawcy kl. I-III Analiza 
politycznej. gospodarczym własnego kraju - Film dokumentów

2. Uczeń potrafi wyrazić własne zdanie i jest - Prasa Nauczyciele
odpowiedzialny za wypowiadane słowa - Dyskusja historii, wosu, Obserwacja

3. Uczeń dostrzega problemy dotyczące społeczności lokalnej, kraju jak i   

świata

- Pogadanki
j. polskiego

4.Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu publicznym
Kształtowanie poczucia 1.Uczeń dostrzega rolę literatury pięknej w kształtowaniu - Uroczystości szkolne. Opiekunowie

tożsamości narodowej i postaw patriotycznych - Wycieczki- miejsca pamięci narodowej. samorządu

postaw patriotycznych. 2. Uczeń okazuje szacunek dla narodowej przeszłości, -   Literatura.
kultury i tradycji -   Film.
3.Uczeń godnie zachowuje się podczas obchodów
uroczystości narodowych i okazuje szacunek symbolom
narodowym
4.Uczeń dostrzega różnicę między patriotyzmem,
szowinizmem i nacjonalizmem

Rozbudzanie 1. Uczeń potrafi zaprezentować swój region - Wycieczki.
zainteresowań kulturą 2.Uczeń jest odpowiedzialny za podtrzymanie żywej - Pogadanki.
regionu i   życiem historii swego regionu - Uroczystości szkolne.
lokalnym. 3.Uczeń chętnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i - Konkursy.

środowiska lokalnego - Spotkania z ciekawymi osobami.
Kształtowanie postawy 1.Uczeń wykazuje troskę o losy własnego narodu, państwa - Akcje charytatywne
bezinteresownej pomocy i jego obywateli - Wolontariat
i ofiarności. 2.Uczeń bierze udział w akcjach charytatywnych, uczestniczy w pracach 

wolontariatu

L.p Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. 1. Uczeń dostrzega różnicę między patriotyzmem, - Udział w uroczystościach szkolnych. Wychowawcy kl. I-III Analiza 
szowinizmem, nacjonalizmem. - Odwiedzanie   miejsc pamięci narodowej. dokumentów

2. Uczeń szanuje dobra kultury, przyrody regionu i kraju. - Projekcja filmów Nauczyciele

3. Uczeń zna i szanuje symbole narodowe. - Gazetki klasowe historii, wosu, Obserwacja

4. Zna historię swojej ojczyzny. - Pogadanki j. polskiego

5. Uczestniczy w obchodach świąt narodowych.

2. 1. Uczeń podejmuje role społeczne i wywiązuje się z nich. - Działalność samorządowa i społeczna na terenie Opiekunowie

2. Uczestniczy w zorganizowanych działaniach na rzecz - Wybory do samorządu klasowego i szkolnego. samorządu

środowiska społeczności lokalnej. - Uczestnictwo i współdziałanie w organizacjach

młodzieżowych i kołach zainteresowań.

- Udział w imprezach szkolnych i międzyszkolnych

- Kontakt z osobami różnych ras, narodowości,

pochodzenia społecznego oraz osobami 

niepełnosprawnymi poprzez organizowanie:
a) wycieczek zagranicznych,

b) wolontariatu w domu opieki społecznej i szpitalu.

POSTAWA OBYWATELSKA

POSZANOWANIE TRADYCJI I KULTURY WŁASNEGO NARODU

Kształtowanie dbałości o wygląd 

zewnętrzny.

2.

3.

4.

Kształtowanie postaw 

patriotycznych.

Zachęcanie uczniów do udziału w 

życiu publicznym. Kształtowanie 

postaw obywatelskich.



c) uczestnictwo w sprzątaniu grobów

d) uczestnictwo w Otwartych drzwiach i Targach

Edukacyjnych

- Spotkania z przedstawicielami władzy lokalnej.

- Analiza artykułów w prasie.

- Śledzenie stron www.city.poznan.pl

3. Uświadomienie znaczenia 1. Kultywuje uroczystości i tradycje rodzinne. - Kultywowanie i przypominanie o uroczystościach

więzi z rodziną. 2. Uczeń szanuje członków rodziny i czuje się za nich rodzinnych.
odpowiedzialny. - Dyskusja, pogadanka, (historie tradycje rodzinne).

3. Rozumie funkcje rodziny. - Dramy, scenki (odpowiedzialność za wszystkich

4. Zna losy przodków. członków rodziny).

4. Kształtowanie 1. Uczeń zna dobra kultury i przyrody w swoim regionie - Gazetki klasowe
zainteresowań regionem. i potrafi je zaprezentować. - Wycieczki

2. Uczeń potrafi odnaleźć wiadomości na temat swojego - Pogadanki
regionu. - Udział i ewentualne przygotowanie uroczystości

3. Uczeń ma świadomość odpowiedzialności za szkolnych
podtrzymywanie żywej historii   i tradycji swego regionu. - Udział w konkursach

- Udział w spotkaniach z ciekawymi osobami.
- Uczestniczenie w wystawach
- uczestniczenie i organizowanie spektakli
i koncertów

5. 
Integrowanie społeczności 1. Uczeń identyfikuje się ze szkołą i z jej społecznością. Czuje się jej Wyjazd integracyjny klas I

szkolnej. integralną częścią. Lekcje integracyjne podczas lekcji wychowawczych

2. Uczeń otrzymuje wsparcie od rodziców oraz nauczycieli, co pomaga Przedsięwzięcia Samorządu Szkolnego

w adaptacji w szkole, klasie.
3. Uczeń angażuje się w życie szkoły,klasy.

6. Wspieranie rozwoju 1.   Zna zasady demokracji i potrafi je stosować w życiu - Omawianie sytuacji problemowych.
ucznia zgodnie z ogólnie społecznym. - Demokratyczne rozwiązywanie sytuacji 

problemowych.
przyjętym w państwie 2.    Przestrzega prawa. - Wybory do samorządu klasowego i uczniowskiego.

demokratycznym 3.   Szanuje cudze poglądy i wyznania.
systemem wartości. 4.   Rozumie pojęcia odpowiedzialność, społeczeństwo

obywatelskie

L.p. Zdania wychowawcze Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Rozwijanie zainteresowań 1. Zna historię oraz dobra kultury innych narodów. - Analiza tekstów kultury i literackich. Nauczyciele kl. I-III Analiza 
innymi tradycjami oraz 2. Dostrzega osiągnięcia członków innych państw. - Rozmowa kierowana. j. polskiego dokumentów
kulturami. 3. Potrafi odnaleźć informacje dotyczące innych kultur i - Referaty.

tradycji. - Prezentacje. Wychowawcy
Propagowanie postawy 1. Jest tolerancyjny wobec: -Dyskusja.
tolerancji. - cudzych poglądów, - Warsztaty.

- wyznań, - Referaty.
- rasy, - Dramy.
- narodowości.

4. Uczeń zna dokonania wybitnych Wielkopolan.

- Dramy.

2.

POSTAWA POSZANOWANIA DLA INNYCH KULTUR I TRADYCJI

Zachęcanie uczniów do udziału w 

życiu publicznym. Kształtowanie 

postaw obywatelskich.

http://www.city.poznan.pl/


L.p. Zadania wychowawcze Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Wspieranie rozwoju ucznia 

zgodnie 

1. Szanuje cudze poglądy i wyznania. - Omawianie sytuacji problemowych. Wychowawcy kl. I-III Obserwacja

z ogólnie przyjętym w państwie - Dramy.

demokratycznym systemem Psycholog
wartości.

2. Propagowanie postawy tolerancji 

i 

1. Jest tolerancyjny wobec ( akceptuje ) - Dyskusja.
Nauczyciele

akceptacji . - cudzych poglądów - Warsztaty.  

- postaw i wyborów życiowych - Referaty.
- wyznań - Dramy.
- rasy - Analiza tekstów literackich i filmowych.
- pochodzenia społecznego
- statusu materialnego
- narodowości
- sprawności fizycznej i intelektualnej

3. - Promowanie i wzmacnianie pożądanych          
- Dyskusja na lekcjach wychowawczych.

- Praca w grupie – samodzielny podział zadań i

wywiązywanie się z ich wykonywania.

4. Kształtowanie postawy empatii. 1.   Kieruje   się   zasadą   równości   i   wrażliwości   na   krzywdę    -                                                                                                                                                         -Mini-wykład - kanały komunikacji, czemu służy

Kształtowanie postawy 2. Potrafi prezentować własny punkt widzenia. komunikacja.
dialogu i umiejętności 3. Jest tolerancyjny. - Autoprezentacje, dyskusje, referaty, warsztaty
słuchania innych. 4. Umie „pójść na kompromis”. - Stwarzanie sytuacji problemowych, dramy.

- Drama, sytuacje problemowe, omawianie

utworów literackich, dawanie przykładu własną 

postawą.

- Nauka negocjacji, praca w grupach.

Scenki.

L.p. Zadania wychowawcze Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Promowanie zdrowego 1. Uczeń potrafi uzasadnić dlaczego ludzie sięgają tak chętnie po - Lekcje wychowawcze - dyskusje Psycholog kl. I-III Analiza
stylu życia – bez papierosów. papierosy. - WDŻR dziennika
Kształtowanie umiejętności 2. Uczeń potrafi wymienić i omówić trwałe i przemijające skutki palenia - zajęcia profilaktyczne, prelekcje Pielęgniarka zajęć

odmawiania palenia papierosów. papierosów.

Uświadamianie uczniom skutków 3. Uczeń zna mechanizmy uzależnienia od nikotyny, zna objawy Wychowawcy

palenia papierosów. abstynencji niekotynowej.
4. Potrafi wymienić i omówić cele nikotywnowych kampanii 
reklamowych.
5. Uczeń zna zasady walki z nałogiem.
6. Uczeń wie,gdzie może szukać pomocy w przypadku uzależnienia. 

2. Promowanie zdrowego 1. Uczeń wie jak alkohol działa na organizm człowieka. - Lekcje wychowawcze - dyskusje
stylu życia. 2. Wie, że nadużywanie alkoholu prowadzi do choroby – alkoholizmu. - WDŻR

Ukazywanie szkodliwości 3. Uczeń zna mechanizmy uzależnienia od alkoholu. - lekcje biologii
nadużywania alkoholu. 4. Uczeń potrafi wymienić zdrowotne, społeczne i psychologiczne 

nadużywania alkoholu.
5. Uczeń wie do kogo się zwrócić o pomoc – wie jak pomóc 
alkoholikowi. 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Kształtowanie postawy 

sprawiedliwości w relacjach 

interpersonalnych.

1. Jest obiektywny w ocenie postaw, zachowań, zdarzeń itp.

ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI



3. Wychowanie do zdrowego 1. Uczeń zna nazwy substancji psychoaktywnych (narkotyki, - Lekcje wychowawcze - dyskusje
stylu życia – bez substancji dopalacze, leki). Rozróżnia środki uśmierzające ból, halucynogenne, - WDŻR

psychoaktywnych. działające pobudzająco i tłumiąco na układ nerwowy człowieka. - lekcje biologii
Ukazywanie zagrożeń związanych 2. Uczeń wie w jaki sposób zmienia się stan fizyczny i psychiczny 

z zażywaniem substancji osoby po zażyciu środków psychoaktywnych. Zna konsekwencje.
psychoaktywnych. 3. Uczeń zna mechanizm uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

4. Uczeń wie, jak pomóc narkomanowi – wie,do kogo zwrócić się o 
pomoc.
5. Uczeń reprezentuje postawę „Nie biorę”. 

L.p. Zadania wychowawcze Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Kształtowanie w uczniach 1. Uczeń zna struktury poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych. - Lekcje wychowawcze - dyskusje Psycholog kl. I-III Analiza 

proaktywnej. 2. Uczeń zna podstawowe pojęcia związane ze światem pracy. - warsztaty dokumentów
Rozwijanie w uczniach 

umiejętności

3. Uczeń potrafi wymienićdziedziny i grupy zawodowe – zawody dnia

podejmowania trafnych decyzji. dzisiejszego i przyszłości. 
Testy 

Uświadomienie uczniom czym 

jest 

4. Uczeń jest świadomy oczekiwań wobec pracownika i pracodawcy diagnos-

rynek pracy i jakie stawia przed 

nimi

5. Zna aktualne tendencje rynku pracy. tyczne

wymagania. 6.Uczeń potrafi gromadzić informacje o sobie,aby podejmować trafne
Wsparcie uczniów w aktywnym decyzje. 
poszukiwaniu ścieżki zawodowej. 7. Uczeń zna zasady walki z nałogiem.

L.p. Zadania wychowawcze Umiejętności Metody i formy realizacji Odpowiedzialni Realizacja Ewaluacja

1. Wyrobienie nawyku dbania o 1. Uczeń posiada wyrobiony nawyk mycia zębów. Zajęcia indywidualne w gabinecie pielęgniarki Pielęgniarka kl. I-III Analiza

higienę osobistą i otoczenia oraz 2. Uczeń prawidłowo dba o higienę osobistą. prelekcje dokumentów

wieku dojrzewania. 3. Uczeń wie, jak odrzywiać się zdrowo. pogadanki Psycholog

broszury
pokazy Nauczyciele 
ankiety w-f

2. Wyrobienie u uczniów nawyku 1. Uczeń posiada wiedzę na temat zapobiegania chorobom układu Prelekcje.
prowadzenia zdrowego stylu krążenia (profilaktyka cholesterolowa, nadciśnienie tętnicze, zasady zajęcia edukacyjne w gabinecie pielegniarki
odżywiania. racjonalnego żywienia) rozmowy indywidualne z psychologiem szkolnym

2. Uczeń wie jak zapobiegać hipoglikemii. lekcje wychowawcze w klasach 
3. Uczeń zna zaburzenia odżywienia (anoreksja, bulimia).

3. Kształtowanie bezpieczeństwa 1. Uczeń zna prawa i obowiązki obywateli w świetle kodeksu prelekcje Wychowawcy kl. I-III Analiza 
na terenie szkoły oraz poza nią. drogowego filmy dokumentów

2. Uczeń zna zasady udzielania pierszej pomocy. rozdawanie broszurek i ulotek Nauczyciele 
EDB

4. Ochrona wzroku. 1. Uczeń zna przyczyny rozwoju wad wzroku. spotkania z klasami podczas badań przesiewowych Pielęgniarka kl. II-III Analiza
dokumentów

PREORIENTACJA ZAWODOWA

PROFILAKTYKA ZDROWIA



5. Zapobieganie chorobom zakaźnym 1. Uczeń zna przczyny chorób zakaźnych i wie jak im zapobiegać. referaty Pielęgniarka kl. II-III Analiza
2. Uczeń ma świadomość znaczenia zdrowia w Honorowym prelekcje Dokumentów

Przedstawienie roli i znaczenia Krwiodawstwie. filmy
szczepień ochronnych 3. Uczeń zna kalendarz szczepień. rozmowy indywidualne

4. Uczen jest świadomy znaczenia szczepień dla zdrowia. kampania edukacyjna HCV
Zmniejszenie liczby zachorowań.

6. Profilaktyka chorób nowotworo- 1. Uczennice wiedzą w jaki sposób wykonywać samobadanie. pogadanki Pielęgrniarka Dziewczęta Analiza 
wych. 2. Uczennice mają wiedzę na temat raka szyjki macicy oraz raka piersi. rozmowy indywidualne kl. I-III dokumentów

wystawki Wychowawcy
filmy

Nauczyciele
biologii



Zgodnie z powyższymi założeniami dążymy do tego, aby nasz absolwent:


