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WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE PLANY DZIAŁAŃ KLAS I-VIII na rok szkolny 2022-2023 
 

Klasy pierwsze 

Plan pracy wychowawczo – profilaktycznej w klasie  I a, Ib – wych. Agnieszka Mosakowska, Nina Kazimierczak  rok szkolny 2022\2023 

Osoba odpowiedzialna za realizację: nauczyciele uczący w tej klasie 

( Agnieszka Mosakowska – wychowawca kl.Ia, Nina Kazimierczak – wychowawca kl.Ib, Aleksandra Durczak - nauczyciel j. angielskiego w 

kl.Ia  Anna Krakowian-Pilicka -nauczyciel j. angielskiego w kl. Ib, Agnieszka Szkop – nauczyciel religii w kl. Ia, b). 

Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych. 

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Zadanie Przedmiot/forma Blok tematyczny/temat Termin realizacji 
Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie 
własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania 
środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia; 

Edukacja wczesnoszkolna 
Dni kultury zdrowotnej, Szlachetne zdrowie 
(poranek szkolny), udział w akcji Sprzątanie Świata 
 
 
 
 
 
 

 

• Zasady bezpieczeństwa: 
Procedura bezpieczeństwa dotycząca 
zapobiegania i przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się COVID 19 wśród 
uczniów, rodziców i pracowników. 

• Wrzesień 2022 
 

• Dbam o siebie i swoją klasę. • Październik2022 
 

• Jesienna pogoda. • Listopad 2022 
 

 Religia • Dziękuję Bogu za wszystko • Według planu zajęć 

Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania 
się, higieny osobistej i aktywności fizycznej. 

Edukacja wczesnoszkolna • Świat wokół nas. • Grudzień 2022 
 

• Przedwiośnie. • Marzec 2023 
 

• Graj w zielone. • Kwiecień 2023 
 

 Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, 
rozumowania przyczynowo – skutkowego. 

  

Język angielski • I like apples. 
Nauka nazw produktów spożywczych. 

• wg planu zajęć 

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz Język angielski • Look! It’s a seed. • wg planu zajęć 
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ochrony przyrody w swoim środowisku Cykl rozwoju jabłka. 

Religia • Bóg stworzył świat. 
• Odkrywam Boga w pięknym 
świecie. 

• wg planu zajęć 

 
Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Edukacja wczesnoszkolna 
 

• Witaj, szkoło ! • Wrzesień 2022 
 

• W naszej klasie. • Wrzesień 2022 
 

• Mój dom rodzinny. • Październik 2022 
 

Religia • Pozdrawiam Boga i ludzi 
• Bóg mówi o sobie 

• wg planu zajęć 

 Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących 
reguł. 
 
 

Edukacja wczesnoszkolna • Dawniej i dziś. • Styczeń 2023 
 

• Kolorowe święta. • Kwiecień 2023 
 

• Ja i wszyscy dookoła. • Maj 2023 
 

Religia • Bóg daje nam przykazania • wg planu zajęć 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania i 
podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich 
potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem 
obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. 

Religia • Dziękuję za kolegów i koleżanki • wg planu zajęć 

• Dziękuję Bogu za moją szkołę • wg planu zajęć 

• Bóg daje mi innych ludzi 
 

• wg planu zajęć 

Język angielski • Hello. Goodbye. Witanie się. • wg planu zajęć 

Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań 
mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, 
umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów . 

Religia • Bóg się o mnie troszczy 
• Chcę pomagać 

• wg planu zajęć 

Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania 
zachowania własnego i innych ludzi. 

Religia • Odpowiadam na Bożą miłość 
• Uczę się przepraszać 
 

• wg planu zajęć 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 
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 Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się 
w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę 
wypowiadania się; 

 
Edukacja wczesnoszkolna 
 

• Witaj, szkoło ! • Wrzesień 2022 
 

• Tajemnice świata. • Listopad 2022 
 

 Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji 
wychowawczych, odróżnianie dobra od zła; 

Edukacja wczesnoszkolna • Listopadowe nastroje. • Listopad 2022 
 

• Świat wokół nas. • Grudzień 2022 
 

Religia • Poznaję miłosierdzie Boga •  

• Chcę być święty • wg planu zajęć 

Wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do 
symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z 
rodziną, szkołą i społecznością lokalną. 

Edukacja wczesnoszkolna 
 
Pasowanie na ucznia (apel, uroczyste pasowanie) 
Mikołajki, Spotkanie wigilijne, Jasełka – tradycje 
bożonarodzeniowe, Dzień Kobiet, Powitanie wiosny 
– Dziedzictwo kulturowe w naszym regionie, 
tradycje świat wielkanocnych (apel) 

• To co najważniejsze. • Luty 2023 
 

• Moja ojczyzna. • Maj 2023 
 

• Niesamowite podróże. • Maj 2023 
 

Religia • Dziękuję Bogu za rodzinę • wg planu zajęć 

• Moja rodzina • wg planu zajęć 

• Moje miejsce w rodzinie • wg planu zajęć 

• Moje obowiązki w rodzinie 
• Okazuję szacunek babci i dziadkowi 
• Dziękuję Bogu za mamę i tatę 

• wg planu zajęć 

Język angielski • Christmas. 
Lekcja kulturowa. 

• wg planu zajęć 

• Easter. 
Lekcja kulturowa. 

• wg planu zajęć 

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, 
niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, 
poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 
respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu 
zapobiegania dyskryminacji . 

Religia • Dziękuję Bogu za ludzi wierzących 
na całym świecie 

• wg planu zajęć 

• Moje miejsce w Bożej rodzinie • wg planu zajęć 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, 
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 
poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej 

Religia • Świętujemy narodziny Bożego Syna • wg planu zajęć 

• Oddaję pokłon Jezusowi wraz z 
mędrcami 

• wg planu zajęć 
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przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 
dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku 
rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu 
kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego 
oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą 
społeczność. 

• Środę Popielcową rozpoczynam 
Wielki Post 

• wg planu zajęć 

• Idę w procesji za Jezusem • wg planu zajęć 

• Modlę się do Maryi, naszej Matki I 
Królowej 

• wg planu zajęć 

 
 
 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w 
różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego 
zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz 
sytuacjach nadzwyczajnych; 

Edukacja wczesnoszkolna 
ABC bezpieczeństwa (poranek edukacyjny) 
 
 
 
 
 
 
 
Kampania społeczna „Kolejowe ABC” – animacja 
3D Rogatek – Urząd Transportu Kolejowego. 
Zasady bezpiecznego korzystania z przejazdów 
kolejowych. 

• Szkolne podróże. • Wrzesień 2022 
 

• Wakacje w krainie fantazji. • Czerwiec 2023 
 

• Dla każdego coś ciekawego. • Marzec 2023 
 

  Październik 2022 

 Religia • Dziękuję za wakacje 
• Proszę Boga o dobre wakacje 

• Wg planu zajęć 

Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z 
narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego 
organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach; 

Edukacja wczesnoszkolna 
 
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu  - 
sieciaki 
Poznaj bezpieczny internet - sieciaki 

• Niesamowite podróże. • Maj 2023 

 

         Luty 2023 
 
 

Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku 
wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

Edukacja wczesnoszkolna • Dbam o siebie i moją klasę. • Październik 2022 
• Cały rok 
 
 
 

Język angielski • Wszystkie zajęcia • Cały rok 

 Religia • Wszystkie zajęcia • Wg planu zajęć 
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Klasy drugie  
Plan działań wychowawczo – profilaktycznych w klasie II a, IIb 

Osoby odpowiedzialne za realizację: nauczyciele uczący w tych klasach (Katarzyna Kołtun, Izabela Drapała -wychowawcy, Anna Krakowian-
Pilicka, Grażyna Gryl - nauczyciele j. angielskiego, Agnieszka Szkop -nauczyciel religii). 

Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych. 
Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Zadanie Przedmiot / forma Blok tematyczny / temat Data realizacji 
Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk 
przyrodniczych, rozumowania przyczynowo – 
skutkowego; 
 
 

Edukacja wczesnoszkolna / 
- Udział w akcji Sprzątanie Świata 

 
 

Nad morzem.  
Morskie tajemnice 

wrzesień 2022 

Co nam dają drzewa?  
Pory roku 

październik 2022 

Rośliny iglaste. 
 Mowa zwierząt. 

 

grudzień 
2022 

Zima na Grenlandii.  
Jak powstaje lód? 

styczeń 
2023 

Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej 
na życie ludzi, zwierząt i roślin; 
 

Edukacja wczesnoszkolna Przyroda jesienią wrzesień 2022 
Drzewa w Puszczy 

Białowieskiej 
październik 2022 

Zwierzęta wokół nas.  
Oczarowani przyrodą. 

listopad 2022 

Kształtowanie wytrwałości w działaniu i 
dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego 
zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i 
porażki; 

Edukacja wczesnoszkolna Bezpieczne zabawy wrzesień 2022 

Zdrowym być.  
Moje ciało 

listopad 2022 

Jak przegrywać? grudzień 
2022 

Dawniej i dziś marzec 2023 
Wycieczka rowerowa maj 2023 

Przygotowanie do podejmowania działań 
mających na celu zdrowy  styl życia w aspekcie 
fizycznym i psychicznym; 

Język angielski I go camping – nauka nazw 
hobby 

wg planu zajęć 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości 
o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności 
kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi 

Religia / 
- Poranek szkolny „Szlachetne 
zdrowie” 

Chcemy szanować Życie. Nie 
zabijaj 

wg planu zajęć 
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życia; 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych 
Zadanie Przedmiot / forma Blok tematyczny / temat Data realizacji 

Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego 
zachowania własnego i  
innych ludzi; 

 
 
 
 
 
 

Edukacja wczesnoszkolna Znowu razem. 
 Bezpieczne zabawy. 

wrzesień 2022 

Zabawa w gotowanie październik 2022 
Jak się komunikujemy? 
 Dobre wychowanie. 

grudzień 2022 

Noworoczne postanowienia. 
 Na tropie dobrych uczynków 

Styczeń 
 2023 

Skąd w domu biorą się 
pieniądze? 
Na zakupach. 

marzec  
2023 

Klasowy projekt. kwiecień 2023 
Czy zawsze trzeba wygrywać? maj 2023 

 Religia Szczęśliwi miłosierni. 
Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią 

wg planu zajęć 

Rozwijanie empatii, umiejętności 
podejmowania działań mających na celu pomoc 
słabszym i potrzebującym, umiejętności 
rozwiązywania konfliktów i sporów; 

 
 
 
 
 

Edukacja wczesnoszkolna Przyjaciele. 
 Przyjazne przedstawienie 

październik 2022 

Plotka. 
Jak się komunikujemy? 

grudzień 2022 

Dobre wychowanie. 
Dzieci z Bullerbyn. 

grudzień 2022 

Na tropie dobrych uczynków. 
Kim jest wolontariusz? 

styczeń  
2023 

Klasa małych ratowników luty 
2023 

Wielkanocny czas kwiecień 2023 
Gorące słońce Afryki maj 2023 

Język angielski I’m excited – pozytywne i 
negatywne emocje 

wg planu zajęć 
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Religia Kochać jak Jezus wg planu zajęć 
Szczęśliwi ubodzy w duchu. 
Błogosławieni ubodzy w 
duchu, albowiem do nich 
należy królestwo Boże 

wg planu zajęć 

Szczęśliwi spragnieni 
sprawiedliwości. 
Błogosławieni, którzy łakną i 
pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni 
będą 
nasyceni 

wg planu zajęć 

Kształtowanie umiejętności przestrzegania 
obowiązujących reguł;  
 

Religia Chcemy żyć prawdą. Nie mów 
fałszywego świadectwa 
przeciw bliźniemu swemu 

wg planu zajęć 

Z Maryją czekamy na 
Zbawiciela. 
Adwent 

wg planu zajęć 

Zaproszeni na Bożą ucztę wg planu zajęć 
Kształtowanie umiejętności nawiązywania 
i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania 
ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, 
z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury 
osobistej;  

Religia Chcemy szanować życie. Nie 
zabijaj 

wg planu zajęć 

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami 
wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej 
społeczności, rodziny i kraju; 

Religia Kochamy rodziców.  Czcij 
Ojca swego i matkę swoją 

wg planu zajęć 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 
Zadanie Przedmiot / forma Blok tematyczny / temat Data realizacji 

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez 
kontakt z dziełami literackimi i wytworami 
kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami 
architektury i sztuk plastycznych należących do 
polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, 
wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i 

Edukacja wczesnoszkolna Przyjazne przedstawienie 
Wrażenia po przedstawieniu 

październik 2022 

W królestwie wierszy. 
 O komiksie słów kilka. 

listopad 2022 

Magia kina.  
Gatunki filmowe. 

luty 
2023 
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sztuką dla dzieci; Muzyka wokół nas. 
Wesoły koncert. 

marzec  
2023 

Na tropie zabytków marzec  
2023 

Wielki architekt kwiecień 2023 

Niezwykłe ogrody maj  
2023 

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek 
dla ludzi, niezależnie od religii, statusu 
materialnego, wieku, wyglądu, poziomu 
rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 
respektowanie ich praw, podejmowanie działań 
w celu zapobiegania dyskryminacji; 
 

Edukacja wczesnoszkolna 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rozstania i powitania. 
Znowu razem. 

wrzesień 2022 

Moje ciało listopad 2022 

Zima na Grenlandii. 
Z siostrą raźniej 

styczeń  
2023 

Na zakupach. marzec 
 2023 

Nasza mama czarodziejka maj 2023 

Igrzyska paraolimpijskie. 
Igrzyska olimpijskie. 

  maj 
 2023 

Dzień Dziecka. 
 

czerwiec 2023 

Zabawy integracyjne- Mój 
kolega z Ukrainy 

wg planu zajęć 

Kształtowanie poczucia własnej wartości 
dziecka, podtrzymywanie ciekawości 
poznawczej, rozwijanie kreatywności i 
przedsiębiorczości oraz brania 
odpowiedzialności za swoje decyzje i działania; 
 

Edukacja wczesnoszkolna 
 

Akcja „Szkoły pełne talentów” 

Czy wiesz, co jesz? 
Z mapą na wycieczkę. 

październik 2022 

Zdrowym być. listopad 2022 

Jak powstaje lód? 
Dlaczego ślizgamy się 
na lodzie? 
Skąd płynie prąd? 
Ekologiczne zakupy. 

styczeń 2023 
luty 2023 
marzec 2023 
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 Podróżowanie. 
Podróż dookoła świata. 
Planujemy wakacje. 

czerwiec 
2023 

Kształtowanie świadomości odmienności osób 
niepełnosprawnych, innej narodowości, 
wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw; 
 

Edukacja wczesnoszkolna 
 

Moje zmysły wrzesień 
2022 

Baśń o kaczątku wrzesień 
2022 

Zdrowym być. listopad 2022 
Na tropie dobrych uczynków styczeń 2023 

Kim jest wolontariusz? styczeń 2023 
Kontynenty. 
Australia 

czerwiec 2023 

Wstępne kształtowanie postaw wyrażających 
szacunek do symboli i tradycji narodowych 
oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i 
społecznością lokalną; 
 

Edukacja wczesnoszkolna / 
- Akademia – „Dzień Edukacji 
Narodowej” 
- Apel –Tradycje Świąt Bożego 
Narodzenia 
- Uroczystość z okazji Dnia Babci i 
Dziadka 
- Apel – Dzień Kobiet 
- Dzień samorządności – 
„Dziedzictwo kulturowe w naszym 
regionie” 
- Apel – Tradycje Świąt 
Wielkanocnych 
- Akademia – Dzień Matki 
- Apel-  Pożegnanie klas III 
- Dzień integracji środowiska 
szkolnego 
„ Rodzice-Dzieci-Nauczyciele” 

Początki państwa polskiego. 
Narodowe Święto 
Niepodległości 

listopad 2022 

Wigilia w domu. Wigilia w 
klasie.  Święta na całym 
świecie. 

grudzień 
2022 

Po co nam rodzina? 
Serce dla babci, serce 
dla dziadka. 

styczeń  
2023 

Na tropie zabytków. 
Dawniej i dziś. 
Wielkanocny czas 

marzec 
 2023 
kwiecień 

Majowe święta. 
Święto rodziny. Legenda o 
Piaście.  
Dzień Dziecka. 

maj 2023 
czerwiec 2023 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w 
kulturze, poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także poszanowania innych 
kultur i tradycji, określenie swojej 

Język angielski New Year’s Eve – lekcja 
kulturowa  Sylwester) 
 

wg planu zajęć 



10 
 

przynależności kulturowej poprzez kontakt z 
wybranym dziełami sztuki, zabytkami i 
tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i 
lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym 
środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego 
oraz wydarzeniach organizowanych przez 
najbliższą społeczność; 

Mother’s Day – lekcja 
kulturowa (Dzień Matki) 
 

wg planu zajęć 

Harvest Festival – lekcja 
kulturowa  (Dożynki) 
 

wg planu zajęć 

Religia Poznajemy przyjaciół Jezusa. 
Uroczystość Wszystkich 
Świętych 

wg planu zajęć 

Narodził się nam Zbawiciel. 
Boże Narodzenie 

wg planu zajęć 

Jezus dla nas umiera i 
zmartwychwstaje. Triduum 
 Paschalne 

wg planu zajęć 

Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji 
wychowawczych, odróżniania dobra od zła; 

Religia Bóg Święty. Nie będziesz brał 
imienia Pana Boga swego 
nadaremnie 

wg planu zajęć 

Chcemy dawać  Szczęście. Nie 
cudzołóż 

wg planu zajęć 

Chcemy żyć prawdą. Nie mów 
fałszywego 
Świadectwa przeciw bliźniemu 
swemu 

wg planu zajęć 

„Panie, Ty wszystko wiesz”. 
Mój rachunek sumienia 

wg planu zajęć 

Chcę naprawić zło.  
Zadośćuczynienie Bogu i 
bliźniemu  

wg planu zajęć 

Szczęśliwi czyniący pokój. 
Błogosławieni, 
którzy wprowadzają  pokój, 
albowiem oni będą nazwani 

wg planu zajęć 
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synami Bożymi 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
Zadanie Przedmiot / forma Blok tematyczny / temat Data realizacji 

Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacji z 
różnych źródeł, korzystania z technologii 
informacyjno – komunikacyjnych, 
kształtowanie świadomości negatywnego 
wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i 
kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 
wynikających z anonimowości kontaktów, 
respektowanie ograniczeń dotyczących 
korzystania z komputera, Internetu i 
multimediów; 

Edukacja wczesnoszkolna / 
- Apel – „ Bezpieczne dziecko w 
sieci” 
Kampania „Kolejowe ABC II” 
Poznaj bezpieczny internet 
((https://sieciaki.pl/dla-
nauczycieli/propozycje-
edukacyjne). 

Zwierzęta wokół nas. 
Zamki w Polsce. 
 
Pada deszcz 
Rośliny iglaste.. 

listopad 2022 
grudzień 2022 

Bezpiecznie korzystamy 
z prądu. 
Wyładowania elektryczne. 
Sporty zimowe.  Bezpieczna 
zima 

luty 
 2023 

Wiosenne kwiaty. 
Wędrówki ptaków  
Zwierzęta w ogrodzie. 
Mieszkańcy łąki. 

kwiecień 2023 
maj 2023 

Wakacje w miejscu 
zamieszkania. 
Bezpieczne wakacje  

czerwiec 
2023 

Kształtowanie umiejętności utrzymania ładu i 
porządku wokół siebie, w miejscu nauki i 
zabawy; 

Język angielski Wszystkie zajęcia wg planu zajęć 
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Klasy trzecie  

Plan działań wychowawczo – profilaktycznych w klasie III a, III b – wych. 
A. Chłądzyńska, A. Ludwikowska 

 
Osoby odpowiedzialne za realizację: nauczyciele uczący w tych klasach ( A. Chłądzyńska, A. Ludwikowska- wychowawca), Anna Krakowian-
Pilicka, Grażyna Gryl -nauczyciele j. angielskiego, Agnieszka Szkop -nauczyciel religii). 

Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Zadanie Przedmiot / forma Blok tematyczny / temat Data realizacji 
Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk 
przyrodniczych, rozumowania przyczynowo – 
skutkowego; 
 
 
 
 

Edukacja wczesnoszkolna  
- Udział w akcji Sprzątanie Świata 

 
 

Jak jest urządzony las? 
 

1.10.2022 

Czym się żywią 
mieszkańcy lasu? 

 

październik 2022 
 

Kolory jesieni 1.10.2022 

Z gazem trzeba  ostrożnie! 1.12.2022 
Życie roślin i zwierząt zimą 1.12.2022 

Skąd się bierze śnieg? 
 

styczeń 2023 
 

Zimowe zjawiska atmosferyczne 
 

styczeń 2023 
 
 

Wypalanie traw 
 

marzec 2023 
 

Migracja zwierząt 1.05.2023 

Religia Wierzę w Boga, Stworzyciela. 
Liturgia  słowa- wyznanie wiary 

wg planu zajęć 

Uświadomienie wpływu przyrody 
nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; 
 

Edukacja wczesnoszkolna W górach 
 
 

wrzesień 2022 
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Witamy na Podhalu 1.09.2022 

Zwierzęta i rośliny naszych pól 1.10.2022 
Do czego jest nam potrzebny 

węgiel? 
 

grudzień 2022 
 

Chronimy piękno przyrody 
 

styczeń 2023 
 
 

Ruchy Ziemi 
 

marzec 2023 
 

Uwaga Powódź! 
 

marzec 2023 
 

Rzeka 1.05.2023 

Kształtowanie wytrwałości w działaniu i 
dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego 
zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i 
porażki; 

Edukacja wczesnoszkolna Jestem trzecioklasistą wrzesień 2022 
 

 
Nazywamy uczucia 

 

 
kwiecień 2023 

Bezpieczeństwo zimą 
 
Udział w kampanii   
 ,, Kampania społeczna- 
kolejowe ABC''. 

styczeń 
2022 

 

Religia Bóg prowadzi ludzi do siebie 
Chcemy dawać szczęście 

Nie cudzołóż 
Chcemy dbać o własność 

Nie kradnij 

wg planu zajęć 

Przygotowanie do podejmowania działań 
mających na celu zdrowy  styl życia w 
aspekcie fizycznym i psychicznym; 

Język angielski 
 
 

I go camping – nauka nazw 
hobby 

 

wg planu zajęć 
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Edukacja wczesnoszkolna Warzywa na naszych stołach 
 

październik 2022 
 

Etapy życia człowieka 
 
 

1.11.2022 

Spotkanie  z pielęgniarką 
szkolną lub lekarzem 

 
 

 
listopad 

2022 
 

Dookoła  mróz i chłód 
 

grudzień 2022 
 
 
 

 Religia  Chcemy żyć prawdą. Nie mów 
fałszywego świadectwa przeciw 
bliźniemu swemu 

wg planu zajęć 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami 
dbałości o zdrowie własne i innych, 
kształtowanie umiejętności kreowania 
środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi 
życia; 
 

Religia  
 
 

Chcemy szanować Życie. Nie 
zabijaj 

 

wg planu zajęć 
 

Edukacja wczesnoszkolna 
 

 Klub Wiewiórka 
 
 

Zasady bezpieczeństwa: 
Procedura bezpieczeństwa dotycząca 

zapobiegania i przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się COVID-19 

wśród uczniów, rodziców i 
pracowników. 

 

wrzesień 2022 
 
 
 
 
 

Słuch 
 
 

listopad 2022 
 

 
Jak dbać o piękny uśmiech? 

 
 
 

maj 2023 
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Relacje – kształtowanie postaw społecznych 
Zadanie Przedmiot / forma Blok tematyczny / temat Data realizacji 
Przygotowanie do sprawiedliwego i 
uczciwego zachowania własnego i 
innych ludzi; 
 
 
 
 
 
 

Edukacja wczesnoszkolna Wszyscy mamy zalety i wady 1.09.2022 
Kamuflaż i udawanie 1.01.2023 

Kłamstwo ma krótkie nogi 1.01.2023 
Nikt nie lubi być okłamywany 1.01.2023 
Każdy z nas się czegoś wstydzi 1.04.2023 

Radzimy sobie z uczuciami 1.05.2023 
Poezja wokół nas 1.06.2023 

 Religia Szczęśliwi miłosierni. 
Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią 

wg planu zajęć 

Rozwijanie empatii, umiejętności 
podejmowania działań mających na celu 
pomoc słabszym i potrzebującym, 
umiejętności rozwiązywania konfliktów i 
sporów; 
 
 
 
 
 

Edukacja wczesnoszkolna 
 
 

Dlaczego się różnimy? 
 
 

wrzesień 2022 
 

Każdy z nas jest inny 1.09.2022 

,,Oto jest Kasia” 1.01.2023 
,, Królowa Śniegu” 1.02.2023 

,,O psie, który jeździł koleją” 1.04.2023 
,, Król Maciuś Pierwszy” 

Moje królestwo 
1.05.2023 

Język angielski I’m excited – pozytywne i 
negatywne emocje 

wg planu zajęć 

Religia Kochać jak Jezus wg planu zajęć 
Szczęśliwi ubodzy w duchu. 

Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy 

królestwo Boże 

wg planu zajęć 
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Szczęśliwi spragnieni 
sprawiedliwości. 

Błogosławieni, którzy łakną i 
pragną 

sprawiedliwości, albowiem oni 
będą 

nasyceni 

wg planu zajęć 

Religia Z ufnością prosimy Boga. 
Modlitwa powszechna. 

wg planu zajęć 

Kształtowanie umiejętności przestrzegania 
obowiązujących reguł; 
 

Religia Chcemy żyć prawdą. Nie mów 
fałszywego świadectwa przeciw 

bliźniemu swemu 

wg planu zajęć 

Z Maryją czekamy na 
Zbawiciela. 

Adwent 

wg planu zajęć 

Zaproszeni na Bożą ucztę wg planu zajęć 
Kształtowanie umiejętności nawiązywania 
i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 
rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 
współpracy z innymi, z zachowaniem 
obowiązujących norm i reguł kultury 
osobistej; 

Religia 
 
 
 
 

Chcemy szanować życie. Nie 
zabijaj. 

Nasz patron modli się za nami. 

wg planu zajęć 
 
 
 
 

 
Edukacja wczesnoszkolna 

 
Regulamin klasowy 

 
Klasowe wspomnienia 

 
Jak zasiać wiosenną radość? 

 
Zakręć kran 

 
Chcemy by świat był szczęśliwy 

 
Znowu wakacje 

 
wrzesień, 2022 

 
listopad 2022 
marzec 2023 

 
kwiecień 2023 

maj 2023 
 

czerwiec 2023 
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Zapoznanie z podstawowymi prawami i 
obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz 
członka szkolnej społeczności, rodziny i 
kraju; 

Religia 
 
 
 

Kochamy rodziców.  Czcij Ojca 
swego i matkę swoją 

 

wg planu zajęć 
 
 

Edukacja wczesnoszkolna Klasowy kodeks 
 
 

wrzesień 2022 
 

Miejsce w którym mieszkam 
 

listopad 2022 
 

Moja ojczyzna 
 

1.11.2022 

Prawa dziecka 1.05.2023 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 
Zadanie Przedmiot / forma Blok tematyczny / temat Data realizacji 
Kształtowanie wrażliwości estetycznej 
poprzez kontakt z dziełami literackimi i 
wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi 
dziełami architektury i sztuk plastycznych 
należących do polskiego i europejskiego 
dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby 
kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; 

Edukacja wczesnoszkolna ,, Karolcia” 1.11.2022 
Podróż do wnętrza Ziemi ,,Tytus 

geologiem” 
grudzień 2022 

 
,,Dziewczynka z zapałkami” grudzień 2022 

 
Cuda świata 1.01.2023 

,, Doktor Dolittle” mrzec 
2023 

Namalowana historia maj 
2023 

,, O Syrence warszawskiej” maj 
2023 

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek 
dla ludzi, niezależnie od religii, statusu 
materialnego, wieku, wyglądu, poziomu 
rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 

Edukacja wczesnoszkolna 
 
 
 

Na Śląsku 1.12.2022 

Najpiękniejsze chwile z 
dziadkami. 

1.01.2023 
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respektowanie ich praw, podejmowanie 
działań w celu zapobiegania dyskryminacji; 
 

 
 
 

 
 
 

Dzień Matki maj 
2023 

Zabawy z tatą 1.06.2023 

Religia  Z ufnością prosimy Boga. 
Modlitwa powszechna. 
Nasze wielkopostne 
przygotowania. Wielki Post 
„Panie Ty wszystko wiesz” Mój 
rachunek sumienia. 

wg planu zajęć 

Kształtowanie poczucia własnej wartości 
dziecka, podtrzymywanie ciekawości 
poznawczej, rozwijanie kreatywności i 
przedsiębiorczości oraz brania 
odpowiedzialności za swoje decyzje i 
działania; 
 

Edukacja wczesnoszkolna 
 
 

Świat w dłoniach luty  
 2023 

Nazywamy uczucia 1.04.2023 
Klasowy ogródek maj 

2023 

Kształtowanie świadomości odmienności 
osób niepełnosprawnych, innej narodowości, 
wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw; 
 

Edukacja wczesnoszkolna 
 

W świecie ciszy 1.11.2022 
W Europie maj  

2023 

Wstępne kształtowanie postaw wyrażających 
szacunek do symboli i tradycji narodowych 
oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i 
społecznością lokalną; 
 

Edukacja wczesnoszkolna  
 

Dzień Edukacji Narodowej, 
Narodowe Święto Niepodległości 

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia 
Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet 

Dzień Samorządności 
Tradycje Świąt Wielkanocnych 

Będziemy pamiętać 
 

Nasze rodzinne korzenie 

listopad  2022 
listopad  2022 

 
Polska wśród sąsiadów- wczoraj 

i dziś 

 
listopad 2022 

 
Co to jest niepodległość? 

 
listopad 2022 



19 
 

 
 
 

Konstytucja 3 Maja 
 

Dzień Dziecka 
 

 
Wieczór wigilijny 

 

 
grudzień 2022 

 
Święta w naszej klasie 

 

1.12.2022 

 
Wkrótce święta 

 
 

 
 

Dzień Dziecka 

 
kwiecień 2023 

maj 2023 
 

czerwiec 2023 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w 
kulturze, poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także poszanowania 
innych kultur i tradycji, określenie swojej 
przynależności kulturowej poprzez kontakt z 
wybranym dziełami sztuki, zabytkami i 
tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i 
lokalnym, uczestniczenie w życiu 
kulturalnym środowiska rodzinnego, 
szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach 
organizowanych przez najbliższą 
społeczność; 

Język angielski New Year’s Eve – lekcja 
kulturowa  Sylwester) 

 

wg planu zajęć 

Mother’s Day – lekcja kulturowa 
(Dzień Matki) 

 

wg planu zajęć 

Harvest Festival – lekcja 
kulturowa  (Dożynki) 

 

wg planu zajęć 

Religia 
 
 
 
 
 
 
 

Poznajemy przyjaciół Jezusa. 
Uroczystość Wszystkich 

Świętych 

wg planu zajęć 

Narodził się nam Zbawiciel. 
Boże Narodzenie 

wg planu zajęć 

Jezus dla nas umiera i 
zmartwychwstaje. Triduum 

Paschalne 

wg planu 
zajęć 
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Edukacja wczesnoszkolna Kraków  i jego tradycje. 
 

luty 2023 
 

Na Warmii i Mazurach 
 

marzec 2023 
 

Z biegiem Wisły 
 
 

maj 2023 
 
 

Kształtowanie umiejętności analizy prostych 
sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra 
od zła; 

Edukacja wczesnoszkolna 
 

 
 

 
Pogadanki, filmy edukacyjne,  
ćwiczenia, zabawy dramowe 

 
 

 
 

wg planu 
zajęć 

 
Religia Bóg Święty. Nie będziesz brał 

imienia Pana Boga swego 
nadaremnie 

 
 

wg planu zajęć 

Chcemy dawać  Szczęście. Nie 
cudzołóż 

wg planu zajęć 

Chcemy żyć prawdą. Nie mów 
fałszywego 

Świadectwa przeciw bliźniemu 
swemu 

wg planu zajęć 

„Panie, Ty wszystko wiesz”. 
Mój rachunek sumienia 

wg planu zajęć 

Chcę naprawić zło.  
Zadośćuczynienie Bogu i 

bliźniemu 

wg planu zajęć 

Szczęśliwi czyniący pokój. 
Błogosławieni, 

którzy wprowadzają  pokój, 
albowiem oni będą nazwani 

wg planu zajęć 
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synami Bożymi 
Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Zadanie Przedmiot / forma Blok tematyczny / temat Data realizacji 
Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł, korzystania z technologii 
informacyjno – komunikacyjnych, 
kształtowanie świadomości negatywnego 
wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i 
kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 
wynikających z anonimowości kontaktów, 
respektowanie ograniczeń dotyczących 
korzystania z komputera, Internetu i 
multimediów; 

Edukacja wczesnoszkolna  
 

 „ Bezpieczne dziecko w sieci” 
 
 

Udział 
 w kampanii 
 ,, Poznaj bezpieczny internet''.  

Internet- dobrodziejstwo czy 
utrapienie? 

1.09.2022 

W składziku poety marzec 
2023 

Wynalazek a odkrycie 1.04.2023 
Polscy nobliści 

 
1.04.2023 

Kształtowanie umiejętności utrzymania ładu i 
porządku wokół siebie, w miejscu nauki i 
zabawy; 

Język angielski 
 

Wszystkie zajęcia 
 

wg planu zajęć 

Edukacja wczesnoszkolna 
 

 
Wszystkie zajęcia 

 
wg planu zajęć 

 

Innowacja pedagogiczna  

1. ,,Mali naukowcy'': 

2. ,, Jak zbudować rakietę kosmiczną?'' 

3. ,,Dlaczego możemy rozmawiać przez telefon?'' 
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Klasy czwarte 
 

PLAN WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 
KLASY IVA , IVB, IVC 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
1. Cel wychowania: 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, kształtowanie wrażliwości na dobro i prawdę. Wzmacnianie poczucia swojej wartości, wyrabianie 
odpowiedzialności za własne i wspólnie podejmowane decyzje oraz budowanie poczucia więzi z grupą rówieśniczą. 

 

2. Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów 
 
Na podstawie obserwacji, rozmów z poprzednim wychowawcą oraz informacją z ankiety „Atmosfera w mojej klasie” można zauważyć kilka 
wniosków o klasie. Uczniowie są zdyscyplinowani i potrafią się porozumieć, nie upierają się przy swoim zdaniu, ale dochodzą do kompromisu 
i ustalają wspólne rozwiązanie.  Uczniowie pracują zgodnie z planem i w podobnym tempie. Atmosfera w klasie jest przyjazna i życzliwa, 
uczniowie chętnie sobie pomagają, deklarują, że mają w klasie przyjaciół. Dzieci stwierdzają, że czują się w szkole, klasie bezpiecznie i wiedzą 
jak mają postąpić w sytuacji, gdy ktoś jest w niebezpieczeństwie. Można zauważyć, że uczniowie lubią rywalizować, zdarza im się nie 
panować nad emocjami lub popełniać koleżeńskie gafy w codziennych relacjach. Jednak sytuacje wychowawcze w klasie pokazują, że 
przyjmują do wiadomości różne sytuacje i potrafią wyciągnąć konstruktywne wnioski.  
 

3.  Planowane efekty działań wychowawczo - profilaktycznych 
Uczeń: 
 zna swoje prawa i obowiązki  
 dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych, 
 wywiązuje się z powierzonych mu funkcji i zadań, 
 troszczy się o dobre imię klasy i szkoły – chętnie ją reprezentuje,  
 zna i stosuje zasady dobrego wychowania, odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest koleżeński i tolerancyjny, dostrzega potrzeby in-

nych, 
 jest otwarty na pomoc kolegom o specyficznych potrzebach edukacyjnych, 
 nie ulega negatywnym wpływom grupy, potrafi odmówić udziału w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu i życiu, 
 dba o swoje zdrowie poprzez aktywny i zdrowy styl życia, 
 zna sposoby radzenia sobie ze złością, agresją, jest asertywny 
 docenia swoje mocne strony, ma poczucie własnej wartości, 
 ma świadomość swojej roli i miejsca w grupie oraz poczucie współodpowiedzialności za wspólnie podejmowane decyzje, 
 jest przywiązany do miejsca urodzenia i zamieszkania, utożsamia się ze swoją „małą ojczyzną”, 
 zna historię ojczystą oraz szanuje symbole i święta narodowe, 



23 
 

 potrafi zaplanować swoją pracę, naukę i wypoczynek 
 
 

I. TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASY IVA, IVB, IVC 
 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Beata Gil, Anna Krakowian-Pilicka, Żaneta Samul 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć 

1. 
Promowanie zdrowego stylu życia w 
sferze fizycznej, psychicznej i 
odżywiania. 

- poznaje wiedzę na temat zdrowia 
- rozumie znaczenie zdrowego odżywiania się i 

uprawiania sportu młodego człowieka 

Wiem co jem! - moje drugie śniadanie! 
 

2. 
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i 
promocja zdrowia przez aktywność. 

- wie, że przyszłość zależy własnej motywacji, 
- rozumie znaczenie czytania książek i posiadania 
zainteresowań,   

Dobra i interesująca książka sposobem  
na długie zimowe wieczory. 
 

3. 
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i 
promocja zdrowia przez aktywność. 

- analizuje własne postępowanie i rozumie konse-
kwencje własnych decyzji, 
- potrafi przewidzieć następstwa i zmienić swoje 
nawyki, 

Moje triki na naukę!  - jak bezboleśnie 
odrabiać lekcje! 
 

4. 
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i 
promocja zdrowia przez aktywność. 

- umie zaplanować swoją najbliższą przyszłość, 
- zna zalety i wady zawodów swoich rodziców, 
- potrafi wymienić swoje zalety i wady, 

Kim chcę zostać w przyszłości? Planuję 
swoje działania! 
Życiowy horoskop - kim będę w 
przyszłości? 

5. 

Nabywanie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

- umie szukać pomocy i porady, kiedy zaczynają 
się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny, 
- wie, jak się zachować w sytuacjach 
niebezpiecznych, 

Moje sposoby na stres, a Ty jak sobie 
radzisz? 
 

6. 
Kształtowanie postaw prozdrowot-
nych jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

- potrafi wyjaśnić na czym polega dbałość o swoje 
zdrowie poprzez promowanie aktywnego i zdrowe-
go stylu życia, 
- zna zasady higienicznego i zdrowego stylu życia. 

Nasze emocje i ich rola w życiu 
człowieka. Jak walczę ze swoją złością? 
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B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć 

1. 
Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i ro-
zumienia ich poglądów. 

- rozumie znaczenie właściwej komunikacji, 
stanowiącej podstawę współdziałania, 
- zna zasady kulturalnego porozumiewania się i je 
stosuje, 

Złe skutki plotki - budujemy swoje relacje. 
 

2. 
Stwarzanie sytuacji wychowawczych 
umożliwiających stosowanie postaw 
asertywnych 

- potrafi w sposób asertywny wyrażać własne 
potrzeby i prezentować swoje zdanie, 

Wybór samorządu klasowego, przydział 
obowiązków. Zapoznanie z 
obowiązującymi regulaminami i Statutem 
Szkoły. 
Uczę się odmawiać - mówię NIE! Jak być 
asertywnym w różnych sytuacjach. 

3. 
Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, dostrze-
ganie potrzeb różnych grup ludzi. 

- jest wrażliwy na potrzeby i trudności innych ludzi 
i rozumie potrzebę pomagania, 
- potrafi poradzić sobie ze swoimi emocjami i 
konstruktywnie je wykorzystać, 

Organizacja WOŚP w naszej szkole.  
Wolontariat - dlaczego lubię pomagać? 
 

4. 
Kierowanie do świadomego i 
odpowiedzialnego planowania dalszej 
drogi kształcenia i wyboru zawodu. 

- rozumie zachowania i postawy innych osób, 
- szuka pomysłu na swoją drogę w edukacji, 
- szacuje ludzi i jest wyrozumiały wobec innych 
osób. 

Co chciałbym powiedzieć o sobie? - moje 
zainteresowania, zdolności i zajęcia 
domowe. 
 

5. 
Stwarzanie warunków do 
integralnego traktowania siebie 
świata i innych ludzi. 

- potrafi wykazać się zdolnością do inicjowania i 
podtrzymywania znaczących i głębszych relacji, 
- szanuje starsze pokolenie, 

Andrzejkowe zwyczaje i obrzędy - wróżby i zabawy klasowe.
 

6. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 
 

- buduje atmosferę wzajemnego szacunku w 
społeczności szkolnej, 
- jest odpowiedzialny i wypełnia swoje obowiązki, 

Dzień Chłopca w naszej klasie. Nasze 
prawa i obowiązki. 
Dzień Kobiet w naszej klasie!  
 

7. 
Pozyskanie rodziców jako partnerów 
do realizacji działań 

- jest obiektywny w ocenie swego zachowania, 
- włącza rodziców do współpracy ze szkołą, 

Jak rodzice wspierają mnie w sytuacjach 
trudnych? 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć 

wychowawczych, profilaktycznych 
i statutowych szkoły. 
 

- jest zaangażowany w życie szkoły i rozumie 
funkcję rodzica w szkole, 

C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć 

1. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. Wdrażanie zasad savoir – 
vivre.  

- rozumie znaczenie zainteresowań w życiu 
człowieka, 
- umie wykazać się kulturą osobistą, taktem i 
empatią, 
- wie jakie zasady wpajali rodzice i je prezentuje, 
- szanuje nauczycieli, rówieśników i osoby starsze 

Abc savoir vivre - jak się zachować w 
różnych sytuacjach? 
Jestem tolerancyjny - co to znaczy? 
 

2. 

Kształtowanie umiejętności oceny 
własnych zachowań rozróżnienia 
dobra od zła oraz wykazania się 
odwagą cywilną i gotowości do 
ponoszenia konsekwencji 
popełnionych błędów. 

- jest wrażliwy na kwestie moralne, np. mówienie 
prawdy, sprawiedliwego traktowania, empatii ko-
leżeńskiej 

- umie przyznać się do błędu i wyciąga wnioski 

Klasowe Mikołajki!  Jak zasłużyć na na-
grodę, jak uniknąć statutowej kary! 

3. 
Rozwijanie umiejętności logicznego 
myślenia, rozumowania, argumento-
wania i wnioskowania. 

- umie się uczyć i chce zwiększać swoje 
umiejętności w procesie kształcenia, 
- potrafi wykorzystać różne style uczenia się w 
procesie własnej edukacji  

Poznajemy strategie efektywnego uczenia 
się.  
Nasze hobby - czyli co i dlaczego 
zbieramy? 
 

4. 

Zapoznanie uczniów z historią regio-
nu, najważniejszymi wydarzeniami i 
postaciami dziejów Polski, Europy i 
świata. Kształtowanie postaw patrio-
tycznych, ekologicznych i prozdro-
wotnych. 
Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, 
godność i duma narodowa.  

- jest patriotą i rozumie znaczenie uczestnictwa w 
kulturze, poznaje historię swojego regionu, 
- zna historię naszego narodu i szanuje jej pamiątki, 
- zna i szanuje symbole narodowe,  
- pielęgnuje uroczystości szkolne i tradycje 
rodzinne, 
- włącza się w przygotowanie uroczystości 
szkolnych, 
- dba o przyrodę, zwierzęta i środowisko, 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2022/2023. Obchody 83 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. 
Dzień Edukacji Narodowej - za co 
szanujemy naszych nauczycieli. 
Narodowe Święto Niepodległości - 
akademia środowiskowa. 
Apel z okazji Konstytucji III Maja. 
Zwierzęta też mają prawa - wsparcie 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć 

  schroniska i pomoc naszym  
milusińskim. 
Poznajemy naszego patrona H 
Sienkiewicza (życie i twórczość polskiego 
noblisty). 

5. 
Rozwijanie i wspieranie działalności 
wolontarystycznej. 

- potrafi wspierać rówieśników i pomagać 
drugiemu człowiekowi na miarę swoich 
możliwości  

Czy nasza klasa jest zgrana? - ankieta na 
temat ,,Atmosfera w mojej klasie. Nowi 
uczniowie w klasie, szkole! 
 

 
D. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne): 
Uczeń: 

Temat zajęć 

1. 

Zapobieganie zjawisku agresji i 
przemocy, propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród uczniów 
naszej szkoły, budowanie 
przyjaznego klimatu w szkole, 
wzmacnianie więzi z rówieśnikami, 
nauczycielami i wychowawcami. 
 

- potrafi zapanować nad agresywnymi 
zachowaniami poprzez uczenie sposobów 
rozwiązywania problemów, 
- zna zasady bezpiecznego przebywania w szkole i 
odwozie, 
- rozumie jak bezpiecznie wypoczywać w czasie 
ferii, 

Bezpieczni w sieci - jestem świadomy i 
czujny! Jak reagować na fake newsy? 
Moje bezpieczne wakacje! 
 

2. 
Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego.  
 

- potrafi budować atmosferę otwartości  
i przyzwolenia na dyskusję, 
- promuje i stosuje zdrowy styl życia, 

O zdrowym stylu życia ciekawostek kilka 
- poradnik zdrowia i higieny. 
Ekologiczne zwyczaje w moim domu - jak 
mogę zadbać o przyrodę! 
 

3. 

Psychoedukacja dzieci i rodziców 
dotycząca zagrożeń płynących z 
nadmiernego korzystania z mediów. 
 

- potrafi przewidzieć zagrożenia wynikające 
z korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjnych 
- przestrzega zasady korzystania z telefonu w 
szkole, 

Netykieta - czyli kultura i szacunek w 
Internecie! 
 

4. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzy- - zdobywa wiedzę na temat środków Profilaktyka chorób grypowych i 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne): 
Uczeń: 

Temat zajęć 

kownym, edukacja dotycząca szko-
dliwości nikotyny i alkoholu oraz 
innych substancji uzależniających 

uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, 
- zna skutki nałogów i konsekwencje dla 
człowieka,  
-zna i przestrzega zasady higieniczne,  

zakaźnych - jak się ustrzec? 
Sport to zdrowie! Ruszajmy się! - 
znaczenie sportu dla zdrowia i kondycji 
człowieka. 
 

5. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów i 
odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych i środowi-
skowych, wycieczek i wyjazdów, 
zajęć na pływalni krytej. 

- potrafi dbać o własne bezpieczeństwo w relacjach 
z innymi, 
- umie asertywnie odmówić i przewidzieć 
negatywne konsekwencje 
- rozumie konsekwencje złych decyzji i je niweluje 

Samoocena uczniów. Jak spędzę  
bezpiecznie i ciekawie ferie zimowe? 
Dzień Dziecka. Znam swoje prawa i wiem 
jak z nich korzystać? Telefony zaufania - 
gdzie szukać pomocy? 
 
 

 
 

TEMATY GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASOWEGO: 
WRZESIEŃ 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Obchody 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Wybór samorządu klasowego, przydział obowiązków. Zapoznanie z obowiązującymi regulaminami i Statutem Szkoły. 
Co chciałbym powiedzieć o sobie? - moje zainteresowania, zdolności i zajęcia domowe. 
Abc savoir vivre - jak się zachować w różnych sytuacjach? 
Dzień Chłopca w naszej klasie. Nasze prawa i obowiązki. Profilaktyka chorób grypowych i zakaźnych - jak się ustrzec? 
PAŹDZIERNIK 
Czy nasza klasa jest zgrana? - ankieta na temat ,,Atmosfera w mojej klasie. Nowi uczniowie w klasie, szkole! 
Dzień Edukacji Narodowej - za co szanujemy naszych nauczycieli. 105 rocznica śmierci (15.10) Patrona Henryka Sienkiewicza. 
Uczę się odmawiać - mówię NIE! Jak być asertywnym w różnych sytuacjach. 
O zdrowym stylu życia ciekawostek kilka - poradnik zdrowia i higieny. 
LISTOPAD 
Poznajemy strategie efektywnego uczenia się.  
Narodowe Święto Niepodległości - akademia środowiskowa. 
Złe skutki plotki - budujemy swoje relacje. 
Zwierzęta też mają prawa - wsparcie schroniska i pomoc naszym  
milusińskim. 
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GRUDZIEŃ  
Andrzejkowe zwyczaje i obrzędy - wróżby i zabawy klasowe. 
Klasowe Mikołajki!  Jak zasłużyć na nagrodę, jak uniknąć statutowej kary? - analizujemy regulamin zachowania. 
Dobra i interesująca książka sposobem na długie zimowe wieczory. 
STYCZEŃ 
Netykieta - czyli kultura i szacunek w Internecie! 
Samoocena uczniów. Jak spędzę bezpiecznie i ciekawie ferie zimowe? 
LUTY 
Moje sposoby na stres, a Ty jak sobie radzisz? 
Bezpieczni w sieci - jestem świadomy i czujny! Jak reagować na fake newsy? 
Kim chcę zostać w przyszłości? Planuję swoje działania! 
Życiowy horoskop - kim będę w przyszłości? 
MARZEC 
Wiem co jem! - moje drugie śniadanie! 
Dzień Kobiet w naszej klasie!  
Jestem tolerancyjny - co to znaczy? 
Nasze hobby - czyli co i dlaczego zbieramy? 
Tradycje Świąt Wielkanocnych - jak się przygotować? 
KWIECIEŃ 
Moje triki na naukę!  - jak bezboleśnie odrabiać lekcje! 
Ekologiczne zwyczaje w moim domu - jak mogę zadbać o przyrodę! 
Apel z okazji Konstytucji III Maja. 
MAJ 
Nasze emocje i ich rola w życiu człowieka. Jak walczę ze swoją złością? 
Sport to zdrowie! Ruszajmy się! - znaczenie sportu dla zdrowia i kondycji człowieka. 
Poznajemy naszego patrona H Sienkiewicza (życie i twórczość polskiego noblisty). 
CZERWIEC  
Dzień Dziecka. Znam swoje prawa i wiem jak z nich korzystać? Telefony zaufania - gdzie szukać pomocy? 
Podsumowanie działań i sukcesów w roku szkolnym 2022/2023 - samoocena uczniów. 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Jaki jest mój tata- w przeddzień Dnia Ojca. Moje bezpieczne wakacje! 
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a. TREŚCI PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z PRZEDMIOTÓW W KL IVA., IVB, IVC 
 

Język polski  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Agnieszka Gołda, Barbara Zawadzka. 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 

 
A. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: Temat zajęć Klasa 

1. 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.  

- tworzy logiczną, semantycznie pełną i upo-
rządkowaną wypowiedź, uczestniczy w roz-
mowie na zadany temat 

wszystkie zajęcia, na których prowa-
dzona jest dyskusja 

IVa 

2. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- korzysta z informacji zawartych w różnych 
źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonu-
je informacje, dzieli się nimi 

wszystkie zajęcia, na których ucznio-
wie pracują w grupie i metodą projektu 

IVa 

B.  
 

B. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: Temat zajęć Klasa 

Rozwijanie w uczniach dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- omawia elementy świata przedstawionego, 
wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji 

tematy zajęć, na których analizowana 
jest treść utworów poetyckich i proza-
torskich, mówiąca o postawie  etycznej 
człowieka,  
cykl zajęć poświęconych baśni 

IVa 
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Język angielski 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Aleksandra Durczak, Anna Krakowian- Pilicka, Grażyna Gryl. 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
 
A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

- Uczeń posługuje się podstawowym zaso-
bem środków językowych w zakresie tema-
tów: życie prywatne, żywienie, zdrowie, 
sport 

- Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne 

Healthy lifestyle - reading. Zdrowy tryb 
życia - odbiór tekstu czytanego. 
 

4A 

 
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

2. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- Uczeń współdziała w grupie 
- Uczeń korzysta ze źródeł informacji w ję-

zyku obcym nowożytnym 

Get culture! Fun things to do in...- pro-
ject. Elementy kultury - miejsca do 
zabawy dla dzieci w... - projekt klaso-
wy. 

4A 

3. 

Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej  

- Uczeń korzysta ze źródeł informacji w ję-
zyku obcym nowożytnym, również za po-
mocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

Prace domowe w serwisie Pearson Ex-
tra Online Homework, 
Nauka słówek z programem Insta.ling 

4A 

 
C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

- Uczeń posiada podstawową wiedzę o kra-
jach, społeczeństwach i kulturach społecz-
ności, które posługują się danym językiem 

Poland is cool! - culture. Polska jest 
super! - elementy kultury. 
Greetings from Poland! - culture. 

4A 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczy-
stym, z uwzględnieniem kontekstu lokalne-
go, europejskiego i globalnego; świado-
mość związku między kulturą własną i obcą 
oraz wrażliwość międzykulturową. 

Pozdrowienia z Polski! - elementy 
kultury. 
Come to Poland - culture. Przyjedź do 
Polski - elementy kultury. 
Visit Poland - project. Odwiedź Polskę 
- projekt klasowy. 
Go mushroom-picking! - culture. 
Jedziemy na grzybobranie - elementy 
kultury. 

2. 

Wdrażanie zasad savoir – vivre.  

- Uczeń reaguje ustnie w typowych sytua-
cjach, przedstawia siebie i inne osoby, sto-
suje zwroty i formy grzecznościowe  

Nice to meet you! - introductions. Miło 
Cię poznać - przedstawianie znajo-
mych. 
What's your name? - speaking. Jak się 
nazywasz? - rozmawianie na temat 
danych personalnych. 
One ticket, please - speaking. Poproszę 
bilet - kupowanie biletu wstępu. 

4A 

 
Historia  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Aneta Żak - Froch, Dorota Grzyb. 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 

 
A. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- rozumie znaczenie w życiu człowieka i 
narodu takich uniwersalnych wartości 
jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, 
piękno 

1. Zośka, Alek i Rudy – bohaterscy 
harcerze 

2. Pilecki i Inka – żołnierze niezłomni 
3. Solidarność i jej bohaterowie 

IVA 

2. 
Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 

- interesuje się własną przeszłością, histo-
rią swojej rodziny oraz historią lokalną i 

1. Historia wokół nas 
2. Mieszko I i chrzest Polski 

IVA 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

regionalną, 
- zna najważniejsze wydarzenia z dziejów 

narodu polskiego, 
- potrafi krótko opowiedzieć o dokona-

niach wybitnych postaci historycznych 

3. Bolesław Chrobry – pierwszy król 
Polski 

4. Polska Kazimierza Wielkiego 
5. Jadwiga i Jagiełło – unia polsko – 

litewska 
6. Zawisza Czarny i bitwa pod Grun-

waldem 
7. Jan Zamojski – druga osoba po kró-

lu 
8. XVII wiek – stulecie wojen 
9. Tadeusz Kościuszko – dowódca 

powstania 
10. Romuald Traugutt i powstanie 

styczniowe 
11. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 
12. Jan Paweł II papież pielgrzym 

3. 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

- zna symbole narodowe (barwy, godło, 
hymn narodowy),  

- zna najważniejsze święta narodowe i pań-
stwowe, 

- potrafi wytłumaczyć ich znaczenie dla 
Polaków 

1. Historia wokół nas 
2. Mieszkamy w Polsce 
3. Józef Wybicki i hymn Polski 
 

IVA 

4. 

Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, godność 
i duma narodowa.  

- zna pojęcie naród, ojczyzna 
- czuje więź z własnym narodem, ojczyzną 

małą i dużą, 
- jest dumny z tego, że jest Polakiem oraz z 

osiągnięć swoich rodaków 
- jest tolerancyjny i szanuje dorobek innych 

ludzi i narodów 

1. Historia wokół nas 
2. Mieszkamy w Polsce 
3. Mikołaj Kopernik – wielki astro-

nom 
4. Maria Skłodowska-Curie – polska 

noblistka 
5. Eugeniusz Kwiatkowski i budowa 

Gdyni 
6. Jan Paweł II – papież pielgrzym 

IVA 
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Przyroda  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Aneta Żak - Froch, Żaneta Samul. 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 
 
 
 
 
 
 
 

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę o budowie, 
higienie własnego organizmu w codzien-
nym życiu. 

 
 
 
 
 
 

1. Trawinie i wchłanianie pokarmu. 
2. Układ krwionośny transportuje krew. 
3. Układ oddechowy zapewnia wymia-
nę gazową. 
4. Szkielet i mięśnie umożliwiają ruch. 
5. Układ nerwowy kontroluje pracę 
organizmu. 
6. Układ rozrodczy umożliwia wyda-
wanie na świat potomstwa. 
7. Dojrzewanie to czas wielkich zmian. 
8. Zdrowy styl życia 

 IVA 
 

2. 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

- Stosuje zasady dbałości o własne zdrowie, 
w tym zapobieganie chorobom. 
 

1. Choroby, którymi można się zarazić. 
 
 

IVA 
 

 
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

- Analizuje, dokonuje opisu, porównuje, kla-
syfikuje, korzysta z różnych źródeł infor-
macji. 

Wszystkie zajęcia. 
 
 

IVA 

2. 

Stwarzanie warunków do integralnego 
traktowania siebie świata i innych 
ludzi. 

- Rozwija wrażliwości na wszelkie przejawy 
życia. 

- Dostrzega wielostronną wartości przyrody 
w integralnym rozwoju człowieka. 

1. Organizmy mają wspólne cechy. 
2. Organizmy różnią się sposobem od-
żywiania. 
3.Zależności pokarmowe między orga-

IVA 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
 

nizmami. 
4. Rośliny i zwierzęta wokół nas.  

 
C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- Ocenia krajobraz pod względem jego pięk-
na oraz dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego „małej ojczyzny”. 

-  Charakteryzuje współczesny krajobraz naj-
bliższej okolicy. 

- Opisuje dawny krajobraz najbliższej okoli-
cy. 

1. Co to jest krajobraz? 
2. Ukształtowanie terenu. 
3. Czy wszystkie skały są twarde? 
4. Wody słodkie i wody słone. 
5. Krajobraz wczoraj i dziś. 
6. Obszary i obiekty chronione. 
 

IVA 
 

2. 

Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 
i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

- Wyjaśnia pochodzenie nazwy własnej miej-
scowości. 

 
 

1. Krajobraz wczoraj i dziś. 
 
 
 

IVA 

3. 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

- Działa na rzecz środowiska lokalnego. 
- Jest współodpowiedzialny za stan środowi-

ska przyrodniczego. 
- Wskazuje miejsca występowania obszarów 

chronionych, pomników przyrody, obiek-
tów zabytkowych w najbliższej okolicy, 
uzasadnia potrzebę ich ochrony. 

1. Krajobraz wczoraj i dziś. 
2. Obszary i obiekty chronione. 
 
 
 
 
 

IVA 
 

4. 

Kształtowanie umiejętności oceny 
własnych zachowań rozróżnienia dobra 
od zła oraz wykazania się odwagą 
cywilną i gotowości do ponoszenia 
konsekwencji popełnionych błędów. 

- Doskonali umiejętności w zakresie komu-
nikowania się, współpracy i działania oraz 
pełnienia roli lidera w szkole. 
 

 

Wszystkie zajęcia. 
 
 
 
 

IVA 

 
D. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Wdrażanie postaw asertywnych 
(używki, alkohol, narkotyki, dopalacze 
i inne środki odurzające)  

- Właściwie reaguje na niebezpieczeństwa 
zagrażające życiu i zdrowiu. 
 

1. Uzależnienia są groźne. 
 
 

IVA 
 

2 

Przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym, edukacja dotycząca 
szkodliwości nikotyny i alkoholu oraz 
innych substancji uzależniających 

- Wie co to są uzależnienia, podaje ich przy-
kłady i opisuje konsekwencje; uzasadnia, 
dlaczego nie należy przyjmować używek i 
środków energetyzujących oraz zbyt długo 
korzystać z telefonów komórkowych. 

1. Uzależnienia są groźne. 

IVA 
 
 

3. 

Kształtowanie właściwych postaw 
wobec współczesnych zagrożeń świata 
(choroby i epidemie, zagrożenia 
płynące z Internetu)  

- Zna zasady bezpiecznego zachowania się 
podczas występowania niebezpiecznych 
zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, za-
mieci śnieżnej). 

1. Obserwujemy pogodę. 
2.  Jak sobie radzić w niebezpiecznych 
sytuacjach? 
 

IVA 

4. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- Stosuje zasady bezpieczeństwa podcas ob-
serwacji i doświadczeń przyrodniczych. 

Zajęcia z wykorzystaniem metod: eks-
perymentu, doświadczenia, obserwacji 

IVA 
 
 

- Wie, jak zachować się podczas zajęć tere-
nowych. 

Zajęcia terenowe. 
IVA 

- Zna zasady zachowania się i udzielania 
pierwszej pomocy. 

1. Jak sobie radzić w niebezpiecznych 
sytuacjach? 

IVA 

 
Matematyka  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Beata Gil 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

A.-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć/ treści wychowawcze Klasa 

7. 
Promowanie zdrowego stylu życia w 
sferze fizycznej, psychicznej i odży-
wiania. 

- umie obliczyć ilość kalorii spożywanych 
przez 10 – latka, 

- wie jakie znaczenie dla organizmu ma od-
żywianie. 

Zajęcia z wykorzystaniem zadań tek-
stowych, diagramów, tabel. 

IVA 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć/ treści wychowawcze Klasa 

8. 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. Umie-
jętność pokonywania własnych trudno-
ści i ograniczeń. 

- Zna techniki radzenia sobie ze stresem w 
sytuacjach trudnych 

Na każdej lekcji matematyki 

IVA 
 

 
B. SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć/ treści wychowawcze Klasa 

8. 
Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy poza-
lekcyjnej. 

- potrafi wykorzystać technologię kompu-
terową w celu doskonalenia umiejętności 
obliczeniowych  

Lekcje powtórzeniowe z wykorzysta-
niem komputera. 
Korzystanie z testów jednokrotnego 
wyboru – zadania ćwiczeniowe.  

IVA 
 
 

9. 
Rozwijanie umiejętności logicznego 
myślenia, rozumowania, argumento-
wania i wnioskowania. 

- wykonuje proste rozumowanie, podaje 
argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

- tworzy strategie rozwiązania problemu 

1. Zadania tekstowe – obliczenia o ile 
mniej, ile razy mniej? 

2. Czytanie tekstów. 
3. Analizowanie informacji. 
4. Zadania tekstowe – działania pi-

semne. 

IVA 
 
 
 

 
D.-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć/ treści Klasa 

6. 
Przestrzeganie zasad bhp w czasie za-
jęć i przerw w szkole 

- zna i stosuje zasady pracy na lekcji i 
przestrzega bhp na lekcjach matematyki. 

Zapoznanie z regulaminem pracowni 
matematycznej i zasadami bhp na lek-
cji matematyki. 

IVA 
 

 
Muzyka 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Adam Blachnicki 

Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

B. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

9.  

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indywidualna i zespołowa ekspresja muzycz-
na. 

 Zaczynamy muzyczną przygodę. 
 Dźwięki gamy dobrze znamy. Gama C-

dur, nazwy solmizacyjne dźwięków 
 Dźwięki i gesty. Fonogestyka i utrwalenie 

nazw solmizacyjnych 
 Muzyczne litery. Nazwy literowe 

dźwięków 
 Porozmawiaj z echem, czyli głośno i 

cicho. Dynamika i jej podstawowe ozna-
czenia 

 Śpiewamy pięknie dla naszych nauczycie-
li. Emisja głosu i dykcja 

 Z rytmem za pan brat. Wartości rytmiczne 
nut i pauz 

 Rytmiczne zabawy. Tataizacja i gesto-
dźwięki 

 Gdy piosenka szła z wojskiem. Muzyka 
wojskowa i piosenki ułańskie 

10. Mazurek Dąbrowskiego i symbole 
narodowe 

11. Świąteczne tradycje w naszych domach. 
12. Kolędy polskie. Śpiewanie i granie 
13. Zima dźwiękiem malowana. Barwa 

dźwięku. Głosy wokalne 
14. Dla babci i dziadka. Śpiewamy i gramy 
15. Zabawy z piosenką. Forma AB i jej 

przykłady  
16. Instrumenty perkusyjne. Podział i 

brzmienie 
17. Dzieciństwo Fryderyka Chopina 
18. Ludowa zabawa. Narodowe tańce polskie: 

mazur 
19. Muzyczne powitanie wiosny 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

20. Wielkanoc. Tradycje wielkanocne: 
zwyczaje i obrzędy 

21. Dzień Ziemi. Muzyka i ekologia. 
Piosenka Ekorock 

22. Majowe święta Polaków. Kropka przy 
nucie 

23. Dla Ciebie, mamo, dla Ciebie, tato. 
Śpiewamy i gramy 

24. Niech żyją wszystkie dzieci! Piosenki i 
zabawy dzieci z różnych stron świata 

25. Muzykujemy wakacyjnie! Muzykowanie 
na pożegnanie. Szanty. 

 
C. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

10. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

-           Indywidualna i zespołowa ekspre-
sja                     muzyczna. 

1. Zaczynamy muzyczną przygodę. 
2. Dźwięki gamy dobrze znamy. Gama 

C-dur, nazwy solmizacyjne dźwięków 
3. Dźwięki i gesty. Fonogestyka i utrwa-

lenie nazw solmizacyjnych 
4. Muzyczne litery. Nazwy literowe 

dźwięków 
5. Porozmawiaj z echem, czyli głośno i 

cicho. Dynamika i jej podstawowe 
oznaczenia 

6. Śpiewamy pięknie dla naszych nau-
czycieli. Emisja głosu i dykcja 

7. Z rytmem za pan brat. Wartości ryt-
miczne nut i pauz 

8. Rytmiczne zabawy. Tataizacja i gesto-
dźwięki 

9. Gdy piosenka szła z wojskiem. Muzy-
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

ka wojskowa i piosenki ułańskie 
10. Mazurek Dąbrowskiego i symbole na-

rodowe 
11. Świąteczne tradycje w naszych do-

mach. 
12. Kolędy polskie. Śpiewanie i granie 
13. Zima dźwiękiem malowana. Barwa 

dźwięku. Głosy wokalne 
14. Dla babci i dziadka. Śpiewamy i gramy 
15. Zabawy z piosenką. Forma AB i jej 

przykłady  
16. Instrumenty perkusyjne. Podział i 

brzmienie 
17. Dzieciństwo Fryderyka Chopina 
18. Ludowa zabawa. Narodowe tańce pol-

skie: mazur 
19. Muzyczne powitanie wiosny 
20. Wielkanoc. Tradycje wielkanocne: 

zwyczaje i obrzędy 
21. Dzień Ziemi. Muzyka i ekologia. Pio-

senka Ekorock 
22. Majowe święta Polaków. Kropka przy 

nucie 
23. Dla Ciebie, mamo, dla Ciebie, tato. 

Śpiewamy i gramy 
24. Niech żyją wszystkie dzieci! Piosenki i 

zabawy dzieci z różnych stron świata 
25. Muzykujemy wakacyjnie! Muzykowa-

nie na pożegnanie. Szanty  
 

11. 

Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej  

- uczestniczy w tworzeniu artystycznych 
projektów edukacyjnych o charakterze in-
terdyscyplinarnym (również z wykorzysta-
niem technologii informacyjnej). 

19. Instrumenty perkusyjne. Podział i 
brzmienie 
20. Dziedzictwo Fryderyka Chopina 
21. Ludowa zabawa. Narodowe tańce 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

polskie: mazur 
26. Majowe święto Polaków. Kropka 
przy nucie. 

 
D. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

5. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. - poszukuje informacji o muzyce w wydaw-

nictwach książkowych, multimedialnych i 
innych dostępnych źródłach 

19. Instrumenty perkusyjne. Podział i 
brzmienie 
20. Dziedzictwo Fryderyka Chopina 
21. Ludowa zabawa. Narodowe tańce 
polskie: mazur 
24. Wielkanoc. Tradycje wielkanocne: 
zwyczaje i obrzędy 
26. Majowe święto Polaków. Kropka 
przy nucie. 

 

6. 

Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 
i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

- poznaje i popularyzuje przykłady muzycz-
nej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, 
tradycje swojego regionu;  

- porządkuje chronologicznie postacie kom-
pozytorów 

- zna repertuar współczesnego kulturalnego 
człowieka, orientuje się w sztandarowych 
utworach z dziejów historii muzyki 

20. Dziedzictwo Fryderyka Chopina 
 

 

7. 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

- poprawnie śpiewa z pamięci, zachowując 
należytą postawę, hymn państwowy „Mazu-
rek Dąbrowskiego” 
- gra na wybranym instrumencie 
melodycznym hymn Europy (instrumentalną 
wersję „Ody do radości” L. van Beethovena); 

-  

26. Majowe święta Polaków. Kropka 
przy nucie.  

 



41 
 

 
Plastyka  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Iwona Nocoń  
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
 

A. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Zintegrowanie ze środowiskiem lokal-
nym całej społeczności szkolnej oraz 
rodziców 

- Projektuje graficzne formy użytko-
we(zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje 
przestrzenne formy dekoracyjne i scenogra-
ficzne, indywidualnie i w zespole; umiejęt-
ności te wykorzystuje w przygotowaniu 
imprez i uroczystości szkolnych np. powią-
zanych z kalendarzem różnego typu świąt 

1. Boże Narodzenie. Gwiazdki, aniołki, 
łańcuchy ze słomek i innych materia-
łów. 
2. Wielki dyskotekowy bal. Przygoto-
wanie elementów dekoracyjnych na bal 
tematyczny. 
3. Wielkanoc. 
4. Sztuka użytkowa codzienna i świą-
teczna. 

IVA 

2. 
Stwarzanie warunków do integralnego 
traktowania siebie, świata i innych lu-
dzi 

- W zadaniach plastycznych interpretuje ob-
serwowane przedmioty, motywy i zjawiska, 
stosując środki wyrazu zgodnie z własnym 
odczuciem(…). 

1. O wyobraźni, naśladowaniu rzeczy-
wistości i zabawie. Artyści malują to, 
co lubią. 
2. Kompozycja symetryczna. 
3. Kompozycja rytmiczna. 

IVA 

3. 
Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy poza-
lekcyjnej 

- Stosuje różnorodne techniki plastyczne 
(proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, ma-
larskie, elementy obrazowania cyfrowego z 
wykorzystaniem graficznych programów 
komputerowych) 

1. Od przedmiotu do jego znaku. 
2. Znaki złożone. 

IVA 

 
B.  -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Pomoc w określaniu i nazywaniu 
uczuć, stanów psychicznych i radzeniu 

- Wyraża w pracach plastycznych uczucia i 
emocje wobec rzeczywistości, a także pły-

1. O wyobraźni, naśladowaniu rzeczy-
wistości i zabawie. Artyści malują to, 

IVA 



42 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

sobie ze stresem nące z inspiracji muzycznych czy literac-
kich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, 
ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wy-
obrażone (także w korelacji z innymi 
przedmiotami) 

co lubią. 
2. Kreska, jako środek wyrazu arty-
stycznego. 

2. 
Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami i posta-
ciami dziejów Polski, Europy i świata 

- Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego 
otoczenia, wymienia zbytki i dzieła archi-
tektury (historycznej i współczesnej) 

- Zapoznaje się z twórczością artystów w 
obrębie „małej ojczyzny” 

- Rozumie znaczenie twórczości ludowej, 
rozróżnia różne jej formy; zna pojęcia sztu-
ka ludowa i etnografia 

- Wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje 
najważniejsze obiekty kultury wizualnej w 
Polsce, wskazuje ich twórców 

- Rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne 
dzieła z dorobku innych narodów 

- Wykazuje się znajomością najważniejszych 
muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i 
na świecie 

1. Sztuka ludowa. 
2. Budownictwo ludowe. 
3. Między ludowym budownictwem, 
rzeźbą a przedmiotami ludowego rze-
miosła. 
4. Poznajemy sztukę ludową najbliższej 
okolicy. 
5.Ogladamy wystawę. Opowiadamy o 
dziełach. 

IVA 

3. Wdrażanie zasad savoir - vivre 

- Podejmuje działania z zakresu estetycznego 
kształtowania otoczenia; projektuje i reali-
zuje formy dekoracyjne, podnosząc estetykę 
otoczenia (wykorzystuje elementy gotowe, 
aranżując swój własny pokój, projektując 
nakrycie stołu na uroczystość rodzinną z 
wykorzystaniem dekoracji kwiatowej; 
uwzględnia zasady estetyki podawania po-
traw) 

1. Sztuka użytkowa codzienna i świą-
teczna 

IVA 
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C. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1.

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów i 
odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych i środowisko-
wych, wycieczek i wyjazdów, zajęć na 
pływalni krytej 

- Zna zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pra-
cy na lekcjach plastyki 

Zapoznanie z zasadami i kryteriami 
oceniania, treściami podstawy progra-
mowej, zasadami BHP na plastyce 

 
IVA 

 
Informatyka 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Anna Chruścicka, Agata Dróżdź 

Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
 

E. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

12. 

Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej 

- Potrafi samodzielnie obsługiwać sprzęt 
komputerowy 

- Potrafi zapisywać efekty swojej pracy  
z komputerem 

Wszystkie lekcje informatyki. 

 
4A 

  

 
D. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

7. 

Kształtowanie właściwych postaw 
wobec współczesnych zagrożeń świata 
(choroby i epidemie, zagrożenia 
płynące z Internetu)  

- Potrafi bezpiecznie korzystać z internetu 
- Zna podstawowe zasady netykiety i potrafi 

je stosować w praktyce 

Bezpiecznie w sieci. Poznanie zasad 
bezpieczeństwa w internecie. 

 
4A 

8. 
Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 

- Zna podstawowe zasady BHP w pracowni 
komputerowej 

Zaczynamy… - zasady bezpiecznej  
i higienicznej pracy z komputerem. 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

  
Wszystkie lekcje informatyki. 

4A 

 
Technika  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Mariola Żurakowska 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
 

B.-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć / Tematyka Klasa 

13. 

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów 
i ich twórczym wykorzystaniu. 

- wykonuje prace z należytą starannością 
i dbałością 

- ocenia własne możliwości w zakresie pla-
nowania, wykonywania i modernizacji two-
rzonych wytworów. 

- dostrzega znaczenie takich cech, jak do-
kładność, precyzja i ostrożność 

Zajęcia związane z wykonywaniem 
zadań wytwórczych 

IVA 

14. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- współpracuje i podejmuje różne role 
w pracy w zespole 

Zajęcia wykorzystujące metodę pracy 
w grupie 

IVA 

 
C.-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

8. 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

- omawia, w jaki sposób każdy człowiek mo-
że przyczynić się do dbania o środowisko 
naturalne i racjonalnie gospodarować mate-
riałami 

Jak dbać o Ziemię? IVA 
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     D.-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć / Tematyka Klasa 

1. 

Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego.  

- przewiduje skutki własnego działania tech-
nicznego, podejmuje działania z namysłem 
i planem pracy 

- bezpiecznie posługuje się narzędziami, 
przyborami i urządzeniami 

Zajęcia związane z wykonywaniem 
zadań wytwórczych 

IVA 

- umie udzielić pierwszej pomocy przedme-
dycznej w typowych 
sytuacjach zagrożenia 

Wypadki na drogach IVA 

2. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- przestrzega regulaminu pracowni technicz-
nej; 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy na stanowisku; 

- wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa 
(piktogramów); 

- dba o powierzone narzędzia i przybory 

W pracowni technicznej  
Bezpieczeństwo przede wszystkim 
Zajęcia związane z wykonywaniem 
zadań wytwórczych 

IVA 

- bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym 
jako pieszy, pasażer i rowerzysta 

Piechotą po mieście 
Pieszy poza miastem 
Którędy bezpieczniej? 
Bezpieczeństwo rowerzysty 
W podróży 
Piesza wycieczka 

IVA 

 
Wychowanie fizyczne  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Tomasz Morzyk/ Mariusz Zych 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
 

A.-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 



46 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

- opisuje piramidę żywienia i aktywności 
fizycznej 

- opisuje zasady zdrowego odżywiania 

Dział 4 Edukacja zdrowotna 
- Piramida żywieniowa 

4A 

2. 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

- opisuje jakie znaczenie ma aktywność fi-
zyczna dla zdrowia 

Działa 4. Edukacja zdrowotna 
- Aktywność fizyczna i jej wpływ na 
zdrowie 

4A 

 
B.-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- uczestniczy w sportowych rozgrywkach 
klasowych w roli zawodnika, stosując zasa-
dy „czystej gry”: szacunku dla rywala, re-
spektowania przepisów gry, podporządko-
wania się decyzjom sędziego, potrafi wła-
ściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa 
i porażki, podziękować za wspólną grę; 

- Dział II. Aktywność fizyczna 

4A 

2. 

Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych grup 
ludzi. 

- omawia znaczenie dobrych relacji z innymi 
ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśni-
kami tej samej i odmiennej płci 

 

- Dział II. Aktywność fizyczna 

4A 

3. 
Stwarzanie sytuacji wychowawczych 
umożliwiających stosowanie postaw 
asertywnych  

- współpracuje w grupie szanując poglądy i 
wysiłki innych ludzi, wykazując asertyw-
ność i empatię 

- Dział II. Aktywność fizyczna 
4A 

 
D. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Zapobieganie zjawisku agresji 
i przemocy, propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród uczniów naszej 

- respektuje zasady bezpiecznego zachowa-
nia się podczas zajęć ruchowych 
 

Dział II. Aktywność fizyczna 
 
Dział III Bezpieczeństwo w 

4A 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

szkoły, budowanie przyjaznego klimatu 
w szkole, wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i wychowawcami. 

aktywności fizycznej 

2. 

Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego.  - wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier 

ruchowych; 

Dział III. Bezpieczeństwo w 
aktywności fizycznej 

- Bezpieczna organizacja zajęć rucho-
wych w szkole i poza szkołą 

4A 

3. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- zna regulamin sali gimnastycznej i boiska 
sportowego 

- opisuje zasady bezpiecznego poruszania się 
po boisku 

-  wymienia osoby, do których należy zwró-
cić się o pomoc w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia 

 Dział III. Bezpieczeństwo w 
aktywności fizycznej 

- Regulamin sali gimnastycznej i boi-
ska sportowego 

- Zachowanie w razie wypadku pod-
czas zajęć ruchowych 

4A 

 
Religia  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Agnieszka Szkop 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

F. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: Temat zajęć Klasa 

10.  

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

- dostrzega obecność Jezusa w swoim życiu 
i zwraca się do Niego z prośbą o pomoc 
w sytuacji lęku. 

Jezioro Genezaret – uciszenie burzy IVA 

- świadomie podejmuje trud pokonywania 
życiowych problemów zgodnie z nauką Jezu-
sa zawartą w błogosławieństwach. 

Góra Błogosławieństw – wskazówki na 
drodze do szczęścia 

IVA 

- wskazuje przeszkody, jakie w swoim życiu 
może pokonać z Bożą pomocą. 

Jordan – ostatnia przeszkoda w drodze 
do celu 

IVA 
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G. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

15.  

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych 
i rozumienia ich poglądów.  

- okazuje szacunek ludziom ubogim. Betlejem – Grota Narodzenia IVA 

- wskazuje sposoby łagodzenia konfliktów 
między ludźmi; 
- uzasadnia, że brak porozumienia między 
ludźmi, szczególnie poczucie niesprawiedli-
wości, prowadzi do bolesnych podziałów. 

Izrael i Juda – podzielone królestwa IVA 

- stara się o powściągliwość w osądzaniu 
innych ludzi. 

Sąd Boży – gmach sprawiedliwości 
(uroczystość Chrystusa Króla) 

IVA 

16.  

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów 
i ich twórczym wykorzystaniu. 

- sporządza plan przemiany życia. Tabor – Góra Przemienienia IVA 

- ilustruje plastycznie wybrane błogosła-
wieństwo. 

Góra Błogosławieństw – wskazówki 
na drodze do szczęścia 

IVA 

- wykazuje chęć przemiany życia. 
Nie tak szybko! – popielcowy przysta-
nek 

IVA 

17.  

Kierowanie do świadomego 
i odpowiedzialnego planowania dalszej 
drogi kształcenia i wyboru zawodu. 

- sporządza plan przemiany życia. Tabor – Góra Przemienienia IVA 

- określa hierarchię wartości w swoim życiu. Pielgrzymka do świątyni IVA 

- wykazuje chęć przemiany życia. 
Nie tak szybko! – popielcowy przysta-
nek 

IVA 

18.  

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- ceni zgodne współdziałanie w grupie kole-
żeńskiej; 

- wyraża troskę o sprawiedliwość i zgodę, 
przyczyniając się do łagodzenia konfliktów 
w swoim otoczeniu. 

Izrael i Juda – podzielone królestwa IVA 

- przyczynia się do budowania pokoju 
w swoim środowisku. 

Przez zamknięte drzwi – niezwykłe 
wejście 

IVA 

19.  
Zintegrowanie ze środowiskiem 
lokalnym całej społeczności szkolnej 

- przyczynia się do budowania pokoju 
w swoim środowisku. 

Przez zamknięte drzwi – niezwykłe 
wejście 

IVA 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

oraz rodziców. 

20.  

Stwarzanie warunków do integralnego 
traktowania siebie świata i innych 
ludzi. 

- przyczynia się do budowania pokoju 
w swoim środowisku. 

Przez zamknięte drzwi – niezwykłe 
wejście 

IVA 

- uzasadnia, że warunkiem szczęścia jest 
otrzymywanie i okazywanie miłości. 

W poszukiwaniu ogrodu Eden – opo-
wiadanie o szczęściu 

IVA 

21.  

Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych grup 
ludzi. 

- wyraża gotowość naśladowania Maryi w 
Jej służbie, chętnie pomaga innym. 

Ain Karim – niecodzienna podróż IVA 

- wyraża gotowość pomocy innym w ich 
trudnych sytuacjach. 

Przez pustynię pod Bożą opieką IVA 

- okazuje szacunek ludziom ubogim. Betlejem – Grota Narodzenia IVA 
- okazuje wrażliwość na ludzkie cierpienie, 
niosąc pomoc chorym i niepełnosprawnym 
oraz modląc się w ich intencji. 

Kafarnaum – wystarczy wierzyć IVA 

- wyraża szacunek wobec chorych 
i niepełnosprawnych oraz chętnie spieszy im 
z pomocą. 

Lourdes – troska o chorych IVA 

- uzasadnia potrzebę włączenia się 
w realizację apostolskiej misji. 

Po krańce ziemi – apostolska misja IVA 

- charakteryzuje warunki życia i nauki dzieci 
w krajach misyjnych. 

Afryka i Azja – Ewangelia na krańcach 
świata 

IVA 

 
H. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

9.  

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- potrafi wskazać kilka dobrych czynów, któ-
re należy praktykować w Wielkim 
Poście. 

Nie tak szybko! – popielcowy przysta-
nek 

IVA 

- umie zastosować uczynki miłosierdzia 
w sytuacjach typowych i problemowych. 

Drogi powrotu – Bóg szuka tych, któ-
rzy zbłądzili 

IVA 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

- definiuje pojęcia: cichy i pokorny, zadośću-
czynienie, wynagrodzenie. 

Serce otwarte dla wszystkich – pierw-
sze piątki miesiąca 

IVA 

- uzasadnia, że warunkiem szczęścia jest 
otrzymywanie i okazywanie miłości. 

W poszukiwaniu ogrodu Eden – opo-
wiadanie o szczęściu 

IVA 

- sprzeciwia się wszelkiej krzywdzie 
i niesprawiedliwości. 

Egipt – kraina urodzaju i ziemia niewo-
li 

IVA 

- kieruje się prawdą i miłością w relacjach 
z innymi. 

Dziedziniec Piłata – przed sądem IVA 

10.  

Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 
i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

- wskazuje miejsca pamięci poświęcone bo-
haterom w swoim środowisku i kraju; 

- uzasadnia, że miłość Ojczyzny oraz pamięć 
o jej bohaterach jest naszym obowiązkiem. 

Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce 
wdzięczności bohaterom 

IVA 

- wie, że Matka Boża objawiała się w Fatimie 
co miesiąc od 13 V do 13 X 1917 r. 

Fatima – miejsce spotkania z Maryją IVA 

- podaje przykłady ludzi z własnego regionu, 
którzy zasłużyli się dla dobra Ojczyzny. 

Kanaan – Ziemia Święta, darowana 
przez Boga 

IVA 

- rozpoznaje na fotografii Jasną Górę oraz 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej; 
- wie, że do Częstochowy wędrują liczne 
grupy pielgrzymów – zna słowa Apelu Ja-
snogórskiego; 
- wymienia ważne miejsca na Jasnej Górze 
(kaplica Cudownego Obrazu, polowy ołtarz 
„na szczycie”, skarbiec, droga krzyżowa na 
wałach); 
- uzasadnia, dlaczego różne grupy ludzi, 
w tym dzieci pierwszokomunijne, pielgrzy-
mują na Jasną Górę. 

Częstochowa – niezwykła wycieczka IVA 

- wie, że Łagiewniki wiążą się z osobą św. 
Faustyny oraz przesłaniem Bożego Miłosier-
dzia. 

Łagiewniki – iskra Miłosierdzia IVA 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

- wie, że Wadowice to rodzinne miasto pa-
pieża Jana Pawła II. 

Wadowice – tu wszystko się zaczęło IVA 

11.  

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

- wyraża odpowiedzialną troskę o przyrodę. 
Miejsca wakacyjnych wspomnień – 
wspaniałość świata 

IVA 

- wskazuje miejsca pamięci poświęcone bo-
haterom w swoim środowisku i kraju; 

- uzasadnia, że miłość Ojczyzny oraz pamięć 
o jej bohaterach jest naszym obowiązkiem. 

Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce 
wdzięczności bohaterom 

IVA 

- dba o własny rozwój dla dobra Ojczyzny. 
Kanaan – Ziemia Święta, darowana 
przez Boga 

IVA 

12.  

Kształtowanie umiejętności oceny 
własnych zachowań rozróżnienia dobra 
od zła oraz wykazania się odwagą 
cywilną i gotowości do ponoszenia 
konsekwencji popełnionych błędów. 

- potrafi wskazać kilka dobrych czynów, któ-
re należy praktykować w Wielkim 
Poście. 

Nie tak szybko! – popielcowy przysta-
nek 

IVA 

- podaje przykłady zachowań, które niszczą 
poczucie szczęścia; 
- wyjaśnia, na czym polega zło każdego grze-
chu; 
- przeprasza Boga w modlitwie za swoje 
grzechy. 

Za bramą raju – opowiadanie 
o nieszczęściu grzechu 

IVA 

- wyraża postawę zadośćuczynienia za grze-
chy swoje i innych. 

Serce otwarte dla wszystkich – pierw-
sze piątki miesiąca 

 
IVA 

- wyraża troskę o sprawiedliwość i zgodę, 
przyczyniając się do łagodzenia konfliktów w 
swoim otoczeniu. 

Izrael i Juda – podzielone królestwa IVA 

- sprzeciwia się wszelkiej krzywdzie 
i niesprawiedliwości. 

Egipt – kraina urodzaju i ziemia niewo-
li 

IVA 

- upomina kolegów, którzy kłamią. Dziedziniec Piłata – przed sądem IVA 
- potrafi odnieść wydarzenia drogi krzyżowej 
Jezusa do swoich „krzyży”. 

Ulice Jerozolimy – ostatnia droga IVA 

13.  Wdrażanie zasad savoir – vivre.  - wyraża szacunek wobec kapłanów. Wieczernik – ofiara z samego siebie IVA 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

- wyraża szacunek dla zmarłych, dbając o ich 
groby. 

Cmentarz – miejsce pamięci i modlitwy IVA 

14.  

Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, godność 
i duma narodowa.  

- rzetelnie wypełnia obowiązki domowe 
i modli się za swoją rodzinę. 

Ponownie Nazaret – rodzinny dom Je-
zusa 

IVA 

- wymienia praktyki religijne, które są jego 
obowiązkiem; 

- wyraża troskę o wypełnianie praktyk reli-
gijnych, uznając je za swój obowiązek. 

Pielgrzymka do świątyni IVA 

- okazuje szacunek ludziom ubogim. Betlejem – Grota Narodzenia IVA 
- stara się sumiennie wykonywać swoje ob-

owiązki szkolne i domowe. 
Góra Oliwna – zapatrzeni w niebo IVA 

- uzasadnia obowiązek troski o groby na-
szych bliskich, a także nieznanych nam zmar-
łych. 

Cmentarz – miejsce pamięci i modlitwy IVA 

15.  

Rozwijanie i wspieranie działalności 
wolontarystycznej. 

- uzasadnia potrzebę częstego przystępowa-
nia do Komunii Świętej, łącząc tę praktykę 
z chętną pomocą bliźnim; 

- wyraża gotowość naśladowania Maryi w Jej 
służbie, chętnie pomaga innym. 

Ain Karim – niecodzienna podróż IVA 

- wyraża gotowość pomocy innym w ich 
trudnych sytuacjach. 

Przez pustynię pod Bożą opieką IVA 

- okazuje wrażliwość na ludzkie cierpienie, 
niosąc pomoc chorym i niepełnosprawnym 
oraz modląc się w ich intencji. 

Kafarnaum – wystarczy wierzyć IVA 

- wyraża szacunek wobec chorych 
i niepełnosprawnych oraz chętnie spieszy im 
z pomocą. 

Lourdes – troska o chorych IVA 

16.  
Wstępne kształtowanie postaw wyrażających 
szacunek do symboli i tradycji narodowych 
oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą 

- wyraża troskę o systematyczność osobistej 
modlitwy, uwzględniając ją w planie swojego 
dnia. 

Góra i równina – modlitwa i moc IVA 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

i społecznością lokalną. - wskazuje miejsca pamięci poświęcone bo-
haterom w swoim środowisku i kraju; 

- uzasadnia, że miłość Ojczyzny oraz pamięć 
o jej bohaterach jest naszym obowiązkiem, 

- wyraża szacunek dla miejsc pamięci 
o bohaterach. 

Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce 
wdzięczności bohaterom 

IVA 

- wyraża szacunek względem Biblii jako 
księgi o miłości Boga do człowieka. 

Niezwykła biblioteka – Pismo Święte IVA 

- wyraża szacunek dla Matki Bożej, spełnia-
jąc jej prośbę wypowiedzianą w Fatimie 
(chętnie modli się na różańcu). 

Fatima – miejsce spotkania z Maryją IVA 

- wyjaśnia, dlaczego chrześcijanie świętują 
niedzielę. 

Pusty grób – największe zwycięstwo IVA 

- wyjaśnia, jakie znaczenie dla przechodniów 
mają przydrożne kapliczki; 
- uzasadnia budowanie przydrożnych kapli-
czek; 
- wyraża zainteresowanie historią przydroż-
nych kapliczek; 
- charakteryzuje motywy troski o piękny 
wygląd kapliczek. 

Na rozstaju dróg – przydrożne krzyże 
i kapliczki 

IVA 

 
I. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

9.  

Zapobieganie zjawisku agresji 
i przemocy, propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród uczniów naszej 
szkoły, budowanie przyjaznego klimatu 
w szkole, wzmacnianie więzi 

- wyraża gotowość naśladowania Maryi w Jej 
służbie, chętnie pomaga innym. 

Ain Karim – niecodzienna podróż IVA 

- przyczynia się do budowania pokoju 
w swoim środowisku. 

Przez zamknięte drzwi – niezwykłe 
wejście 

IVA 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

z rówieśnikami, nauczycielami 
i wychowawcami. 

- wyjaśnia, na czym polega zło każdego grze-
chu. 

Za bramą raju – opowiadanie 
o nieszczęściu grzechu 

IVA 

- sprzeciwia się wszelkiej krzywdzie 
i niesprawiedliwości. 

Egipt – kraina urodzaju i ziemia nie-
woli 

IVA 

 
Klasy piąte  

 
 PLAN WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

KLASY  VA, VB 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

4. Cel wychowania: 
Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości ( intelektualnej, psychicznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej i 
duchowej) poprzez wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości. 

 

5. Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów 
 wnioski z ewaluacji 
 obserwacje wychowawcy klasy i nauczycieli  
 badania ankietowe skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 

 
6.  Planowane efekty działań wychowawczo - profilaktycznych 

Uczeń: 
 zna swoje prawa i obowiązki  
 dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych w warunkach szkolnych, domowych i w sieci 
 wywiązuje się z  powierzonych mu funkcji i zadań i umie współpracować w grupie rówieśniczej 
 jest aktywny na forum klasy i szkoły i chętnie ją reprezentuje, wykorzystując swoje talenty i uzdolnienia, w konkursach, zawodach sporto-

wych, akademiach, 
 zna i stosuje zasady dobrego wychowania, odznacza się wysoką kulturą osobistą, kieruje się empatią i dostrzega potrzeby innych, 
 jest otwarty na pomoc kolegom o specyficznych potrzebach edukacyjnych, 
 nie ulega uzależnieniom od impulsywnych zachowań i  środków psychoaktywnych i jest asertywny w sytuacji negatywnych wpływów gru-

py 
 dba o swoje zdrowie poprzez aktywny i zdrowy styl życia oraz pogłębianie wiedzy o zdrowym odżywianiu 
 panuje nad emocjami i umie radzić sobie ze swoją złością oraz zna techniki rozładowania agresji 
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 w relacjach z kolegami jest otwarty i przyjaźnie nastawiony, a swoim zachowaniem daje przykład innym 
 docenia swoje mocne strony, ma poczucie własnej wartości  
 ma świadomość swojej roli i miejsca w grupie oraz poczucie współodpowiedzialności za wspólnie podejmowane decyzje, 
 zna historię ojczystą, szanuje symbole i święta narodowe i czynnie uczestniczy w narodowych obchodach 100- lecia niepodległości 
 zna historię i kulturę miejsca zamieszkania i utożsamia się ze swoją „małą ojczyzną”, 
 planuje swoją pracę, naukę, wypoczynek i jest odpowiedzialny 
 zna specyfikę pracy zawodowej swojej rodziny i wykazuje zainteresowanie własnym rozwojem w przyszłości 
 potrafi bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z zasobów dostępnych w sieci 
 dostrzega potrzeby innych ludzi, angażuje się  w wolontariat 
 

II. TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASY  VA, VB 
 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Aneta Żak-Froch 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

E. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 

1. 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

 pracuje nad własną motywacją; 
 analizuje czynniki, które go demoty-

wują; 
 dostrzega zalety zdrowego trybu ży-

cia; 

Czy dbam o swoje zdrowie? Właściwe 
nawyki żywieniowe. 
Czy prowadzę higieniczny tryb życia ? 
– sport przepisem na zdrowie. 
 
 

 

2. 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

 kształtuje umiejętności podejmowa-
nia i realizacji zachowań prozdro-
wotnych; 

Aktywność ruchowa sposobem na dobre 
samopoczucie i rozładowanie złych 
emocji 

 

3. 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

 prezentuje sposoby pokonywania 
własnych słabości oraz akceptowania 
ograniczeń i niedoskonałości 

Akceptacja siebie i poczucie własnej 
wartości. 
Dzień Dziecka  w naszej klasie. Poraż-
ka czy doświadczenie – jestem warto-
ściowym człowiekiem jak inni. 
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F. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 

1. 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych 
i rozumienia ich poglądów.   rozwija umiejętności rozumienia in-

nych, co sprzyja efektywnej współ-
pracy; 

 jest otwarty na doświadczenia innych 
ludzi, ich sposobów rozwiązywania 
problemów, na nową wiedzę; 

Rodzina , obowiązki jej członków – czy 
potrafię dawać i przyjmować? 
Dzień Kobiet w klasie, szkole, domu – 
rola kobiety w XXI wieku. 
Kocha, lubi , szanuje- jak okazujemy 
swoje uczucia? 
Dzień Matki – o szacunku do rodziców i 
najbliższych. 
Stosunki międzyludzkie. Jak unikać i 
radzić sobie z konfliktami? 

 

2. 

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości, predyspozycji, talentów 
i ich twórczym wykorzystaniu. 

 Rozwija świadomość dotyczącą roli 
osób znaczących i autorytetów; 

 Poszukuje autorytetów do naślado-
wania 

 Ujawnia chęć działania na rzecz in-
nych osób w celu poprawy ich sytua-
cji ( wolontariat) 

W jaki sposób czcimy pamięć naszych 
zmarłych? 
Moje miejsce w grupie – czy jestem 
człowiekiem kulturalnym? 
Henryk Sienkiewicz – co wiemy o pa-
tronie naszej szkoły? 
Moje mocne i słabe strony – podsumo-
wanie wyników w I półroczu 
Kim są – zawody naszych rodziców? 
 

 

3. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

 Ma poczucie przynależności do gru-
py ( samorząd uczniowski, klub, dru-
żyna, wspólnota); 

Czy mogę wygrać wybory? Czy jeste-
śmy zgranym zespołem klasowym? 
Dzień Chłopca – zabawy integrujące 
zespół klasowy. 
Czy jestem dobrym kolegą/ koleżanką? 
– Nie krzywdzę nikogo! 
 

 

 
G. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  

 
Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 

1. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

 Rozwija swoje zainteresowania i pa-
sje; 

Jak ciekawie i bezpiecznie spędzić ferie 
zimowe – giełda pomysłów. 
Kto czyta żyje wielokrotnie – dobra 
książka moim przyjacielem. 

   

2. 

Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć 
stanów psychicznych i radzeniu sobie 
ze stresem.   Rozwija umiejętność wyrażania wła-

snych emocji; 

Zasady Fair Play w sporcie i życiu co-
dziennym. 
 Emocje, emocje, emocje…- jak sobie z 
nimi poradzić? 
 

3. 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

 Ma świadomość dotyczącą praw, 
wartości, wpływów oraz postaw; 

Sprzątanie Świata.  
Święto Niepodległości. Poszanowanie 
symboli narodowych i godne obchody  
100- lecia niepodległości Ojczyzny. 
Rocznica uchwalenia Konstytucji III 
Maja 

 

4. 

Wdrażanie zasad savoir – vivre.  
 Rozwija umiejętność właściwego 

zachowania się z uwzględnieniem sy-
tuacji i miejsca; 

Tworzymy dekalog kulturalnego ucznia 
naszej klasy- z kulturą za pan brat. 
 Savoir vivre na co dzień i od święta. 

 Dzień Nauczyciela – czy umiem 
wyrażać wdzięczność i szacunek? 

 

5. 

Rozwijanie i wspieranie działalności 
wolontarystycznej. 
 
 
 
 

 

 Wykazuje chęć do działania na rzecz 
innych osób w celu poprawy ich sy-
tuacji; 

 Wspiera w sposób czynny liczne ak-
cje charytatywne organizowane na te-
renie szkoły i środowisku 

Tradycje wielkanocne. Świąteczna ak-
cja charytatywna – naucz się pomagać. 
Jestem wrażliwy, pomagam innym - 
udział uczniów w akcji Góra Grosza, 
zbiórce na rzecz schroniska dla zwie-
rząt, zbiórce na rzecz wychowanków 
Domu Dziecka. 

 

 
 

H. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 

1. 
Wdrażanie postaw asertywnych 
(używki, alkohol, narkotyki, dopalacze 
i inne środki odurzające)  

 Angażuje się w prawidłowe i zdrowe 
zachowania; 

Upominek ale jaki?-Jak zrobić przy-
jemność bliskim. Pogadanka na temat 
przyczyn i skutków nałogów. 

 

2. 

Przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym, edukacja dotycząca 
szkodliwości nikotyny i alkoholu oraz 
innych substancji uzależniających 

 Angażuje się w prawidłowe i zdrowe 
zachowania; 

Jak pogodzić pracę z wypoczynkiem – 
mój plan dnia. 

 

3. 

Kształtowanie właściwych postaw 
wobec współczesnych zagrożeń świata 
(choroby i epidemie, zagrożenia 
płynące z Internetu)  

 Rozpoznaje symptomy uzależnienia 
od komputera i Internetu; 

Uzależnieniom mówimy NIE! -
bezpieczne dziecko w sieci. 
 

 

4. 

Psychoedukacja dzieci i rodziców 
dotycząca zagrożeń płynących 
z nadmiernego korzystania z mediów. 

 Rozpoznaje symptomy uzależnienia 
od komputera i Internetu; 

Świat mediów – miła rozrywka czy po-
żeracz czasu? 
Jak spędzamy czas wolny? Słów kilka 
 o naszych zainteresowaniach 

 

5. 

Zapobieganie zjawisku agresji 
i przemocy, propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród uczniów naszej 
szkoły, budowanie przyjaznego klimatu 
w szkole, wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i wychowawcami. 

 Posiada umiejętność prowadzenia 
rozmowy w sytuacji konfliktu – pod-
stawy negocjacji i mediacji; 

 Identyfikuje przyczyny własnego 
postępowania; 

Tak samo językiem jak i pięścią – agre-
sji słownej mówimy NIE! 

 

6. 

Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego.  

 Dokonuje analizy wpływu nastawie-
nia do siebie i innych na motywację 
do podejmowania różnorodnych za-
chowań; 

Wkrótce wakacje. Jak zdrowo i bez-
piecznie wypoczywać? 

 
 

7. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

 Zna zasady poruszania się po drodze; 
 Zna szkolny regulamin dowozów i 

odwozów; 
 Zna konsekwencje łamania regula-

minu  

Zapoznanie uczniów z regulaminem 
dowozów i odwozów oraz zasadami 
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. 
Prawa i obowiązki uczniów. 
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 
 
1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. 
przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych 
potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 
5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 
6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 
7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 
podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 
8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w 
szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 
9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych i integracyjnych. 
 
Klasy 4-8 
1. Jak wzbudzić w sobie motywację wewnętrzną? - zajęcia z wykorzystaniem kwestionariusza mierzenia motywacji osiągnięć. Klasy 6-8 (zajęcia 
ze wsparciem pedagoga lub psychologa). 
2. „Reaguj! Czas biegnie” - spot kampanii edukacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i PKP Intercity uwrażliwianie na potrzeby osób 
bezdomnych i uzależnionych (https://www.youtube.com/watch?v=U8qSZrhvxiI). 
3. Burza - „Reaguj! Czas biegnie”; - 2. część kampanii edukacyjnej RCB i PKP Intercity https://www.youtube.com/watch?v=MQFWlRFTA9w). 
Zasady bezpiecznego zachowania sie podczas burzy. 
4. Kampania społeczna „Kolejowe ABC” – animacja 3D Rogatek - Urząd Transportu Kolejowego. Zasady bezpiecznego korzystania z 
przejazdów kolejowych. 
(https://www.youtube.com/watch?v=tgAZNAmVFaQ; 
https://www.youtube.com/watch?v=w3LjRLmw0EY; 
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5. Profilaktyka alkoholowa; Alkohol, energetyki, e-papierosy – niebezpieczna moda; (zajęcia ze wsparciem pedagoga lub psychologa). 
6. Profilaktyka „Smashed”, międzynarodowy program prewencji spożywania alkoholu przez młodzież. 
(https://smashedpolska.pl/?page_id=1710) 
7. SOS - potrzebujesz pomocy?! - dziecięcy telefon zaufania. Czym zajmuje sie Rzecznik Praw Dziecka? 
(https://www.youtube.com/watch?v=8OeyF_Ynpi8&amp;t=2s;https://youtu.be/ysky85Aipto) 
8. Klikam z głową. Kampania RPD (https://youtu.be/B3w_r-umye4; https://youtu.be/Iyx7jsK68S8; 
9. Jestem ok- kampania Fundacji dajemy dzieciom siłę. Temat dla klas 4-6 (https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=378) 
Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w tematykę szkodliwych treści nadawanych online, nauczenie dzieci krytycznego podejścia do 
internetowej popularności i odróżniania nadawców internetowych pozytywnych od negatywnych, a także zapoznanie 
z ideą ciało pozytywności.  
10. Profilaktyka chorób nowotworowych; Czerniakowe abecadło; - ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. 
11. Dobrze ze złością. Jak wspierać dzieci i młodzież w konstruktywnym radzeniu sobie ze złością (https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-
psychiczne-dzieci-i-mlodziezy- materialy-do-pobrania/) 
12. Zarządzanie emocjami – krok w stronę zdrowia psychicznego (https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-
materialy-do-pobrania/) 
13. Powrót ucznia do równowagi – rola środowiska szkolnego (https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-
materialy-do-pobrania/) 
14. Popkulturowe ramy tożsamości. Media, kultura popularna, internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości 
(https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-materialy-do-pobrania/) 
15. Nie każdy problem to dramat − nastolatek w klasie (https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-materialy-do- 
pobrania/) 
16. Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy. Scenariusze zajęć profilaktycznych (https://www.ore.edu.pl/2015/03/profilaktyka-uzaleznien/) 
17. „Nowe zagrożenie – dopalacze” (https://www.ore.edu.pl/2015/03/profilaktyka-uzaleznien/) 
18. Przeciwdziałanie agresji i przemocy scenariusze zajęć do wyboru (https://www.ore.edu.pl/2015/03/agresja-i-przemoc-2/) 

 
 

TEMATY GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASOWEGO: 

WRZESIEŃ 
1. Zapoznanie z regulaminem oceniania zachowania oraz 
przypomnienie Statutu Szkoły. Bezpieczna droga do i ze szkoły. 
Wybór samorządu klasowego. Prawa i obowiązki ucznia. 
2.  Czy mogę wygrać wybory? Czy jesteśmy zgranym zespołem 
klasowym? 

3. Emocje, emocje, emocje … jak sobie z nimi radzisz?     79-ta 
rocznica wybuchu II wojny światowej – przygotowanie do konkursu 
poezji patriotycznej. 
4. Dzień Chłopca – zabawy integrujące zespół klasowy  
PAŹDZIERNIK 
1. Czy jestem dobrym kolegą /koleżanką? – nie krzywdzę nikogo! 
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2. Dzień Nauczyciela – czy umiem wyrażać wdzięczność i 
szacunek? 
3. Kultura osobista w klasie i szkole 
4. W jaki sposób czcimy pamięć naszych zmarłych? 
LISTOPAD 
1. Święto Niepodległości. Poszanowanie symboli narodowych i 
godne obchody 100- lecia niepodległości Ojczyzny. 
2. Savoir - vivre na co dzień i od święta 
3. Jak pogodzić pracę z wypoczynkiem – mój plan dnia. 
4. Wróżby i zabawy andrzejkowe w gronie przyjaciół - Ja w 
przyszłości. Akceptacja siebie i poczucie własnej wartości. 
GRUDZIEŃ 
1. Upominek ale jaki? Jak zrobić przyjemność bliskim.  
   Pogadanka na temat przyczyn i skutków nałogów. 
2. Rodzina, obowiązki jej członków - czy potrafię dawać i 
przyjmować? 
3. Wigilia, Święta Bożego Narodzenia. Wokół tradycji 
STYCZEŃ 
1. Stosunki międzyludzkie. Jak unikać i radzić sobie z konfliktami? 
2. Moje miejsce w grupie. Czy jestem człowiekiem kulturalnym? 
3. Moje mocne i słabe strony. Podsumowanie wyników w I półroczu 
4. Jak spędzamy wolny czas? Słów kilka  o naszych 
zainteresowaniach 
5. Uzależnieniom mówimy NIE! -bezpieczne dziecko w sieci. 
LUTY 
1. Kocha, lubi, szanuje – jak okazujemy swoje uczucia 
2. Jak ciekawie i bezpiecznie spędzić ferie zimowe? – giełda 
pomysłów.  

MARZEC 
1. Dzień Kobiet w klasie, szkole i domu – rola kobiety w XXI 
wieku. 
2. Aktywność ruchowa sposobem na dobre samopoczucie i 
rozładowanie złych emocji 
3. Kto czyta, żyje wielokrotnie – dobra książka moim przyjacielem. 
4. Świat mediów – miła rozrywka czy pożeracz czasu? 
KWIECIEŃ 
1. Tradycje wielkanocne. Świąteczna akcja charytatywna – naucz 
się pomagać 
2. Czy dbam o swoje zdrowie? Właściwe nawyki żywieniowe. 
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
MAJ 
1. Tak samo językiem, jak i pięścią – agresji słownej mówimy NIE! 
2. Zasady Fair Play w sporcie i życiu codziennym 
3. Dzień Matki – o szacunku do rodziców i najbliższych 
4. Dzień Dziecka  w naszej klasie. Porażka czy doświadczenie – 
jestem wartościowym człowiekiem jak inni. 
CZERWIEC 
1. Henryk Sienkiewicz – co wiemy o patronie naszej szkoły? 
2. Samoocena dorobku ucznia i klasy – podsumowanie pracy w 
bieżącym roku. Wkrótce wakacje. Jak zdrowo i bezpiecznie 
wypoczywać? 
 
 
 
 

III. PROGRAMY PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z PRZEDMIOTÓW W KL V A, VB 
 

Język polski  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Ewa Wachowicz 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
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A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

11. 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

- Wie jak radzić sobie w sytuacjach ryzy-
kownych, prezentuje postawę asertywną w 
sytuacjach  związanych z narkotykami, al-
koholem, używkami 

Wszystkie zajęcia, na których omawia-
ne są utwory dotyczące uzależnień i 
postaw jakie należy zająć wobec osób 
namawiających do spróbowania uży-
wek 

Va 

12. 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

- Wie jaką zachować postawę w sytuacjach 
stresowych i jak radzić sobie z trudnościami 
napotykanymi w życiu 

Wszystkie zajęcia, na których omawia-
ne są utwory prezentujące różne posta-
wy wobec życia 

 Va 

 
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

22. 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.  

- Tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne, wyraża i uzasadnia swo-
je opinie, przedstawia opinie innych osób. 
Wie w jaki sposób poprawnie prowadzić 
dyskusję 

Temat : jak należy poprawnie prowa-
dzić dyskusję? 
Tematy zajęć, na których prowadzona 
jest dyskusja, uczniowie wypowiadają 
swoje zdanie, oceniają daną sytuację i 
zachowanie innych 

 Va 

23. 
Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

- Wie jak tworzyć teksty prozatorskie i poet-
yckie 

Tematy zajęć, na których uczniowie 
tworzą własne teksty .  
Uczestnictwo w konkursach 

Va 

24. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- Wie w jaki sposób pracować w grupie 

Wszystkie zajęcia , na których ucznio-
wie rozwiązują problemy w grupie, 
zajęcia z wykorzystaniem projektu 
edukacyjnego 

 Va 

25. 
Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, 

- Wie jak zachować się w stosunku do osób 
niepełnosprawnych 

Wszystkie zajęcia, na których omawia-
ne są utwory o traktowaniu osób nie-

 Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

dostrzeganie potrzeb różnych grup 
ludzi. 

pełnosprawnych 

26. 
Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej  

- Wie w jaki sposób korzystać z Internetu, 
umie wyszukiwać informacje potrzebne do 
pracy na lekcji 

Zajęcia, do których należy przygotować 
się wykorzystując komputer, internet 

Va 

 
 

C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

17. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- Wie co to jest dobro i zło, prawda i kłam-
stwo 

- Umie dostrzegać piękno w otaczającym go 
świecie 

Wszystkie zajęcia, na których analizo-
wane są utwory prozatorskie oraz utwo-
ry ukazujące postawy moralne człowie-
ka 
,,Dziwny ten świat,, plansza 
Czesław Miłosz ,, Przypowieść o ma-
ku”, Julian Tuwim ,,Dwa wiatry”, Ju-
lian Tuwim ,,Deszczyk”, Joanna Kul-
mowa ,, Taka droga co się nie kończy” 
Biblia – Przypowieści, Jan Parandow-
ski ,, Mitologia” 

 Va 

18. 

Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 
i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

- Wie co to jest moja mała ojczyzna 
- Zna historię swojej miejscowości 

Wszystkie zajęcia, na których jest mo-
wa o małej ojczyźnie                                
i na których poznawana jest historia  
Polski, regionu, miejscowości 

 
 
 Va 

19. 
Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  - Wie co to jest duma narodowa, patriotyzm  

Wszystkie zajęcia, na których jest mo-
wa o patriotyzmie  
Maria Dąbrowska ,, Marcin Kozera” 

Va 

20.     

21. 
Wdrażanie zasad savoir – vivre.  

- Wie jak zachować się w danej sytuacji 
Zajęcia, na których omawiane są zasa-
dy kulturalnego zachowania 

 Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

22. 
Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, godność 
i duma narodowa.  

- Wykorzystuje w interpretacji tekstów ele-
menty wiedzy o historii i kulturze 

Tematy dotyczące utworów mówiące o 
miłości i szacunku do ojczyzny 
Maria Dąbrowska ,, Marcin Kozera” 

Va 

 
D. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

10. 
Wdrażanie postaw asertywnych 
(używki, alkohol, narkotyki, dopalacze i 
inne środki odurzające)  

- Wie co to są używki, narkotyki, dopalacze i 
inne środki odurzające. Zna pojęcie aser-
tywności 

Tematy zajęć, na których omawiana 
jest szkodliwość używek 

 Va 

 
Język angielski 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Aleksandra Durczak 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
 

I. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. Kształtowanie umiejętności 
podejmowania i realizacji 
zachowań prozdrowotnych.  
 

 opisuje swoje nawyki żywieniowe 
 uzyskuje i przekazuje informacje 
 przekazuje w języku angielskim informacje za-

warte w materiałach wizualnych oraz informacje 
sformułowane w języku angielskim, stosuje stra-
tegie komunikacyjne oraz posiada świadomość 
językową 

 

Food - vocabulary. Jedzenie - 
wprowadzenie słownictwa. 

Va 

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu oraz znajduje w wypowiedzi i tek-
ście określone informacje 

 opisuje rysunek z wykorzystaniem poznanego 

City Creature - the picnic; 
countable and uncountable nouns 
with many, much, a lot of. City 
Creatures - piknik; rzeczowniki 
policzalne i niepoliczalne z many, 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

słownictwa 
 uzyskuje i przekazuje informacje 
 przekazuje w języku angielskim informacje za-

warte w materiałach wizualnych oraz informacje 
sformułowane w języku angielskim, stosuje stra-
tegie komunikacyjne oraz posiada świadomość 
językową 

much, a lot of. 

 reaguje na polecenia, znajduje w wypowiedzi i 
tekście określone informacje, określa główną 
myśl wypowiedzi i tekstu 

 opisuje swoje śniadanie 
 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
 przekazuje w języku angielskim informacje za-

warte w materiałach wizualnych oraz informacje 
sformułowane w języku angielskim, stosuje stra-
tegie komunikacyjne oraz posiada świadomość 
językową 

Typical breakfast - listening and 
writing. Typowe śniadanie - 
odbiór tekstów słuchanych i 
wypowiedź pisemna. 

 

 
J. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

23. Rozwijanie umiejętności 
rozumienia innych, która sprzyja 
efektywnej współpracy.  
 

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście 
określone informacje 

 opisuje swojego najlepszego przyjaciela, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, stosuje właściwy styl 
wypowiedzi 

 przedstawia inne osoby, przekazuje informacje 
 przekazuje w języku angielskim informacje za-

warte w materiałach wizualnych oraz informacje 
sformułowane w języku angielskim, stosuje stra-

My best friend - listening and 
writing. Mój najlepszy przyjaciel 
- odbiór tekstów słuchanych i 
wypowiedź pisemna. 

Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

tegie komunikacyjne oraz posiada świadomość 
językową 

24. Kształtowanie otwartości na 
doświadczenia innych ludzi, ich 
sposobów rozwiązywania 
problemów, na nową wiedzę.  
 

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście 
określone informacje 

 przedstawia fakty dotyczące ubioru w szkole 
 uzyskuje i przekazuje informacje 
 przekazuje w języku angielskim informacje za-

warte w materiałach wizualnych oraz sformuło-
wane w języku angielskim, posiada podstawową 
wiedzę o krajach anglojęzycznych z uwzględnie-
niem kontekstu globalnego, posiada wrażliwość 
międzykulturową, stosuje 

Get Culture! Schools in the UK. 
Szkoły w Wielkiej Brytanii - 
elementy kultury. 

 

25. Rozwijanie świadomości 
dotyczącej roli osób znaczących i 
autorytetów. 

 reaguje na polecenia, znajduje w wypowiedzi i 
tekście określone informacje 

 opisuje ludzi, przedmioty, miejsca 
 uzyskuje i przekazuje informacje 
 przekazuje w języku angielskim informacje za-

warte w materiałach wizualnych oraz informacje 
sformułowane w języku angielskim, stosuje stra-
tegie komunikacyjne oraz posiada świadomość 
językową 

World records - reading. Rekordy 
świata - odbiór tekstu czytanego. 

 

 
K. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. Rozwijanie zainteresowań i pasji 
uczniów.  
 

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu, określa intencje autora tekstu, 
znajduje w wypowiedzi i tekście określone in-
formacje 

 opisuje swój ulubiony dzień i formy spędzania 

My favourite day - listening and 
writing. Ulubiony dzień tygodnia 
- odbiór tekstów słuchanych i 
wypowiedź pisemna. 

 
Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

czasu wolnego, stosuje właściwy styl wypowiedzi 
 przekazuje informacje na temat ulubionego dnia, 

stosuje zwroty grzecznościowe 
 przekazuje w języku angielskim informacje za-

warte w materiałach wizualnych oraz sformuło-
wane w języku angielskim, stosuje strategie ko-
munikacyjne oraz posiada świadomość językową 

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu, określa kontekst wypowiedzi, 
znajduje w wypowiedzi i tekście określone in-
formacje 

 opisuje wydarzenia z przeszłości 
 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
 przekazuje w języku angielskim informacje za-

warte w materiałach wizualnych oraz sformuło-
wane w języku angielskim, stosuje strategie ko-
munikacyjne oraz posiada świadomość językową 

A great day out - listening and 
writing. Dzień poza domem - 
odbiór tekstów słuchanych i 
wypowiedź pisemna. 

 

2. Budowanie samoświadomości 
dotyczącej praw, wartości, 
wpływów oraz postaw.  

 reaguje na polecenia, znajduje w wypowiedzi 
określone informacje, określa główną myśl tekstu 

 opowiada o czynnościach związanych z wykony-
wanym zawodem, przedstawia plany na przy-
szłość 

 uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża swoje 
plany na przyszłość oraz pyta o plany innych 
osób 

 przekazuje w języku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizualnych oraz informacje 
sformułowane w języku angielskim, stosuje stra-
tegie komunikacyjne oraz posiada świadomość 
językową 

Jobs - vocabulary. Zawody - 
wprowadzenie słownictwa. 

Va 

3. Rozwijanie umiejętności  reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo- What's your favourite film? -  



68 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

wyrażania własnych emocji.  
 

wiedzi i tekstu, określa intencje nadawcy wypo-
wiedzi, znajduje w wypowiedzi i tekście określo-
ne informacje 

 opisuje upodobania, wyraża uczucia i emocje, 
stosuje styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża uczucia i emocje, stosuje zwroty grzecz-
nościowe 

 przekazuje w języku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizualnych oraz informacje 
sformułowane w języku angielskim, stosuje stra-
tegie komunikacyjne oraz posiada świadomość 
językową 

speaking. Jaki jest twój ulubiony 
film? Pytanie o opinie i 
wyrażanie opinii - wypowiedź 
ustna. 

4. Rozwijanie umiejętności 
właściwego zachowania się z 
uwzględnieniem sytuacji i 
miejsca 

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście 
określone informacje oraz określa intencje na-
dawcy tekstu 

 stosuje właściwy styl wypowiedzi 
 rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, uzysku-

je i przekazuje informacje, stosuje zwroty grzecz-
nościowe 

 przekazuje w języku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizualnych i sformułowane 
w języku angielskim, stosuje strategie komunika-
cyjne oraz posiada świadomość językową 

In a restaurant - speaking. W 
restauracji - zamawianie potraw 
w restauracji. 

Va 

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu, określa kontekst wypowiedzi, 
znajduje w wypowiedzi określone informacje, 
układa informacje w określonym porządku 

 stosuje właściwy styl wypowiedzi 
 uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża prośbę 

Buying a ticket - speaking. 
Kupowanie biletu na pociąg. 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 przekazuje w języku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizualnych, przekazuje w 
języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim, stosuje strategie komunika-
cyjne oraz posiada świadomość językową 

 
D. – SFERA BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

5. Rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania symptomów 
uzależnienia od komputera i 
internetu 

: Uczeń reaguje na polecenia, określa główną myśl 
wypowiedzi i tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście 
określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje urządzenia 
technologiczne, z których korzysta 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych 
oraz informacje sformułowane w języku angielskim, 
wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, 
stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada 
świadomość językową 

How do I use technology? - 
listening and writing. Jak 
korzystam z technologii? - odbiór 
tekstów słuchanych i wypowiedź 
pisemna. 

 
Va 

6. Rozwijanie umiejętności 
prowadzenia rozmowy w sytuacji 
konfliktu – podstawy negocjacji i 
mediacji. 

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście 
określone informacje 

 stosuje właściwy styl wypowiedzi 
 prowadzi rozmowę, uzyskuje i przekazuje infor-

macje, pyta o pozwolenie, udziela i odmawia po-
zwolenia 

 przekazuje w języku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizualnych oraz informacje 

Asking for and giving or refusing 
permission - speaking. Prośba o 
pozwolenie, udzielanie zgody i 
odmowa. 

Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

sformułowane w języku angielskim, stosuje stra-
tegie komunikacyjne oraz posiada świadomość 
językową 

 
Muzyka 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Adam Blachnicki 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
 

A.-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

2. 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

- Indywidualna i zespołowa ekspresja mu-
zyczna. 

1. Na dobry początek. Organizacja pra-
cy na lekcjach muzyki w klasie piątej 
2. Przedtakt i tajemnicze muzyczne 
znaki. Zastosowanie przedtaktu, repe-
tycji, volty, da capo al fine i fermaty 
3. Okresowa budowa utworu muzycz-
nego – zdania muzyczne 
4. Muzyka w roli głównej 
5. Dla nauczycieli. Pieśni okoliczno-
ściowe w układzie wielogłosowym 
7. Wolno, szybciej, coraz szybciej. 
Tempo w muzyce i jego rodzaje 
8. Forma ABA i ABA1. Trzyczęściowe 
formy muzyczne 
9. Metrum, czyli miara. Zagadnienia i 
pojęcia związane z metrum muzycznym 
10. Dzisiaj wielka rocznica… Pieśni 
żołnierskie i legionowe 
11. Andrzejkowe tradycje, zwyczaje i 
zabawy 

Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

13. Zwyczaje i tradycje bożonorodze-
niowe 
14. Kolędować Małemu…Kolędy i 
pastorałki 
15. W zimowym nastroju. Nastrój w 
muzyce 
16. Usprawiedliwione spóźnienie, czyli 
kanon.  
17. Zaśpiewajmy i zagrajmy w kanonie. 
19. Na wielu strunach. Instrumenty 
strunowe i ich podział  
20. Młodość Fryderyka Chopina. Życie 
i twórczość do roku 1830 
21. Na ludową nutę. Narodowe tańce 
polskie : krakowiak 
22. Folklor naszych sąsiadów. Folklor 
muzyczny krajów sąsiadujących z Pol-
ską  
23. Muzyka źródeł. Jak muzykowano w 
prehistorii  
24. Śpiewajmy razem – chór. Rodzaje 
chórów 
26. Muzyka i przyroda. Muzyka ilu-
stracyjna i muzyka programowa 
27. Na majówkę. Zabawy muzyczne z 
gestodźwiękami i instrumentami perku-
syjnymi 
28. O rodzinie w rytmie rock and rolla. 
Tworzenie portretów dźwiękowych 
29. Przy ognisku, czyli o akompania-
mencie. Funkcje i rodzaje akompania-
mentu 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

30. Wakacje! Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości zdobytych w klasie piątej 

 
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

27. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

-           Indywidualna i zespołowa ekspre-
sja                     muzyczna. 

1. Na dobry początek. Organizacja pra-
cy na lekcjach muzyki w klasie piątej 
2. Przedtakt i tajemnicze muzyczne 
znaki. Zastosowanie przedtaktu, repe-
tycji, volty, da capo al fine i fermaty 
3. Okresowa budowa utworu muzycz-
nego – zdania muzyczne 
4. Muzyka w roli głównej 
5. Dla nauczycieli. Pieśni okoliczno-
ściowe w układzie wielogłosowym 
7. Wolno, szybciej, coraz szybciej. 
Tempo w muzyce i jego rodzaje 
8. Forma ABA i ABA1. Trzyczęściowe 
formy muzyczne 
9. Metrum, czyli miara. Zagadnienia i 
pojęcia związane z metrum muzycznym 
10. Dzisiaj wielka rocznica… Pieśni 
żołnierskie i legionowe 
11. Andrzejkowe tradycje, zwyczaje i 
zabawy 
13. Zwyczaje i tradycje bożonorodze-
niowe 
14. Kolędować Małemu…Kolędy i 
pastorałki 
15. W zimowym nastroju. Nastrój w 

Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

muzyce 
16. Usprawiedliwione spóźnienie, czyli 
kanon.  
17. Zaśpiewajmy i zagrajmy w kanonie. 
19. Na wielu strunach. Instrumenty 
strunowe i ich podział  
20. Młodość Fryderyka Chopina. Życie 
i twórczość do roku 1830 
21. Na ludową nutę. Narodowe tańce 
polskie : krakowiak 
22. Folklor naszych sąsiadów. Folklor 
muzyczny krajów sąsiadujących z Pol-
ską  
23. Muzyka źródeł. Jak muzykowano w 
prehistorii  
24. Śpiewajmy razem – chór. Rodzaje 
chórów 
26. Muzyka i przyroda. Muzyka ilu-
stracyjna i muzyka programowa 
27. Na majówkę. Zabawy muzyczne z 
gestodźwiękami i instrumentami perku-
syjnymi 
28. O rodzinie w rytmie rock and rolla. 
Tworzenie portretów dźwiękowych 
29. Przy ognisku, czyli o akompania-
mencie. Funkcje i rodzaje akompania-
mentu 
30. Wakacje! Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości zdobytych w klasie piątej 

28. 
Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej  

- uczestniczy w tworzeniu artystycznych 

projektów edukacyjnych o charakte-

13. Zwyczaje i tradycje bożonorodze-
niowe 
20. Młodość Fryderyka Chopina. Życie 

Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

rze interdyscyplinarnym (również z 

wykorzystaniem technologii informa-

cyjnej); 

 

i twórczość do roku 1830 
21. Na ludową nutę. Narodowe tańce 
polskie : krakowiak 
23. Muzyka źródeł. Jak muzykowano w 
prehistorii  
24. Śpiewajmy razem – chór. Rodzaje 
chórów 
26. Muzyka i przyroda. Muzyka ilu-
stracyjna i muzyka programowa 

 
 

C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

26. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- poszukuje informacji o muzyce w wydaw-
nictwach książkowych, multimedialnych i 
innych dostępnych źródłach 

11. Andrzejkowe tradycje, zwyczaje i 
zabawy 
13. Zwyczaje i tradycje bożonorodze-
niowe 
20. Młodość Fryderyka Chopina. Życie 
i twórczość do roku 1830 
21. Na ludową nutę. Narodowe tańce 
polskie : krakowiak 
23. Muzyka źródeł. Jak muzykowano w 
prehistorii  
24. Śpiewajmy razem – chór. Rodzaje 
chórów 
26. Muzyka i przyroda. Muzyka ilu-
stracyjna i muzyka programowa 
 

 

27. 
Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 

- poznaje i popularyzuje przykłady muzycz-
nej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, 

4. Muzyka w roli głównej 
10. Dzisiaj wielka rocznica… Pieśni 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

tradycje swojego regionu;  żołnierskie i legionowe 
20. Młodość Fryderyka Chopina. Życie 
i twórczość do roku 1830 
23. Muzyka źródeł. Jak muzykowano w 
prehistorii  
30. Wakacje! Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości zdobytych w klasie piątej 
 

 
Plastyka  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Iwona Nocoń 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
 

A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

D.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań ryzy-
kownych, w tym nałogów 

- Projektuje graficzne formy użytko-
we(zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje 
przestrzenne formy dekoracyjne i scenogra-
ficzne, indywidualnie i w zespole; umiejęt-
ności te wykorzystuje w przygotowaniu 
imprez i uroczystości szkolnych np. powią-
zanych z kalendarzem różnego typu świąt 

1. Instalacja, działanie plastyczne w 
przestrzeni szkolnej o określonym prze-
słaniu (zapobieganie uzależnieniom) 

Va 

 
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

29. 
Zintegrowanie ze środowiskiem lokal-
nym całej społeczności szkolnej oraz 
rodziców 

- Projektuje graficzne formy użytko-
we(zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje 
przestrzenne formy dekoracyjne i scenogra-

1. Boże Narodzenie. Wprowadzenie do 
rzeźby. Uproszczone formy i bogata 
faktura. 

Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

ficzne, indywidualnie i w zespole; umiejęt-
ności te wykorzystuje w przygotowaniu 
imprez i uroczystości szkolnych np. powią-
zanych z kalendarzem różnego typu świąt 

- pracuje w grupie, podejmuje działania ze-
społowe i współpracę 

2. Płaskorzeźba. „Moneta lub medal 
okolicznościowy dla mamy, dziadka i 
babci z okazji ich dnia”. 
3. Kompozycje wielkanocne. 
 
4. Działanie integracyjne. Między rzeź-
bą a formą przestrzenną. 
 

30. 
Stwarzanie warunków do integralnego 
traktowania siebie, świata i innych lu-
dzi 

- tworzy prosty samodzielny obraz prawdy 
w przedstawianiu postaci 
- przedstawienie osobistego stosunku do 
piękna w rozmowie i we własnej prostej pra-
cy plastycznej 

1. W poszukiwaniu prawdy. Dwa na-
stroje portretowanej osoby – różne ob-
licza prawdy. 
2. W poszukiwaniu ideału. Różne obli-
cza piękna w różnych epokach 

Va 

31. 
Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy poza-
lekcyjnej 

- Stosuje różnorodne techniki plastyczne 
(proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, ma-
larskie, elementy obrazowania cyfrowego z 
wykorzystaniem graficznych programów 
komputerowych) 

- orientacyjna znajomość sposobu 
  korzystania z wirtualnych muzeów,  
  znajomość elementów prawa autorskiego 

1. Powtórzenie wiadomości o kompo-
zycji. Różne kompozycje w dziełach 
dawnych mistrzów – prezentacja kom-
puterowa. 
2. Dzieła sztuki i zabytki w muzeum 
i galerii. Zwiedzamy wirtualne mu-
zeum. 

Va 

 
C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

D.
Pomoc w określaniu i nazywaniu 
uczuć, stanów psychicznych i radzeniu 
sobie ze stresem 

- Wyraża w pracach plastycznych uczucia i 
emocje wobec rzeczywistości, a także pły-
nące z inspiracji muzycznych czy literac-
kich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, 
ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wy-
obrażone (także w korelacji z innymi 

1. O potrzebie tworzenia, ekspresji i 
kontakcie z naturą. 

Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

przedmiotami) 

E.
Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami i posta-
ciami dziejów Polski, Europy i świata 

- Rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne 
dzieła z dorobku innych narodów 

- znajomość tradycyjnych ludowych ozdób 
  Świątecznych 
 
 
- orientacyjne określanie znaczenia sztuki 
i kultury antycznej dla sztuki i kultury kolej-
nych okresów w historii 

1. Oglądamy dzieła sztuki w albumach. 
Znajdujemy dzieła o określonych tema-
tach. 
2. Boże Narodzenie. Nawiązanie do 
rzeźby. Uproszczone formy i bogata 
faktura. 
3. Dlaczego antyczne kolumny, łuki, 
kopuły podobają się i inspirują archi-
tektów do dziś? 
  

Va 

F.Wdrażanie zasad savoir - vivre 

- Podejmuje działania z zakresu estetycznego 
kształtowania otoczenia; projektuje i reali-
zuje formy dekoracyjne, podnosząc estety-
kę otoczenia (wykorzystuje elementy goto-
we, aranżując swój własny pokój, projektu-
jąc nakrycie stołu na uroczystość rodzinną z 
wykorzystaniem dekoracji kwiatowej; 
uwzględnia zasady estetyki podawania po-
traw) 

1. Boże Narodzenie. Wprowadzenie do 
rzeźby. Uproszczone formy i bogata 
faktura. 
2. Kompozycje wielkanocne. 
 

Va 

 
L. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

11. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów i 
odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych i środowisko-
wych, wycieczek i wyjazdów, zajęć na 
pływalni krytej 

- Zna zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pra-
cy na lekcjach plastyki 

1. Zapoznanie z zasadami i kryteriami 
oceniania, treściami podstawy progra-
mowej, zasadami BHP na plastyce 

 
Va 

12. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzy- - Projektuje graficzne formy użytko- 1. Instalacja, działanie plastyczne w Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

kownym, edukacja dotycząca szkodli-
wości nikotyny i alkoholu oraz innych 
substancji uzależniających 

we(zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje 
przestrzenne formy dekoracyjne i scenogra-
ficzne, indywidualnie i w zespole; umiejęt-
ności te wykorzystuje w przygotowaniu 
imprez i uroczystości szkolnych np. powią-
zanych z kalendarzem różnego typu świąt 

przestrzeni szkolnej o określonym prze-
słaniu (zapobieganie uzależnieniom) 

 
Historia  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Aneta Żak-Froch 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
 

C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

M.

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- rozumie znaczenie w życiu człowieka i 
narodu takich uniwersalnych wartości 
jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, 
piękno 

- potrafi scharakteryzowań największe 
osiągnięcia kultury materialnej i ducho-
wej świata starożytnego w różnych dzie-
dzinach. 

4. Mezopotamia. 
5. W Egipcie faraonów. 
6. Starożytny Izrael. 
7. Indie i Chiny w starożytności. 
8. Od rysunków naskalnych do alfabe-

tu. 
9. Grecja kolebką europejskiej cywili-

zacji. 
10. Imperium Aleksandra Wielkiego. 
11. Republika rzymska. 
12. Osiągnięcia starożytnych Rzymian. 

Va  

N.

Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 
i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

- interesuje się własną przeszłością, histo-
rią swojej rodziny oraz historią lokalną i 
regionalną, 

- zna najważniejsze wydarzenia z dziejów 
narodu polskiego, 

- potrafi krótko opowiedzieć o dokona-

13. Mieszko I i początki Polski. 
14. Polska Bolesława Chrobrego. 
15. Kryzys i odbudowa państwa pol-

skiego. 
16. Rządy Bolesława Krzywoustego. 
17. Zjednoczenie Polski. 

Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

niach wybitnych postaci historycznych 18. Czasy Kazimierza Wielkiego. 
19. Unia Polski z Litwą. 
20. Zwycięstwo nad zakonem krzyżac-

kim. 
21. Czasy świetności dynastii Jagiello-

nów. 
 

Geografia  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Anna Chruścicka 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 

 
B.-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

O.

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.  

-  Podejmuje konstruktywną współpracę i 
rozwija umiejętność komunikowania się z 
innymi. 

Wszystkie lekcje. 

Va 

- Podejmuje konstruktywną współpracę i 
rozwija umiejętność komunikowania się z 
innymi 

Wszystkie lekcje. 
Va 

P.

Opieka wychowawcza nad 
psychofizycznym rozwojem dziecka 
stwarzanie warunków do rozwoju 
dziecka zdolnego wyrównywanie szans 
edukacyjnych. 

- Prowadzi obserwacje i pomiary w terenie, 
analizuje pozyskiwane dane i formułuje 
wnioski na ich podstawie. 

 

Odległość na mapie i w terenie. 
Ukształtowanie powierzchni na 
mapach. 

Va 

-  Korzysta z panów, map, fotografii, rysun-
ków, wykresów, diagramów, danych staty-
stycznych, testów źródłowych oraz techno-
logii informacyjno- komunikacyjnych w ce-
lu zdobywania, przetwarzania i prezento-
wania informacji geograficznych, 

Wszystkie lekcje, w zależności od 
potrzeb. 

Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

Q.

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

- Rozpoznaje swoje predyspozycje i talenty 
oraz rozwija pasje i zainteresowania geo-
graficzne, 
 

Wszystkie lekcje. 

Va 

R.
Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej. 

-  Korzysta z różnorodnych źródeł informa-
cji. 

Wszystkie lekcje, w zależności od 
potrzeb. 

Va 

 
 

C.-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

S.

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- Łączy racjonalność naukową z refleksją nad 
pięknem i harmonią świata przyrody oraz 
dziedzictwem kulturowym ludzkości. 

 

Krajobraz nadmorski Wybrzeża 
Słowińskiego. 
Krajobraz Pojezierza Mazurskiego. 
Krajobraz Niziny Mazowieckiej. 
Krajobraz wielkomiejski Warszawy. 
Krajobraz miejsko-przemysłowy 
Wyżyny Śląskiej. 
Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej. 
Krajobraz Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej. 
Krajobraz wysokogórski Tatr. 

Va 

T.
Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć 
stanów psychicznych i radzeniu sobie 
ze stresem.  

- Formułuje i wypowiada własne opinie. 
 
 

Wszystkie lekcje. 
 

 

D.-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- zna i stosuje zasady pracy na lekcji i 
przestrzega bhp na lekcjach geografii. 

Przypomnienie zasad oceniania oraz 
przepisów BHP. 
 

Va 

 
Biologia  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Żaneta Samul 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
 

U. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

V.

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  - podaje przykłady chorób wywoływanych 

przez wirusy (grypa, ospa, różyczka, świn-
ka, odra); przedstawia drogi rozprzestrze-
niania się i zasady profilaktyki tych chorób. 

- przedstawia znaczenie bakterii w przyro-
dzie i dla człowieka,  

- podaje przykłady chorób wywoływanych 
przez bakterie (gruźlica, borelioza, tężec); 
przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i 
zasady profilaktyki tych chorób. 

Bakterie i wirusy 

 
 
Va 
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Matematyka  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Anna Kocjan 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

A.-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: Temat zajęć/ treści wychowawcze Klasa 

W.
Promowanie zdrowego stylu życia w 
sferze fizycznej, psychicznej i odży-
wiania. 

- Wybiera spośród produktów spożywczych 
te o największej wartości odżywczej 

- wie jakie znaczenie dla organizmu ma 
zdrowe odżywianie. 

Zajęcia z wykorzystaniem zadań tek-
stowych, diagramów, tabel , działań 
arytmetycznych. 

Va 
 
 

X. 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. Umiejętność 
pokonywania własnych trudności i 
ograniczeń. 

- Zna techniki radzenia sobie ze stresem w 
sytuacjach trudnych 

Na każdej lekcji matematyki 

Va 
 

 
C. SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć/ treści wychowawcze Klasa 

Y.
Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy poza-
lekcyjnej. 

- potrafi wykorzystać technologię kompu-
terową  w celu doskonalenia umiejętności 
obliczeniowych  

Lekcje powtórzeniowe z wykorzysta-
niem komputera. 
Korzystanie z testów jednokrotnego 
wyboru – zadania ćwiczeniowe.  

Va 
 
 

Z. 
Rozwijanie umiejętności logicznego 
myślenia, rozumowania, argumentowa-
nia i wnioskowania. 

- wykonuje  proste  rozumowanie, podaje 
argumenty uzasadniające poprawność ro-
zumowania. 

- tworzy strategie rozwiązania problemu 

5. Zadania tekstowe – obliczenia o ile 
mniej , ile razy więcej? 

6. Czytanie tekstów i analiza. 
7. Wnioskowanie na podstawie  in-

formacji i udzielanie odpowiedzi na 
pytania w tekście. 

8. Zadania tekstowe – działania na 
liczbach. 

Va 
 
 
 

 
D.-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć/ treści Klasa 

13. 
Przestrzeganie zasad bhp w czasie zajęć 
i przerw w szkole 

- zna i stosuje zasady pracy na lekcji i 
przestrzega bhp na lekcjach matematyki. 

Zapoznanie z regulaminem pracowni 
matematycznej i zasadami bhp na lekcji 
matematyki. 

Va 
 

 
Informatyka  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Anna Chruścicka/Mariola Żurakowska 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 

 
B.-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- komunikuje się za pomocą poczty elektro-
nicznej, stosując podstawowe zasady nety-
kiety 

- potrafi pracować w grupie. 

1. Co kraj to obyczaj 
2. Kiedy do mnie piszesz. 
3. Projekt „Blaski i cienie Interne-

tu”. 

 
Va 

 
D.-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

2. 

Psychoedukacja dzieci i rodziców 
dotycząca zagrożeń płynących 
z nadmiernego korzystania z mediów. 

- posiada wiedzę na temat osób i instytucji 
świadczących pomoc w trudnych sytua-
cjach, 

- zna zasady dotyczące prywatności online 
- zna zasady związane z poznawaniem osób 

w sieci oraz przesyłaniem zdjęć. 

Bezpieczeństwo w sieci. 
 

 
 

Va 

3. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 

- przestrzega podstawowych zasad bez-
piecznej i higienicznej pracy przy kompu-
terze 

 
Na wszystkich zajęciach 

 

Va 

- wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewła-
ściwego korzystania z komputera 

Bezpiecznie z komputerem. 
Va 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   
 
Technika  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Mariola Żurakowska 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 
 
A. - SFERA FIZYCZNA – Zdrowie – edukacja zdrowotna 

L.p Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa  

1. Wpływ tworzyw sztucznych na 
środowisko naturalne. 

- tłumaczy zagrożenia wynikające z 
niewłaściwego postępowania  z tworzywami 
sztucznymi 
- przyjmuje postawy odpowiedzialności za 
współczesny i przyszły stan środowiska 
- kształtuje umiejętności segregowania i 
wtórnego wykorzystania odpadów 
znajdujących się w najbliższym otoczeniu. 

Świat tworzyw sztucznych. Va 

2. Czynniki mające wpływ na racjonalne 
żywienie. 

- potrafi wyjaśnić na czym polega racjonalne 
żywienie 
- potrafi wskazać, w których produktach 
znajdują się poszczególne składniki 
odżywcze 
-potrafi wyjaśnić zagrożenia dla życia 
człowieka wynikające z bulimii i anoreksji 

Zdrowie na talerzu.  

 
B.-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć / Tematyka Klasa  
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć / Tematyka Klasa  

1.  

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów 
i ich twórczym wykorzystaniu. 

- wykonuje prace z należytą starannością 
i dbałością 

- ocenia własne możliwości w zakresie 
planowania, wykonywania i modernizacji 
tworzonych wytworów. 

- dostrzega znaczenie takich cech, jak 
dokładność, precyzja i ostrożność 

Zajęcia związane z wykonywaniem 
zadań wytwórczych 

Va 

2.  

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- współpracuje i podejmuje różne role 
w pracy w zespole 

Zajęcia wykorzystujące metodę pracy 
w grupie 

 

 
 

C.-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

1. 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych. 

- omawia, w jaki sposób każdy człowiek 
może przyczynić się do dbania o 
środowisko naturalne i racjonalnie 
gospodarować materiałami 

Jak dbać o Ziemię? Va 

 
 

     D.-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć / Tematyka Klasa  

1. 

Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego. 

- przewiduje skutki własnego działania 
technicznego, podejmuje działania 
z namysłem i planem pracy 

- bezpiecznie posługuje się narzędziami, 
przyborami i urządzeniami 

Zajęcia związane z wykonywaniem 
zadań wytwórczych 

Va 

- umie udzielić pierwszej pomocy 
przedmedycznej w typowych 

Wypadki na drogach  
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć / Tematyka Klasa  

sytuacjach zagrożenia 

2. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- przestrzega regulaminu pracowni 
technicznej; 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy na stanowisku; 

- wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa 
(piktogramów); 

- dba o powierzone narzędzia i przybory 

W pracowni technicznej 
Bezpieczeństwo przede wszystkim 
Zajęcia związane z wykonywaniem 
zadań wytwórczych. 

Va 

- bezpiecznie uczestniczy w ruchu 
drogowym, jako pieszy, pasażer i 
rowerzysta 

Piechotą po mieście 
Pieszy poza miastem 
Którędy bezpieczniej? 
Bezpieczeństwo rowerzysty 
W podróży 
Piesza wycieczka 

 

 
Wychowanie fizyczne  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Tomasz Morzyk, Mariusz Zych 
Terminy realizacji: według planu zajęć edukacyjnych 

 
a. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: Temat zajęć Klasa 

AA.
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

- wyjaśnia pojęcie zdrowia 
- opisuje pozytywne mierniki zdrowia 
- wymienia zasady i metody hartowania or-

ganizmu 

Dział 4 Edukacja zdrowotna 
 

5 a 

BB.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

- Omawia zasady aktywnego wypoczynku 
Działa 4. Edukacja zdrowotna 
 

5 a 
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a. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

32.  

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- uczestniczy w sportowych rozgrywkach 
klasowych w roli zawodnika, stosując zasa-
dy „czystej gry”: szacunku dla rywala, re-
spektowania przepisów gry, podporządko-
wania się decyzjom sędziego, potrafi wła-
ściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa 
i porażki, podziękować za wspólną grę; 

- pełni rolę organizatora sędziego i kibica w 
ramach szkolnych zawodów; 

- Dział II. Aktywność fizyczna 

5 a 

33.  

Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych grup 
ludzi. 

- omawia znaczenie dobrych relacji z innymi 
ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśni-
kami tej samej i odmiennej płci 

 

- Dział II. Aktywność fizyczna 

5 a 

34.  
Stwarzanie sytuacji wychowawczych 
umożliwiających stosowanie postaw 
asertywnych  

- współpracuje w grupie szanując poglądy i 
wysiłki innych ludzi, wykazując asertyw-
ność i empatię 

- Dział II. Aktywność fizyczna 
5 a 

 
D.-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

14.  

Zapobieganie zjawisku agresji 
i przemocy, propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród uczniów naszej 
szkoły, budowanie przyjaznego klimatu 
w szkole, wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i wychowawcami. 

- wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać usta-
lonych reguł w trakcie rywalizacji sporto-
wej 
 

Dział II. Aktywność fizyczna 
 
Dział III Bezpieczeństwo w 
aktywności fizycznej 

5 a 

15.  
Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego.  

- omawia sposoby postępowania w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia; 

Dział III. Bezpieczeństwo w 5 a 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

aktywności fizycznej 

16.  

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- wymienia zasady bezpiecznego korzystania 
ze sprzętu sportowego; 

- omawia zasady bezpiecznego  zachowania 
się nad wodą i w górach w różnych porach 
roku 

 Dział III. Bezpieczeństwo w 
aktywności fizycznej 

5 a 

 
Religia  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Agnieszka Szkop 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć 

Klas
a 

1.  
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
i promocja zdrowia przez aktywność. 

- rozwija poczucie przynależności do 
różnych wspólnot; 

- angażuje się we własny rozwój 
emocjonalny i społeczny; 

-  odpowiedzialnie podejmuje własne 
zadania w najbliższym otoczeniu; 

1. Razem z innymi w jednym kierunku 
- grupa parafialna. 

Va 

2.  
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

- wskazuje chrześcijańskie motywy 
wyborów w codziennym życiu; 

- przejawia refleksyjną postawę wobec 
różnych sytuacji życiowych i zobowiązań 
moralnych; 

- rozwija poczucie przynależności do 
różnych wspólnot Kościoła, narodu, 
rodziny; 

- angażowanie się we własny rozwój 
emocjonalny i społeczny; 

1. Braciszowie skrzydlaci i 
czworonożni przyjaciele - ekologia św. 
Franciszka. 
2. Szkoła wzajemnej troski - rodzina 
wielodzietna. 

Va 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć 

Klas
a 

-  

3.  

Nabywanie umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

- integruje wydarzenia biblijne z liturgią, 
rokiem liturgicznym i zwyczajami, 
aktualnymi wydarzeniami życiowymi; 

- wskazuje różnice między dobrem a złem w 
podstawowych sytuacjach życiowych; 

- dostrzega konsekwencje dobra i zła; 
- wskazuje, jak zastosować wskazania 

prawa Bożego w konkretnych sytuacjach 
życiowych; 

 

1. Józef i jego bracia - sztuka 
przebaczania. 
2. Gedeon - Boże kryteria wyboru 
ludzi. 

Va 

4.  

Zachęcanie uczniów do pracy nad 
własną motywacją oraz analizą 
czynników, które ich demotywują. 
 

- rozumie co znaczy być odpowiedzialnym; 
- wskazuje, jak pracować nad rozwojem 

sumienia chrześcijańskiego; 
- odpowiedzialnie podejmuje zadania w 

najbliższym otoczeniu; 
- integruje wydarzenia biblijne z liturgią, 

rokiem liturgicznym i zwyczajami, 
aktualnymi wydarzeniami życiowymi; 

- reaguje na niewłaściwe zachowania w 
określonej grupie; 

- angażuje się we własny rozwój 
emocjonalny i społeczny; 

- przejawia refleksyjną postawę wobec 
różnych sytuacji życiowych i zobowiązań 
moralnych; 

  

1. Moje wakacyjne spotkania. 
2. Duchowy siłacz - św. Stanisław 
Kostka. 
3. Co mam wspólnego z Adamem i 
Ewą? 
4. Noe - jak ocalić najbliższych. 
5. Potężny obrońca - św. Michał 
Archanioł. 
6. Niech Będzie  błogosławiony - 
Hiob. 
  

 

 
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

1.  

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów. 

- podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu 
Kościoła, rodziny, szkoły, i społeczeństwa; 

- wskazuje, w jaki sposób może naśladować 
świętych; 

- rozwija poczucie przynależności do 
różnych wspólnot: Kościoła, narodu, 
rodziny; 

- angażuje się we własny rozwój 
emocjonalny i społeczny; 

- odpowiedzialnie podejmuje własne 
zadania w najbliższym otoczeniu; 

1. Duchowy siłacz - św. Stanisław 
Kostka. 
2. Razem z innymi w jednym kierunku 
- grupa parafialna. 
 

Va 

2.  

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

- rozwija poczucie przynależności do 
różnych wspólnot: Kościoła, narodu, 
rodziny, grupy szkolnej i koleżeńskiej; 

- angażuje się we własny rozwój 
emocjonalny i społeczny; 

- podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu 
Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa; 

- reaguje na niewłaściwe zachowania w 
określonej grupie; 

- włącza się w akcje pomocy 
potrzebującym; 

- rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu 
wiary chrześcijańskiej; 

- wskazuje własne miejsce w rodzinie, 
szkole, Kościele i innych społecznościach; 

- odpowiedzialnie podejmuje własne 
zadania w najbliższym otoczeniu; 

   

1. Razem z innymi w jednym kierunku 
- grupa parafialna. 

Va 

 
 

Kierowanie do świadomego i 
odpowiedzialnego planowania dalszej 
drogi kształcenia i wyboru zawodu. 

- rozwija poczucie przynależności do 
różnych wspólnot: Kościoła, narodu, 
rodziny, grupy szkolnej i koleżeńskiej; 

 
1.Szkoła wzajemnej troski - rodzina 
wielodzietna. 

Va 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

- angażuje się własny rozwój emocjonalny i 
społeczny; 

- podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu 
Kościoła, rodziny szkoły i 
społeczeństwa;reaguje na niewłaściwe 
zachowania w określonej grupie; 

-  włącza się w pomoc potrzebującym; 
- rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu 

wiary chrześcijańskiej; 
- integruje wydarzenia biblijne z liturgią, 

rokiem liturgicznym i zwyczajami, 
aktualnymi wydarzeniami życiowymi; 

- referuje wydarzenia i teksty biblijne 
odnoszące się do podstawowych prawd 
wiary  Kościoła; 

- odpowiedzialnie podejmuje własne 
zadania w najbliższym otoczeniu; 

- włącza się  w różne formy apostolstwa 
oraz pomocy misjom; 

- wskazuje związek okresów liturgicznych z 
życiem chrześcijanina; 

- wskazuje proste teksty odnoszące się do 
roku liturgicznego; 

- wskazuje, w jaki sposób może dawać 
świadectwo wiary w podstawowych 
sytuacjach życia codziennego; 

-  

2. Eksperci od życia - babcia i 
dziadek. 
3. Bóg w gościnie - Abraham i Sara. 
4. Jakub - ojciec dwunastu pokoleń. 
5. Św. Józef - milczący opiekun. 
6. Szymon Piotr - złowiony rybak. 
7. Apostołowie - to znaczy posłani. 
8. Wizerunek mistrza - św. Weronika. 
9.Tomasz - lekcja wiary. 
10. Jan Apostoł - wierny przyjaciel 
Jezusa. 
11. Św. Faustyna - apostołka Bożego 
Miłosierdzia. 
12. Św. Brat Albert - być jak bochen 
chleba. 
13. Polak dla całego świata - Jan 
Paweł II. 
14. Ten, który głosił naszym 
przodkom wiarę - św. Wojciech. 
15. "Dobry Pasterz" - św. Stanisław ze 
Szczepanowa. 
16. Troskliwa Królowa - św. Jadwiga.    
17. Nieugięty przewodnik narodu - 
kardynał Stefan Wyszyński. 
18. Nauczyciel - przewodnik w 
drodze. 

3.  

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- integruje wydarzenia biblijne z liturgią, 
rokiem liturgicznym i zwyczajami, 
aktualnymi wydarzeniami życiowymi; 

- wskazuje, jak zastosować wskazania 
prawa Bożego w konkretnych sytuacjach 

1.Salomon - mądry władca. 
2. Eliasz - jedyny prorok Boga 
prawdziwego. 
 
 

Va 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

życiowych; 
- rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym; 
- wskazuje jak pracować nad rozwojem 

sumienia chrześcijańskiego; 
- podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu 

Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa; 

4.  

Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych grup 
ludzi. 

- integruje wydarzenia biblijne z liturgią, 
rokiem liturgicznym i zwyczajami, 
aktualnymi wydarzeniami życia; 

- przejawia refleksyjna postawę wobec 
różnych sytuacji życiowych i zobowiązań 
moralnych; 

- rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym; 
- rozwija poczucie przynależności do 

różnych wspólnot: Kościoła, narodu , 
rodziny; 

- angażuje się we własny rozwój 
emocjonalny i społeczny; 

- podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu 
Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa; 

- reaguje na niewłaściwe zachowanie w 
określonej grupie; 

- włącza się w akcje pomocy 
potrzebującym; 

- rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu 
wiary chrześcijańskiej; 

- wskazuje, w jaki sposób może naśladować 
świętych; 

- wskazuje, w jaki sposób może dawać 
świadectwo wiary w podstawowych 
sytuacjach życiowych; 

1. Niech Bóg będzie błogosławiony - 
Hiob. 
2. Bł. Teresa z Kalkuty - służyć 
Jezusowi przebranemu za żebraka. 
3. Troskliwa królowa - św. Jadwiga. 
 

Va 
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C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

1.  

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- referuje wydarzenia i teksty biblijne 
odnoszące się do podstawowych prawd 
wiary Kościoła; 

- rozwija poczucie przynależności do 
różnych wspólnot: Kościoła, narodu, 
rodziny, grupy szkolnej i koleżeńskiej; 

- podejmuje wysiłek uczestnictwa w 
różnych wspólnotach; 

- wskazuje jak pracować nad rozwojem 
sumienia chrześcijańskiego; 

1. Noe - jak ocalić najbliższych. 
2. Daniel - dochowuje wierności Bogu 
i obyczajom. 

Va 

2.  

Pomoc w określaniu i nazywaniu 
uczuć stanów psychicznych i radzeniu 
sobie ze stresem. 

- wskazuje dlaczego chrześcijanin powinien 
poznawać Objawienie Boże i nauczanie 
Kościoła; 

- integruje wydarzenia biblijne z liturgią, 
rokiem liturgicznym i zwyczajami, 
aktualnymi wydarzeniami  życiowymi; 

- podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu 
Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa; 

- rozwija pozytywny stosunek do daru 
płciowości; 

- wskazuje chrześcijańskie motywy 
wyborów w codziennym życiu; 

- przejawia refleksyjną postawę wobec 
różnych sytuacji życiowych i zobowiązań 
moralnych; 

1. Maryja u Elżbiety - radosne 
poruszenie. 
2. Jair - po co płakać? 

Va 

3.  

Zapoznanie uczniów z historią 
regionu, najważniejszymi 
wydarzeniami i postaciami dziejów 
Polski, Europy i świata. 

- integruje wydarzenia biblijne z liturgią, 
rokiem liturgicznym i zwyczajami, 
aktualnymi wydarzeniami życiowymi; 

- rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym; 
- wskazuje, jak pracować nad rozwojem 

1. Duchowy siłacz - św. Stanisław 
Kostka. 
2.Bóg w gościnie-  Abraham i Sara. 
3. Jakub - ojciec dwunastu pokoleń. 
4. Józef i jego bracia - sztuka 

Va 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

sumienia chrześcijańskiego; 
- wskazuje na związek Biblii, wiary i 

Kościoła z życiem narodu; 
- przejawia postawę szacunku i zaufania 

Bogu; 
- wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, 

uwielbienia, przeproszenia i prośby; 
- wskazuje własne miejsce w rodzinie, 

szkole, Kościele i innych społecznościach; 
- odpowiedzialnie podejmuje własne 

zadania w najbliższym otoczeniu; 
- wskazuje związek okresów liturgicznych z 

życiem chrześcijańskim; 
- wskazuje, jak może czynnie, świadomie 

włączyć się w liturgię roku Kościoła; 
- podejmuje wysiłek uczestnictwa wżyciu 

Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa; 
- formułuje modlitwy tekstami biblijnymi i 

własnymi słowami; 
- reaguje na niewłaściwe zachowania w 

określonej grupie; 
- włącza się w akcje pomocy 

potrzebującym; 
- rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu 

wiary chrześcijańskiej; 
- włącza się w różne formy apostolstwa oraz 

pomocy misjom; 
- wskazuje, w jaki  może naśladować 

postaci świętych; 
- wskazuje, w jaki sposób może dawać 

świadectwo wiary w podstawowych 
sytuacjach życia codziennego;      

przebaczania. 
5. Mojżesz - wybrany aby prowadzić. 
6. Jozue - chcemy służyć Bogu. 
7. Gedeon - Boże kryteria wyboru 
ludzi. 
8. Samson - korzystanie z Bożej mocy. 
9. Heli i Samuel - słuchanie Boga. 
10. Od pasterza do króla - historia 
Dawida. 
11. Salomon - mądry władca. 
12. Eliasz - jedyny prorok Boga 
prawdziwego. 
13. Ogłoszenie Królestwa Bożego - 
cuda Elizeusza. 
14. Jonasz - zazdrosny prorok. 
15. Izajasz - głosiciel najważniejszej 
obietnicy. 
16. Prorok Jeremiasz - przypomnienie 
o decydującym przymierzu. 
17. Daniel - dochowuje wierności 
Bogu i obyczajom. 
18. Niech będzie błogosławiony- 
Hiob. 
19. Anioł Gabriel u Zachariasza - 
uwierzyć w nieprawdopodobne. 
20. Maryja u Elżbiety - radosne 
poruszenie. 
21. Ostatni pierwszymi - pasterze u 
żłóbka. 
22. Maryja poznaje proroctwo 
Symeona. 
23. Św. Józef - milczący opiekun. 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

24. Jan Chrzciciel - dla królestwa 
niebieskiego. 
25. Szymon Piotr - złowiony rybak. 
26. Apostołowie to znaczy posłani. 
27. Jan Apostoł - wierny przyjaciel 
Jezusa. 
28. Św. Faustyna - apostołka Bożego 
Miłosierdzia. 
29. Św. Bernadetta - wybrana przez 
Maryję. 
30. Bł. Teresa z Kalkuty - służyć 
Jezusowi przebranemu za żebraka.   
31. Św. Brat Albert - być jak bochen 
chleba. 
32. Św. Teresa z Lisieux- mała siostra 
do wielkich spraw. 
33. Pierwszy pośród Dwunastu - Św. 
Piotr. 
34. Z Ewangelią do pogan - św. Paweł. 
35. Polak dla całego świata - Jan 
Paweł II. 
36. Ten który głosił przodkom wiarę - 
św. Wojciech. 
37. "Dobry pasterz" - św. Stanisław ze 
Szczepanowa. 
38. Troskliwa królowa - św. Jadwiga. 
39. Nieugięty przewodnik narodu - 
kardynał Stefan Wyszyński.   
  

4.  
Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych. 

- przejawia postawę szacunku i zaufania 
wobec Boga; 

- wyraża słowami modlitwę dziękczynną, 

1. Braciszkowie skrzydlaci i 
czworonożni przyjaciele- ekologia św. 
Franciszka. 

Va 



96 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

uwielbienia, przeproszenia i prośby; 
- wskazuje chrześcijańskie motywy  

wyborów w codzienny życiu; 
- wskazuje, w jaki sposób może naśladować 

postaci świętych; 
- wskazuje, w jaki sposób może dawać 

świadectwo wiary w podstawowych 
sytuacjach życia codziennego; 

- podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu 
Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa; 

- reaguje na niewłaściwe zachowania w 
określonej grupie; 

- włącza się w akcje pomocy 
potrzebującym; 

- rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu 
wiary chrześcijańskiej; 

2. Nieugięty przewodnik narodu - 
kardynał Stefan Wyszyński. 

5.  

Kształtowanie umiejętności oceny 
własnych zachowań rozróżnienia 
dobra od zła oraz wykazania się 
odwagą cywilną i gotowości do 
ponoszenia konsekwencji 
popełnionych błędów. 

- integruje wydarzenia biblijne z liturgią, 
rokiem liturgicznym i zwyczajami, 
aktualnymi wydarzeniami życiowymi; 

- wskazuje na związki Biblii, wiary i 
Kościoła z życiem narodu; 

- wskazuje różnice między dobrem i złem w 
podstawowych sytuacjach moralnych; 

- dostrzega konsekwencje dobra i zła; 
- wskazuje związek okresów liturgicznych z 

życiem chrześcijanina; 
- wskazuje, jak może czynnie, świadomie 

włączyć się w liturgię roku Kościoła; 

1. Jezus na pustyni - idź precz, 
szatanie! 
2. Szymon z Cyreny - przypadkowy 
przechodzień. 

Va 

6.  

Wdrażanie zasad savoir – vivre. 
- rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu 

wiary chrześcijańskiej;   

1. Ostatni pierwszymi - pasterze u 
żłóbka. 
2. Maryja poznaje proroctwo 
Symeona. 

Va 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

3. Nauczyciel - przewodnik w drodze. 
 

D. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

1. 

Zapobieganie zjawisku agresji 
i przemocy, propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród uczniów naszej 
szkoły, budowanie przyjaznego klimatu 
w szkole, wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i wychowawcami. 

- integruje wydarzenia biblijne z 
liturgią, rokiem liturgicznym i 
zwyczajami, aktualnymi 
wydarzeniami życiowymi; 

- wskazuje na związki Biblii, wiary i 
Kościoła z życiem narodu; 

- wskazuje różnice między dobrem i 
złem w podstawowych sytuacjach 
moralnych; 

- dostrzega konsekwencje dobra i zła; 
- wskazuje związek okresów 

liturgicznych z życiem 
chrześcijanina; 

- wskazuje, jak może czynnie, 
świadomie włączyć się w liturgię 
roku Kościoła; 

1. Jezus na pustyni - idź precz, 
szatanie! 
2. Szymon z Cyreny - przypadkowy 
przechodzień. 

Va 

 
Wychowanie do życia w rodzinie.  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Dorota Grzyb 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

1.  Promowanie zdrowego stylu życia • potrafi zaplanować czas na zajęcia domowe, • Zaplanuj odpoczynek. V a 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

szkolne i rekreację; 
• wskazać sposoby spędzania wolnego czasu; 
• opisać korzyści z aktywnego odpoczynku; 
• dostrzec atuty dobrze zorganizowanego 

odpoczynku; 
• określić wagę kontaktów człowieka z 

przyrodą i światem kultury; 
• uzasadnić potrzebę rozwijania swoich pasji, 

zainteresowań i hobby; 
• umiejętność zorganizowania czasu wolnego 

przywraca siły, wzmacnia kontakty 
międzyludzkie i jest okazją do 
samorozwoju; 

• przedstawić higienę jako zapewnienie 
najlepszych warunków rozwoju fizycznego 
nastolatków; 

• uzasadnić potrzebę przestrzegania 
higienicznego trybu życia w celu ochrony 
zdrowia; 

• przedstawić typowe problemy związane z 
higieną i dorastaniem; 

• wymienić podstawowe zasady higieny 
osobistej; 

• potrzebę wypracowania nawyków 
związanych z higienicznym trybem życia; 

• uzasadnić, dlaczego właściwe i 
odpowiednia ilość snu mają wpływ na jej/ 
jego rozwój; 

• przedstawić zasady zdrowego odżywiania; 
• omówić dobre nawyki żywieniowe; 
• uzasadnić potrzebę aktywności fizycznej; 

• Dbam o higienę (lekcja dla 
grupy dziewcząt). 

• Dbam o higienę (lekcje dla 
grupy chłopców). 

• Zdrowy styl życia (lekcja dla 
grupy dziewcząt). 

• Zdrowy styl życia (lekcja dla 
grupy chłopców). 

• Mądry wybór w świecie gier. 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

• tryb życia nastolatka decyduje o jego 
zdrowiu i kondycji fizycznej; 

• scharakteryzować zjawisko gier 
komputerowych jako popularny sposób 
spędzania wolnego czasu; 

• wskazać na atrakcyjność gier 
komputerowych dostarczających silnych 
emocji; 

• wymienić pozytywne skutki gier 
komputerowych; 

• powinien ustalić racjonalne zasady 
korzystania z gier komputerowych; 

2.  

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych jako alternatywa dla 
zachowań ryzykownych, w tym 
nałogów. 

• scharakteryzować zjawisko gier 
komputerowych jako popularny sposób 
spędzania wolnego czasu; 

• powinien ustalić racjonalne zasady 
korzystania z gier komputerowych; 

• Mądry wybór w świecie gier.   

V a 

3.  

Nabywanie umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

• dostrzec bogactwo stanów emocjonalnych i 
uczuciowych towarzyszących życiu 
człowieka; 

• określić różnice między emocjami i 
uczuciami; 

• nazwać różne sposoby wyrażania emocji i 
uczuć; 

• opisać biegunowość i stopień natężenia 
procesów emocjonalno- uczuciowych; 

• wymienić rodzaje uczuć; 
• określić rolę uczuć w życiu człowieka; 
• potrzebę wypracowania samokontroli i 

formułowania komunikatów społecznie 
akceptowalnych m.in. komunikatu "ja"; 

• Emocje i uczucia. 
• Zrozumieć siebie i innych 

(lekcja dla grupy dziewcząt). 
• Zrozumieć siebie i innych 

(lekcja dla grupy chłopców). 

V a 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

• scharakteryzować labilność emocjonalną 
nastolatków; 

• wskazać niepokoje których doświadcza 
nastolatek; 

• wyartykułować niepokoje związane z 
okresem dojrzewania; 

• przedstawić skłonność chłopców do 
zachowań agresywnych i walki o 
niezależność; 

• wskazać potrzebę ustalenia granic, tego, co 
wolno i czego nie wolno; konieczność 
stawiania sobie granic i dokonywania 
odpowiednich wyborów; 

4.   •    
 

B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

1.  

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów. 

• wymienić komponenty szczęścia 
rodzinnego; 

• uzasadnić potrzebę włączenia się 
wszystkich członków rodziny w budowanie 
prawidłowych relacji rodzinnych; 

• jego odpowiedzialność i działania także 
przyczyniają się do tworzenia dobrej 
atmosfery w rodzinie; 

• określić, czym jest komunikacja 
międzyosobowa; 

• dostrzec atuty sztuki porozumiewania się w 
rodzinie; określić czym jest konflikt w 

• Gdzie dom, tam serce twoje. 
• Porozmawiajmy. 

V a 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

rodzinie; 
• przedstawić potrzebę rozwiązywania 

konfliktów oraz przepraszania i 
przebaczania; 

•  

2.  

Opieka wychowawcza nad 
psychofizycznym rozwojem dziecka 
stwarzanie warunków do rozwoju 
dziecka zdolnego wyrównywanie 
szans edukacyjnych. 

• opisać  rolę rodziny w zdobywaniu i 
poszerzaniu wiedzy o bliższym i dalszym 
otoczeniu, o świecie, o człowieku i o życiu; 

• opisać, na czym polega pomoc rodziców i 
dziadków w przyswajaniu norm moralny 
oraz w rozwijaniu talentów i zdolności; 

• uzasadnić potrzebę rozwijania swoich pasji, 
zainteresowań i hobby; 

• wymienić pozytywne skutki gier 
komputerowych; 

• uzasadnić, dlaczego przyjaźń sprzyja 
rozwijaniu zainteresowań i pasji; 

• Rodzina - moje okno na 
świat. 

• Zaplanuj odpoczynek. 
• Mądry wybór w świecie gier. 
• Poszukiwany: przyjaciel. 

V a 

3.  

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

• pisać  rolę rodziny w zdobywaniu i 
poszerzaniu wiedzy o bliższym i 
dalszym otoczeniu, o świecie, o 
człowieku i o życiu; 

• opisać, na czym polega pomoc 
rodziców i dziadków w przyswajaniu 
norm moralny oraz w rozwijaniu 
talentów i zdolności; 

• uzasadnić potrzebę rozwijania swoich 
pasji, zainteresowań i hobby; 

• wymienić pozytywne skutki gier 
komputerowych; 

• uzasadnić, dlaczego przyjaźń sprzyja 
rozwijaniu zainteresowań i pasji; 

• Rodzina - moje okno na 
świat. 

• Zaplanuj odpoczynek. 
• Mądry wybór w świecie gier. 
• Poszukiwany: przyjaciel. 

V a 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

4.  

Kierowanie do świadomego i 
odpowiedzialnego planowania 
dalszej drogi kształcenia i wyboru 
zawodu. 

• pisać  rolę rodziny w zdobywaniu i 
poszerzaniu wiedzy o bliższym i 
dalszym otoczeniu, o świecie, o 
człowieku i o życiu; 

• opisać, na czym polega pomoc 
rodziców i dziadków w przyswajaniu 
norm moralny oraz w rozwijaniu 
talentów i zdolności; 

• uzasadnić potrzebę rozwijania swoich 
pasji, zainteresowań i hobby; 

• wymienić pozytywne skutki gier 
komputerowych; 

• uzasadnić, dlaczego przyjaźń sprzyja 
rozwijaniu zainteresowań i pasji; 

• Rodzina - moje okno na 
świat. 

• Zaplanuj odpoczynek. 
• Mądry wybór w świecie gier. 
• Poszukiwany: przyjaciel. 

 
V a 

5.  

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa 
między uczniami, nabywanie 
umiejętności pracy w grupie. 

• wskazać na czym polega istota uprzejmości 
i uczynności; 

• uzasadnić, dlaczego uczynność, dobroć oraz 
uprzejmość sprzyjają pogłębianiu relacji 
międzyludzkich; 

• Uprzejmość i uczynność. 

V a 

6.  

Stwarzanie warunków do 
integralnego traktowania siebie 
świata i innych ludzi. 

• opisać rolę rodziny w zdobywaniu i 
poszerzeniu wiedzy o bliższym i dalszym 
otoczeniu, o świecie, o człowieku i o życiu; 

• wskazać na oddziaływanie rodziców, 
dziadków, rodzeństwa w kształtowaniu 
pozytywnych postaw, np. empatii, miłości, 
szczerości, prawdomówności, itp. 

• Rodzina - moje okno na 
świat. 

V a 

7.  

Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych grup 
ludzi. 

• wskazać, na czym polega istota uprzejmości 
i uczynności; 

• uzasadnić uczynność, dobroć oraz 
uprzejmość sprzyjającą pogłębianiu relacji 
międzyludzkich; 

• Uprzejmość i uczynność. 

V a 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

• przedstawić, dlaczego uczynność i 
uprzejmość są istotą w kontaktach z 
osobami niepełnosprawnymi; 

• dostrzec w osobach niepełnosprawnych 
wartościowych partnerów w koleżeństwie i 
przyjaźni; 

8.  

Stosowanie technologii 
informacyjnej na zajęciach 
szkolnych i w pracy pozalekcyjnej. 

• wskazać na atrakcyjność gier 
komputerowych dostarczających 
silnych emocji; 

• wymienić pozytywne skutki gier 
komputerowych; 

• omówić zagrożenia i wskazać 
negatywne oddziaływania gier 
komputerowych;powinien ustalić 
racjonalne zasady korzystania z gier 
komputerowych; 

• Mądry wybór w świecie gier. 

V a 

9.  
Stwarzanie sytuacji wychowawczych 
umożliwiających stosowanie postaw 
asertywnych 

• wskazać potrzebę ustalenia granic, tego, co 
wolno i czego nie wolno; 

• Zrozumieć siebie i innych 
(lekcja dla grupy dziewcząt i 
chłopców). 

V a 

10.   •    
 

C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

1.  

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

• wskazać komponenty szczęścia rodzinnego, 
jak: okazywanie sobie szacunku, 
życzliwości, uprzejmości, wdzięczności, 
uczynności; 

• opisać rolę rodziny w zdobywaniu i 
poszerzaniu wiedzy o bliższym i dalszym 

• Gdzie dom, tam serce twoje. 
• Rodzina - moje okno na świat. 
• Święta coraz bliżej. 
• Uprzejmość i uczynność. 
• Poszukiwany: przyjaciel. 

V a 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

otoczeniu, o świecie, o człowieku i o życiu; 
• wskazać na oddziaływanie rodziców, 

dziadków, rodzeństwa w kształtowaniu 
pozytywnych postaw, np. empatii, miłości, 
szczerości, prawdomówności; 

• przedstawić wydarzenia rodzinne i 
rocznicowe, które najczęściej świętujemy i 
o których trzeba pamiętać; 

• wskazać wartości, które daje nam 
świętowanie; 

• uświadomić sobie, że uczynność i 
uprzejmość i dobroć sprzyjają tworzeniu i 
pogłębianiu relacji międzyludzkich; 

• wskazać istotę i znaczenie przyjaźni w 
życiu człowieka; 

• uświadomić sobie, że przyjaźń daje szanse 
na rozwijanie empatii, życzliwości, 
zaufania, szczerości - czyli może stać się 
szkołą charakteru; 

2.  

Pomoc w określaniu i nazywaniu 
uczuć stanów psychicznych i 
radzeniu sobie ze stresem. 

• dostrzec bogactwo stanów emocjonalnych i 
uczuciowych towarzyszących życiu 
człowieka; 

• określić różnice między emocjami i 
uczuciami; 

• nazwać różne sposoby wyrażania emocji i 
uczuć; 

• opisać biegunowość i stopień natężenia 
procesów emocjonalno - uczuciowych; 

• wymienić rodzaje uczuć; 
• określić rolę uczuć w życiu człowieka; 
• wskazać na atrakcyjność gier 

• Emocje i uczucia. 
• Mądry wybór w świecie gier. 
• Zrozumieć siebie i innych. 

V a 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

komputerowych dostarczających silnych 
emocji; 

• scharakteryzować labilność emocjonalną 
nastolatek; 

• wyartykułować niepokoje związane z 
okresem dojrzewania; 

3.  

Zapoznanie uczniów z historią 
regionu, najważniejszymi 
wydarzeniami i postaciami dziejów 
Polski, Europy i świata. 

• przedstawić wydarzenia rodzinne i 
rocznice, które najczęściej świętujemy i o 
których trzeba pamiętać; 

• wymienić święta religijne, narodowe, 
regionalne; 

• opisać sposoby przygotowania i 
obchodzenia świąt; 

•  

• Święta coraz bliżej. 
 

V a 

4.  

Kształtowanie postaw 
patriotycznych, ekologicznych i 
prozdrowotnych. 

• potrafi zaplanować czas na zajęcia 
domowe, szkolne i rekreację; 

• wskazać sposoby spędzania wolnego czasu; 
• opisać korzyści z aktywnego odpoczynku; 
• dostrzec atuty dobrze zorganizowanego 

odpoczynku; 
• określić wagę kontaktów człowieka z 

przyrodą i światem kultury; 
• uzasadnić potrzebę rozwijania swoich pasji, 

zainteresowań i hobby; 
• umiejętność zorganizowania czasu wolnego 

przywraca siły, wzmacnia kontakty 
międzyludzkie i jest okazją do 
samorozwoju; 

• przedstawić higienę jako zapewnienie 
najlepszych warunków rozwoju fizycznego 
nastolatków; 

• Święta coraz bliżej. 
• Zaplanuj odpoczynek. 
• Dbam o higienę (lekcja dla 

grupy dziewcząt). 
• Dbam o higienę (lekcje dla 

grupy chłopców). 
• Zdrowy styl życia (lekcja dla 

grupy dziewcząt). 
• Zdrowy styl życia (lekcja dla 

grupy chłopców). 
• Mądry wybór w świecie gier. 

 
V a 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

• uzasadnić potrzebę przestrzegania 
higienicznego trybu życia w celu ochrony 
zdrowia; 

• przedstawić typowe problemy związane z 
higieną i dorastaniem; 

• wymienić podstawowe zasady higieny 
osobistej; 

• potrzebę wypracowania nawyków 
związanych z higienicznym trybem życia; 

• uzasadnić, dlaczego właściwe i 
odpowiednia ilość snu mają wpływ na jej/ 
jego rozwój; 

• przedstawić zasady zdrowego odżywiania; 
• omówić dobre nawyki żywieniowe; 
• uzasadnić potrzebę aktywności fizycznej; 
• tryb życia nastolatka decyduje o jego 

zdrowiu i kondycji fizycznej; 
• scharakteryzować zjawisko gier 

komputerowych jako popularny sposób 
spędzania wolnego czasu; 

• wskazać na atrakcyjność gier 
komputerowych dostarczających silnych 
emocji; 

• wymienić pozytywne skutki gier 
komputerowych; 

• powinien ustalić racjonalne zasady 
korzystania z gier komputerowych; 

5.  

Kształtowanie umiejętności oceny 
własnych zachowań rozróżnienia 
dobra od zła oraz wykazania się 
odwagą cywilną i gotowości do 

• wymienić komponenty szczęścia 
rodzinnego; 

• uzasadnić potrzebę włączenia się 
wszystkich członków rodziny w budowanie 

• Gdzie dom, tam serce twoje. 
• Rodzina - moje okno na świat. 
• Emocje i uczucia. 
• Porozmawiajmy. 

V a 



107 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

ponoszenia konsekwencji 
popełnionych błędów. 

prawidłowych relacji rodzinnych; 
• opisać, na czym polega pomoc rodziców i 

dziadków w przyswajaniu norm moralnych; 
• uświadomić sobie rolę rodziców, dziadków, 

rodzeństwa w przyswajaniu norm 
moralnych i zgodnych z nimi zachowań; 

• uświadomić sobie potrzebę wypracowania i 
formułowania komunikatów społecznie 
akceptowalnych, m. in. komunikatu "ja"; 

• przedstawić potrzebę rozwiązywania 
konfliktów oraz przepraszania i 
przebaczania; 

• uświadomić sobie, że za dobrą atmosferę w 
rodzinie odpowiadają wszyscy  jej 
członkowie; 

•  

6.  

Wdrażanie zasad savoir – vivre. • opisać rolę rodziny w zdobywaniu i 
poszerzaniu wiedzy o bliższym i dalszym 
otoczeniu; 

• uświadamia sobie, rolę rodziców, dziadków, 
rodzeństwa w przyswajaniu norm 
moralnych i zgodnych z nimi zachowań; 

• Rodzina - moje okno na świat. 

V a 

7.  

Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, 
godność i duma narodowa. 

• przedstawić wydarzenia rodzinne i 
rocznice, które najczęściej świętujemy i o 
których trzeba pamiętać; 

• wymienić święta religijne, narodowe, 
regionalne; 

• opisać sposoby przygotowania się i 
obchodzenia świąt; 

• uzasadnić potrzebę akceptacji swojej 
płciowości, 

• uzasadnić potrzebę respektowania godności 

• Moje ciało (lekcja dla grupy 
dziewcząt i chłopców). 

• Święta coraz bliżej. 

V a 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

człowieka, również w aspekcie płci; 
• zaprezentować sposoby obrony własnej 

nietykalności, intymności i godności; 
•   

8.   •    
 

D. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

1.  
Psychoedukacja dzieci i rodziców 
dotycząca zagrożeń płynących 
z nadmiernego korzystania z mediów. 

• uświadomić sobie, że powinien ustalić 
racjonalne zasady korzystania z gier 
komputerowych; 

• Mądry wybór w świecie gier. 
V a 
 

2.  

Zapobieganie zjawisku agresji 
i przemocy, propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród uczniów 
naszej szkoły, budowanie 
przyjaznego klimatu w szkole, 
wzmacnianie więzi z rówieśnikami, 
nauczycielami i wychowawcami. 

 
• scharakteryzować labilność 

nastolatków; 
• przedstawić skłonność chłopców do 

zachowań agresywnych i walki i 
niezależność; 

• przedstawić sytuacje, w których 
dochodzi do izolacji od rówieśników 
i unikania kontaktów towarzyskich; 

• wskazać potrzebę ustalenia granic, 
tego, co wolno i czego nie wolno; 

• uświadomić sobie rolę rodziców i 
dziadków, rodzeństwa w 
przyswajaniu norm moralnych i 
zgodnych z nimi zachowań; 

• zdefiniować pojęcie przyjaźni; 
• wskazać istotę i znaczenie przyjaźni 

w życiu człowieka; 
• uzasadnić, dlaczego uczynność, 

• Zrozumieć siebie (lekcja dla 
grupy chłopców). 

• Rodzina - moje okno na świat. 
• Poszukiwany: przyjaciel. 
• Uprzejmość i uczynność. 

V a 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

dobroć oraz uprzejmość sprzyjają 
pogłębianiu relacji międzyludzkich; 

3.  

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

• opisać sposoby przygotowania się i 
obchodzenia świąt; 

• Święta coraz bliżej. 

V a 
 

 
Klasy szóste 

 
PLAN WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  

KLASY VI A , VIB 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023  
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Agnieszka Gołda, Aleksandra Durczak.  
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
  

1. Cel główny:  Doskonalenie umiejętności współdziałania w środowisku szkolnym i budowania zdrowych i odpowiedzialnych relacji.  
Budzenie poczucia identyfikowania się ze społecznością szkolną i lokalną.   

2. Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów  
 wnioski z ewaluacji  
 obserwacje wychowawcy klasy i nauczycieli   

3. Planowane efekty działań wychowawczo - profilaktycznych  
 Uczeń:  

 nawiązuje pozytywne więzi i relacje w środowisku szkolnym i wobec członków rodziny,  
 kształtuje postawę otwartości i empatii wobec świata i ludzi  oraz odpowiedzialności za zbiorowość,  
 kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej,   
 jest otwarty na pomoc kolegom o specyficznych potrzebach edukacyjnych,  
 nie ulega uzależnieniom od impulsywnych zachowań i  środków psychoaktywnych,  
 stosuje się do zaleceń profilaktycznych i sanitarnych związanych z organizacją pobytu w szkole podczas pandemii,  



110 
 

 jest asertywny w sytuacji negatywnych wpływów grupy,  
 respektuje normy społeczne i kształtuje właściwe postawy,  
 wzmacnia poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej,  
 rozwija zdolność dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka, miłości, odpowiedzialności za innych,  
 pielęgnuje tradycje szkolne, lokalne i narodowe jako podstawy tożsamości narodowej,  
 rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzebą uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych,  
 pracuje nad swoim rozwojem i rozumie potrzebę planowania przyszłości.  

 
A. SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  

Uczeń:  
Temat zajęć  Klasa  

1.  Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i 
promocja zdrowia przez aktywność  

Rozwija właściwą postawę wobec 
zdrowia i życia jako najważniejszej 
wartości zależnej od siebie samego.  

 Bezpieczna droga do i ze szkoły. Za-
poznanie z regulaminem oceniania zacho-
wania oraz przypomnienie Statutu Szkoły.  
 Sposób na poznanie siebie i innych – 
wędrówki, wycieczki, wyjazdy.  

VIb  

2.  Promowanie zdrowego stylu życia w 
sferze fizycznej, psychicznej i 
odżywiania  

Rozwija właściwą postawę wobec 
zdrowia i życia jako najważniejszych 
wartości. Doskonali i wzmacnia zdrowie 
fizyczne.  
  

 Zdrowy nastolatek: aktywny, świa-
domy i odpowiedzialny i życzliwy.   
 Bądź aktywny, nie pasywny! Sport 
receptą na zdrowie i dobre życie.  
 Źródła sukcesu: przyjaźń, pasje, ak-
tywność, zdrowie- jestem za !  

VIb  

3.  Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów  

Rozumie zgubne dla zdrowia skutki 
nałogów.  
  

 Nałogom i uzależnieniom mówimy 
stanowcze ,,NIE”.  
 Ludzie, którym ufam, których podzi-
wiam – rola autorytetów w walce z nałoga-
mi.  

VIb  

4.  Nabywanie umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń  

Kształtuje konstruktywny obraz 
własnej  osoby, jest świadomy swoich 
mocnych i słabych stron.  

 Mam talenty – moje mocne i słabe 
strony.  

VIb  
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B. SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  

Uczeń:  
Temat zajęć  Klasa  

1.  Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności radzenia, słuchania 
innych i rozumienia ich poglądów.  

Kształtuje umiejętności współpracy w 
dążeniu do osiągnięcia celu  

 Czego dokonał nasz zespół klasowy w 
tym roku? Nasze sukcesy i porażki – samooce-
na uczniowska. Bezpieczne i udane wakacje.  

VIb  

2.  Zintegrowanie ze środowiskiem 
lokalnym całej społeczności szkolnej 
oraz rodziców  

Rozumie różne obszary ludzkich 
problemów poprzez krzewienie potrzeby 
udzielenia  pomocy (wolontariatu).  
Zna i rozumie potrzebę akceptacji  
Pielęgnuje obrzędowość szkolną jako 
sposób na poznanie rówieśników.  

 Tworzymy świąteczną wspólnotę 
otwartych serc. Wigilia.  
 Pomnażamy   radość świętowania , 

pomagając potrzebującym. Święta wielkanoc-
ne i ich tradycje.  
 Tradycje , obrzędy , zwyczaje –co 

nas   łączy w andrzejki i nie tylko?   
 Akceptacja siebie i poczucie własnej 

wartości. Hate, język obecnego świata?  

VIb  

  Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości, predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu.  

Ma świadomość roli i wartości rodziny w 
życiowych decyzjach.  
  
  

 O matce pieśń – wzorce osobowo-
ściowe życiowym drogowskazem.  
 Dziecko to też człowiek! Jestem waż-

ny, wymagam uwagi i zrozumienia! Dziecięcy 
telefon zaufania.  
 Podziwiamy i szanujemy nasze panie 

wokół- rola kobiety w rodzinie i społeczeń-
stwie.  

VIb  

  Kierowanie do świadomego i 
odpowiedzialnego planowania dalszej 
drogi kształcenia  

Rozwija umiejętności komunikacyjne: 
wyraża własne opinie, przekonania i 
spostrzeżenia na temat zawodu 
nauczyciela.  
Rozumie znaczenie i rolę rodziny w 
planowaniu drogi zawodowej.  
  

 Nauczyciel i jego zawód – jak wyra-
żamy wdzięczność pedagogom.  
 Ja w rodzinie i wśród bliskich. Ży-

ciowy, zawodowy horoskop. Gry komputero-
we, skąd granica wieku?  
 Moje plany życiowe – nauka, rodzina, 

praca. Gwiazda, klika, paczka - o relacjach w 
grupie.  

VIb  

  Stwarzanie sytuacji wychowawczych Rozwija umiejętności podejmowania  Oglądamy, słuchamy, czytamy – czym VIb  
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umożliwiających stosowanie postaw 
asertywnych.  

samoistnych decyzji, dokonywania 
przemyślanych decyzji.  

wypełnić czas wolny. Bon ton w świecie na-
stolatków.  

3.  Stwarzanie warunków do integralnego 
traktowania siebie, świata i innych 
ludzi  

Potrafi określić uczucia i emocje 
negatywne i pozytywne.  
Potrafi oceniać i  kontrolować swoje 
myśli, słowa i czyny.  
  

 Świadome przeżywanie emocji   - 
przepis na dobry humor.  
 Chcę poznać i zrozumieć siebie i in-
nych – poradnik pozytywnego myślenia.  

VIb  

4.  Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej  

Potrafi selekcjonować wiadomości,  
wie jak należy obsługiwać komputerowej 
dostrzega dodatnie i ujemne 
oddziaływanie telewizji, gier 
komputerowych  

 ,,Polecam – ostatnio przeczytaną 
książkę , obejrzany film, program TV, kon-
cert.   
 Internet pamięta - a Ty? Chroń dziec-
ko w sieci.  
  

VIb  

  
C. SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  

Uczeń:  
Temat zajęć  Klasa  

1.  Pomoc w określaniu i nazywaniu 
uczuć, stanów psychicznych i radzeniu 
sobie ze stresem  

Wyraża  uczucia i emocje wobec 
rzeczywistości w pracach plastycznych, a 
także płynące z inspiracji muzycznych 
czy literackich.   
Poznaje i rozpoznaje swoje stany w 
różnych sytuacjach i panuje nad nimi.  

 Uprzejmość nasze drugie imię. Waż-
ne słowa : tolerancja, akceptacja.  

 Kochać – jak to łatwo powiedzieć? – 
rola przyjaźni, miłości w rozwoju emocjo-
nalnym człowieka.  

VIb  

2.  Zapoznanie uczniów z historią 
regionu, najważniejszymi 
wydarzeniami i postaciami dziejów 
Polski, Europy i świata  

Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego 
otoczenia, wymienia zbytki i dzieła 
architektury (historycznej i spółczesnej)  
Zapoznaje się z twórczością artystów w 
obrębie „małej ojczyzny”  
Rozumie znaczenie twórczości ludowej, 
rozróżnia różne jej formy; zna pojęcia 
sztuka ludowa i etnografia potrafi krótko 
opowiedzieć historię swojej 
miejscowości  

 Wielcy nieobecni- czcimy pamięć 
zmarłych bliskich i wielkich Polaków.  

 Święto Niepodległości czyli rozmowa 
o poszanowaniu symboli narodowych.   

 W kręgu historii i tradycji. Rocznica 
uchwalenia Konstytucji III Maja.  

VIb  
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3.  Wdrażanie zasad savoir - vivre  Potrafi poprawnie kulturalnie, zachować 
się w określonych miejscach i sytuacjach  

 Savoir – vivre na co dzień i od świę-
ta. Nie daj się smutkom – kompleksy wieku 
dojrzewania.  

VIb  

4.  Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych  

Zna historię, charakterystykę patrona 
szkoły. Potrafi zebrać informacje o 
historii i tradycjach szkoły, dostrzega rolę 
szkoły w życiu środowiska.  

 Z nich biorę przykład. Henryk Sien-
kiewicz – nasz patron i mentor.  

 Lokalizacja dzikich wysypisk śmieci 
na terenie gminy Kamienica Polska  

VIb  

5  Kształtowanie umiejętności oceny 
własnych zachowań rozróżniania 
dobra od zła oraz wykazywania się 
odwagą cywilną i gotowości do 
ponoszenia konsekwencji 
popełnionych błędów.  

 Rozwija umiejętność krytycznego 
myślenia w kontekście wpływu 
rówieśników i mediów na naukę.  
Rozwija swoje zainteresowania i 
pasje,  dzięki czemu świadomie się uczy  

 Czego się Jaś nie nauczy…. czyli jak 
się uczyć efektywnie . Dzień Chłopca w na-
szej klasie.  

VIb  

  
D. SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  

Uczeń:  
Temat zajęć  Klasa  

1.  Wdrażanie postaw asertywnych 
(używki, alkohol, narkotyki, dopalacze 
i inne środki odurzające)  

Wie jakie są skutki używania narkotyków, 
palenia papierosów i picia alkoholu; 
nabywa umiejętność odmawiania  

 Zagrożenia cywilizacyjne i ochrona 
przed nimi – skutki zagrożeń  - pogadanka  

VIb  

2.  Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów i 
odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych i 
środowiskowych, wycieczek i 
wyjazdów, zajęć na pływalni krytej  

Zna zasady bezpieczeństwa i higieny w 
różnych sytuacjach szkolnych i 
pozaszkolnych.  
Rozwija umiejętności przewidywania 
zachowań niebezpiecznych. Zna 
podstawowe zasady udzielania pierwszej 
pomocy.  

 Zapoznanie z regulaminem dla 
uczniów dojeżdżających.  
 Zapoznanie uczniów z przepisami 

BHP obowiązującymi w szkole oraz regula-
minami sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, 
pracowni komputerowej, itp.   

VIb  

3.  Zapobieganie zjawisku agresji i 
przemocy, propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród uczniów naszej 
szkoły, budowanie przyjaznego 
klimatu w szkole, wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami, nauczycielami i 
wychowawcami  

Rozwija umiejętność radzenia sobie z 
własnymi, negatywnymi emocjami oraz z 
zachowaniami agresywnymi.   
Buduje atmosferę gotowości na 
pokonywanie trudności, niepowodzeń w 
otoczeniu rodziny, rówieśników.  

 Ja dla innych – zwalczamy agresję i 
eliminujemy złość.  
 Jak pogodzić naukę i pracę z wypo-
czynkiem? Siła rozmowy – jak przekuć kłót-
nie w dialog?  
 Nasze wzloty i upadki – uczymy się 
samoakceptacji, warunku rozwoju i pogody 

VIb  
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ducha.  
4.  Przeciwdziałanie zachowaniom 

ryzykownym, edukacja dotycząca 
szkodliwości nikotyny i alkoholu oraz 
innych substancji uzależniających.  

Propaguje zdrowy tryb życia i jest czujny 
w różnych sytuacjach.  
  

 Kto czyta, żyje wielokrotnie. Zgubne 
skutki spożywania nikotyny, alkoholu i in-
nych używek.  
 Nałogom i uzależnieniom mówimy 
stanowcze „nie”! Nowe zagrożenia: leki, 
energetyki, środki psychoaktywne. Wśród 
kolegów i w rodzinie. Radość obdarowywa-
nia i dzielenia się.   

VIb  

  
  

TEMATYKA ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ KLASY  VIA, VI B  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023  
WRZESIEŃ   
1. Zapoznanie z regulaminem oceniania zachowania oraz przypomnienie Statutu Szkoły. Bezpieczna droga do i ze szkoły   
2. Wybór samorządu klasowego. Nasze prawa i obowiązki. Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole podczas pandemii.  
3. Świadome przeżywanie emocji – przepis na dobry humor.   
4. Zdrowy nastolatek: aktywny, świadomy, odpowiedzialny  i życzliwy  
5. Czego się Jaś nie nauczy…, czyli jak się uczyć efektywnie. Dzień Chłopca w naszej klasie i szkole   
PAŹDZIERNIK  
1. Ja dla innych -  zwalczamy agresję i eliminujemy złość! Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach?  
2. Nauczyciel i jego zawód – wyrażamy wdzięczność pedagogom  
3. Chcę poznać i zrozumieć siebie i innych – poradnik pozytywnego myślenia             
4. Wielcy nieobecni - czcimy pamięć naszych zmarłych bliskich  i wybitnych Polaków  
5. Akceptacja siebie i poczucie własnej wartości. Hate, język obecnego świata?  
LISTOPAD  
1. Święto Niepodległości czyli rozmowa o poszanowaniu symboli narodowych. Historia Polski naszą historią                     
2. Savoir - vivre na co dzień i od święta. Nie daj się smutkom – kompleksy wieku dojrzewania.  
3. Tradycje, obrzędy, zwyczaje – co nas jeszcze łączy w andrzejki  i nie tylko?   
 GRUDZIEŃ  
1.Wśród kolegów i w rodzinie. Radość obdarowywania i dzielenia się. Ja w rodzinie i wśród bliskich. Gry komputerowe, skąd granica wieku?  
2. Jak pogodzić naukę i pracę z wypoczynkiem? Mój plan dnia. Siła rozmowy – poradnik jak przekuć kłótnie w dialog?  
3. Życiowy, zawodowy horoskop. Nałogom i uzależnieniom mówimy stanowcze „nie”! Nowe zagrożenia: leki, energetyki, środki psychoaktywne.  
4. Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok. Tworzymy świąteczną wspólnotę otwartych serc.  
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STYCZEŃ  
1.Moje plany życiowe – nauka, rodzina, praca. Gwiazda, klika, paczka - o relacjach w grupie.  
2. Nasze wzloty i upadki - uczymy się samoakceptacji, warunku rozwoju i pogody ducha  
3. Mam talent - nasze mocne i słabe strony. Podsumowanie wyników w I półroczu.   
LUTY  
1. „POLECAM’ -  książkę, film, program TV, koncert itp. Kto czyta, żyje wielokrotnie. ”Balladyna” – Narodowe Czytanie.  
2. Kochać – jak to łatwo powiedzieć…– rola przyjaźni, miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka. Baza pomysłów na ciekawe i bezpieczne ferie.  
MARZEC  
1.  Podziwiamy i szanujemy nasze panie wokół– rola kobiety w rodzinie i społeczeństwie  
2. Bądź aktywny, nie pasywny! Sport receptą na zdrowie, dobre życie, pogodny dzień. Zagrożenia cywilizacyjne i ochrona przed nimi – skutki 
zagrożeń  - pogadanka.  
3. Zgubne skutki nikotyny, alkoholu i innych używek. Internet pamięta - a Ty? Chroń dziecko w sieci. Bezpieczne i efektywne korzystnie z technologii 
cyfrowych.  
4. Ludzie , którym ufam, których podziwiam  - rola autorytetów w walce z nałogiem.   
5. Oglądamy, słuchamy, czytamy – czym wypełnić czas wolny? Bon ton w świecie nastolatków.  
KWIECIEŃ  
1. Święta wielkanocne i ich tradycje. Pomnażamy radość świętowania, pomagając potrzebującym  
2. Lokalizacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Kamienica Polska – udział w projekcie.  
3. W kręgu historii i tradycji. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
  
MAJ  
1. Źródła sukcesu: przyjaźń, pasje, aktywność, zdrowie – jestem za!   
2. O matce pieśń – wzorce osobowościowe życiowym drogowskazem  
3. Uprzejmość nasze drugie imię. Ważne słowa: tolerancja  i akceptacja. Dlaczego respektujemy normy społeczne?  
4. Sposób na poznanie siebie i innych – wędrówki, wycieczki, wyjazdy.  
  
CZERWIEC  
1. Dziecko to też człowiek! Jestem ważny, wymagam uwagi  i zrozumienia. Dziecięcy telefon zaufania  
2. Z nich biorę przykład. Henryk Sienkiewicz – nasz patron i mentor            
3. Czego dokonał nasz zespół klasowy w tym roku? Nasze sukcesy  i porażki. Uczymy się samooceny. Bezpieczne i udane wakacje.  
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DZIAŁĄNIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z PRZEDMIOTÓW W KL VIA, VIB  
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: język polski  
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Agnieszka Gołda, Barbara Zawadzka. 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
  
A.  SFERA FIZYCZNA – Zdrowie – edukacja zdrowotna  
Lp.  Zadanie  Treści (cele operacyjne)  

Uczeń:  
Temat zajęć  Klasa 

VIB  
VIA 

1.  Promowanie 
zdrowego stylu w 
sferze fizycznej, 
psychicznej i 
odżywiania  

- Kształci umiejętność 
rozpoznawania własnych 
cech osobowości  

Charakterystyka pracy na lekcjach języka ojczystego w klasie szóstej  VIB 
VIA  

2.  Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych jako 
alternatywa dla 
zachowań 
ryzykownych,  w tym 
nałogów  

- Rozwija właściwą 
postawę wobec zdrowia i 
życia jako najważniejszej 
wartości; doskonali i 
wzmacnia zdrowie 
fizyczne  
- Wyraża swoją opinię na 
temat internetu; 
wymienia zalety 
posiadania konta na 
portalu 
społecznościowym  

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat      Trudna droga do poznania siebie 
ukazana  we fragmencie „Córki Czarownic” Doroty Terakowskiej  
  
  

VIB  
VIA 

3.  Nabywanie 
umiejętności radzenia 
sobie w trudnych 
sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność 

- Kształtuje 
konstruktywny obraz 
własnej osoby  
- Ma świadomość swoich 
mocnych i słabych stron  

Słowa potrafią zmieniać świat                                 Uwaga! Entuzjazm może być 
zaraźliwy                                        Poznać i zrozumieć nastolatka                    Warto być 
sobą                                                                   Jak sobie radzić z negatywnymi 
emocjami?                                                              Bieg ku marzeniom  w opowiadaniu 
Ashley Hodgeson                                                                  Ariadna i Tezeusz razem 

VIB  
VIA 
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pokonywania 
własnych trudności i 
ograniczeń  

  
  
  
  
   
  

rozwiązują 
problemy                                                                                                                 Prawdy 
o człowieku i życiu przekazane w micie o Orfeuszu i 
Eurydyce                                                      Czytam i analizuję tekst „Ojciec i syn” 
Macieja Wojtyszki                                                   Odkrywamy przenośny sens 
przypowieści o siewcy                                                                            Oko w oko z 
łowcą. Interpretacja wiersza Juliana 
Tuwima                                                                    Kto ratuje jedno życie, ratuje cały 
świat Codzienność tematem sztuki                                      Dobra książka inspiruje  

  
B. SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  

Uczeń:  
Temat zajęć  Klasa  

  

  
Stosowanie technologii 
informacyjnej                                          na 
zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej  

- Stosuje różnorodne techniki 
plastyczne ( z wykorzystaniem 
graficznych programów 
komputerowych) na lekcja języka 
polskiego  
- Rozwija umiejętności komunikacyjne 
umie wyrazić własne opinie, 
przekonania                                 i 
poglądy  

Pracujemy ze słownikami języka polskiego i 
wyrazów obcych. Jak korzystać ze słownika 
frazeologicznego? Uczymy się korzystać ze słownika 
terminów literackich W redakcji primaaprilisowej 
gazetki szkolnej Korzystaj ze 
słowników!                                                   
  

VIB 
VIA 

  
C. SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  

Uczeń:  
Temat zajęć  Klasa  

  

Pomoc w określaniu i 
nazywaniu uczuć, 
stanów psychicznych i 
radzeniu sobie ze 
stresem  

  
- Dokonuje analizy postaw, 
wartości, norm społecznych, 
przekonań i 
czynników,                        które na 
nie wpływają  

Czytamy wiersze naszych 
rówieśników                                               Dyskusja na temat postaw 
bohaterów powieści Rafała Kosika „Feliks, Net                  i Nika 
oraz Gang Niewidzialnych 
Ludzi”                                                       Pozostać sobą czy 
dostosować się do grupy?                                    Odpowiedzialna 

VIB  
VIA 
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- Posiada umiejętność krytycznego 
myślenia w kontekście analizy 
wpływów rówieśników i 
mediów  na zachowanie  

decyzja bohatera książki „Benny i 
Omar”                                               Myśl 
pozytywnie!                                                          Jak zmiana ubioru 
wpłynęła na bohatera 
tekstu?                                                                        Umiem 
uzasadnić własne zdanie                                                 Pochwała 
dzieciństwa w utworze Jeremiego Przybory pt. „Nie będę 
dorosły”                                                             O miłości z rymem 
lub bez rymów                                Każdy się czegoś boi – wiersz 
Joanny Kulmowej                                                                          Nie 
bądź ludożercą!                                                                  Życie to 
ciągłe wybory… O różnych życiowych decyzjach bohaterów 
powieści L. M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”  

  

Zapoznanie uczniów z 
historią regionu, 
najważniejszymi 
wydarzeniami i 
postaciami dziejów 
Polski, Europy i świata  

- Kształtuje gotowość  do 
uczestnictwa w kulturze, szanuje 
tradycję i kulturę własnego narodu, 
a także ma poszanowanie dla innych 
kultur i tradycji,  
- Określa swoją przynależność 
kulturową poprzez kontakt z 
wybranymi dziełami  
- Zna dziedzictwo kulturowe 
najbliższego otoczenia, wymienia 
zbytki i dzieła architektury 
(historycznej, współczesnej)  
- Zapoznaje się z twórczością 
artystów w obrębie „małej 
ojczyzny”  
- Wymienia, rozpoznaje                
i charakteryzuje najważniejsze 
obiekty kultury wizualnej w Polsce, 
wskazuje ich twórców  
- Rozpoznaje wybrane, najbardziej 
istotne dzieła  z dorobku innych 

Jakie prawdy życiowe są ukryte w biblijnej historii o 
talentach?                                              Ariadna i Tezeusz razem 
rozwiązują problemy Mówię, więc 
jestem?                                                 Spotkanie z mistrzem słowa – 
Janem Kochanowskim                                                          Bawiąc, 
uczyć. Wartości życiowe fraszek Jana 
Kochanowskiego                                                                 Zjazd 
gnieźnieński na kartach kroniki   
i 
powieści                                                                                            Co 
zrobić, by obudzić śpiących rycerzy? Rozmawiamy o Mikołaju 
Koperniku, który „zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię” 
.                            Życie Marii Skłodowskie j- Curie                     i 
Piotra Curie jako obraz poświęcenia się dla nauki Poznajemy 
najmłodszą laureatkę Pokojowej Nagrody 
Nobla                                                            Polscy poeci wyróżnieni 
Nagrodą Nobla                                                                                       

VIB  
VIA 
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narodów  
- Rozwija szacunek dla 
kultury                           
i dorobku narodowego.  

  
Wdrażanie zasad savoir 
- vivre  

- Podejmuje działania z zakresu 
estetycznego kształtowania 
otoczenia  

Język się zmienia. Zadbaj o poprawną 
polszczyznę                                                      Słowa są twoją 
wizytówką                        Średniowieczni rycerze i ich 
kodeks                                    Zawisza Czarny – zacny i 
niezapomniany 
rycerz                                                                            Jakimi 
zasadami powinien się kierować 
harcerz?                                                                      O czym 
powinien pamiętać każdy 
przemawiający?                                                                  Piszemy 
dedykacje i podziękowania          Świat ludzkich spraw. Jak się 
zachować?                                         Zapraszamy do świata 
sztuki                

VIB 
VIA  

  

Wdrażanie do 
rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, 
obowiązek, godność i 
duma narodowa  

- Dokonuje analizy postaw, 
wartości, norm społecznych, 
przekonań i czynników, 
które                 na nie wpływają.  

Piszemy list otwarty w sprawie zdolnych, lecz ubogich 
dzieci                                                                    Jak powstają 
legendy? Poznajemy opowieść Wandy Chotomskiej  o Lechu, 
Czechu i 
Rusie                                                                                Legenda – 
skarbnica pamiątek przeszłości Śladami Stasia i Nel. Świat 
przedstawiony                        na kartach powieści „W pustyni i w 
puszczy”                                           Poetyckie wspomnienie z 
dzieciństwa w wierszu Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii 
Bobrówny”                                                  Adam Mickiewicz – poeta 
zapatrzony                            w 
tradycję                                                                                 Śladami 
obyczajów szlacheckich – polowanie na 
niedźwiedzia                                                                Niezwykły 
koncert Wojskiego – omawiamy fragment „Pana Tadeusza” A. 
Mickiewicza                                Co to znaczy 
świętować?                                              Jakie reakcje wzbudzają 

VIB  
VIA 
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eksperymenty wielkiego 
naukowca?                                            Dosłowne i metaforyczne 
odczytanie wiersza Marcina Brykczyńskiego pt. 
„Matematyk”                                                   Do boju z pieśnią na 
ustach                            Bohaterstwo żołnierzy z 
Westerplatte                   w wierszu Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego                                                                   W walce o 
wolność                                                 Husaria – duma 
Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów                                                                       Polscy poeci 
wyróżnieni Nagrodą Nobla  

  

Kształtowanie postaw 
patriotycznych, 
ekologicznych i 
prozdrowotnych  

- Dokonuje analizy postaw, 
wartości, norm społecznych, 
przekonań i czynników, 
które                  na nie wpływają  

Rycerski tatuś – czytamy fragment książki Małgorzaty Musierowicz  
   

VIB  
VIA 

D.SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  

Uczeń:  
Temat zajęć  Klasa  

  

Przestrzeganie zasad BHP w 
czasie zajęć                     i przerw 
w szkole, dowozów i 
odwozów,                   w drodze 
do i ze szkoły, uroczystości 
szkolnych i środowiskowych, 
wycieczek                       i 
wyjazdów, zajęć na pływalni 
krytej  

- Zna zasady 
Bezpieczeństwa                        i 
Higieny Pracy na lekcjach języka 
polskiego  

Charakterystyka pracy na lekcjach języka ojczystego w 
klasie szóstej                                   „Lepiej późno niż wcale 
dowiedzieć 
się…”                                                       Piszemy życzenia 
z różnych okazji                                                               Kto 
ratuje jedno życie, ratuje cały 
świat                                                                       O czym 
powinien pamiętać każdy 
przemawiający?                                                       Pisownia 
„nie” z różnymi częściami mowy                              

VIB 
VIA  
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Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: informatyka  
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka.  
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych   

  
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności pracy w 
grupie.  

 komunikuje się za pomocą 
poczty elektronicznej, stosując pod-
stawowe zasady netykiety  
 potrafi pracować w grupie.  

1. Wysyłać czy udostępniać  
2. Dziel się wiedzą  

VIB 
VIA  

  
D.  -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

 

Psychoedukacja dzieci i rodziców dotycząca 
zagrożeń płynących z nadmiernego 
korzystania z mediów.  

 potrafi rozpoznać symptomy 
uzależnienia od komputera i inter-
netu,  
 posiada wiedzę na temat 
osób i instytucji świadczących po-
moc w trudnych sytuacjach,  
 wie, jak postąpić w przy-
padku hejtu w sieci.  

Bezpiecznie z komputerem  

VIB  
VIA 
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Przestrzeganie zasad BHP w czasie zajęć i 
przerw w szkole, dowozów i odwozów, 
w drodze do i ze szkoły, uroczystości 
szkolnych i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.    

 przestrzega podstawowych 
zasad bezpiecznej i higienicznej 
pracy przy komputerze  

Na wszystkich zajęciach  
  

VIB  
VIA 

 zna zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy z komputerem  

Bezpiecznie z komputerem  
VIB 
VIA  

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: religia   
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Agnieszka Szkop. 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
  

A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

 

Promowanie zdrowego 
stylu życia w sferze 
fizycznej, psychicznej 
i odżywiania.  

 rozwija pozytywny stosunek do daru płciowości;  
 reaguje na niewłaściwe zachowania w określonej 

grupie   
 wskazuje konsekwencje wynikające z sakramen-

tów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojedna-
nia;  
 wskazuje, jak pracować nad rozwojem sumienia 

chrześcijańskiego;  
 wskazuje, chrześcijańskie motywy wyborów w 

codziennym życiu;  
 wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Boże-

go w konkretnych sytuacjach życia;  
 rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym;  
 podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu rodziny;  
 rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary 

chrześcijańskiej;  
 przejawia refleksyjną postawę wobec różnych 

sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych;  

 Moje ciało jest świątynią.  
 Akt pokuty - z czystym sercem 

przed Panem.  
 Konfesjonał - kto słucha spowiedzi.  
 Cierpienie - kara czy próba?  
  Denar - hojna sprawiedliwość.  
 Niedziela - czas na refleksję.  
 Dlaczego rodzice wymagają od 

swoich dzieci?  
 Fast food - na co wydaje zaoszczę-

dzony czas?  
 Dzień Dziecka - moje prawa i obo-

wiązki.  

VIB  
VIA 
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 angażuje się we własny rozwój emocjonalny i 
społeczny;  

 
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1. 
  
  
  
  
  
1.   

Kształtowanie postawy 
dialogu, umiejętności 
słuchania innych i 
rozumienia ich 
poglądów.  

 integruje wydarzenia biblijne z liturgią, rokiem 
liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wydarzeniami 
życia;  
 wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w 

codziennym życiu;  
 przejawia refleksyjną postawę wobec różnych 

sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych;  
 

 Zyski i straty budowniczych - wieża 
Babel.  

 Fast food - na co wydaje zaoszczę-
dzony czas?  

VIB  
VIA 

2.  

Opieka wychowawcza 
nad psychofizycznym 
rozwojem dziecka 
stwarzanie warunków do 
rozwoju dziecka 
zdolnego wyrównywanie 
szans edukacyjnych.  

 opisuje działanie Ducha Świętego w Kościele i 
świecie;  
 wskazuje na związek Biblii, wiary i Kościoła z 

życiem narodu;  
 wskazuje jak zastosować wskazania prawa Bożego 

w konkretnych sytuacjach życiowych;  
 rozumie co znaczy być odpowiedzialny;  
  przejawia refleksyjną postawę wobec różnych 

sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych;  
 integruje wydarzenia biblijne z liturgią, rokiem 

liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wydarzeniami 
życiowymi;  
 wskazuje jak pracować nad rozwojem sumienia 

chrześcijańskiego;  
 wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrze-

ścijanina;  
 wskazuje konsekwencje wynikające z sakramen-

tów;  
 wskazuje, w jaki sposób może naśladować postaci 

 Ziarnko gorczycy i zaczyn chlebo-
wy - siła wzrostu i moc przemiany.  
 Dom na skale - solidny  fundament.  
 Talenty - mądre gospodarowanie.  
 Fast food - na co wydaje zaoszczę-

dzony czas?    
 Oko Opatrzności - nieustanna opie-

ka wszechmogącego Boga.  
 Kto stworzył dinozaury?  
 Darowany dług - zdolność przeba-

czania.  
 Boże Ciało - odwiedziny Boga.    

  
  
  
  
  

VIB  
VIA 
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świętych;  
 wskazuje w jaki sposób może dawać świadectwo 

wiary w podstawowych sytuacjach życia;  
    

3.  

Pomoc w odkrywaniu 
własnych możliwości 
predyspozycji, talentów i 
ich twórczym 
wykorzystaniu.  

 wskazuje na związek Biblii, wiary i Kościoła z 
życiem narodu;  
 uzasadnia, że słowo Boże ma moc przemiany 

ludzkich serc;  
 wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Boże-

go w konkretnych sytuacjach życiowych;  
 podaje prawdę, że wszystkie zdolności są darem 

Boga i należy je pomnażać;  
 wymienia sposoby powrotu do życia w łasce Bo-

żej;  
 uzasadnia, że człowiek, nie korzystający z ł,aski 

Bożej, zubaża samego siebie;  
 przejawia refleksyjną postawę wobec różnych 

sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych;  
   wskazuje dlaczego chrześcijanin powinien po-

znawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła;    

 Ziarnko gorczycy i zaczyn chlebo-
wy - siła wzrostu i moc przemiany..  
 Dom na skale - solidny fundament.  
 Talenty - mądre gospodarowanie.  
 Lampy oliwne - roztropne czeka-

nia.  
 Fast food - na co wydaje zaoszczę-

dzony czas?  
 Tak żyć, by nie okazać się zbyt lek-

kim - rzeczy ostateczne.  
  
  
  

VIB  
VIA 

4.  

Kierowanie do 
świadomego i 
odpowiedzialnego 
planowania dalszej drogi 
kształcenia i wyboru 
zawodu.  

 wskazuje różnice między dobrem i złem w pod-
stawowych sytuacjach moralnych;  
 podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu rodziny;  
 przejawia postawę szacunku i zaufania wobec 

Boga;  
 wyraża słowami modlitwę dziękczynną, uwielbie-

nia, przeproszenia i prośby;  
 rozwija poczucie przynależności do różnych 

wspólnot;  
 angażuje się we własny rozwój emocjonalny i 

społeczny;  

 Służyć wspólnocie - małżonkowie.  
 Dlaczego rodzice wymagają 

od  swoich dzieci?  
 Liturgia dla Boga i dla człowieka.  

VIB  
VIA 

5.  
Stwarzanie warunków do 
integralnego traktowania 
siebie świata i innych 

 integruje wydarzenia biblijne z liturgią, rokiem 
liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wydarzeniami 
życiowymi;  

 Moje drzewo, czyli kto pochodzi od 
małpy, a kto od Adama i Ewy?  
 Moje ciało jest świątynią.  

VIB  
VIA 
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ludzi.   rozwija pozytywny stosunek do daru płciowości;  
 wskazuje różnice między dobrem i złem w pod-

stawowych sytuacjach moralnych;  
 dostrzega konsekwencje dobra i zła;  
 wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Boże-

go w konkretnych sytuacjach życiowych;  
 wskazuje konsekwencje wynikające z sakramen-

tów;  
 rozwija poczucie przynależności do różnych 

wspólnot Kościoła, narodu, rodziny, grupy szkolnej i kole-
żeńskiej;  
 reaguje na niewłaściwe zachowania w określonej 

grupie;  
 angażuje się we własny rozwój emocjonalny i 

społeczny;  

 Dlaczego rodzice wymagają od 
dzieci?  
 Służyć wspólnocie - małżonkowie.  
 Groby bliskich - by krucha pamięć 

nie zniszczyła wspomnień.  
 Jak okazać im miłość? - Dzień Mat-

ki i Dzień Ojca.  
 Dzień Dziecka - moje prawa i obo-

wiązki.  

 
C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

  
  
1.  

Pomoc w określaniu i 
nazywaniu uczuć stanów 
psychicznych i radzeniu 
sobie ze stresem.  

 referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się 
do podstawowych prawd wiary Kościoła;  
 rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym;  
 rozwija poczucie przynależności do różnych 

wspólnot Kościoła, narodu, rodziny, grupy szkolnej i kole-
żeńskiej;  
 przejawia postawę szacunku i zaufania Boga;  
 wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwiel-

bienia, przeproszenia i prośby;  

 Darowany dług - zdolność przeba-
czania.  
 Lampy oliwne - roztropne czeka-

nie.  
 Denar - hojna sprawiedliwość.  
 Chwast i sieć - dla kogo niebo?  
 Liturgia dla Boga i dla człowieka.  

VIB  
VIA 

  
  
  
  
  

Zapoznanie uczniów z 
historią regionu, 
najważniejszymi 
wydarzeniami 
i postaciami dziejów 

 odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty 
Pisma Świętego;  
 integruje wydarzenia biblijne z liturgią, rokiem 

liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wydarzeniami 
życia;  

 Jak rozumieć Biblię - prawda pou-
czających opowieści i symboli.  
 Kto stworzył dinozaury?  
 Słowo zasiewem królestwa - przy-

powieść o siewcy.  

VIB  
VIA 
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2.  

Polski, Europy i świata.   wskazuje, w jaki sposób może naśladować postaci 
świętych;  
 wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo 

wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego;  
 referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się 

do podstawowych prawd wiary Kościoła;  
 posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretu-

je;  
 rozumie co znaczy być odpowiedzialnym;  
 wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Boże-

go w konkretnych sytuacjacżyciowych;  
 wskazuje, jak pracować nad rozwojem sumienia 

chrześcijańskiego;    
 podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, 

rodziny, szkoły i społeczeństwa;  
 podaje przykłady bohaterów, którzy oddali życie 

za Ojczyznę;  
 wskazuje polskie symbole narodowe;  
 wskazuje związek okresów liturgicznych z życiem 

chrześcijanina;  
 wymienia chrześcijańskie tradycje związane ze 

świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą;  
 formułuje modlitwy tekstami biblijnymi i własny-

mi słowami;  
 podaje przykłady ludzi modlitwy;  
 wskazuje na wybranym przykładzie wpływ modli-

twy na życie człowieka;  
 rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary 

chrześcijańskiej;  
 

 Grób Pański - myśleli, że to już ko-
niec.  
 Boże Ciało - odwiedziny Boga.  
 Życie oddane za Boga i Ojczyznę.  
 Żłóbek, kolęda, opłatek - czy tylko 

tradycja?  
 Gwiazda Betlejemska - niezwykły 

przewodnik.  
 Święconka - na początek śniadania 

wielkanocnego.  
 Koronka do miłosierdzia Bożego.  
 Majówka "i co czuje, i co żyje, 

niech z nami sławi Maryję".  
 Pozdrowienie Chrystusa - okazy-

wanie religijności.  

  
  
  
  

Kształtowanie 
umiejętności oceny 
własnych zachowań 
rozróżnienia dobra od zła 

 integruje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do 
podstawowych prawd wiary Kościoła;  
 wymienia skutki grzechu pierworodnego w życiu 

codziennym człowieka;  

 Dlaczego trzeba było opuścić 
Eden?  
 Cienie, osty i trud - wszystko przez 

grzech.  

VIB  
VIA 
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3.  

oraz wykazania się 
odwagą cywilną i 
gotowości do ponoszenia 
konsekwencji 
popełnionych błędów.  

 wymienia społeczne konsekwencje grzechu pier-
worodnego;  
 wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrze-

ścijanina;  
 wskazuje konsekwencje wynikające z sakramen-

tów;  
 formułuje modlitwy tekstami biblijnymi i własny-

mi słowami;  
 wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien po-

znawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła  

 Krew baranka - ocalenie wybra-
nych.  
 Mową ciała potwierdzać słowa - 

postawy liturgiczne.  
 Niebo - spotkanie z tymi, których 

kochaliśmy.     

 
D. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.
  
  
  
1.  

Psychoedukacja dzieci i 
rodziców dotycząca 
zagrożeń płynących 
z nadmiernego 
korzystania z mediów.  

 przejawia postawę szacunku i zaufania wobec 
Boga;  
 wyraża słowami modlitwę dziękczynną, uwielbie-

nia, przeproszenia i prośby;  
 podaje przykłady kiedy technika może służyć 

Bożej sprawie;  
  

 Psalmy w MP4 - dusza śpiewa nie 
tylko z radości.  

VIB 
VIA  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.  

Zapobieganie zjawisku 
agresji i przemocy, 
propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród 
uczniów naszej szkoły, 
budowanie przyjaznego 
klimatu w szkole, 
wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami, 
nauczycielami 
i wychowawcami.  

 wskazuje związek Biblii, wiary i Kościoła z ży-
ciem narodu;  
 wyraża słowami modlitwę dziękczynną, uwielbie-

nia, przeproszenia i prośby;  
 wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Boże-

go w konkretnych sytuacjach życiowych;  
 rozumie co znaczy być odpowiedzialnym;  
 podaje prawdę, że człowiek może nawrócić się w 

każdej chwili życia;  
 wymienia sposoby powrotu do życia w łasce;  
 podaje przykłady, kiedy prawidłowo reaguje na 

niewłaściwe zachowania bliskich osób;  

 Chodzić po wodzie - próba wiary.  
 Różaniec zwykła modlitwa o nie-

zwykłej mocy.  
 Darowany dług - zdolność przeba-

czania.  
 Lampy oliwne - roztropne czeka-

nie.  
 Denar - hojna sprawiedliwość.  
 Chwast i sieć - dla kogo niebo?  
 Liturgia dla Boga i dla człowieka.  

VIB  
VIA 
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 omawia prawdę, że człowiek oddając cześć Bogu 
uświęca się;  

  
  
  
 
 
  
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: muzyka  
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Adam Blachnicki  
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
  

A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Nabywanie 
umiejętności radzenia 
sobie w trudnych 
sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność 
pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Indywidualna i ze-
społowa ekspresja muzycz-
na.  

1. Ostatnie letnie wyprawy. Organizacja pracy na lekcjach muzyki w 
klasie szóstej  
2. Dobrze z piosenką wędrować. Poznanie i wykonywanie utworów 
z repertuaru piosenki turystycznej  
3. Muzyczny ping-pong – artykulacja. Różne sposoby wykonywania 
muzyki.  
4. Na okrągło. Utwory muzyczne w formie ronda  
5. Naszym nauczycielom. Realizacja trioli ósemkowej.   
6. Z dziejów muzyki – muzyka dawna. Muzyka średniowiecza i re-
nesansu.   
7. Z dziejów muzyki – złoty wiek muzyki polskiej. Polska muzyka 
renesansowa i jej twórcy.   
8. W muzycznej kuchni. Elementy muzyki.   
9. Historia polskiego oręża dźwiękiem zapisana. Pieśni i piosenki o 
tematyce wojskowej w ujęciu historycznym.   
10. Piosenki powstania warszawskiego. Wzbogacenie repertuaru pio-
senek z okresu II wojny światowej.   

VIB  
VIA 
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11. W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę. Wykonywanie i słuchanie 
utworów bożonarodzeniowych.   
12. Kolędujmy wszyscy razem.   
13. Zimno, mroźnie, wesoło. Żarty muzyczne. Pastisz w muzyce.   
14. W karnawałowych rytmach. Muzyka podczas karnawału.  
15. Fryderyk Chopin na emigracji. Poznanie ostatniego okresu życia i 
twórczości kompozytora.   
16. Kujawiak z oberkiem. Etnografia. Wzbogacenie wiedzy o pol-
skich tańcach narodowych i działalność Oskara Kolberga.  
17. Muzyczne widowiska. Formy muzyczno-teatralne: operetka, mu-
sical, rewia  
18. Z muzyką w tle. Funkcja muzyki w filmie i kinie.   
19. Instrumenty dęte. Podział i brzmienie.   
20. Powietrzna muzyka. Instrumenty dęte w muzyce zespołowej.   
21. Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach.   
22. Cztery pory roku z maestro Vivaldim. Życie i twórczość Antonia 
Vivaldiego.   
23. Zaśpiewajmy, zagrajmy, zatańczmy razem! Wartość wspólnego 
muzykowania.   
24. Gra planszowa „Wędrujące tamburyny”. Utrwalenie wybranych 
zagadnień.   
25. Spotkajmy się na szlaku. Wspólne śpiewanie na pożegnanie.   

 
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Przygotowanie 
wychowanków do 
rozumienia zasad 
partnerstwa między 
uczniami, nabywanie 
umiejętności pracy w 
grupie.  

- Indywidualna i zespołowa 
ekspresja muzyczna.  

1. Ostatnie letnie wyprawy. Organizacja pracy na lekcjach muzyki w 
klasie szóstej  
2. Dobrze z piosenką wędrować. Poznanie i wykonywanie utworów z 
repertuaru piosenki turystycznej  
3. Muzyczny ping-pong – artykulacja. Różne sposoby wykonywania 
muzyki.  
4. Na okrągło. Utwory muzyczne w formie ronda  

VIB  
VIA 
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5. Naszym nauczycielom. Realizacja trioli ósemkowej.   
6. Z dziejów muzyki – muzyka dawna. Muzyka średniowiecza i rene-
sansu.   
7. Z dziejów muzyki – złoty wiek muzyki polskiej. Polska muzyka 
renesansowa i jej twórcy.   
8. W muzycznej kuchni. Elementy muzyki.   
9. Historia polskiego oręża dźwiękiem zapisana. Pieśni i piosenki o 
tematyce wojskowej w ujęciu historycznym.   
10. Piosenki powstania warszawskiego. Wzbogacenie repertuaru pio-
senek z okresu II wojny światowej.   
11. W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę. Wykonywanie i słuchanie 
utworów bożonarodzeniowych.   
12. Kolędujmy wszyscy razem.   
13. Zimno, mroźnie, wesoło. Żarty muzyczne. Pastisz w muzyce.   
14. W karnawałowych rytmach. Muzyka podczas karnawału.  
15. Fryderyk Chopin na emigracji. Poznanie ostatniego okresu życia i 
twórczości kompozytora.   
16. Kujawiak z oberkiem. Etnografia. Wzbogacenie wiedzy o polskich 
tańcach narodowych i działalność Oskara Kolberga.  
17. Muzyczne widowiska. Formy muzyczno-teatralne: operetka, musi-
cal, rewia  
18. Z muzyką w tle. Funkcja muzyki w filmie i kinie.   
19. Instrumenty dęte. Podział i brzmienie.   
20. Powietrzna muzyka. Instrumenty dęte w muzyce zespołowej.   
21. Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach.   
22. Cztery pory roku z maestro Vivaldim. Życie i twórczość Antonia 
Vivaldiego.   
23. Zaśpiewajmy, zagrajmy, zatańczmy razem! Wartość wspólnego 
muzykowania.   
24. Gra planszowa „Wędrujące tamburyny”. Utrwalenie wybranych 
zagadnień.   
25. Spotkajmy się na szlaku. Wspólne śpiewanie na pożegnanie.   

2.  
Stosowanie technologii 
informacyjnej na 

1. uczestniczy w tworzeniu 
artystycznych projektów 

5. Z dziejów muzyki – muzyka dawna. Muzyka średniowiecza i rene-
sansu.   

VIB 
VIA  



131 
 

zajęciach szkolnych i w 
pracy pozalekcyjnej   

edukacyjnych o charakterze 
interdyscyplinarnym 
(również z wykorzystaniem 
technologii informacyjnej);  

6. Z dziejów muzyki – złoty wiek muzyki polskiej. Polska muzyka 
renesansowa i jej twórcy.   
18. Instrumenty dęte. Podział i brzmienie.   
20.  Z dziejów muzyki barok.  Jan Sebastian Bach   
  

C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Rozwijanie u uczniów 
dociekliwości 
poznawczej 
ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, 
dobra i piękna 
w świecie.  

D. poszukuje infor-
macji o muzyce w wy-
dawnictwach książko-
wych, multimedialnych i 
innych dostępnych źró-
dłach  

1. Muzyczny ping-pong – artykulacja. Różne sposoby wykonywania 
muzyki.  
2. Z dziejów muzyki – muzyka dawna. Muzyka średniowiecza i rene-
sansu.   
3. Z dziejów muzyki – złoty wiek muzyki polskiej. Polska muzyka rene-
sansowa i jej twórcy.   
4. Historia polskiego oręża dźwiękiem zapisana. Pieśni i piosenki o te-
matyce wojskowej w ujęciu historycznym.   
5. Piosenki powstania warszawskiego. Wzbogacenie repertuaru piose-
nek z okresu II wojny światowej.   
6. Fryderyk Chopin na emigracji. Poznanie ostatniego okresu życia i 
twórczości kompozytora.   
7. Kujawiak z oberkiem. Etnografia. Wzbogacenie wiedzy o polskich 
tańcach narodowych i działalność Oskara Kolberga.  
8. Muzyczne widowiska. Formy muzyczno-teatralne: operetka, musical, 
rewia  
9. Z muzyką w tle. Funkcja muzyki w filmie i kinie.   
10. Instrumenty dęte. Podział i brzmienie.   
11. Powietrzna muzyka. Instrumenty dęte w muzyce zespołowej.   
12. Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach.   
13. Cztery pory roku z maestro Vivaldim. Życie i twórczość Antonia 
Vivaldiego.   

VIB  
VIA 

2.  

Zapoznanie uczniów z 
historią regionu, 
najważniejszymi 
wydarzeniami 

 poznaje i popula-
ryzuje przykłady mu-
zycznej twórczości ludo-
wej, obrzędy, zwyczaje, 

1. Z dziejów muzyki – muzyka dawna. Muzyka średniowiecza i rene-
sansu.  
2. Z dziejów muzyki – złoty wiek muzyki polskiej. Polska muzyka rene-
sansowa i jej twórcy.   

VIB  
VIA 
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i postaciami dziejów 
Polski, Europy i świata.  

tradycje swojego regio-
nu;   
 porządkuje chro-
nologicznie postacie 
kompozytorów  
 zna repertuar 
współczesnego kultural-
nego człowieka, orientuje 
się w sztandarowych 
utworach z dziejów histo-
rii muzyki  

3. Historia polskiego oręża dźwiękiem zapisana. Pieśni i piosenki o te-
matyce wojskowej w ujęciu historycznym.   
4. Piosenki powstania warszawskiego. Wzbogacenie repertuaru piose-
nek z okresu II wojny światowej.   
5. W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę. Wykonywanie i słuchanie 
utworów bożonarodzeniowych.   
6. Fryderyk Chopin na emigracji. Poznanie ostatniego okresu życia i 
twórczości kompozytora.   
7. Kujawiak z oberkiem. Etnografia. Wzbogacenie wiedzy o polskich 
tańcach narodowych i działalności Oskara Kolberga.  
8. Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach.  
9. Cztery pory roku z maestro Vivaldim. Życie i twórczość Antonia 
Vivaldiego.   

3.  

Kształtowanie postaw 
patriotycznych, 
ekologicznych i 
prozdrowotnych.   

- poprawnie śpiewa z 
pamięci, zachowując 
należytą postawę, hymn 
państwowy „Mazurek 
Dąbrowskiego  
- gra na wybranym 
instrumencie 
melodycznym hymn 
Europy (instrumentalną 
wersję „Ody do radości” 
L. van Beethovena);  

1. Historia polskiego oręża dźwiękiem zapisana. Pieśni i piosenki o te-
matyce wojskowej w ujęciu historycznym.   
2. Piosenki powstania warszawskiego. Wzbogacenie repertuaru piose-
nek z okresu II wojny światowej.   

VIB  
VIA 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: plastyka  
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Nocoń Iwona. 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
  

A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  Kształtowanie postaw • tworzenie prostej kompozycji malarskiej lub 1.Przedstawianie ruchu w sztuce VIB  
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prozdrowotnych jako 
alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym 
nałogów  

kompozycji techniką mieszaną przedstawiającej szybki 
ruch, ludzi  
w trakcie uprawiania sportu  
• rozumienie ogólnego znaczenia ogrodu i parku jako 
miejsc odpoczynku, historycznie związanych z 
pałacem, budowlą mieszkalną  
• ogólne rozumienie idei ogrodu jako miejsca 
odpoczynku i łączności z naturą stworzonego w 
przemyślany sposób  

barokowej i późniejszej. Co potęguje 
dynamikę, wrażenie ruchu w 
kompozycjach?  
2. Znaczenie ogrodów.  
3. Harmonia, spokój wschodnich 
ogrodów.  

VIA 

  
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

2.  
Stwarzanie warunków do 
integralnego traktowania 
siebie, świata i innych ludzi  

 • rozumienie znaczenia obserwacji świata, przemian 
przedstawianych osób, przedmiotów w czasie w 
twórczości wybranych artystów renesansowych, 
barokowych, XIX w. i współczesnych  
• określanie estetycznej i społecznej funkcji i znaczenia 
stroju na wybranych przykładach dawnej mody kobiecej 
i męskiej  
• rozumienie estetycznego, użytkowego i społecznego 
znaczenia mody jako obrazu pozycji społecznej, 
stanowiska, funkcji społecznej, stanu majątkowego  

1.Artysta badaczem. Podziw dla piękna i 
potęgi natury.  
2. Moda i proporcje sylwetki na 
przykładzie barokowej i rokokowej 
mody.  
  
3. Język mody językiem porozumienia 
między ludźmi. Opowiadanie o sobie  
i pozycji społecznej poprzez strój.  

VIB  
VIA 

3.  

Stosowanie technologii 
informacyjnej na zajęciach 
szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej  

• tworzenie prostej prezentacji przedstawiającej np. na 
osi czasu zmieniające się w wybranych okresach w 
sztuce: tematykę, kompozycję  
i wybrane środki plastyczne  
• porównywanie w formie prostych prezentacji postawy 
artysty jako badacza i obserwatora oraz iluzjonisty  

1. Powtórzenie o poznanych epokach, 
rodzajach kompozycji stosowanych  
przez artystów w dawnych czasach oraz  
o misji i znaczeniu artysty, sposobie 
ukazywania świata.  

VIB  
VIA 

 
C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  
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1.  

Pomoc w określaniu i 
nazywaniu uczuć, stanów 
psychicznych i radzeniu sobie 
ze stresem  

• ogólne rozumienie idei ogrodu jako miejsca 
odpoczynku i łączności z naturą stworzonego w 
przemyślany sposób  

1. Harmonia, spokój wschodnich 
ogrodów.  

VIB  
VIA 

2.  

Zapoznanie uczniów z historią 
regionu, najważniejszymi 
wydarzeniami i postaciami 
dziejów Polski, Europy i 
świata  

• określanie niektórych form i tematów dzieł na 
podstawie przypomnienia wybranych dzieł antycznych, 
średniowiecznych, współczesnych, próby obserwowania 
wspólnych cech dzieł wybranych epok m.in. 
obserwowania przemian ideału piękna poznanych 
wcześniej epok  
• określanie czasu, miejsca  
i kręgu kulturowego, w których powstał przedmiot na 
podstawie dekorującego go ornamentu  
• określanie znaczenia i wykorzystywania we 
wzornictwie i projektowaniu ornamentów ludów 
pierwotnych innych kultur, rodzimej sztuki ludowej  
• określanie specyfiki dawnych strojów męskich ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na polski strój 
szlachecki  
  

1.Co w sztuce zmienia się  
w ciągu wieków? Co pozostaje 
podobne? Jak artyści przedstawiali 
świat, jak wyglądały dzieła w różnych 
okresach?  
2. Bogactwo ornamentu – Jak powstaje  
i czego się składa ornament? Czyli  
o potrzebie ozdabiania i dekorowania  
w sztuce i życiu codziennym.  
3. Wśród meandrów rzeki, w gęstwinie 
gałązek, liści i listeczków, kwiatów, 
zwierząt, czyli o popularności różnych 
ornamentów w historii.  
4. Moda i proporcje sylwetki na 
przykładzie barokowej i rokokowej 
mody.  
  

VIB  
VIA 

3.  
Wdrażanie zasad savoir - 
vivre  

• określanie natury jako inspiracji do powstawania 
ornamentów wykorzystywanych do dekoracji różnych 
przedmiotów życia codziennego  
• rozumienie estetycznego, użytkowego i społecznego 
znaczenia mody jako obrazu pozycji społecznej, 
stanowiska, funkcji społecznej, stanu majątkowego  

1. Bogactwo ornamentu – Jak powstaje  
i czego się składa ornament? Czyli  
o potrzebie ozdabiania i dekorowania  
w sztuce i życiu codziennym.  
2. Język mody językiem porozumienia 
między ludźmi. Opowiadanie o sobie  
i pozycji społecznej poprzez strój.  

VIB  
VIA 

  
D. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

E.   Przestrzeganie zasad BHP w  Zna zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na 1. Zapoznanie z zasadami i kryteriami   
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czasie zajęć i przerw w szkole, 
dowozów i odwozów, w 
drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych i 
środowiskowych, wycieczek i 
wyjazdów, zajęć na pływalni 
krytej  

lekcjach plastyki  oceniania, treściami podstawy 
programowej, zasadami BHP na 
plastyce  

VIB  
VIA 

  
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: wychowanie fizyczne   
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Tomasz Morzyk/ Mariusz Zych  
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
  

A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  
Promowanie zdrowego stylu 
życia w sferze fizycznej, 
psychicznej i odżywiania.  

 opisuje pozytywne mierniki zdrowia  
 wymienia zasady i metody hartowania orga-
nizmu  
 omawia sposoby ochrony przed nadmiernym 
nasłonecznieniem i niską temperaturą  

Dział 4 Edukacja zdrowotna  
  

VIB  
VIA 

1.   

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych jako 
alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym 
nałogów.  

 Omawia zasady aktywnego wypoczynku  
Działa 4. Edukacja zdrowotna  
  

VIB  
VIA 

 
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  
Przygotowanie wychowanków 
do rozumienia zasad 

 uczestniczy w sportowych rozgrywkach kla-
sowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej 

 Dział II. Aktywność fizyczna  
VIB  
VIA 
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partnerstwa między uczniami, 
nabywanie umiejętności pracy 
w grupie.  

gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepi-
sów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, 
potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycię-
stwa i porażki, podziękować za wspólną grę;  
 pełni rolę organizatora sędziego i kibica w 
ramach szkolnych zawodów;  

2.  

Uczenie pozytywnego 
nastawienia wobec 
niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych 
grup ludzi.  

 omawia znaczenie dobrych relacji z innymi 
ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej 
samej i odmiennej płci  
  

- Dział II. Aktywność fizyczna  

VIB  
VIA 

3.  

Stwarzanie sytuacji 
wychowawczych 
umożliwiających stosowanie 
postaw asertywnych   

 współpracuje w grupie szanując poglądy i 
wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i em-
patię  

 Dział II. Aktywność fizyczna  

VIB  
VIA 

  
C. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Zapobieganie zjawisku agresji i przemocy, 
propagowanie zachowań prospołecznych 
wśród uczniów naszej szkoły, budowanie 
przyjaznego klimatu w szkole, 
wzmacnianie więzi z rówieśnikami, 
nauczycielami i wychowawcami.  

 wyjaśnia dlaczego należy 
przestrzegać ustalonych reguł w 
trakcie rywalizacji sportowej  

  

- Dział II. Aktywność fizyczna  
  

- Dział III Bezpieczeństwo w aktywności 
fizycznej  

VIB  
VIA 

2.  
Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego.   

 omawia sposoby postępo-
wania w sytuacji zagrożenia zdro-
wia lub życia;  

- Dział III. Bezpieczeństwo w aktywności 
fizycznej  

VIB  
VIA 

3.  

Przestrzeganie zasad BHP w czasie zajęć i 
przerw w szkole, dowozów i odwozów, 
w drodze do i ze szkoły, uroczystości 
szkolnych i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.    

 wymienia zasady bezpiecz-
nego korzystania ze sprzętu spor-
towego;  
 omawia zasady bezpieczne-
go  zachowania się nad wodą i w 

-  Dział III. Bezpieczeństwo w aktywności 
fizycznej  

VIB  
VIA 
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górach w różnych porach roku  
  
 
 
 
 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: historia   
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Aneta Żak - Froch  
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
  

A. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Rozwijanie u uczniów 
dociekliwości 
poznawczej 
ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, 
dobra i piękna 
w świecie.  
  
  

 wymienia dokonania rdzennych ludów Ameryki  
 podaje przykłady towarów, które przewożono między 
Ameryką a Europą  
 przedstawia po jednym pozytywnym i negatywnym skutku 
wielkich odkryć geograficznych  
 wymienia najważniejsze dokonania naukowe i techniczne 
epoki oświecenia (np. termometr lekarski, maszyna parowa)  
   

1. Skutki wielkich odkryć geogra-
ficznych.  
2. Oświecenie w Europie.  

VIB  
VIA 

3.  

Zapoznanie uczniów z 
historią regionu, 
najważniejszymi 
wydarzeniami 
i postaciami dziejów 
Polski, Europy 
i świata.  

 Wymienia wielkich odkrywców i ich odkrycia (K. Ko-
lumb, V. da Gama, F. Magellan,  
 wymienia dokonania Jana Gutenberga, Leonarda da Vinci, 
Michała Anioła.  
 przedstawia ideał człowieka w epoce odrodzenia i wyja-
śnia termin: człowiek renesansu,  
 wskazuje wystąpienie Marcina Lutra jako początek refor-
macji,  
 wymienia i charakteryzuje wyznania protestanckie oraz 

1. Wielkie odkrycia geograficzne  
2. Renesans – narodziny nowej 
epoki.  
3. Kultura renesansu w Europie.  
4. Reformacja – czas wielkich 
zmian.  
5. W czasach ostatnich Jagiello-
nów.  
6. Odrodzenie na ziemiach pol-

VIB  
VIA 
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podaje ich założycieli  
 wymienia ostatnich władców z dynastii Jagiellonów: 
Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta oraz ich sukcesy.  
 wymienia Mikołaja Kopernika jako twórcę teorii heliocen-
trycznej  
 wymienia Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego jako 
twórców literatury renesansowej w Polsce  
 zna wybitnych władców i dowódców polskich XVII w.  
 przywołuje postać Ludwika XIV jako władcy absolutnego  
 wymienia Marię Teresę, Józefa II, Piotra I i Fryderyka 
Wielkiego jako władców Austrii, Rosji i Prus.  
 przywołuje postać Jerzego Waszyngtona jako pierwszego 
prezydenta USA   
 wymienia Tadeusza Kościuszkę i Kazimierza Pułaskiego 
jako polskich bohaterów walki o niepodległość USA  
 wymienia Augusta II Mocnego  
i Augusta III Sasa jako monarchów sprawujących władzę w Pol-
sce na początku XVIII w.  
 przywołuje i charakteryzuje postać Stanisława Augusta 
Poniatowskiego jako ostatniego króla Polski  
 charakteryzuje twórczość Ignacego Krasickiego, Juliana 
Ursyna Niemcewicza i Wojciecha Bogusławskiego  
 wymienia malarzy tworzących w Polsce Canaletto, Mar-
cello Bacciarelli oraz wyjaśnia, dlaczego obrazy Canaletta są 
ważnym źródłem wiedzy historycznej  
 wymienia najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego  
 wymienia najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja 
(zniesienie liberum veto i wolnej elekcji)  
 wskazuje Tadeusza Kościuszkę jako naczelnika powstania  
 wymienia państwa, które dokonały trzeciego rozbioru Pol-
ski   
 wymienia przyczyny wybuchu i upadku powstania ko-
ściuszkowskiego  
 charakteryzuje krótko postać Napoleona Bonapartego jako 

skich.  
7. Wojny z Rosją.  
8. Początek wojen szwedzkich  
9. Powstanie Chmielnickiego.  
10. Potop szwedzki.  
11. Wojny z Turcją.  
12. Monarchia absolutna we Fran-
cji.  
13. Nowe potęgi europejskie.  
14. Stany Zjednoczone Ameryki.  
15. Rzeczpospolita pod rządami 
Wettinów.  
16. Pierwszy rozbiór Polski.  
17. Kultura polskiego oświecenia.  
18. Sejm Wielki i Konstytucja 3 
Maja  
19. Powstanie kościuszkowski i III 
rozbiór Polski.  
20. Epoka Napoleona Bonaparte.  
21. Legiony Polskie we Włoszech.  
22. Księstwo Warszawskie.  
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cesarza Francuzów i wybitnego dowódcę  
 przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez Napoleo-
na  
 wyjaśnia, kim byli Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki  
 przedstawia okoliczności utworzenia Księstwa Warszaw-
skiego,  
 podaje przyczyny likwidacji Księstwa Warszawskiego  

4.  

Kształtowanie postaw 
patriotycznych, 
ekologicznych i 
prozdrowotnych.   

 wyjaśnia w czym przejawiała się renesansowa radość ży-
cia  
 przedstawia przyczyny pierwszego rozbioru Polski  
 ocenia postawę Tadeusza Rejtana  

1. Kultura renesansu w Europie.  
2. Pierwszy rozbiór Polski.  

VIB  
VIA 

5.  

Kształtowanie 
umiejętności oceny 
własnych zachowań 
rozróżnienia dobra od 
zła oraz wykazania się 
odwagą cywilną i 
gotowości do 
ponoszenia 
konsekwencji 
popełnionych błędów.  
  

 wskazuje pozytywne i negatywne cechy szlachty polskiej 
(czasy sarmackie)  
 podaje przykład zasług ostatniego króla dla rozwoju kultu-
ry polskiej  
 podaje przykłady przedmiotów nauczanych w szkołach 
parafialnych  
 przedstawia przyczyny powołania Komisji Edukacji Naro-
dowej  
 wskazuje cel wychowania i edukacji młodzieży w XVIII 
w.  
   

1. Barok i sarmatyzm w Polsce.  
2. Kultura polskiego oświecenia  

VIB  
VIA 

7.  

Wdrażanie do 
rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, 
obowiązek, godność i 
duma narodowa.   

 poprawnie posługuje się terminem: tolerancja  
 podaje i zaznacza na osi czasu datę podpisania konfedera-
cji warszawskiej (1573 r.), określa wiek, w którym doszło do tego 
wydarzenia  
 wskazuje wielowyznaniowość   
I Rzeczypospolitej  
 zauważa potrzebę poszanowania odmienności religijnej i 
kulturowej  
 wymienia wyznania zamieszkujące Rzeczpospolitą Obojga 
Narodów  
 wskazuje cel podpisania konfederacji warszawskiej  
 wyjaśnia, co oznacza, że Polska była nazywana „pań-

1. „Kraj bez stosów”  
2. Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów.  
3. Nowe potęgi europejskie.  
4. Kultura polskiego oświecenia.  
5. Legiony Polskie we Włoszech.  

VIB  
VIA 
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stwem bez stosów”;  
 wyjaśnia korzyści płynące z wielokulturowości  
 wskazuje wpływ ideologii oświecenia na reformy w kra-
jach absolutyzmu oświeconego  
 przedstawia zasługi Stanisława Augusta dla rozwoju kultu-
ry i sztuki oświecenia  
 podaje nazwę hymnu Polski  
i wskazuje jego związek z Legionami Polskimi we Włoszech  
 przedstawia cel utworzenia Legionów Polskich i opisuje 
walki z ich udziałem  

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie   
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Dorota Grzyb  
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
  

A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

2.  
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania.  

 jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowy-
chowanie.  
 omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby 
radzenia sobie z nimi;  
 ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy 
higieny; troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, 
odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczną  

1. O presji rówieśniczej.  
2. Mój styl to zdrowie.  
3. Dojrzewam do kobieco-
ści.  
4. Dojrzewam do męskości  

VIB  
VIA 

3.  

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych jako alternatywa 
dla zachowań ryzykownych, w tym 
nałogów.  

 ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy 
higieny; troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, 
odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczną,  
 omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby 
radzenia sobie z nimi  

1. Mój styl to zdrowie.  
2. Dojrzewam do kobieco-
ści.  
3. Dojrzewam do męskości.  

VIB 
VIA  

4.  
Nabywanie umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach tj. stres. 

 radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stre-
su  

1. Gdy trudno się porozu-
mieć.  

VIB  
VIA 
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Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń.  
  

B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.   

 radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stre-
su  
 rozumie zasady komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonal-
nych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane re-
akcje, wypowiadane i pisane słowa  
 rozumie, na czym polega prawo człowieka do in-
tymności i ochrona tego prawa;  

1. Gdy trudno się porozu-
mieć.  
2. Sztuka rozmowy  
3. O presji rówieśniczej.  
4. Mam swoją godność.  

VIB  
VIA 

4.  

Kierowanie do świadomego i 
odpowiedzialnego planowania 
dalszej drogi kształcenia i wyboru 
zawodu.  

 jest odpowiedzialny za własny rozwój 
i samowychowanie.  

1. O presji rówieśniczej.  

VIB  
VIA 

5.  

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa 
między uczniami, nabywanie 
umiejętności pracy w grupie.  

 rozumie, na czym polega prawo człowieka do in-
tymności i ochrona tego prawa;  

1. Mam swoją godność.  

VIB  
VIA 

7.  
Stwarzanie warunków do 
integralnego traktowania siebie 
świata i innych ludzi.  

 rozumie, na czym polega prawo człowieka do in-
tymności i ochrona tego prawa;  

1. Mam swoją godność.  VIB  
VIA 

10.  
Stwarzanie sytuacji 
wychowawczych umożliwiających 
stosowanie postaw asertywnych   

 rozumie, na czym polega prawo człowieka do in-
tymności i ochrona tego prawa;  

1. Mam swoją godność.  
VIB  
VIA 

  
C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  

  
Lp.  Zadanie  Treści (cele operacyjne)  Temat zajęć  Klasa  
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Uczeń:  

1.  

Rozwijanie u uczniów 
dociekliwości poznawczej 
ukierunkowanej na poszukiwanie 
prawdy, dobra i piękna w świecie.  

 wyjaśnia czego dotyczy i w czym przejawia się 
rodzinne wychowanie do miłości, prawdy, uczciwości, 
wychowanie patriotyczne, religijne, moralne  
 jest odpowiedzialny za własny rozwój 
i samowychowanie.  

1. Rodzinne wychowanie.  
2. O presji rówieśniczej  

VIB  
VIA 

2.  

Pomoc w określaniu i nazywaniu 
uczuć stanów psychicznych i 
radzeniu sobie ze stresem.   

 radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stre-
su  
 omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby 
radzenia sobie z nimi,  
 rozumie, na czym polega prawo człowieka do in-
tymności i ochrona tego prawa;  

1. Gdy trudno się porozu-
mieć.  
2. O presji rówieśniczej.  
3. Zarządzanie sobą.  
4. Mój styl to zdrowie.  
5. Mam swoją godność.  

VIB  
VIA 

4.  
Kształtowanie postaw 
patriotycznych, ekologicznych i 
prozdrowotnych.   

 ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy 
higieny; troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, 
odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczną,  

1. Mój styl to zdrowie  
VIB  
VIA 

5.  

Kształtowanie umiejętności oceny 
własnych zachowań rozróżnienia 
dobra od zła oraz wykazania się 
odwagą cywilną i gotowości do 
ponoszenia konsekwencji 
popełnionych błędów.  

 zauważa i docenia formacyjną rolę rodziny: w za-
kresie przekazywania wiedzy (o życiu, człowieku, świe-
cie, relacjach międzyludzkich), kształtowania postaw, 
ćwiczenia umiejętności, tworzenia hierarchii wartości, 
uczenia norm i zgodnych z nimi zachowań.  

1. Rozwój ku dojrzałości 
i odpowiedzialności.  

VIB 
VIA  

6.  
Wdrażanie zasad savoir – vivre.    zna i stosuje zasady savoir-vivre`u w różnych sytu-

acjach społecznych;  
1. O presji rówieśniczej.  VIB  

VIA 
  

D. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Wdrażanie postaw asertywnych 
(używki, alkohol, narkotyki, 
dopalacze i inne środki 
odurzające)   

 omawia problemy wieku młodzieńczego i sposo-
by radzenia sobie z nimi.  
 ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy 
higieny; troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, 
odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczną,  

1. Zarządzanie sobą.  
2. Mój styl to zdrowie.  
3. Dojrzewam do kobieco-
ści.  
4. Dojrzewam do męskości.  

VIB  
VIA 
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2.  

Przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym, edukacja 
dotycząca szkodliwości nikotyny 
i alkoholu oraz innych substancji 
uzależniających  

 omawia problemy wieku młodzieńczego i sposo-
by radzenia sobie z nimi,  
 zna zagrożenia okresu dojrzewania, takie jak: 
uzależnienia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, 
pornografia, cyberseks, prostytucja nieletnich; potrafi 
wymienić sposoby profilaktyki i przeciwdziałania;  

1. Zarządzanie sobą.  
2. Mój styl to zdrowie.  
3. Stalking, hejting, cyber-
przemoc.  

VIB 
VIA  

3.  

Kształtowanie właściwych 
postaw wobec współczesnych 
zagrożeń świata (choroby 
i epidemie, zagrożenia płynące z 
Internetu)   

 omawia problemy wieku młodzieńczego i sposo-
by radzenia sobie z nim,  
 ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy 
higieny; troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, 
odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczną,  
 świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środ-
ków społecznego przekazu, w tym z internetu, dokonując 
wyboru określonych treści i limitując czas im poświęca-
ny.  
 zna zagrożenia okresu dojrzewania, takie jak: 
uzależnienia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, 
pornografia, cyberseks, prostytucja nieletnich; potrafi 
wymienić sposoby profilaktyki i przeciwdziałania;  

1. Zarządzanie sobą.  
2. Mój styl to zdrowie.  
3. Dojrzewam do kobieco-
ści.  
4. Dojrzewam do męskości.  
5. Media – wybieram świa-
domie, korzystam bezpiecznie.  
6. Stalking, hejting, cyber-
przemoc.  

VIB  
VIA 

4.  

Psychoedukacja dzieci i 
rodziców dotycząca zagrożeń 
płynących z nadmiernego 
korzystania z mediów.  

 omawia problemy wieku młodzieńczego i sposo-
by radzenia sobie z nimi,  
 zna zagrożenia okresu dojrzewania, takie jak: 
uzależnienia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, 
pornografia, cyberseks, prostytucja nieletnich; potrafi 
wymienić sposoby profilaktyki i przeciwdziałania  

1. Zarządzanie sobą.  
2. Mój styl to zdrowie.  
3. Stalking, hejting, cyber-
przemoc.  

VIB  
VIA 

5.  

Zapobieganie zjawisku agresji 
i przemocy, propagowanie 
zachowań prospołecznych wśród 
uczniów naszej szkoły, 
budowanie przyjaznego klimatu 
w szkole, wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i wychowawcami.  

 rozumie zasady komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonal-
nych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane 
reakcje, wypowiadane i pisane słowa  

1. Sztuka rozmowy.  
2. Gdy trudno się porozu-
mieć.  

VIB  
VIA 

7.  Wczesne rozpoznawanie uczniów  wie, na czym polega instytucjonalna pomoc ro- 1. Czasami pod górkę. Trud- VIB 
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z grup ryzyka i kierowanie ich do 
pedagoga szkolnego lub poradni 
specjalistycznych.  

dzinie w sytuacji: choroby, uzależnienia, ubóstwa, bez-
robocia, zachowań ryzykownych, problemów pedago-
gicznych, psychologicznych, prawnych  

ności w okresie dojrzewania.  VIA  

  
  
  
 
 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: geografia  
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Anna Chruścicka  
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  

  
A. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  
Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności 
słuchania innych i rozumienia ich 
poglądów.   

 Podejmuje konstruktywną współpracę i 
rozwija umiejętność komunikowania się z in-
nymi.  

Wszystkie lekcje.  
VIB  
VIA 

2.  
Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości 
predyspozycji, talentów i ich twórczym 
wykorzystaniu.  

 Rozpoznaje swoje predyspozycje i ta-
lenty oraz rozwija pasje i zainteresowania geo-
graficzne.  

Wszystkie lekcje.  
VIB 
VIA  

3.  
Stosowanie technologii informacyjnej na 
zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej   

 Korzysta z różnorodnych źródeł infor-
macji.  

Wszystkie lekcje, w zależności od 
potrzeb.  

VIB  
VIA 

 
B. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  

 

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  
Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 

 Łączy racjonalność naukową z refleksją 
nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz 

Wielkie miasta Europy. Paryż i 
Londyn.   

VIB  
VIA 
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poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie.  

dziedzictwem kulturowym ludzkości.  Turystyka Europy Południowej.  
Turystyczne atrakcje Czech i 
Słowacji.  
Dziedzictwo przyrodnicze i 
kulturowe Litwy i Białorusi.  

2.  
Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć 
stanów psychicznych i radzeniu sobie ze 
stresem.   

 Formułuje i wypowiada własne opinie.  
  

Wszystkie lekcje.  
VIB  
VIA 

3.  

Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, godność i 
duma narodowa.   

 Przełamuje stereotypy i kształtuje postawę 
szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania 
innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu po-
czucia wartości dziedzictwa kulturowego własne-
go regionu i własnej tożsamości.  

Relacje Polski z sąsiadami.  
Zróżnicowanie ludności Europy. 
Migracje.  

VIB  
VIA 

  
C.-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

  
1.  

Przestrzeganie zasad BHP w czasie zajęć i 
przerw w szkole, dowozów i odwozów, 
w drodze do i ze szkoły, uroczystości 
szkolnych i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.    

 zna i stosuje zasady pracy na lekcji i prze-
strzega bhp na lekcjach geografii.  

Przypomnienie zasad oceniania 
oraz przepisów BHP.  
  

VIB  
VIA 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: biologia  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Żaneta Samul  
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
  

A. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  Kształtowanie postawy dialogu,  Potrafi prowadzić dialog z rówieśnikami  Wszystkie lekcje biologii  VIB  
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umiejętności słuchania innych i rozumienia 
ich poglądów.   

 Potrafi słuchać innych   
 Przedstawia opinie i argumenty związane z 
omawianymi zagadnieniami biologicznymi  

 VIA 

2.  
Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i ich 
twórczym wykorzystaniu.  

 Zna swoje predyspozycje  
 Potrafi zadać pytanie dotyczące przebiegu zja-
wisk biologicznych  

Wszystkie lekcje biologii  
VIB 
VIA 
  

  
 
 
 

C. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Przestrzeganie zasad BHP w czasie zajęć i 
przerw w szkole, dowozów i odwozów, 
w drodze do i ze szkoły, uroczystości 
szkolnych i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.    

 Zna zasady BHP w czasie zajęć  
  

Wszystkie lekcje biologii  

  
VIB  
 VIA 

   
 Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: matematyka   
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Agata Dróżdż  
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
  

A.-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  

Uczeń:  
Temat zajęć/ treści wychowawcze  Klasa  

1.  
Promowanie zdrowego stylu życia w sferze 
fizycznej, psychicznej i odżywiania.  

 Wybiera spośród produktów spożyw-
czych te o największej wartości odżywczej  
 wie jakie znaczenie dla organizmu ma 
zdrowe odżywianie.  

Zajęcia z obliczeń procentowych -
diagramów, tabel , działań 
arytmetycznych.  

VIB 
VIA  

2  
Nabywanie umiejętności radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach. Umiejętność 
pokonywania własnych trudności i 

 Zna techniki radzenia sobie ze stresem 
w sytuacjach trudnych  

Na każdej lekcji matematyki  
VIB  
VIA 
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ograniczeń.  
  
B. SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  

Uczeń:  
Temat zajęć/ treści wychowawcze  Klasa  

1  
Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i rozumienia 
ich poglądów.  

 Potrafi prowadzić dialog z rówieśni-
kami  
 Potrafi słuchać innych   
 Przedstawia opinie i argumenty zwią-
zane z omawianymi zagadnieniami biologicz-
nymi  

Na każdej lekcji matematyki  VIB  
VIA 

2  
Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i ich 
twórczym wykorzystaniu.  

 Zna swoje predyspozycje  
 Potrafi zadać pytanie dotyczące prze-
biegu zjawisk biologicznych  

Na każdej lekcji matematyki  VIB 
VIA  

   3  
Stosowanie technologii informacyjnej na 
zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej.  

- Potrafi wykorzystać technologię 
komputerową  w celu doskonalenia 
umiejętności obliczeniowych   

Lekcje powtórzeniowe, praca 
domowa z wykorzystaniem 
komputera.  
   

VIB 
VIA  

  4  

Rozwijanie umiejętności logicznego 
myślenia, rozumowania, argumentowania i 
wnioskowania.  

- Wykonuje  proste  rozumowanie, podaje 
argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania.  
- Tworzy strategie rozwiązania problemu  

Na każdej lekcji matematyki  VIB 
VIA 

  
D.-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)   

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  

Uczeń:  
Temat zajęć/ treści  Klasa  

1.  
Przestrzeganie zasad bhp w czasie zajęć i 
przerw w szkole  

-Zna i stosuje zasady pracy na lekcji i 
przestrzega bhp na lekcjach matematyki.  

Zapoznanie z regulaminem pracowni 
matematycznej i zasadami bhp na 
lekcji matematyki.  

VIB  
VIA 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: technika  
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Mariola Żurakowska  
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
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A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania.  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pra-
cy na stanowisku  
 jest świadomym i odpowiedzialnym użytkow-
nikiem wytworów techniki;  

W pokoju nastolatka  
Domowe urządzenia elektryczne  
Nowoczesny sprzęt na co dzień  
Nowoczesny świat techniki  

VIB 
VIA  

  
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, 
talentów i ich twórczym 
wykorzystaniu.  

 śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i pozna-
je zmiany zachodzące w technice wokół niego;  
 odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się 
sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicz-
nym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami 
oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania 
gospodarstwem domowym;  

Nowoczesny sprzęt na co dzień  
Nowoczesny świat techniki  

VIB 
VIA  

2.  

Kierowanie do świadomego i 
odpowiedzialnego planowania 
dalszej drogi kształcenia i wyboru 
zawodu.  

 ocenia swoje predyspozycje techniczne w kon-
tekście wyboru przyszłego kierunku  

kształcenia;  
 bezpiecznie posługuje się narzędziami, przybo-
rami i urządzeniami;  
 opracowuje harmonogram działań przy różnych 
formach organizacyjnych pracy;  

Nowoczesny świat techniki  
Prace wytwórcze  

VIB 
VIA  

3.  

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa 
między uczniami, nabywanie 
umiejętności pracy w grupie.  
  

 współpracuje i podejmuje różne role w pracy w 
zespole  

Prace wytwórcze  
Praca w grupie (Na osiedlu)  

VIB 
VIA  

4.  Stosowanie technologii  odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się Domowe urządzenia elektryczne  VIB 
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informacyjnej na zajęciach 
szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej   

sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicz-
nym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami 
oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania 
gospodarstwem domowym;  

Elementy elektroniki  
Nowoczesny sprzęt na co dzień  
Nowoczesny świat techniki  

VIA  

  
C. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Tworzenie zdrowego i 
bezpiecznego środowiska 
szkolnego.   

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pra-
cy na stanowisku  
 jest świadomym i odpowiedzialnym użytkow-
nikiem wytworów techniki;  

W pokoju nastolatka  
Domowe urządzenia elektryczne  
Nowoczesny sprzęt na co dzień  
Nowoczesny świat techniki  
Prace wytwórcze  

VIB  
VIA 

2.  

Przestrzeganie zasad BHP w 
czasie zajęć i przerw w szkole, 
dowozów i odwozów, w drodze do 
i ze szkoły, uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni 
krytej.    

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pra-
cy na stanowisku  
 jest świadomym i odpowiedzialnym użytkow-
nikiem wytworów techniki;  
 bezpiecznie posługuje się narzędziami, przybo-
rami i urządzeniami;  
 opracowuje harmonogram działań przy różnych 
formach organizacyjnych pracy;  

W pokoju nastolatka  
Domowe urządzenia elektryczne  
Nowoczesny sprzęt na co dzień  
Nowoczesny świat techniki  
Prace wytwórcze  

VIB  
VIA 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: język angielski   
  
Osoba odpowiedzialna za realizację: mgrAnna Krakowian-Pilicka, Aleksandra Durcak  
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych  
  

A. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

2.  
Promowanie zdrowego stylu 
życia w sferze fizycznej, 

 opisuje problemy zdrowotne  
 uzyskuje i przekazuje informacje  

Health problems – vocabulary. Problemy 
zdrowotne – wprowadzenie słownictwa.  

VIB  
VIA 
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psychicznej i odżywiania.   przekazuje w języku angielskim informacje zawar-
te w materiałach wizualnych oraz informacje sformułowa-
ne w języku angielskim, stosuje strategie komunikacyjne 
oraz posiada świadomość językową  
 opisuje swoje samopoczucie, stosuje właściwy styl 
wypowiedzi  
 prowadzi rozmowę, uzyskuje i przekazuje infor-
macje, prosi o radę i udziela rady  

You should lie down – speaking. 
Powinieneś się położyć – udzielanie rad 
związanych ze zdrowiem.  

3.  

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych jako 
alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym 
nałogów.  

 reaguje na polecenia, określa główną myśl tekstu i 
wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi i tekście określone 
informacje  
 wyraża swoje opinie i opisuje upodobania  
 uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża swoje 
opinie i upodobania  
 przekazuje w języku angielskim informacje sfor-
mułowane w języku angielskim, stosuje strategie komuni-
kacyjne oraz posiada świadomość językową  

Do you want to feel better? Exercise! – 
reading. Chcesz się poczuć lepiej? 
Ćwicz! – odbiór tekstu czytanego.  

VIB  
VIA 

  
B. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Kształtowanie postawy 
dialogu, umiejętności 
słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.   

 opisuje charakter i emocje innych osób, wyraża 
uczucia i emocje  
 reaguje na polecenia, znajduje w wypowiedzi i 
tekście określone informacje, określa intencje nadawcy, 
określa główną myśl wypowiedzi i tekstu  
 wyraża uczucia i emocje, stosuje właściwy styl 
wypowiedzi  
 prowadzi rozmowę, uzyskuje i przekazuje informa-
cje, wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia 
prośby, stosuje zwroty i formy grzecznościowe  
 przekazuje w języku angielskim informacje zawar-
te w materiałach wizualnych oraz sformułowane w języku 

They are kind. Oni są mili – 
przymiotniki.  
I don't think so – speaking. Nie wydaje 
mi się – wyrażanie lub brak zgody.  

VIB 
VIA  
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angielskim, stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada 
świadomość językową  

3.  

Pomoc w odkrywaniu 
własnych możliwości 
predyspozycji, talentów i 
ich twórczym 
wykorzystaniu.  

 opowiada o czynnościach  At school. W szkole.  

VIB 
VIA  

4.  

Kierowanie do świadomego 
i odpowiedzialnego 
planowania dalszej drogi 
kształcenia i wyboru 
zawodu.  

 Uczeń opisuje wybrany zawód  
What does he do? Czym on się zajmuje? 
– nazwy zawodów.  

VIB 
VIA  

C. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  
  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

1.  

Rozwijanie u uczniów 
dociekliwości poznawczej 
ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra 
i piękna w świecie.  

 przekazuje w języku angielskim informacje zawar-
te w materiałach wizualnych oraz sformułowane w języku 
angielskim, posiada podstawową wiedzę o krajach anglo-
języcznych z uwzględnieniem kontekstu globalnego, po-
siada wrażliwość międzykulturową, stosuje  

Get Culture! Unusual places to live. 
Niezwykłe miejsca – elementy kultury.  

VIB  
VIA 

2.  

Pomoc w określaniu i 
nazywaniu uczuć stanów 
psychicznych i radzeniu 
sobie ze stresem.   

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu, określa intencje nadawcy wypowiedzi, 
znajduje w wypowiedzi i tekście określone informacje  
 opowiada o wydarzeniach, wyraża uczucia i emo-
cje, stosuje styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji  
 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża współczucie, stosuje zwroty grzecznościowe  

I'm sorry to hear that! – speaking. 
Przykro mi to słyszeć! – wyrażanie 
współczucia.  

VIB 
VIA  

3.  

Zapoznanie uczniów z 
historią regionu, 
najważniejszymi 
wydarzeniami i postaciami 
dziejów Polski, Europy 
i świata.  

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu, określa intencje nadawcy tekstu, znajduje 
w wypowiedzi i tekście określone informacje, rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu   
 opisuje upodobania muzyczne, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie  

Poland – Can you hear Chopin? Czy 
słyszysz Szopena? – elementy kultury.  
  
Poland – Getting around Poland. Podróż 
przez Polskę – elementy kultury.  

VIB  
VIA 
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 opisuje zdjęcia, opowiada o doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem  

6.  

Wdrażanie zasad savoir – 
vivre.   

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście określone 
informacje, rozróżnia styl wypowiedzi  
 opowiada o zasadach dobrego zachowania  
 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża swoje opinie  
 przekazuje w języku angielskim informacje zawar-
te w materiałach wizualnych, przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowane w języku angielskim, sto-
suje strategie komunikacyjne oraz posiada świadomość 
językową  

Poland good manners – culture. Dobre 
maniery w Polsce – elementy kultury.  

VIB 
VIA  

  
D. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)  

  

Lp.  Zadanie  
Treści (cele operacyjne)  
Uczeń:  

Temat zajęć  Klasa  

3.  

Kształtowanie właściwych 
postaw wobec współczesnych 
zagrożeń świata (choroby 
i epidemie, zagrożenia 
płynące z Internetu)   

 reaguje na polecenia, określa główną myśl wypo-
wiedzi i tekstu, znajduje w wypowiedzi i tekście określone 
informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi 
częściami tekstu  
 wyraża i uzasadnia swoje opinie  
 przekazuje informacje i wyjaśnienia  
 przekazuje w języku angielskim informacje sfor-
mułowane w języku angielskim, stosuje strategie komuni-
kacyjne oraz posiada świadomość językową  

Teen problems – reading. Problemy 
nastolatków – odbiór tekstu czytanego.  

VIB 
VIA  

  
 

Klasa siódma 
PLAN WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY KLASY VIIA 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
  
Cel główny: Wszechstronny rozwój uczniów we wszystkich sferach jego osobowości oparty na wartościach oraz zdobywaniu wiedzy  
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i umiejętności nowych zachowań pożądanych w obliczu współczesnych zagrożeń.  
 
Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów 
rozmowy z uczniami; 
rozmowy z rodzicami; 
rozmowy z nauczycielami w zespołach; 
wnioski z obserwacji po klasie 6. 
 
           Klasa VIIa, to zróżnicowany i niezbyt zgrany zespół. Często dochodzi konfliktów i sprzeczek. W klasie są osoby, które wymagają wsparcia i 
pomocy. Dlatego w tym roku szkolnym będziemy zwracać szczególną uwagę na poprawę wzajemnych relacji, okazywanie szacunku, zaufania oraz 
współpracy w grupie. Ponadto uczniowie dowiedzą się jak aktywnie spędzać wolny czas, gdzie szukać pomocy i wsparcia,  jak zaplanować dalszą 
drogę kształcenia, jakie są obrzędy, symbole i tradycje związane ze świętami narodowymi i religijnymi oraz jak lepiej zadbać o środowisko naturalne.   
 
Planowane efekty działań wychowawczo - profilaktycznych 
 
Uczeń: 
rozwija umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej;  
poszukuje w sposób selektywny treści w Internecie traktując to narzędzie jako bogactwo wiedzy;  
dostrzega i rozwija swoje mocne strony, talenty i zainteresowania; 
pielęgnuje postawy patriotyczne poprzez poznawanie historii, kultury, jest lokalnym patriotą poznając historię regionu; 
nawiązuje pozytywne więzi i relacje w środowisku szkolnym i wobec członków rodziny, przyjaciół; 
pracuje nad swoim rozwojem i poznaje ścieżki kariery poprzez życiorysy znanych Polaków; 
pielęgnuje szacunek do pracy, nauki poprzez takie wartości jak uczciwość, rzetelność, pracowitość, szacunek do człowieka, społeczną ofiarność; 
jest odpowiedzialny i świadomy w dobie nowych zagrożeń epidemiologicznych i cywilizacyjnych; 
podnosi swoje umiejętności świadomego korzystania z technologii komputerowych i cyfrowych; 
jest otwarty na pomoc kolegom o specyficznych potrzebach edukacyjnych, 
zdobywa wiedzę i propaguje wśród kolegów, w domu rodzinnym zachowania proekologiczne 
 
TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASY VIIA 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Agata Dróżdż 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
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L
p 

Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć 
Uwagi / Termin 

 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

Uczeń potrafi przejąć inicjatywę, 
ale również odpowiedzialność za 
swoje działania, decyzje. 
 

Popieram modę na sport i aktywność 
fizyczną – aspekty zdrowotne i 
emocjonalne 

czerwiec 

 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

Uczeń potrafi przejąć inicjatywę, 
ale również odpowiedzialność za 
swoje działania, decyzje. 
Uczeń potrafi wyznaczać sobie 
konkretne cele. 

Gdybym był lekarzem – jak nasze decyzje 
wpływają na zdrowie i higienę? 
„My nie palimy – to nie dla nas” edukacja 
prozdrowotna 
Aids – musisz to wiedzieć! 

maj 
 
 
październik 
 
grudzień 

 

Nabywanie umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

Uczeń potrafi wyznaczać sobie 
konkretne cele. 

Radzenie sobie w sytuacjach 
konfliktowych. Konflikty wśród 
rówieśników – jak je rozwiązać? 

wrzesień 

 
 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
 

L
p 

Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć 
Uwagi / Termin 

 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych 
i rozumienia ich poglądów.  

Uczeń potrafi wchodzić w interakcje 
z ludźmi w sposób zapewniający 
zadowolenie obydwu stron. 

Co znaczy być szczęśliwym człowiekiem? 
O uczuciach i nie tylko. 
Sposoby uczenia się szacunku, przyjaźni i 
empatii. 

styczeń 
 
marzec  

 

Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych grup 
ludzi. 

Uczeń jest odpowiedzialny za siebie i 
innych. 

Każdy może zostać św. Mikołajem -uczymy 
się pomagać potrzebującym 
,,Tacy sami a ściana między nami…” – jak 
traktuję słabszego? 

grudzień 
 
listopad 

 

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów 
i ich twórczym wykorzystaniu. 

Uczeń jest odpowiedzialny za swoje 
działania i decyzje. 

Charakterystyka predyspozycji 
zawodowych pracownika 
Jeśli chcę, to potrafię – moje umiejętności i 
możliwości.  

wrzesień 
 
grudzień 
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L
p 

Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć 
Uwagi / Termin 

 

Opieka wychowawcza nad 
psychofizycznym rozwojem dziecka 
stwarzanie warunków do rozwoju 
dziecka zdolnego wyrównywanie 
szans edukacyjnych.  

Uczeń potrafi odpowiadać za siebie. 
Podróże kształcą. Poznajemy bliżej swój 
region, kraj 
Ocena kolegów i samoocena uczniowska. 

 
kwiecień 
 
styczeń 

 

Kierowanie do świadomego 
i odpowiedzialnego planowania 
dalszej drogi kształcenia i wyboru 
zawodu. Uczeń potrafi szukać inspiracji, jest 

kreatywny w poznawaniu siebie. 

Marzenia – jak je przekuć w zawodowy 
sukces? 
Moja przyszłość – kiedy dorosnę … 
Jeśli chcę, to potrafię – moje umiejętności i 
możliwości. 
Jak nauką, umiejętnościami i pracą 
osiągnąć sukces? – już za rok egzamin i 
nowe decyzje. 

marzec 
 
marzec 
grudzień 
 
maj 

 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa 
między uczniami, nabywanie 
umiejętności pracy w grupie. Uczeń potrafi wchodzić w interakcje 

z ludźmi w sposób zapewniający 
zadowolenie obydwu stron. 

Radzenie sobie w sytuacjach 
konfliktowych. Konflikty wśród 
rówieśników – jak je rozwiązać? 
,,Tacy sami a ściana między nami…” – jak 
traktuję słabszego? 
Kulturalny nastolatek – najprostsze wyrazy 
uprzejmości w różnych sytuacjach 
Dojrzewam wśród kolegów – akceptuję, 
popieram, wybaczam 

wrzesień 
 
 
listopad 
 
marzec 
 
czerwiec 
 

 

Stwarzanie warunków do 
integralnego traktowania siebie 
świata i innych ludzi. 

Uczeń potrafi wchodzić w interakcje 
z ludźmi w sposób zapewniający 
zadowolenie obydwu stron. 

Dojrzewam wśród kolegów – akceptuję, 
popieram, wybaczam 
Jestem eko – dbam o środowisko dlatego... 
Każdy może zostać św. Mikołajem -uczymy 
się pomagać potrzebującym 

czerwiec 
 
październik 
grudzień 

 
Stwarzanie sytuacji 
wychowawczych umożliwiających 
stosowanie postaw asertywnych  

Uczeń potrafi odpowiadać za siebie. 
„Dziękuję - nie” w obliczu trudnych decyzji 
„My nie palimy – to nie dla nas”edukacja 
prozdrowotna 

styczeń 
październik 
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-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  
 

L
p 

Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć 
Uwagi / Termin 

 

Pomoc w określaniu i nazywaniu 
uczuć stanów psychicznych i 
radzeniu sobie ze stresem.  

Uczeń wie, jak rozwijać pozytywny 
stosunek do procesu kształcenia. 

Co znaczy być szczęśliwym człowiekiem? 
 O uczuciach i nie tylko 
Dziecięcy telefon zaufania- kampania 
Rzecznika Praw Dziecka 
Kontakty klasowe w czasie pandemii 

styczeń 
 
wrzesień 
 
wrzesień 

 

Zapoznanie uczniów z historią 
regionu, najważniejszymi 
wydarzeniami i postaciami dziejów 
Polski, Europy i świata. 

Uczeń wie, jak okazać szacunek dla 
kultury i dorobku narodowego. 

Polskie tańce i stroje narodowe częścią 
naszej kultury 
Co wiesz o swoich przodkach? - 
wspominamy tych, którzy już odeszli 
Ważne daty dla Polaków – Narodowe 
Święto Niepodległości  
Konstytucja 3 Maja – z czego jesteśmy 
dumni jako Polacy i Europejczycy? 
Nasz patron, nasz wzorzec 

listopad 
 
listopad 
 
listopad 
 
maj 
 
maj 

 

Kształtowanie postaw 
patriotycznych, ekologicznych i 
prozdrowotnych.  

Uczeń potrafi umacniać więzi ze 
społecznością lokalną. 

Jestem eko – dbam o środowisko dlatego… 
Popieram modę na sport i aktywność 
fizyczną – aspekty zdrowotne i 
emocjonalne 
„My nie palimy – to nie dla nas” edukacja 
prozdrowotna 
Jestem wartościowym człowiekiem!- 
szukamy w sobie pozytywnych cech 

październik 
 
czerwiec 
październik 
 
marzec 

 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i 
piękna w świecie. 

Uczeń zna i stosuje różne formy 
spędzania czasu wolnego. 

Ja w cyberprzstrzeni – umiejętne 
korzystanie z narzędzi i technologii 
informacyjno - komunikacyjnej 
Co? Gdzie? Kiedy? Ciekawostki kulturalne 
Podróże kształcą – poznaj bliżej swój 
region, kraj. 

październik 
 
 
styczeń 
kwiecień 

 
Wdrażanie zasad savoir – vivre.  Uczeń wie, jak właściwie zachować 

się z uwzględnieniem sytuacji i 
Kulturalny nastolatek – najprostsze wyrazy 
uprzejmości w różnych sytuacjach 

marzec 
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L
p 

Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć 
Uwagi / Termin 

miejsca. 

 

Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, 
godność i duma narodowa.  Uczeń wie, jak rozwijać pozytywny 

stosunek do procesu kształcenia, 
samokształcenia, zaangażowania w 
zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

Sposoby uczenia się szacunku, przyjaźni i 
empatii 
Tradycje świąt Bożego Narodzenia w 
Polsce i na świecie 
Rodzina – oczekiwania a rzeczywistość 
Święta Wielkanocne – czas odrodzenia i 
nadziei Moc tolerancji – co zbliża i 
jednoczy ludzi  

marzec 
 
grudzień 
 
kwiecień 
kwiecień 

 

Rozwijanie i wspieranie działalności 
wolontarystycznej. 

Uczeń potrafi pomagać innym. 

Każdy może zostać św. Mikołajem -uczymy 
się pomagać potrzebującym 
Sposoby uczenia się szacunku, przyjaźni i 
empatii 

grudzień 
 
marzec 
 

 
 
-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

L
p 

Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć 
Uwagi / Termin 

 

Kształtowanie właściwych postaw 
wobec współczesnych zagrożeń 
świata (choroby i epidemie, 
zagrożenia płynące z Internetu)  

Uczeń potrafi brać odpowiedzialność 
za dokonane wybory i postępowanie. 
Uczeń wie, jak reagować w 
sytuacjach kryzysowych, niesienia 
pomocy dotkniętym nimi osobom 
oraz minimalizowania ich 
negatywnych skutków. 

Przypomnienie procedur dotyczących 
zapobiegania i przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania się COVID19 
Ja w cyberprzestrzeni umiejętne korzystanie 
z narzędzi TIK 
Aids – musisz to wiedzieć! 
Zmieniam się, dojrzewam – o co warto 
zapytać? Godność dziewczyny, godność 
chłopaka 
Jak unikać nudy w wolnym czasie. 
Aktywny wypoczynek - bhp w czasie ferii.  

wrzesień 
 
 
październik 
 
grudzień 
luty 
 
 
luty 

 
Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego. 

Uczeń potrafi być odpowiedzialny za 
dokonywane wybory i postępowanie. 

Wybór samorządu klasowego. 
Przypomnienie praw i obowiązków ucznia 

wrzesień 
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L
p 

Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć 
Uwagi / Termin 

„My nie palimy – to nie dla nas” edukacja 
prozdrowotna 
Dziecięcy telefon zaufania- kampania 
Rzecznika Praw Dziecka 
„Dziękuję - nie” w obliczu trudnych decyzji 

październik 
 
wrzesień 
 
styczeń 

 
Psychoedukacja dzieci i rodziców 
dotycząca zagrożeń płynących z 
nadmiernego korzystania z mediów. 

Uczeń potrafi być odpowiedzialny za 
dokonywane wybory i postępowanie. 

Ja w cyberprzestrzeni umiejętne korzystanie 
z narzędzi TIK 

październik 
 

 

Zapobieganie zjawisku agresji 
i przemocy, propagowanie 
zachowań prospołecznych wśród 
uczniów naszej szkoły, budowanie 
przyjaznego klimatu w szkole, 
wzmacnianie więzi z rówieśnikami, 
nauczycielami i wychowawcami. 

Uczeń wie, jak reagować w 
sytuacjach kryzysowych, niesienia 
pomocy dotkniętym nimi osobom 
oraz minimalizowania ich 
negatywnych skutków. 

Radzenie sobie w sytuacjach 
konfliktowych. Konflikty wśród 
rówieśników – jak je rozwiązywać?  
Wigilia w klasie i domu. Tradycje świąt 
Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie 
 

wrzesień 
 
 
grudzień 
 

 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni 
krytej.   

Uczeń zna zasady BHP. 
Bezpieczna droga do i ze szkoły. 
Przypomnienie drogi ewakuacji z budynku 
szkoły 

cały rok wg 
harmonogramu  

 
Tematyka zajęć z wychowawcą w klasie VIIa w roku szkolnym 2022/23 
Wrzesień 
Wybór samorządu klasowego. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz regulamin zachowania i procedur dot. zapobiegania i przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania się COVID19. 
Nasze marzenia i plany na nowy rok szkolny. 
Dziecięcy telefon zaufania – kampania Rzecznika Praw Dziecka. 
Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Konflikty wśród rówieśników – jak je rozwiązywać? 
Październik 
Ja w cyberprzestrzeni – umiejętne korzystanie z narzędzi i technologii informacyjno - komunikacyjnej 
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„My nie palimy – to nie dla nas”- edukacja prozdrowotna. 
Charakterystyka predyspozycji zawodowych pracownika https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dlaczego-warto-zbadac-predyspozycje-zawodowe-
pracownikow 
Jestem eko – dbam o środowisko dlatego... 
Listopad 
Co wiesz o swoich przodkach? - wspominamy tych, którzy już odeszli 
Ważne daty dla Polaka - Narodowe Święto Niepodległości 
,,Tacy sami a ściana między nami…” -  jak traktuję słabszego. O tolerancji i zrozumieniu.   
Polskie tańce i stroje narodowe częścią naszej kultury. 
Grudzień 
Jeśli chcę, to potrafię – moje umiejętności i możliwości. Aids – musisz to wiedzieć! 
Każdy może zostać św. Mikołajem. Uczymy się pomagać potrzebującym  - wolontariat. 
Tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie.  
Wigilia w klasie i domu.  
Styczeń 
,,Dziękuję – nie!” w obliczu trudnych decyzji. 
Co? Gdzie? Kiedy? Ciekawostki kulturalne.  Samoocena – proponujemy oceny z zachowania  
Luty 
Co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem? O uczuciach i nie tylko. 
Zmieniam się, dojrzewam – o co warto zapytać? Godność dziewczyny, godność chłopaka. 
Jak unikać nudy w wolnym czasie. Aktywny wypoczynek - bezpieczeństwo w czasie ferii.  
Marzec 
Kulturalny nastolatek – najprostsze wyrazy uprzejmości w różnych sytuacjach. 
Marzenia - jak przekuć je w zawodowy sukces? Moja przyszłość – kiedy dorosnę to …   
Sposoby uczenia się szacunku, przyjaźni i empatii.  
 Jestem wartościowym człowiekiem! – szukamy w sobie pozytywnych cech. Fonoholizm – uzależnienie XXI wieku.  
 SOS dla planety - ekologiczny styl życia i bycia. 
Kwiecień 
Święta Wielkanocne – czas odrodzenia i nadziei. Moc tradycji – co zbliża i jednoczy ludzi. ? 
Podróże kształcą. Poznaj bliżej swój region, kraj 
Rodzina – oczekiwania a rzeczywistość.  
Maj 
Konstytucja 3 Maja - z czego jesteśmy dumni, jako Polacy i Europejczycy?  
Jak nauką, umiejętnościami i pracą osiągnąć sukces - już za rok egzamin i nowe decyzje.  
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Gdybym był lekarzem – jak nasze decyzje wpływają na zdrowie i higienę?  Nasz patron, nasz wzorzec.  
Czerwiec 
Popieramy modę na sport i aktywność fizyczną – aspekty zdrowotne i emocjonalne. 
Dojrzewam wśród kolegów – akceptuję, popieram, wybaczam. 
Czy mogę być z siebie dumny? - podsumowanie roku szkolnym. Udane i bezpieczne wakacje. 
 
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z PRZEDMIOTÓW W KL VII ABC 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: język polski  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Barbara Zawadzka 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
A SFERA FIZYCZNA – Zdrowie – edukacja zdrowotna 
L.p. ZADANIE TREŚCI (CELE OPERACYJNE) TEMAT ZAJĘĆ KLASA 
1. Promowanie zdrowego stylu w sferze fizycznej, 

psychicznej i odżywiania 
Kształci umiejętność rozpoznawania własnych cech 
osobowości 

Każdy ma prawo do prywatności. 
Refleksje inspirowane fragmentem 
powieści Zuzanny Orlińskiej 

VII A 

2. Kształtowani postaw prozdrowotnych jako 
alternatywa dla zachowań ryzykownych, w tym 
nałogów 

Rozwija właściwą postawę wobec zdrowia i życia 
jako najważniejszej wartości; 
doskonali i wzmacnia zdrowie fizyczne; 
wyraża swoją opinię na temat internetu; wymienia 
zalety posiadania konta na portalu społecznościowym 

 
 

VII A 

3.  Nabywanie umiejętności radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach tj. stres. Umiejętność 
pokonywania własnych trudności i ograniczeń. 

kształtuje konstruktywny obraz własnej osoby; 
ma świadomość swoich mocnych i słabych stron; 
 

Plakat jako tekst kultury – funkcja 
plakatu 
Tematy związane z omawianiem 
lektury A. Kamińskiego 
"Kamienie na szaniec" 
Tematy przy omawianiu lektury H. 
Sienkiewicza "Latarnik" 
 

VII A 

 
B.      -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 Stosowanie technologii informacyjnej na Stosuje różnorodne techniki plastyczne ( z Czy reklama może ograniczać VII A 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej wykorzystaniem graficznych programów 
komputerowych) na lekcja języka polskiego 
Rozwija umiejętności komunikacyjne umie wyrazić 
własne opinie, przekonania i poglądy 

wolność 
Reklama jako komunikat 
językowy 

 
C -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
Pomoc w określaniu i nazywaniu 
uczuć, stanów psychicznych i 
radzeniu sobie ze stresem 

Dokonuje analizy postaw, wartości, norm 
społecznych, przekonań i czynników które na 
nie wpływają. 
Posiada umiejętność krytycznego myślenia w 
kontekście analizy wpływów rówieśników i 
mediów na zachowanie. 

Uczymy się argumentować własne zdanie 
Uniwersalny charakter bajki Michela Piquemala 
pretekstem do dyskusji 
Jakie uniwersalne treści zawiera przypowieść o synu 
marnotrawnym? 
W jaki sposób Stefan Żeromski przedstawia uczucia 
matki i syna 
Na naszym prywatnym terytorium – relacje rodzinne 
oczyma krytycznej nastolatki 

VII A 

 

Zapoznanie uczniów z historią 
regionu, najważniejszymi 
wydarzeniami i postaciami 
dziejów Polski, Europy i świata 

kształtuje gotowość do uczestnictwa w 
kulturze, szanuje tradycję i kulturę własnego 
narodu, a także ma poszanowanie dla innych 
kultur i tradycji, 
 określa swoją przynależność kulturową 
poprzez kontakt z wybranymi dziełami 
Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego 
otoczenia, wymienia zbytki i dzieła 
architektury (historycznej, współczesnej) 
Zapoznaje się z twórczością artystów w 
obrębie „małej ojczyzny” 
Wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje 
najważniejsze obiekty kultury- wizualnej w 
Polsce, wskazuje ich twórców 
Rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne 

Przysłowia mądrością narodu 
Ważne przestrzenie domu -   na podstawie 
fragmentu 
książki Olgi Tokarczuk 
Dom źródłem postaw- analiza fragmentu „Kamieni 
na szaniec”A Kamińskiego 
„Są dziwy w niebie i na ziemi, o których nie śniło 
się waszym filozofom”- ludowy obrzęd dziadów 
Debata przy okrągłym stole 
Myśli Jana Pawła II inspiracją do rozważania o 
dziedzictwie kulturowym Polaków 
Obraz ojczyzny w wierszu Cypriana Kamila 
Norwida „Moja piosnka (II)” 
Obraz męstwa Polaków w „Reducie Ordona”A. 
Mickiewicza 

VII A 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

dzieła z dorobku innych narodów 
Rozwija szacunek dla kultury i dorobku 
narodowego. 
 

Słynne Polki – Emilia Plater 
Inwokacja do „Pana Tadeusza”jako wyraz tęsknoty 
za ojczyzną 
Debata o miejscu, w którym mieszkamy, 
zainspirowana poematem Tomasza Różyckiego 

 Wdrażanie zasad savoir - vivre 
Podejmuje działania z zakresu estetycznego 
kształtowania otoczenia; 

Czym jest kultura? 
 Etykieta językowa na co dzień 
Co symbolizuje wieża Babel? 
Analiza i interpretacja utworu Pawła Lekszyckiego 
„Sim city” 
Funkcja eufemizmów i prozaizmów 
Rozmawiamy o stereotypach w rodzinie 
Jak umiejętnie korzystać z tekstów innych autorów 

VII A 

 
Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, 
godność i duma narodowa 

Dokonuje analizy postaw, wartości, norm 
społecznych, przekonań i czynników które na 
nie wpływają. 

 Czy przedmioty zapewniają człowiekowi 
szczęście? 
Refleksje po lekturze fragmentu powieści Stroiciel 
Wspomnienia źródłem wiedzy o sobie i swoich 
bliskich 
Miłość i akceptacja lekarstwem na odmienność 
W obliczu cierpienia  - „Treny” J. Kochanowskiego 
Jakie kwestie regulował Kodeks Hammurabiego? 
Dekalog - tekst biblijny i jego średniowieczna 
ilustracja 
Cyceron w obronie sprawiedliwości 
Przy okrągłym stole – symboliczny początek 
rycerstwa 
Współczesny zbiór praw człowieka 
Iqbal Masih – mały wielki człowiek 
Przykazania czy antyprzykazania? Omówienie 
wiersza Kazimierza Wierzyńskiego 
Czy Wacław ma prawo wyboru _ A. Fredro fr. 
„Zemsty” 

VII A 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

Tematy związane z omawianiem lektury A. 
Kamińskiego "Kamienie na szaniec" 
Tematy związane z omawianiem lektury H. 
Sienkiewicza "Latarnik" 
Tematy związane z analizą utworów poetyckich 

 
Kształtowanie postaw 
patriotycznych, ekologicznych i 
prozdrowotnych 

Dokonuje analizy postaw, wartości, norm 
społecznych, przekonań i czynników które na 
nie wpływają. 

Artysta komentuje współczesność, podejmując 
dialog z tradycją 
Dom i dzieciństwo jako temat poetyckich 
wspomnień 
Na ratunek bratu. Refleksje po lekturze  fragmentu 
utworu Anny Onichimowskiej 
Jak należy traktować rozmówcę? O etyce słowa 
Zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej 
Między bezpieczeństwem a wolnością – poznajemy 
fragmenty utworu „Heban”R. Kapuścińskiego 
Czy przesłanie wiersza Edwarda Stachury jest 
aktualne do dziś? 
Refleksje nad współczesną Polską w utworze 
Marcina Świetlickiego „Nowe pogo” 
Charakterystyka postaw bohaterów opowiadania 
„Lew”Sławomira Mrożka 

VII A 

 
D -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Przestrzeganie zasad BHP w 
czasie zajęć i przerw w szkole, 
dowozów i odwozów, w 
drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych i 
środowiskowych, wycieczek i 

Zna zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na 
lekcjach języka polskiego 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

wyjazdów, zajęć na pływalni 
krytej 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: muzyka 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Adam Blachnicki 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Nabywanie umiejętności 
radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania 
własnych trudności i 
ograniczeń. 

Indywidualna i zespołowa 
ekspresja muzyczna. 

Co nam w duszy gra? Organizacja pracy. Śpiew w różnych 
odsłonach. Techniki wokalne. Solo i na głosy. Muzyka 
jedno- i wielogłosowa 
Niezwykłe instrumenty i mechanizmy grające. Poznania 
niekonwencjonalnych instrumentów, przedmiotów 
i mechanizmów grających 
Mistrz i uczeń. Galeria wirtuozów 
Instrumenty elektryczne, elektroniczne i… Rodzaje i 
działanie nowoczesnych instrumentów i aplikacji 
muzycznych 
Rodzaje i style muzyki. Poznawanie muzyki w różnych 
aspektach 
Piosenki partyzanckie 
Z dziejów muzyki –  klasycyzm 
Ludwig van Beethoven – Oda do radości.  Poznanie 
twórczości   
L. van Beethovena 
Kolędy świata.  Najpopularniejsze kolędy z różnych krajów 
Boże Narodzenie na świecie 
Zespoły kameralne – wokalne i instrumentalne. 
Kameralistyka i jej aparat wykonawczy 
Orkiestra symfoniczna i nie tylko... Orkiestra i jej rodzaje 
Pobawmy się w wariacje.  

VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

Forma  wariacyjna w muzyce 
Z dziejów muzyk i –  romantyzm.  Przedstawiciele muzyki 
XIX w. 
Twórczość Fryderyka Chopina 
Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki ludowej 
Stanisław Moniuszko i opera. Opera jako forma muzyczna  
i widowisko teatralne 
Balet i taniec klasyczny 
Z dziejów muzyki –  muzyka XX w.  Reprezentanci muzyki 
awangardowej 
Folk i country 
Jazz, czyli wielka improwizacja 
Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa 
Z muzyką dalej w świat 

 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Pomoc w odkrywaniu 
własnych możliwości 
predyspozycji, talentów i ich 
twórczym wykorzystaniu. 

Tworzy, odtwarza i zapisuje 
muzykę przy użyciu dostępnych 
technologii. 
 

Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa VII A 

 

Przygotowanie 
wychowanków do 
rozumienia zasad 
partnerstwa między 
uczniami, nabywanie 
umiejętności pracy w grupie. 

          Indywidualna i zespołowa 
ekspresja                     muzyczna. 

Co nam w duszy gra? Organizacja pracy 
Śpiew w różnych odsłonach. Techniki wokalne Solo i na 
głosy. Muzyka jedno- i wielogłosowa. Niezwykłe 
instrumenty i mechanizmy grające. Poznania 
niekonwencjonalnych instrumentów, przedmiotów 
i mechanizmów grających 
Mistrz i uczeń. Galeria wirtuozów 
Instrumenty elektryczne, elektroniczne i… Rodzaje i 
działanie nowoczesnych instrumentów i aplikacji 
muzycznych 

VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

Rodzaje i style muzyki. Poznawanie muzyki  w różnych 
aspektach 
Piosenki partyzanckie 
Z dziejów muzyki –  klasycyzm 
Ludwig van Beethoven – Oda do radości.  Poznanie 
twórczości  L. van Beethovena 
Kolędy świata.  Najpopularniejsze kolędy z różnych 
krajów 
Boże Narodzenie na świecie 
Zespoły kameralne – wokalne i instrumentalne. 
Kameralistyka i jej aparat wykonawczy 
Orkiestra symfoniczna i nie tylko... Orkiestra i jej rodzaje 
Pobawmy się w wariacje.  
Forma wariacyjna w muzyce 
Z dziejów muzyk i – romantyzm.  Przedstawiciele muzyki 
XIX w. 
Twórczość Fryderyka Chopina 
Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki ludowej 
Stanisław Moniuszko i opera. Opera jako forma muzyczna 
i widowisko teatralne 
Balet i taniec klasyczny 
Z dziejów muzyki – muzyka XX w.  Reprezentanci 
muzyki awangardowej 
Folk i country 
Jazz, czyli wielka improwizacja 
Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa 
Z muzyką dalej w świat 

 

Stosowanie technologii 
informacyjnej na zajęciach 
szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej  

uczestniczy w tworzeniu 
artystycznych projektów 
edukacyjnych o charakterze 
interdyscyplinarnym (również z 
wykorzystaniem technologii 

Instrumenty elektryczne, elektroniczne i… Rodzaje i 
działanie nowoczesnych instrumentów i aplikacji 
muzycznych 
Z muzyką dalej w świat 
VII ABC 

VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

informacyjnej); 
 

 
-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Rozwijanie u uczniów 
dociekliwości poznawczej 
ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra 
i piękna w świecie. 

poszukuje informacji o muzyce w 
wydawnictwach książkowych, 
multimedialnych i innych 
dostępnych źródłach 

Instrumenty elektryczne, elektroniczne i… Rodzaje i 
działanie nowoczesnych instrumentów i aplikacji 
muzycznych 
Z muzyką dalej w świat 
Kolędy świata.  Najpopularniejsze kolędy z różnych krajów 

VII A 

 

Zapoznanie uczniów z 
historią regionu, 
najważniejszymi 
wydarzeniami i postaciami 
dziejów Polski, Europy 
i świata. 

poznaje i popularyzuje przykłady 
muzycznej twórczości ludowej, 
obrzędy, zwyczaje, tradycje 
swojego regionu;  

Z dziejów muzyki – klasycyzm 
Z dziejów muzyk i – romantyzm.  Przedstawiciele muzyki 
XIX w. 
Stanisław Moniuszko i opera. Opera jako forma muzyczna 
i widowisko teatralne 
Z dziejów muzyki – muzyka XX w.  Reprezentanci muzyki 
awangardowej 

VII A 

 

Kształtowanie postaw 
patriotycznych, 
ekologicznych i 
prozdrowotnych.  

- poprawnie śpiewa z pamięci, 
zachowując należytą postawę, 
hymn państwowy „Mazurek 
Dąbrowskiego 
 
- gra na wybranym instrumencie 
melodycznym hymn Europy 
(instrumentalną wersję „Ody do 
radości” L. van Beethovena); 

Ludwig van Beethoven – Oda do radości.  Poznanie 
twórczości L. van Beethovena 

VII A 

 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: plastyka   
Osoba odpowiedzialna za realizację: Iwona Nocoń 



168 
 

Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych jako alternatywa 
dla zachowań ryzykownych, w 
tym nałogów 

• tworzenie planu, prostego scenariusza 
happeningu, performance’u, environ- mentu o 
tematyce ekologicznej 
 

 
- Happening i performance, 
akcja plastyczna, environment – czyli 
jesteśmy w środku dzieła sztuki. / 
„Ochrona ginących gatunków”. 

VII A 

 
 
 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
Stwarzanie warunków do 
integralnego traktowania 
siebie, świata i innych ludzi 

• określanie realistycznego, ekspresyjnego, 
syntetycznego sposobu przedstawiania świata w 
dziełach sztuki, wskazywanie niektórych środków 
plastycznych stosowanych w celu uzyskania 
określonej interpretacji świata w dziele sztuki 
• określanie wyrazu, nastroju dzieł fowistów i 
ekspresjonistów, dokonywanie prostych porównań 
 
• projektowanie prostego asamblażu związanego z 
własnymi zainteresowaniami 
 
 
• orientacyjne określanie znaczenia estetyki otoczenia, 
w tym estetyki wnętrz, przestrzeni i mieszkania, 
wypoczynku i rekreacji jako najbliższej przestrzeni 
życia człowieka 

- Prawda i przesłanie, symbol i 
metafora. 
 
 
 
- Sposoby interpretacji świata w dziele 
sztuki 
 
 
 
 
 
- Szukamy sensu i głębokich treści 
sztuki współczesnej. 
 
 

VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

- Wnętrze. Jak mieszkano dawniej, jak 
mieszkamy dziś – co się zmienia? 
 
 

 

Stosowanie technologii 
informacyjnej na zajęciach 
szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej 

• tworzenie prostej prezentacji 
w orientacyjny sposób ilustrującej wybrane pojęcie 
• określanie znaczenia prawa autorskiego 
• określanie prawa własności utworów tworzonych 
przez wielu twórców 
• określanie sposobów naruszania prawa autorskiego 
• określanie specyfiki prezentacji i sztuki 
multimedialnej, grafiki komputerowej 
• określanie specyfiki, cech prezentacji 
interaktywnych 
• określanie sposobu odbioru interaktywnych instalacji 
multimedialnych 
• znajomość sposobu tworzenia i zastosowania grafiki 
komputerowej 
• określanie różnic między grafiką rastrową a 
wektorową 
• określanie wyglądu i wykorzystywania dzieł grafiki 
2D i 3D 

- Powtórzenie wiadomości: dziedziny 
sztuki, rodzaje tradycyjnych 
i współczesnych dzieł, tematy w 
plastyce, instytucje kultury. 
 
- Powtórzenie wiadomości: język 
plastyki, środki artystycznego wyrazu, 
którymi posługujemy się, tworząc 
różne kompozycje plastyczne. 
 
- Rynek sztuki. Prawo autorskie. 
 
- Komputer jako narzędzie 
artystyczne. Grafika komputerowa. 
 

VII A 

 
-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Pomoc w określaniu i 
nazywaniu uczuć, stanów 
psychicznych i radzeniu 
sobie ze stresem 

• tworzenie projektu asamblażu 
lub instalacji przeciw przemocy i wykluczeniu 
• tworzenie prostej kompozycji barwnej pastelami 
suchymi, w której przedstawiony jest prosty symbol, 
prosty obraz w alegoryczny sposób ukazujący, emocje, 

- Projekt asamblażu lub instalacji – 
przeciw przemocy i wykluczeniu 
- „Dzikie kolory”, głębia przeżyć. 
Po co i dlaczego zmieniamy kolory, 
kształty, kompozycję? 

VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

ważne pojęcia 
 
-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów i 
odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych i 
środowiskowych, wycieczek i 
wyjazdów, zajęć na pływalni krytej 

Zna zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
na lekcjach plastyki 

- Zapoznanie z zasadami i kryteriami 
oceniania, treściami podstawy 
programowej, zasadami BHP na 
plastyce 

 
VII A 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: historia  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Aneta Żak - Froch 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Zapoznanie uczniów 
z historią regionu, 
najważniejszymi 
wydarzeniami 
i postaciami dziejów 
Polski, Europy 
i świata. 

charakteryzuje okres konstytucyjny Królestwa Polskiego – 
ustrój, osiągnięcia w gospodarce, kulturze i edukacji (XX.2) 
omawia położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim, 
na obszarze ziem zabranych oraz w Rzeczypospolitej 
Krakowskiej (XX.4) 
przedstawia przyczyny wybuchu powstania listopadowego, 
charakter zmagań i następstwa powstania dla Polaków w 
różnych zaborach (XX.3) 
charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji 
[…] (XX.5) 
przedstawia przyczyny wybuchu powstania listopadowego, 
charakter zmagań i następstwa powstania dla Polaków w 
różnych zaborach (XX.3) 

Po upadki Księstwa Warszawskiego 
Powstanie listopadowe. 
Polacy po powstaniu listopadowym 
Wiosna Ludów na ziemiach 
polskich. 
Powstanie styczniowe. 
Po powstaniu styczniowym. 
Działalność polityczna na ziemiach 
polskich. 
Odrodzenie Rzeczypospolitej. 
Kształtowanie się granic odrodzonej 
Polski. 
Rządy parlamentarne. 

VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

charakteryzuje […] ruch spiskowy w kraju (XX.5); 
omawia przyczyny i skutki powstania krakowskiego […] 
(XXI.2) 
omawia przyczyny i skutki […] Wiosny Ludów na ziemiach 
polskich (XXI.2) 
omawia pośrednie i bezpośrednie przyczyny powstania, w tym 
„rewolucję moralną” 1861–1862 (XXII.1) 
dokonuje charakterystyki działań powstańczych z 
uwzględnieniem, jeśli to możliwe, przebiegu powstania w 
swoim regionie (XXII.2) 
omawia uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim oraz 
porównuje z uwłaszczeniem w pozostałych zaborach (XXII.3) 
omawia formowanie się centralnego ośrodka władzy 
państwowej – od październikowej deklaracji Rady Regencyjnej 
do „Małej Konstytucji” (XXVIII.1) 
charakteryzuje skalę i skutki wojennych zniszczeń oraz 
dziedzictwa zaborowego (XXIX.1) 
przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje a 
fenomen Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich 
(zachód) 
federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat (wschód) 
(XXVIII.2) 
opisuje wojnę polsko-bolszewicką i jej skutki (pokój ryski) 
(XXVIII.3) 
omawia formowanie się centralnego ośrodka władzy 
państwowej – od październikowej deklaracji Rady Regencyjnej 
do „Małej Konstytucji” (XXVIII.1) 
charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji 
marcowej z 1921 roku (XXIX.2) 
przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II 
Rzeczypospolitej (system sojuszy i politykę równowagi) 
(XXIX.5) 

Zamach majowy i rządy sanacji. 
Schyłek niepodległości. 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

omawia kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce – 
przyczyny, przebieg i skutki przewrotu majowego (XXIX.3) 
opisuje polski autorytaryzm – rządy sanacji, zmiany ustrojowe 
(konstytucja kwietniowa z 1935 roku) (XXIX.4) 
przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II 
Rzeczypospolitej (system sojuszy i politykę równowagi) 
(XXIX.5) 

 

Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych, 
ekologicznych i 
prozdrowotnych.  

charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji 
[…] (XX.5) 
opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej 
Polaków (XXIV.3) 
ocenia polski wysiłek zbrojny i dyplomatyczny, wymienia prace 
państwowotwórcze podczas wojny (XXVI.3) 
ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza 
powstanie Gdyni, magistrali węglowej i Centralnego Okręgu 
Przemysłowego (XXX.3) 
omawia skutki światowego kryzysu gospodarczego na ziemiach 
polskich (XXX.2) 
charakteryzuje społeczną, narodowościową i wyznaniową 
strukturę 
podaje najważniejsze osiągnięcia kulturalne i naukowe Polski w 
okresie międzywojennym (XXX.4) 
przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II 
Rzeczypospolitej (system sojuszy i politykę równowagi) 
(XXIX.5) 
charakteryzuje politykę ustępstw Zachodu wobec Niemiec 
Hitlera (XXXI.4) 
wymienia konsekwencje paktu Ribbentrop–Mołotow (XXXI.5) 
 

Kultura polska pod zaborami. 
Po powstaniu styczniowym. 
Kultura przełomu XIX i XX wieku 
Sprawa polska w czasie I wojny 
światowej. 
Osiągnięcia II Rzeczypospolitej. 
Kultura i nauka II RP. 

VII A 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Dorota Grzyb 
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Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

potrafi omówić czynniki wspomagające i 
zaburzające rozwój fizyczny, psychiczny, 
duchowy i społeczny człowieka 
okazuje szacunek innym ludziom, docenia 
ich wysiłek i pracę 
rozumie znaczenie rodziny w życiu 
człowieka 
wie, że każdy członek rodziny powinien 
zabiegać o jej dobro 

Rozwój człowieka 
Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy 
Czas oczekiwania 
Pierwsze kroki w szczęśliwe 
dzieciństwo 
Komunikacja w rodzinie 
 

VII A 
 

 

Nabywanie umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

potrafi pokonać trudności okresu dorastania Zmiany psychiczne w okresie 
dojrzewania 
Pierwsze uczucia 

VII A 
 

 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
Stwarzanie warunków do integralnego 
traktowania siebie świata i innych 
ludzi. 

rozumie i akceptuje przemiany okresu 
dojrzewania 
 

Dojrzałość to znaczy … 
Dojrzewanie rozwój fizyczny 
 

VII A 
 

 
-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
Pomoc w określaniu i nazywaniu 
uczuć stanów psychicznych i radzeniu 
sobie ze stresem.  

potrafi nazwać uczucia towarzyszące 
dorastaniu 
potrafi pokonać trudności okresu dorastania 

Zmiany psychiczne w okresie 
dojrzewania 
 

VII A 
 

 
Kształtowanie umiejętności oceny 
własnych zachowań rozróżnienia 
dobra od zła oraz wykazania się 

podejmuje działania samowychowawcze 
zgodnie z uznawanymi normami i 
wartościami 

Ludzie drogowskazy 
VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

odwagą cywilną i gotowości do 
ponoszenia konsekwencji 
popełnionych błędów. 

 

Wdrażanie zasad savoir – vivre.  potrafi pokierować własnym rozwojem 
podejmuje działania samowychowawcze 
zgodnie z uznawanymi normami i 
wartościami 

Savoir-vivre czyli zasady dobrego 
wychowania 
 

VII A 

 
-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
Wdrażanie postaw asertywnych 
(używki, alkohol, narkotyki, dopalacze 
i inne środki odurzające)  

potrafi dokonać właściwego wyboru, 
odmówić w sposób asertywny 

Utrata wolności. Zagrożenia. 
Uzależnienia chemiczne. 

VII A 

 

Przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym, edukacja dotycząca 
szkodliwości nikotyny i alkoholu oraz 
innych substancji uzależniających 

wie co służy jego osobowemu rozwojowi, a 
co stanowi poważne zagrożenie 
rozumie, że aby rozwiązać problem trzeba 
podjąć starania, uczynić wysiłek, nie należy 
uciekać w uzależnienia 
rozumie, że wiele rzeczy, które służą 
człowiekowi, jeśli nie będą wykorzystywane 
w sposób selektywny mogą oddziaływać 
destrukcyjne (np. Internet) 

Utrata wolności. Zagrożenia. 
Uzależnienia chemiczne. 
Uzależnienia behawioralne 

VII A 

 

Kształtowanie właściwych postaw 
wobec współczesnych zagrożeń świata 
(choroby i epidemie, zagrożenia 
płynące z Internetu)  

potrafi przewidzieć konsekwencje swoich 
decyzji, zachowań 
uczeń umie obronić własną intymność i 
nietykalność seksualną  
potrafi okazać szacunek dla ciała innej 
osoby 

Przekazywanie życia 
Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy 
Uzależnienia behawioralne 

VII A 
 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: j. angielski 
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Osoby odpowiedzialne za realizację: Grażyna Gryl 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

rozumie czytany tekst i znajduje w nim 
określone informacje. 

Życie prywatne: formy spędzania czasu 
wolnego. 

VII A 

 Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

zna słownictwo z tematu żywienie. Żywienie: artykuły spożywcze, posiłki i 
ich przygotowanie, nawyki żywieniowe, 
lokale gastronomiczne. 

VII A 

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

potrafi zaprezentować wyniki ankiety. Zdrowie: samopoczucie, choroby, ich 
objawy i leczenia. 

VII A 

 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów. 

potrafi prowadzić i podtrzymywać 
rozmowę. 

Człowiek: zainteresowania. 
Życie prywatne: formy spędzania czasu 
wolnego. 

VII A 

 
-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć 
Klasa 

 Zapoznanie uczniów z historią 
regionu, najważniejszymi 
wydarzeniami i postaciami dziejów 
Polski, Europy i świata. 

rozumie czytane i słuchane teksty i znajduje 
w nich określone informacje. 

Kultura: dziedziny kultury, twórcy i 
ich dzieła, uczestnictwo w kulturze. 
Podstawowa wiedza o krajach, 
społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które posługują się 
danym językiem obcym nowożytnym. 

VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć 
Klasa 

 Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych. 

rozumie czytany tekst i znajduje w nim 
określone informacje. 

Świat przyrody: zagrożenie i ochrona 
środowiska naturalnego. 

VII A 

 
-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć 
Klasa 

 Wdrażanie postaw asertywnych 
(używki, alkohol, narkotyki, dopalacze 
i inne środki odurzające). 

potrafi zaprezentować wyniki ankiety. Zdrowie: samopoczucie, choroby, ich 
objawy i leczenia. 

VII A 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: biologia 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Żaneta Samul 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 
Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

Analizuje skutki niedoboru niektórych witamin i 
składników mineralnych w organizmie oraz skutki 
niewłaściwej suplementacji witamin i składników 
mineralnych 
Analizuje informacje dołączone do leków oraz 
wyjaśnia dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby 
przyjmować leków ogólnodostępnych i suplementów. 

Witaminy, sole mineralne, woda. 
 

 
VII A 

Uzasadnia konieczność stosowania diety 
zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb organizmu 
Podaje zasady profilaktyki schorzeń układu 
pokarmowego 
Analizuje związek między własnym postępowaniem 
a zachowaniem zdrowia 

Choroby i higiena układu 
pokarmowego. 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

Analizuje wpływ aktywności fizycznej i prawidłowej 
diety na funkcjonowanie układu krążenia 
Podaje zasady profilaktyki chorób krwi 
Analizuje związek między własnym postępowaniem 
a zachowaniem zdrowia 

Higiena i choroby układu 
krwionośnego. 
 

Podaje zasady profilaktyki schorzeń układu ruchu 
Analizuje związek między własnym postępowaniem 
a zachowaniem zdrowia 

Higiena i choroby aparatu ruchu. 
 

Podaje zasady profilaktyki chorób układu 
oddechowego 
Analizuje związek między własnym postępowaniem 
a zachowaniem zdrowia 

Higiena i choroby układu 
oddechowego. 
 

Podaje zasady profilaktyki chorób układu 
moczowego 
 

Higiena układu wydalniczego 

Podaje zasady profilaktyki chorób przenoszonych 
drogą płciową 

Higiena i choroby układu 
rozrodczego. 
 

 

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych jako alternatywa 
dla zachowań ryzykownych, w 
tym nałogów. 

Przedstawia negatywny wpływ na funkcjonowanie 
układu nerwowego niektórych substancji 
psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, środków 
dopingujących, dopalaczy, nikotyny 

Uzależnienia. 

VII A 

Uzasadnia konieczność okresowego wykonywania 
badań kontrolnych krwi, pomiaru tętna i ciśnienia 
tętniczego 

Higiena i choroby układu 
krwionośnego. 
 

Przedstawia zdrowie jako stan równowagi 
środowiska wewnętrznego organizmu oraz choroby 
jako zaburzenia homeostazy 

Uzależnienia. 
Choroba – zaburzenie homeostazy. 
 

 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.  

Potrafi prowadzić dialog z rówieśnikami 
Potrafi słuchać innych  
Przedstawia opinie i argumenty związane z 
omawianymi zagadnieniami biologicznymi 

Wszystkie lekcje biologii 

VII A 

 
Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

Zna swoje predyspozycje 
Potrafi zadać pytanie dotyczące przebiegu 
zjawisk biologicznych 

Wszystkie lekcje biologii 
VII A 

 
-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 
Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Kształtowanie postaw 
patriotycznych, ekologicznych i 
prozdrowotnych. 

Uzasadnia konieczność stosowania diety 
zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb organizmu 
Podaje zasady profilaktyki schorzeń układu 
pokarmowego 
Analizuje związek między własnym postępowaniem a 
zachowaniem zdrowia 

Choroby i higiena układu 
pokarmowego. 

VII A 

Analizuje wpływ aktywności fizycznej i prawidłowej 
diety na funkcjonowanie układu krążenia 
Podaje zasady profilaktyki chorób krwi 
Analizuje związek między własnym postępowaniem a 
zachowaniem zdrowia 

Higiena i choroby układu 
krwionośnego. 
 

Podaje zasady profilaktyki schorzeń układu ruchu 
Analizuje związek między własnym postępowaniem a 
zachowaniem zdrowia 

Higiena i choroby aparatu ruchu. 
 

Podaje zasady profilaktyki chorób układu 
oddechowego 
Analizuje związek między własnym postępowaniem a 
zachowaniem zdrowia 

Higiena i choroby układu 
oddechowego. 
 

Podaje zasady profilaktyki chorób przenoszonych 
drogą płciową 

Higiena i choroby układu 
rozrodczego. 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
 
-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 
Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Wdrażanie postaw asertywnych 
(używki, alkohol, narkotyki, 
dopalacze i inne środki 
odurzające)  

Uzasadnia, że antybiotyki i inne leki należy stosować 
zgodnie z zaleceniami lekarza 
Przedstawia negatywny wpływ na funkcjonowanie 
układu nerwowego niektórych substancji 
psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, środków 
dopingujących, dopalaczy, nikotyny 

Choroba – zaburzenie homeostazy. 
Uzależnienia. 

VII A 

 

Przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym, edukacja dotycząca 
szkodliwości nikotyny i alkoholu 
oraz innych substancji 
uzależniających 

Przedstawia negatywny wpływ na funkcjonowanie 
układu nerwowego niektórych substancji 
psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, środków 
dopingujących, dopalaczy, nikotyny 

Uzależnienia 

 

Kształtowanie właściwych 
postaw wobec współczesnych 
zagrożeń świata (choroby 
i epidemie, zagrożenia płynące z 
Internetu)  

Przedstawia zdrowie jako stan równowagi środowiska 
wewnętrznego organizmu oraz choroby jako 
zaburzenia homeostazy. 

Choroba – zaburzenie homeostazy. 

 

Przestrzeganie zasad BHP w 
czasie zajęć i przerw w szkole, 
dowozów i odwozów, w drodze 
do i ze szkoły, uroczystości 
szkolnych i środowiskowych, 
wycieczek i wyjazdów, zajęć na 
pływalni krytej.   

Zna zasady BHP w czasie zajęć 
 

Wszystkie lekcje biologii 

VII A 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: chemia 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Alicja Lewicka 



180 
 

Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 
Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

Rozpoznaje znaki ostrzegawcze (piktogramy) stosowane 
przy oznakowaniu substancji niebezpiecznych; 
wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy z 
odczynnikami chemicznymi 

-Zapoznanie z regulaminem 
pracowni chemicznej, przepisami 
BHP i zasadami oceniania 
przedmiotowego. Zapoznanie z 
treściami nauczania chemii w 
klasie VII 
- Jak przeprowadzać 
doświadczenia chemiczne- 
zapoznanie z podstawowym 
sprzętem laboratoryjnym i jego 
zastosowaniem 

VII A 

2 
 

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych jako alternatywa 
dla zachowań ryzykownych, w 
tym nałogów. 

Opisuje właściwości fizyczne oraz zastosowania 
wybranych tlenków (np. tlenku wapnia, tlenku glinu, 
tlenków żelaza, tlenków węgla, tlenku krzemu (IV), 
tlenków siarki) 

-Właściwości substancji- 
opisywanie właściwości 
fizycznych i chemicznych 
-Właściwości substancji jako jej 
cechy charakterystyczne 
-Jak opisywać właściwości 
substancji? 
-Tlenek węgla (IV)- 
otrzymywanie i właściwości 
-Tlenek węgla (IV) i jego rola w 
przyrodzie 
-Zanieczyszczenia powietrza 

VII A 

Opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla 
(IV) oraz funkcję tego gazu w przyrodzie; projektuje i 
przeprowadza doświadczenie pozwalające otrzymać 
oraz wykryć tlenek węgla (IV) [...] 

Tlenek węgla (IV)- otrzymywanie 
i właściwości 
-Tlenek węgla (IV) i jego rola w 
przyrodzie 
-Zanieczyszczenia powietrza 

VII A 

- projektuje i przeprowadza doświadczenie polegające -Wodór i jego właściwości VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

na otrzymaniu wodoru oraz bada wybrane jego 
właściwości fizyczne i chemiczne; odczytuje z różnych 
źródeł (np. układu okresowego pierwiastków, wykresu 
rozpuszczalności) informacje dotyczące tego 
pierwiastka; wymienia jego zastosowania; pisze 
równania reakcji otrzymywania wodoru oraz równania 
reakcji wodoru z niemetalami; opisuje właściwości 
fizyczne oraz zastosowania wybranych wodorków 
niemetali (amoniaku, chlorowodoru, siarkowodoru) 
-wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń 
powietrza; wymienia sposoby postępowania 
pozwalające chronić powietrze przed 
zanieczyszczeniami 

-Zanieczyszczenia powietrza 

VII A 

- opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania 
niektórych wodorotlenków i kwasów (np. NaOH, 
Ca(OH)2,  HCl,  H2SO4 ) 

-Budowa i właściwości 
wodorotlenku sodu oraz 
wodorotlenku potasu 

VII A 

- analizuje proces powstawania i skutki kwaśnych 
opadów; proponuje sposoby ograniczające ich 
powstawanie 

-Budowa i właściwości 
wodorotlenku wapnia 
-Zasady a wodorotlenki. 
Dysocjacja jonowa zasad 
-Poznajemy pH roztworów 

VII A 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: fizyka 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Joanna Chłądzyńska 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
i promocja zdrowia przez 
aktywność. 

Samodzielnie wykonuje doświadczenia z zachowaniem 
zasad BHP, właściwie wykorzystuje sprzęt 
zna zasady bezpieczeństwa i przeciwdziałania 
negatywnym skutkom działania prądu elektrycznego 

Wszystkie tematy z w/w elementami 
na zajęciach dydaktycznych oraz 
zajęciach koła chemiczno- 
fizycznego 

VII A 
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zmiennego 
 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Stosowanie technologii 
informacyjnej na zajęciach 
szkolnych i w pracy pozalekcyjnej 

Potrafi bezpiecznie i świadomie szukać i przetwarzać 
informacje w celu znalezienia podstawowych i 
dodatkowych informacji na dany temat; potrafi 
korzystać ze źródeł internetowych do porozumiewania 
się, udostępniania i rozpowszechniania ważnych i 
istotnych na lekcjach informacji 

Wszystkie tematy zajęć lekcyjnych 
wybrane tematy zajęć koła chemiczno- 
fizycznego 

VII  

 
-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych. 

Potrafi dostrzegać zagrożenia i im 
przeciwdziałać oraz wie, w jaki sposób można 
szukać pomocy w przypadku zaistnienia 
zagrożeń 

Napięcie elektryczne. 
BHP w pracy z prądem 
Rodzaje soczewek 
Wady wzroku 
 

VII A 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: geografia  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Anna Chruścicka 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.  

Kształtuje pozytywne- emocjonalne i 
duchowe więzi z najbliższym otoczeniem, 
krajem ojczystym a także całą planetą 
Ziemią.  

Poznaję region, w którym mieszkam. 

VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 Podejmuje konstruktywną współpracę i 
rozwija umiejętność komunikowania się z 
innymi. 

Wszystkie lekcje. 

VII A 

Stawia pytania, formułuje hipotezy oraz 
proponuje rozwiązania problemów 
dotyczących środowiska geograficznego. 

Wszystkie lekcje. 

VII A 

 

Opieka wychowawcza nad 
psychofizycznym rozwojem dziecka 
stwarzanie warunków do rozwoju 
dziecka zdolnego wyrównywanie 
szans edukacyjnych. 

Prowadzi obserwacje i pomiary w terenie, 
analizuje pozyskiwane dane i formułuje 
wnioski na ich podstawie. 
 

Obraz Ziemi na mapie.  
Metody prezentacji zjawisk na 
mapach. 
Poznaję region, w którym mieszkam. 

VII A 

 Korzysta z panów, map, fotografii, 
rysunków, wykresów, diagramów, danych 
statystycznych, testów źródłowych oraz 
technologii informacyjno- komunikacyjnych 
w celu zdobywania, przetwarzania i 
prezentowania informacji geograficznych, 

Wszystkie lekcje, w zależności od 
potrzeb. 

VII A 

 

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

Rozpoznaje swoje predyspozycje i talenty 
oraz rozwija pasje i zainteresowania 
geograficzne, 
 

Wszystkie lekcje. 

VII A 

 
Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej. 

 Korzysta z różnorodnych źródeł informacji. 
Wszystkie lekcje, w zależności od 
potrzeb. 

VII A 

 
-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

Łączy racjonalność naukową z refleksją nad 
pięknem i harmonią świata przyrody oraz 
dziedzictwem kulturowym ludzkości. 
 

Ochrona środowiska przyrodniczego. 

VII A 

Kształtuje poczucie dumy z piękna ojczystej 
przyrody i dorobku narodu                        
( różnych obiektów dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego własnego 
regionu i Polski, krajobrazów Polski, 
walorów przyrodniczych, kulturowych, 
turystycznych oraz sukcesów polskich 
przedsiębiorstw na arenie 
międzynarodowej). 
 

Zmiany w polskim przemyśle. 
Ochrona środowiska przyrodniczego 
w Polsce. 

 
Pomoc w określaniu i nazywaniu 
uczuć stanów psychicznych i radzeniu 
sobie ze stresem.  

Formułuje i wypowiada własne opinie. Wszystkie lekcje. 
VII A 

 

Zapoznanie uczniów z historią 
regionu, najważniejszymi 
wydarzeniami i postaciami dziejów 
Polski, Europy i świata. 

Poznaje główne cechy środowiska 
geograficznego Polski, własnego regionu 
oraz najbliższego otoczenia- „ małej 
ojczyzny”, a także wybranych krajów i 
regionów Europy i świata. 
 

Położenie i granice Polski.  
Przeszłość geologiczna Polski. 
Góry w Polsce. 
Zlodowacenia na obszarze Polski. 
Ukształtowanie powierzchni Polski. 
Czynniki kształtujące klimat Polski. 
Wody powierzchniowe.  
Morze Bałtyckie. Gleby w Polsce. 
Świat roślin. 
Poznaje region, w którym mieszkam. 
 

VII A 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

Rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz 
wykazuje postawę patriotyczną, 
wspólnotową i obywatelską. 
 

Migracje. 
Struktura narodowościowa, etniczna i 
wyznaniowa.  
Zanieczyszczenie środowiska 

VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

przyrodniczego. 
Ochrona środowiska przyrodniczego. 

 

Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, godność 
i duma narodowa.  

Przełamuje stereotypy i kształtuje postawę 
szacunku, zrozumienia, akceptacji i 
poszanowania innych kultur przy 
jednoczesnym zachowaniu poczucia 
wartości dziedzictwa kulturowego własnego 
regionu i własnej tożsamości. 

Struktura narodowościowa, etniczna i 
wyznaniowa.  
 

VII A 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: matematyka 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Agata Dróżdż 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

potrafi pracować w grupie, 
używa trafnych argumentów do pracy nad 
projektem, 
wykorzystuje TIK do powtórki materiału w 
pracy w parze, 

1.Procenty – obliczenia procentowe w 
życiu codziennym. 

VII A 

 

Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej.  

rozwija umiejętności komunikacyjne 
stosuje różnorodne techniki plastyczne       
(z wykorzystaniem graficznych programów 
komputerowych) 

1.Potęgi i pierwiastki – znajomość 
wzorów i praw działań. 

VII A 

 

Rozwijanie umiejętności logicznego 
myślenia, rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania. 

wykonuje proste rozumowanie, podaje 
argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 
tworzy strategie rozwiązania problemu 

 
1.Równania z jedną niewiadomą w 
zadaniach tekstowych. 

VII A 

 
-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
na lekcjach matematyki. 
jest odpowiedzialny i stosuje się do 
wypracowanych procedur sanitarnych 

Czego będziemy się uczyć na 
matematyce w klasie siódmej? 
Ocenianie przedmiotowe, zasady BHP. 

VII A 

 
Kształtowanie właściwych postaw 
wobec współczesnych zagrożeń 
świata( epidemie). 

zna i stosuje zasady bezpieczeństwa 
sanitarnego w związku z pandemią 

Na każdej lekcji. 
VII A 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: informatyka  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Mariola Żurakowska 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

komunikuje się za pomocą poczty 
elektronicznej, stosując podstawowe zasady 
netykiety 
potrafi pracować w grupie. 

Wspólne dokumenty. 
Projekt prezentacji. 
Multimedialna prezentacja. 

VII A 

 
SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Psychoedukacja dzieci i rodziców 
dotycząca zagrożeń płynących 
z nadmiernego korzystania z mediów. 

posiada wiedzę na temat osób i instytucji 
świadczących pomoc w trudnych 
sytuacjach, 
wie, jak postąpić w przypadku hejtu w sieci. 

Bezpieczeństwo w sieci. 

VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

przestrzega podstawowych zasad 
bezpiecznej i higienicznej pracy przy 
komputerze 

Na wszystkich zajęciach 
 

VII A 

zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z 
komputerem 

Zasady pracy z komputerem. 
VII A 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: język niemiecki 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Elżbieta Grzyb 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 
Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Promowanie zdrowego stylu życia w 
sferze fizycznej, psychicznej i 
odżywiania.  
 

Uczeń zna zasady zdrowego odżywiania, 
potrafi wymienić produkty zdrowe oraz 
produkty, których należy unikać. 
 

Was macht fit? - rozmawiamy o 
zdrowych produktach. 

VII A 

 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej i 
odżywiania. 

Nazywa popularne dyscypliny sportu, 
potrafi powiedzieć, jakie dyscypliny sportu 
uprawia 

Machst du Sport? Bist du aktiv?- 
czytanie ze zrozumieniem 

VII A 

 
SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
 
Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.  
 
 

Posiada podstawową wiedzę o krajach, 
społeczeństwach i kulturach społeczności, 
które 
posługują się danym językiem obcym 
nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, 

 
1) Kraje niemieckojęzyczne- Austria, 
Szwajcaria i Liechtenstein. 

VII A 

2) Eine deutsche Autofamilie- 
niemieckie marki samochodów. 

VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 
europejskiego i globalnego;  
 

3) Katrins Berlin- atrakcje turystyvzne 
Berlina. 

VII A 

4) Essen in den DACHL – Landern- 
czytanie ze zrozumieniem. 

VII A 

5) Kraje niemieckojęzyczne – Niemcy. 
 

VII A 

6) In einem Wiener Geschaft – 
atrakcje turystyczne Wiednia 

VII A 

-Posiada świadomość językową(dostrzega 
podobieństwa i różnice między językami 

1)Das Deutsche Alphabet. 
Internationale Worter.- poznajemy 
alfabet i internacjonalizmy. 
 

VII A 

2. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie 
umiejętności pracy w grupie.  
 

Uczeń współdziała w grupie (np. w 
lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych 
pracach 
projektowych).  
 

 
1) Projekt! - Park Olimpijski w 
Monachium. 
 

VII A 

2) Gry i zabawy językowe VII A 
 
SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 
Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
Wdrażanie zasad savoir – vivre.  
 

Rozróżnia i stosuje formalny lub 
nieformalny styl wypowiedzi  adekwatnie 
do sytuacji.  

1)Wie viel Uhr ist es?- określanie 
czasu zegarowego. 

VII A 

stosuje zwroty i formy grzecznościowe.  
 

1)) Hallo! Mein Name ist Klaus- 
formy powitań i pożegnań. 

VII A 

2) Gabi, kauf bitte ein!- tryb 
rozkazujący. 

VII A 
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Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: wychowanie fizyczne   
Osoba odpowiedzialna za realizację: Tomasz Morzyk 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz 
nieuzasadnionego odchudzania się i 
używania sterydów w celu zwiększenia 
masy mięśni 
 

Dział: IV. Edukacja zdrowotna 
- Substancje psychoaktywne- 
zagrożenie. 
- Choroby cywilizacyjne- otyłość 
- Zdrowie i jego pozytywne czynniki. 

VII A 

 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

omawia konsekwencje zdrowotne 
stosowania używek i substancji 
psychoaktywnych w odniesieniu do 
podejmowania aktywności fizycznej; 

Dział: IV. Edukacja zdrowotna. 
- Substancje psychoaktywne- 
zagrożenie. 

VII A 

 

Nabywanie umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

omawia sposoby redukowania nadmiernego 
stresu i radzenia sobie z nim w sposób 
konstruktywny 
 

Dział: IV. Edukacja zdrowotna 
- Stres i jego wpływ na zdrowie 
człowieka 

VII A 

 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

uczestniczy w sportowych rozgrywkach 
klasowych w roli zawodnika, stosując 
zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, 
respektowania przepisów gry, 
podporządkowania się decyzjom sędziego, 
potrafi właściwie zachować się w sytuacji 
zwycięstwa i porażki, podziękować za 
wspólną grę; 

Dział II. Aktywność fizyczna 

VII A 

 Uczenie pozytywnego nastawienia omawia znaczenie dobrych relacji z innymi Dział II. Aktywność fizyczna VII A 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

wobec niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych grup 
ludzi. 

ludźmi, w tym z rodzicami oraz 
rówieśnikami tej samej i odmiennej płci 
 

 
Stwarzanie sytuacji wychowawczych 
umożliwiających stosowanie postaw 
asertywnych  

współpracuje w grupie szanując poglądy i 
wysiłki innych ludzi, wykazując 
asertywność i empatię 

Dział II. Aktywność fizyczna 
VII A 

 
 
-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego.  potrafi zachować się w sytuacji wypadków i 

urazów w czasie zajęć ruchowych. 
Stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji. 

Dział III. Bezpieczeństwo w  
aktywności fizycznej 
- Pierwsza pomoc na zajęciach 
wychowania fizycznego. 
- Ochrona i samoochrona 

VII A 

 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- wymienia najczęstsze przyczyny oraz 
okoliczności wypadków i urazów w czasie 
zajęć ruchowych, omawia sposoby 
zapobiegania im 

Dział III. Bezpieczeństwo w  
aktywności fizycznej 
- Wypadki na zajęciach ruchowych. 
 
 

VII A 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: religia  
Nauczyciel odpowiedzialny za realizację: Agnieszka Szkop 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 Promowanie zdrowego stylu życia - wymienia możliwości zagospodarowania 1.Kto rywalizuje o mój czas? VII A 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

wolnego czasu; 
wymienia cechy prawidłowego i 
nieprawidłowego wypoczynku; 

Właściwe wykorzystanie czasu 
wolnego. 

 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

- wskazuje pozytywne sposoby rozwiązywania 
problemów, które spotyka w życiu; 

1. Dlaczego nie da się uciec przed 
sobą? 

VII A 

 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności pracy 
w grupie. 

- wylicza cechy prawdziwej przyjaźni: 
wyjaśnia, na czym polegają dobre relacje 
rówieśnicze; 

1. Jak Dawid z Jonatanem - dlaczego 
warto mieć przyjaciół? 

VII A 

 

Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, dostrzeganie 
potrzeb różnych grup ludzi. 

- określa, wartość i sens cierpienia; 
określa, że obowiązkiem rodziny jest 
zapewnienie troskliwej opieki, również 
duchowej nad chorymi i starszymi jej 
członkami; 
wymienia posługi (pielęgnacyjne, medyczne i 
duchowe) świadczone wobec osób chorych i 
starszych; 

1. Kiedyś spotkam się z chorobą i 
niedołężnością. 

VII A 

 

Pozyskanie rodziców jako partnerów do 
realizacji działań wychowawczych, 
profilaktycznych i statutowych szkoły. 

- podaje przykłady dobrej relacji dorastających 
dzieci z rodzicami; 
wyraża szacunek wobec rodziców 
(opiekunów); 

1. Ojciec i matka - dlaczego nie 
koledzy lecz przyjaciele? 

VII A 

 
-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
 



192 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- definiuje pojęcie uczciwości; 
podaje, że uczciwość jest warunkiem 
spokojnego sumienia; wymienia co można 
stracić przez nieuczciwość; 
kieruje się uczciwością w relacjach z innymi; 
podaje przykłady sytuacji, w których trzeba 
bronić prawdy i o nią walczyć oraz ludzi, 
którzy zapłacili za taką postawę cenę 
wolności, a nawet życie; 

1. Dlaczego uczciwość się opłaca? 
2. Mówić prawdę i dotrzymać słowa 

VII A 

 

Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć 
stanów psychicznych i radzeniu sobie ze 
stresem. 

- określa, czym są uczucia; 
wymienia najważniejsze uczucia; 
określa, w jaki sposób stara się poznać świat 
własnych uczuć oraz pracuje nad ich 
rozwojem; 

1. Raz lubię, raz nie. Ambiwalencja 
uczuć. 

VII A 

 

Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 
i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

- wymienia, najważniejsze wydarzenia z 
historii Polski, z których możemy być dumni; 
podaje przykłady naszych narodowych 
bohaterów; 
podaje fakty z życia św. Stanisława i datę jego 
śmierci; 
relacjonuje wpływ męczeńskiej śmierci św. 
Stanisława na późniejsze zjednoczenie kraju; 
podaje fakty z życia św. Jadwigi Królowej; 
wymienia jej zasługi dla chrześcijaństwa; 
wymienia różne wyznania w ówczesnej 
Polsce; 
podaje główne fakty z życia Andrzeja Boboli; 
podaje przykłady męczeństwa za wiarę i 
Ojczyznę; 
wymienia bohaterów, którzy uratowali Polskę 
i jej wiarę; 
określa rolę, jaką Kościół odegrał w 

1. Potrzebna pamięć, żeby zachować 
tożsamość. 
2. Korona i Krzyż, czyli spór o św. 
Stanisława. 
3. Królewskie insygnia z drewna i 
skóry. 
4. Rzeczpospolita obojga narodów 
krajem tolerancji religijnej. 
5. Unia brzeska. 
6. Kościół polski w okresie niewoli 
narodowej. 
7. Sprawy Ojczyzny traktuję jak 
własne. 
8. Kult współczesnych świętych 
Polaków. 

VII A 
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Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

najnowszych dziejach Polski; 
wymienia najważniejsze fakty z życia św. Jana 
Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych. 

- określa, czym jest i jak się wyraża 
patriotyzm; 
prezentuje postawę patriotyzmu i szacunku dla 
historii ojczystej; 
 

1. Potrzebna pamięć, żeby zachować 
tożsamość. 
2. Dlaczego chrzest Polski nie był 
stratą, lecz zyskiem? 

VII A 

 
Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, godność i 
duma narodowa. 

- definiuje pojęcia: tolerancja, akceptacja; 
podaje przykłady zwyciężania zła dobrem w 
codziennym życiu; 

1. Zgoda, ale nie na wszystko. 
Tolerancja, akceptacja, miłość. 

VII A 

 
Rozwijanie i wspieranie działalności 
wolontarystycznej. 

- określa, co to jest wolontariat; 
wymienia rodzaje pracy wolontariatu; 
  

1. Zaprzyjaźnić się z innymi? 
VII A 

 
-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

 

Przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym, edukacja dotycząca 
szkodliwości nikotyny i alkoholu oraz 
innych substancji uzależniających 

- definiuje, czym są uzależnienia; 
wylicza różne formy uzależnień; 
określa szkodliwość narkotyków; 
wyraża dezaprobatę wobec wszelkich 
rodzajów uzależnień; 

1. Relacje, które uzależniają. 

VII A 

 

Kształtowanie właściwych postaw 
wobec współczesnych zagrożeń świata 
(choroby i epidemie, zagrożenia płynące 
z Internetu) 

- wymienia pozytywne i negatywne strony 
kontaktu przez Internet; 
podaje zasady właściwego korzystania z 
Internetu; 
wskazuje, jak chronić swoją godność i 
prywatność w sieci; 

1. Wirtualny świat w realnym życiu. 

VII A 

 
Zapobieganie zjawisku agresji 
i przemocy, propagowanie zachowań 

- podaje przykłady pozytywnego 
rozwiązywania konfliktów; 

1. Jak pozwolić innym by do nas 
dotarli. Konflikty w okresie 

VII A 



194 
 

Lp. Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

prospołecznych wśród uczniów naszej 
szkoły, budowanie przyjaznego klimatu 
w szkole, wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i wychowawcami. 

 dorastania. 

 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie zajęć 
i przerw w szkole, dowozów i odwozów, 
w drodze do i ze szkoły, uroczystości 
szkolnych i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- zasady zachowania w czasie zajęć w 
pracowni; 

1. Błogosławieni, którzy szukają 
Jezusa- zapoznanie z kryteriami 
oceniania, treściami programowymi i 
zasadami BHP w czasie zajęć. 

VII A 

 
Klasy ósme 

 
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY KLAS VIIIA, VIIIB, VIIIC 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 
  

Cel główny: Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości. Uświadomienie uczniom życiowej użyteczności 
przedmiotów i całej edukacji na danym etapie. Poprawa bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią oraz wyposażenie dziecka w wiedzę i 
umiejętności nowych zachowań pożądanych wobec współczesnych zagrożeń.  
 

1) Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów 
 
Zadania do realizacji programu wychowawczego szkoły na rok 2022/2023 opracowano w oparciu o: 

 priorytety polityki oświatowej państwa: 

 wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

 wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. ochro-
na i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

 działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. 
przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 
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 doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych po-
trzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

 wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 
 doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie zintegrowanej strategii umiejętności 2030. 
 rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego po-
dejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

 wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szcze-
gólności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „laboratoria przyszłości”. 

 podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostęp-
nych i integracyjnych. 

 rozmowy z uczniami i obserwacje po klasie 7, 
 wnioski z ewaluacji i nadzoru pedagogicznego dyrektora, 
 diagnozę działalności wychowawczej szkoły. 
 

2) Planowane efekty działań wychowawczo - profilaktycznych 
 

Uczeń: 
 jest odpowiedzialny i świadomy w dobie zagrożeń epidemiologicznych i cywilizacyjnych; 
 traktuje Internet jako narzędzie do zdobywania wiedzy i rozumie zagrożenia z tym związane;  
 jest świadomy i odpowiedzialny w kwestii wyboru kierunku kształcenia i drogi zawodowej; 
- nawiązuje empatyczne relacje interpersonalne z rówieśnikami; 
- pielęgnuje postawy patriotyczne poprzez poznawanie historii, kultury, jest lokalnym patriotą poznając historię regionu; 
- pracuje nad swoim rozwojem i poznaje ścieżki kariery poprzez życiorysy znanych Polaków; 
- pielęgnuje szacunek do pracy, nauki poprzez takie wartości jak uczciwość, szlachetność, pracowitość, szacunek do człowieka, społeczną ofiar-

ność; 
- dba o swoją kondycję fizyczną i zdrowie psychiczne; 
- jest tolerancyjny i otwarty na pomoc kolegom o specyficznych potrzebach edukacyjnych, 
- zdobywa wiedzę i propaguje wśród kolegów, w domu rodzinnym zachowania proekologiczne 
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TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY W KLASACH VIII A, VIII B, VIII C 

 
Osoby odpowiedzialne za realizację: Anna Kocjan, Grażyna Gryl, Anna Chruścicka 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

CC. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 

4. 

Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. Podniesienie 
świadomości tego, jak ocena własnego 
wyglądu wpływa na samopoczucie. 

 Uczeń potrafi wybrać zdrowie i za-
biega o swoje ciało, 

 jest bezpieczny i świadomy konse-
kwencji swoich wyborów, 

 

Podsumowanie pracy i osiągnięć 
uczniów - samoocena. Bezpieczne ferie. 
Ciało nie określa – kampania fundacji 
„Dajemy dzieciom siłę.” 
Właściwe nawyki żywieniowe to nie 
kompromis a zdrowie! Jak pomagam 
Matce Ziemi? 

05.01 
 

24.11 
 

23.02 

5. 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

 Uczeń potrafi przejąć inicjatywę, ale 
również odpowiedzialność za swoje 
działania, decyzje. 

 Uczeń jest odpowiedzialny za siebie 
i innych, 

AIDS i HIV - choroba i wirus przed 
którym można się obronić. Klasowe 
mikołajki! 
Jaki styl życia ma wpływ na zdrowie i 
samopoczucie. Symulacje wyboru szko-
ły - moje preferencje zawodowe! 

01.12 
 

 
15.12 

6. 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

 Uczeń potrafi wyznaczać sobie kon-
kretne cele. 

Dzień Kobiet w naszej szkole. 
Aktywność ruchowa - poprawa 
samopoczucia i rozładowanie stresu i 
emocji. 

 
09.03 

 
DD. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 

4. 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych 
i rozumienia ich poglądów.  

 Uczeń potrafi wchodzić w interakcje 
z ludźmi w sposób zapewniający za-
dowolenie obydwu stron. 

Dzień Chłopca - ciekawy sposób na 
integrację klasową. Sposoby 
alarmowania i przypomnienie drogi 
ewakuacji. 

 
15.09  
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 

5. 

Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych grup 
ludzi. 

 Uczeń jest odpowiedzialny za siebie i 
innych. 

Reaguj! Czas biegnie! – uwrażliwianie 
na potrzeby osób bezdomnych i 
uzależnionych. 
Co to znaczy być człowiekiem 
tolerancyjnym? Czy spotykam się z 
uprzedzeniami i dyskryminacją? 

 
25.11 

 
 

22.09 

6. 

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

 Uczeń jest odpowiedzialny za swoje 
działania i decyzje, 

 Uczeń stosuje sposoby na naukę, 
umie wyciągać wnioski, 

Zawody medyczne, prawnicze i 
humanistyczne - ścieżki zawodowe 
wybranych zawodów. 
Porażka czy doświadczenie - najlepsze 
sposoby na zwiększenie koncentracji i 
pamięci. 

 
09.02 

 
27.04 

7. 

Kierowanie do świadomego 
i odpowiedzialnego planowania 
dalszej drogi kształcenia i wyboru 
zawodu.  Uczeń potrafi poruszać się w syste-

mie naboru, jest kreatywny i potrafi 
wybierać różne możliwości, 

 Uczeń jest odpowiedzialny za swoje 
wybory i świadomy konsekwencji, 

Podstawowe informacje o 
systemie ,,Nabór szkoły”. Analiza ofert 
szkół ponadpodstawowych. 
Uwaga egzamin! Informacja o sposobie 
organizacji i przeprowadzenia E8 w 
maju 2023 
Warunki rekrutacji do szkoły 
ponadpodstawowej. Dzień Dziecka w 
naszej klasie! 
Zawodowe abc! - moje rozterki przed 
ostatecznym wyborem ścieżki 
edukacyjnej. 

20.10 
 
 

01.06 
 
 

08.06 
 
 
 
 

8. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

 Uczeń potrafi wchodzić w interakcje 
z ludźmi w sposób zapewniający za-
dowolenie obydwu stron. 

Przed egzaminem ósmoklasisty! - rady 
na powtórki - praca w grupach. 

 
23.03 

 
EE. -SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 

6. 
Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć 
stanów psychicznych i radzeniu sobie 

 Uczeń wie, jak rozwijać pozytywny 
stosunek do procesu kształcenia. 

Sztuka autopromocji i prezentacji -
,,Opowiedz coś ciekawego o sobie?”. 

11.05 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 
ze stresem.  Gdzie szukać pomocy w sytuacjach 

alarmowych? 

7. 

Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 
i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

 Uczeń wie, jak okazać szacunek dla 
kultury i dorobku narodowego. 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Ja obywatel! 

 
04.05 

8. 
Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

 Uczeń potrafi umacniać więzi ze spo-
łecznością lokalną. 

Narodowe Święto Niepodległości - 
czym jest dla nas wolność? 

 
10.11 

9. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w 
świecie. 

 Uczeń zna i stosuje różne formy spę-
dzania czasu wolnego. 

Świąteczne zwyczaje bożonarodzeniowe 
- udział w akcjach charytatywnych. 

 
22.12 

10. 

Wdrażanie zasad savoir – vivre.  
 Uczeń wie, jak właściwie zachować 

się z uwzględnieniem sytuacji i miej-
sca. 

Mój dress-code. Jak się ubrać 
elegancko, ale swobodnie? Poznajemy 
zasady dobierania stroju do okazji. 
Dzień Edukacji Narodowej - życzenia i 
podziękowania dla naszych nauczycieli. 

27.10 
 
 

13.10 

11. 

Rozwijanie i wspieranie działalności 
wolontarystycznej. 

 Uczeń potrafi pomagać innym. 

Niebezpieczeństwa i zasadzki 
dorosłości - u prawnika! XXXI Finał 
WOŚP - ja wolontariusz. 
Tradycje wielkanocne. Jak mogę pomóc 
charytatywnie? 

 
12.01 

 
06.04 

 
FF. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 

8. 

Kształtowanie właściwych postaw 
wobec współczesnych zagrożeń świata 
(choroby i epidemie, zagrożenia 
płynące z Internetu)  

 Uczeń potrafi brać odpowiedzialność 
za dokonane wybory i postępowanie. 

 Uczeń wie, jak reagować w sytua-
cjach kryzysowych, niesienia pomo-
cy dotkniętym nimi osobom oraz mi-
nimalizowania ich negatywnych 
skutków. 

W szponach social mediów - jak i gdzie 
mogę znaleźć pomoc w przypadku 
hejtu? 
Bulimia, anoreksja, cukrzyca, otyłość - 
choroby cywilizacyjne XXI wieku. 

 
16.02 

 
 

16.03 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi / Termin 

9. 

Wdrażanie postaw asertywnych 
(używki, alkohol, narkotyki, dopalacze, 
i inne środki odurzające). 

 Uczeń jest odpowiedzialny i świa-
domy w kierowaniu własnym ży-
ciem. 

Alkohol, energetyki, e-papierosy – 
niebezpieczna moda. 
Profilaktyka Smashed, międzynarodowy 
program prewencji spożywania 
alkoholu przez młodzież. 

03.11 
 

02.03 

10. 

Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego. 

 Uczeń potrafi być odpowiedzialny za 
dokonywane wybory i postępowanie. 

Zasady bhp w drodze do i ze szkoły.  
Jak się zachować w niebezpiecznej 
(niecodziennej) sytuacji? Zapoznanie z 
regulaminami szkolnymi i statutem 
szkoły. 
SOS – potrzebujesz pomocy?! 
 – dziecięcy telefon zaufania. Czym 
zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka 

01.09 
 

08.09 
 
 
 

02.02 
 

11. 
Psychoedukacja dzieci i rodziców 
dotycząca zagrożeń płynących z 
nadmiernego korzystania z mediów. 

 Uczeń potrafi być odpowiedzialny za 
dokonywane wybory i postępowanie. 

Zgubne skutki nałogów i uzależnień. 
Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży. 

 
30.03 

12. 

Zapobieganie zjawisku agresji 
i przemocy, propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród uczniów naszej 
szkoły, budowanie przyjaznego klimatu 
w szkole, wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i wychowawcami. 

 Uczeń wie, jak reagować w sytua-
cjach kryzysowych, niesienia pomo-
cy dotkniętym nimi osobom oraz mi-
nimalizowania ich negatywnych 
skutków. 

Szkoły branżowe - co przyszły kandydat 
wiedzieć powinien? 
Agresja - droga donikąd! Rodzaje 
agresji i sposoby na jej 
przeciwdziałanie. 

 
17.11 

 
20.04 

13. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

 Uczeń zna zasady BHP i je prze-
strzega. 

Reaguj! Czas biegnie! Zasady 
bezpiecznego zachowania się podczas 
burzy. 
Kolejowe ABC – zasady bezpiecznego 
korzystania z przejazdów kolejowych. 
Jak bezpiecznie i ciekawie spędzimy 
wakacje! Zasady bhp przy zbiornikach 
wodnych. 

13.04 
 
 

15.06 
 

22.06 
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Tematyka zajęć z wychowawcą w klasach VIII a, VIII b, VIII c w roku szkolnym 2022/23 
 

Wrzesień 
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 - Zasady bhp w drodze do i ze szkoły, regulamin odwozów. 
2. Wybory samorządu klas 8a, b i c. Zapoznanie z regulaminami szkolnymi, ocenianiem i statutem szkoły. Jak się zachować w niebezpiecznej 
(niecodziennej) sytuacji? - burza mózgów.  
3. Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z policjantem, utrwalenie zasad ruchu drogowego. 
4. Sposoby alarmowania i przypomnienie drogi ewakuacji - próbny alarm. Dzień Chłopca - ciekawy sposób na integrację klasową. 
5. Co to znaczy być człowiekiem tolerancyjnym? Czy spotykam się z uprzedzeniami i dyskryminacją? 
 
Październik 
1. Mój dress-code - jak się ubrać elegancko, ale swobodnie?  Poznaj zasady dobierania stroju do okazji. 
2. Dzień Edukacji Narodowej - życzenia i podziękowania dla naszych nauczycieli. 
3. Podstawowe informacje o systemie ,,Nabór szkoły”. Analiza ofert szkół ponadpodstawowych. 
4. Reaguj! Czas biegnie! – uwrażliwianie na potrzeby osób bezdomnych i uzależnionych. 
 
Listopad 
1.Narodowe Święto Niepodległości - czym jest dla mnie wolność?  
2. Alkohol, energetyki, e-papierosy – niebezpieczna moda. 
3. Wróżby i obyczaje andrzejkowe - sposobem na klasową integrację. Szkoły branżowe - co przyszły kandydat wiedzieć powinien? 
4. Ciało nie określa – kampania fundacji „Dajemy dzieciom siłę.” 
 
Grudzień 
1. AIDS i HIV - choroba i wirus przed którym można się obronić. Klasowe mikołajki! 
2. Człowieku masz prawa w przeddzień Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Wybieram zawód … 
3. Świąteczne zwyczaje bożonarodzeniowe - udział w akcjach charytatywnych. 
4. Jaki styl życia ma wpływ na zdrowie i samopoczucie. Symulacje wyboru szkoły - moje preferencje zawodowe! 
 
Styczeń 
1. Podsumowanie pracy i osiągnięć uczniów - samoocena. Bezpieczne ferie. 
2. Niebezpieczeństwa i zasadzki dorosłości - u prawnika! XXX Finał WOŚP - wolonariat.  
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Luty  
1. SOS – potrzebujesz pomocy?!– dziecięcy telefon zaufania. Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka. 
2. Zawody medyczne, prawnicze i humanistyczne - ścieżki zawodowe wybranych zawodów. 
3. W szponach social mediów - jak i gdzie mogę znaleźć pomoc w przypadku hejtu? 
4. Właściwe nawyki żywieniowe to nie kompromis a zdrowie! Jak pomagam Matce Ziemi? 
 
Marzec 
1. Profilaktyka Smashed, międzynarodowy program prewencji spożywania alkoholu przez młodzież. 
2. Przed egzaminem ósmoklasisty! - rady na powtórki. 
3. Dzień Kobiet w naszej szkole. Aktywność ruchowa - poprawa samopoczucia i rozładowanie stresu i emocji. 
4. Zgubne skutki nałogów i uzależnień. Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży. 
5. Zawody medyczne, prawnicze i humanistyczne - ścieżki zawodowe wybranych zawodów. 
 
Kwiecień  
1. Tradycje wielkanocne. Jak mogę pomóc charytatywnie? 
2. Czy dbam o swoje zdrowie? - Właściwe nawyki żywieniowe to nie kompromis a zdrowie! Jak pomagam Matce Ziemi? 
3. W szponach social mediów - jak i gdzie mogę znaleźć pomoc w przypadku hejtu? 
 
Maj 
1. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
2. Sztuka autopromocji i prezentacji -,,Opowiedz coś ciekawego o sobie?”. Gdzie szukać pomocy w sytuacjach alarmowych? 
3. Uwaga egzamin! Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzeniu E8 w maju 2022. 
 
Czerwiec 
1. Warunki rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Dzień Dziecka w naszej klasie. 
2. Zawodowe abc! - moje rozterki przed wyborem ścieżki edukacyjnej. 
3. Kolejowe ABC – zasady bezpiecznego korzystania z przejazdów kolejowych. 
4. Jak bezpiecznie i ciekawie spędzimy wakacje! Zasady bezpieczeństwa przy zbiornikach wodnych. 
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z PRZEDMIOTÓW W KLASACH  VIII A, VIII B, VIII C 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: matematyka  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Beata Gil, Anna Kocjan 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

A - SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

35. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- potrafi pracować w grupie, 
- używa trafnych argumentów do pracy nad 

projektem, 
- wykorzystuje TIK do powtórki materiału w 

pracy w parze, 

1.Ile pamiętam z tabliczki mnożenia. 
2.Obliczenia procentowe w życiu co-
dziennym. 

 
VIII 
abc 

36. 

Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej.  

 rozwija umiejętności komunikacyjne 
 stosuje różnorodne techniki plastyczne       

(z wykorzystaniem graficznych progra-
mów komputerowych) 

 korzysta z ćwiczeń interaktywnych, gier i 
aplikacji 

1.Działania na liczbach – wykonywanie 
działań sposobem pisemnym. Powtórki 
przed egzaminem! 
2. Quizzes - ćwiczenia usprawniające 
umiejętności obliczeniowe. 

 
VIII 
abc 

37. 

Rozwijanie umiejętności logicznego 
myślenia, rozumowania, argumentowa-
nia i wnioskowania. 

 wykonuje proste rozumowanie, podaje 
argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

 tworzy strategie rozwiązania problemu 

1.Zadania tekstowe z wykorzystaniem 
równań - dobór strategii do modelu 
zadania. 

 
 

VIII 
abc 

 
B - SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

17. 
Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
na lekcjach matematyki. 

1. Czego będziemy się uczyć na ma-
tematyce w klasie siódmej? Wy-

VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- jest odpowiedzialny i stosuje się do wypra-
cowanych procedur sanitarnych 

magania edukacyjne, ocenianie i 
zasady bhp na lekcjach matematy-
ki. 

18. 
Kształtowanie właściwych postaw 
wobec współczesnych zagrożeń świata 
(epidemie). 

- zna i stosuje zasady bezpieczeństwa sani-
tarnego w związku z pandemią 

2. Na każdej lekcji. 
VIII 
abc 

19. 

Przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym, edukacja dotycząca 
szkodliwości nikotyny i alkoholu oraz 
innych substancji uzależniających 

- analizuje informacje przekazane za pomocą 
diagramu, wykresu, tabeli; 

- rozumie jakie są zgubne skutki używek i 
energetyków; 

3. Czytanie danych statystycznych 
dotyczących spożycia papierosów, 
alkoholu i energetyków. 

VIII 
abc 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: język angielski 

Osoby odpowiedzialne za realizację: Grażyna Gryl, Anna Krakowian - Pilicka 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

3. 

Kształtowanie świadomości dotyczącej 
wykorzystania ruchu w życiu człowieka 
jako skutecznego sposobu dbania o 
zdrowie psychiczne. 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na 
polecenia, określa kontekst wypowiedzi i 
znajduje w wypowiedzi określone 
informacje. 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o 
stanie zdrowia i problemach zdrowotnych. 
Opisuje czynności i doświadczenia z 
przeszłości i teraźniejszości. 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje. 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim i angielskim 

Health – vocabulary exercises.  
Zdrowie – ćwiczenia leksykalne. 
Zdrowie – kontuzje, choroby, objawy, 
narządy wewnętrzne, służba zdrowia, 
leczenie, zdrowy tryb życia. 

VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

oraz w materiałach wizualnych. 
 
 

SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

28. 

Rozwijanie umiejętności dostrzegania 
pozytywnych aspektów działania ze-
społowego poprzez docenienie różnic 
zdań i wiedzy, doświadczeń, specjali-
zacji, kompetencji. 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na 
polecenia, znajduje w tekście i wypowiedzi 
określone informacje, rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje ludzi, przedmioty i zjawiska oraz 
upodobania, przedstawia fakty z przeszłości i 
teraźniejszości, opisuje upodobania. 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża swoje opinie, pyta o 
opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami. 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim i 
angielskim. Uczeń dokonuje samooceny i 
wykorzystuje techniki samodzielnej pracy 
nad językiem. 

Relations – listening and reading com-
prehension. Relacje – ćwiczenia dosko-
nalące czytanie i słuchanie. 
Relacje rodzinne i towarzyskie. Wyra-
żenia opisujące relacje rówieśnicze. 

 
VIII 
abc 

 
  SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

7. Popularyzowanie wiedzy o różnicach Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na My favourite author.   
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

kulturowych oraz rozwijanie 
umiejętności korzystania z niej w 
kontakcie z przedstawicielami innych 
narodowości. 

polecenia, rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi fragmentami tekstu. 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o 
ulubionych rodzajach książek. Opisuje 
czynności, ludzi, przedmioty, miejsca, 
zjawiska oraz doświadczenia z przeszłości i 
teraźniejszości, uzasadnia opinie, przedstawia 
intencje i marzenia. 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża 
opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie 
zgadza z opiniami, wyraża intencje i 
pragnienia, pyta o upodobania i intencje 
innych osób. 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku angielskim oraz w 
materiałach audiowizualnych. Uczeń 
współdziała w grupie, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym, również z 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Uczeń posiada 
świadomość związku między kulturą własną i 
obcą. 

Mój ulubiony autor. 
Kultura – literatura, twórcy i ich dzieła, 
rodzaje książek, postaci historyczne. 

VIII 
abc 

 
 SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Problematyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Propagowanie wiedzy na temat praw-
nych i moralnych skutków posiadania, 
zażywania i rozprowadzania środków 
psychoaktywnych. 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na 
polecenia, znajduje w wypowiedzi określone 
informacje. 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o 

Social life – vocabulary practice. Życie 
społeczne – ćwiczenia leksykalne. 
Życie społeczne –problemy społeczne, 
przestępcy i przestępstwa, prawo i ści-

 
VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

problemach społecznych i strukturze państwa 
polskiego. Opisuje czynności, ludzi, 
przedmioty, miejsca, zjawiska oraz 
doświadczenia z przeszłości i teraźniejszości, 
uzasadnia opinie. 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża 
opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie 
zgadza z opiniami, wyraża intencje i 
pragnienia. 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim i angielskim 
oraz w materiałach audiowizualnych. 

ganie przestępstw, ustrój polityczny. 

 
Działania wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: biologia 

 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Żaneta Samul 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

29. 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

- uzasadnia konieczność ochrony różnorod-
ności biologicznej oraz podaje przykłady 
sposobów gospodarczego użytkowania eko-
systemów, sprzyjających zachowaniu tej 
różnorodności, 

- przedstawia wpływ człowieka na różnorod-
ność biologiczną 

- przedstawia formy ochrony przyrody w 
Polsce i uzasadnia konieczność ich stoso-
wania dla zachowania gatunków i ekosys-
temów. 

Różnorodność biologiczna. 
Wpływ człowieka na różnorodność 
biologiczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
abc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Kształtowanie właściwych postaw 
wobec współczesnych zagrożeń świata 
(choroby i epidemie, zagrożenia 
płynące z Internetu)  

- wyjaśnia na przykładach, na czym polega 
dobór naturalny i sztuczny oraz podaje róż-
nice między nimi 

Mechanizmy ewolucji 

VIII 
abc 

 
Działania wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa 

 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Mariola Żurakowska 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

- wymienia zachowania, które sprzyjają 
zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają 
zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie 
często występują wśród nastolatków; 

Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowe-
go stylu życia. 
Choroby cywilizacyjne. 
Komunikacja interpersonalna w trosce 

VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

- odróżnia czynniki środowiskowe 
i społeczne (korzystne i szkodliwe), na któ-
re człowiek może mieć wpływ od takich, na 
które nie może; 

- wymienia rzetelne źródła informacji 
o zdrowiu, chorobach, świadczeniach 
i usługach zdrowotnych; 

- ocenia własne zachowania związane ze 
zdrowiem, ustala indywidualny plan działa-
nia na rzecz własnego zdrowia; 

- ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć 
warunki środowiskowe i społeczne, które są 
korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska 
przyrodniczego, wsparcie społeczne, ko-
munikacja interpersonalna, współpraca 
osób, instytucji i organizacji na rzecz zdro-
wia itp.). 

o zdrowie. 

4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

- omawia krótkoterminowe i długoterminowe 
konsekwencje zachowań sprzyjających 
(prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu; 

Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowe-
go stylu życia. 

VIII 
abc 

5. Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

- wyjaśnia zależności między zdrowiem fi-
zycznym, psychicznym, emocjonalnym, 
a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na 
zdrowie; 

Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowe-
go stylu życia. 

VIII 
abc 

- rozumie znaczenie podejmowania działań 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przez świadka zdarzenia oraz przedstawia 
jego rolę; 

- zna zasady bezpiecznego postępowania 
w miejscu zdarzenia 

Postępowanie na miejscu zdarzenia. VIII 
abc 

 
SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. Stwarzanie sytuacji wychowawczych 
umożliwiających stosowanie postaw 
asertywnych  

- dobiera i demonstruje umiejętności komu-
nikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia 
i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania 
asertywne, negocjowanie); 

Komunikacja interpersonalna w trosce 
o zdrowie. 

VIII 
abc 

 
SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć 
stanów psychicznych i radzeniu sobie 
ze stresem.  

- wymienia zachowania, które sprzyjają 
zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają 
zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie 
często występują wśród nastolatków; 

- odróżnia czynniki środowiskowe 
i społeczne (korzystne i szkodliwe), na któ-
re człowiek może mieć wpływ od takich, na 
które nie może; 

Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowe-
go stylu życia. 
Choroby cywilizacyjne. 
 

VIII 
abc 

SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- wymienia zasady ostrzegania ludności 
o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sy-
gnały alarmowe i środki alarmowe; omawia 
zasady właściwego zachowania się w razie 
uruchomienia sygnałów alarmowych; 

- przedstawia obowiązki ludności 
w sytuacjach wymagających ewakuacji; 

- omawia rolę różnych służb i innych pod-
miotów, uzasadnia znaczenie bezwzględne-
go stosowania się do ich zaleceń; 

- wymienia przykłady zagrożeń środowisko-
wych, w tym zna zasady postępowania 
w razie: pożaru, wypadku komunikacyjne-

Ostrzeganie o zagrożeniach 
i alarmowanie. 
Ewakuacja. 
Zagrożenia powodziowe. 
Zagrożenia pożarowe. 
Ekstremalne warunki pogodowe. 
Wypadki i katastrofy komunikacyjne. 
Zagrożenia terrorystyczne. 

VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

go, zagrożenia powodzią, intensywnej śnie-
życy, uwolnienia niebezpiecznych środków 
chemicznych, zdarzenia terrorystycznego. 

- podaje przykłady zagrożeń w środowisku 
domowym, ulicznym, wodnym, 
w przestrzeniach podziemnych, w lasach; 

Źródła zagrożeń. VIII 
abc 

- przedstawia metody zapewnienia bezpie-
czeństwa własnego, osoby poszkodowanej 
i otoczenia w sytuacjach symulowanych 
podczas zajęć; 

Postępowanie na miejscu zdarzenia. VIII 
abc 

- zna zasady pierwszej pomocy w różnych 
urazach 

Rozdział: Podstawy pierwszej pomocy VIII 
abc 

 
Działania wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: geografia 

  
Osoba odpowiedzialna za realizację: Anna Chruścicka 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć 
Klasa 

1. 
Promowanie zdrowego stylu życia w 
sferze fizycznej, psychicznej i 
odżywiania. 

- stosuje wiedzę między głodem a 
niedożywieniem, 
 

Etiopia – problemy głodu i niedożywie-
nia. 

VIII 
abc 

 
SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.  

- Kształtuje pozytywne- emocjonalne i du-
chowe więzi z najbliższym otoczeniem, 
krajem ojczystym a także całą planetą Zie-
mią.  

Poznaję region, w którym mieszkam. 

VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

-  Podejmuje konstruktywną współpracę i 
rozwija umiejętność komunikowania się z 
innymi. 

Wszystkie lekcje. 

VIII 
abc 

- Stawia pytania, formułuje hipotezy oraz 
proponuje rozwiązania problemów doty-
czących środowiska geograficznego. 

Wszystkie lekcje. 

VIII 
abc 

2. 

Opieka wychowawcza nad 
psychofizycznym rozwojem dziecka 
stwarzanie warunków do rozwoju 
dziecka zdolnego wyrównywanie szans 
edukacyjnych. 

-  Korzysta z panów, map, fotografii, rysun-
ków, wykresów, diagramów, danych staty-
stycznych, testów źródłowych oraz techno-
logii informacyjno- komunikacyjnych w ce-
lu zdobywania, przetwarzania i prezento-
wania informacji geograficznych, 

Wszystkie lekcje, w zależności od po-
trzeb. 

VIII 
abc 

3. 

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

- Rozpoznaje swoje predyspozycje i talenty 
oraz rozwija pasje i zainteresowania geo-
graficzne, 
 

Wszystkie lekcje. 

VIII 
abc 

38. 
Stosowanie technologii informacyjnej 
na zajęciach szkolnych i w pracy 
pozalekcyjnej. 

-  Korzysta z różnorodnych źródeł informa-
cji. 

Wszystkie lekcje, w zależności od po-
trzeb. 

VIII 
abc 

 
SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- Łączy racjonalność naukową z refleksją nad 
pięknem i harmonią świata przyrody oraz 
dziedzictwem kulturowym ludzkości. 
 

Japonia – symbol nowoczesnej gospo-
darki. 
Bliski Wschód- kultura i gospodarka. 
Kenia – turystyczny potencjał. 
Stany Zjednoczone- potęga gospodar-
cza świata. 

VIII 
abc 

2. 

Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć 
stanów psychicznych i radzeniu sobie 
ze stresem.  - Formułuje i wypowiada własne opinie. 

 
Wszystkie lekcje. 
 
 
 

VIII 
abc 

30. 

Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 
i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

- Poznaje główne cechy środowiska geogra-
ficznego Polski, własnego regionu oraz naj-
bliższego otoczenia- „ małej ojczyzny”, a 
także wybranych krajów i regionów Europy 
i świata. 
 

Prace badawcze w Arktyce i Antarkty-
ce. 
 

VIII 
abc 

31. 

Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, godność 
i duma narodowa.  

- Przełamuje stereotypy i kształtuje postawę 
szacunku, zrozumienia, akceptacji i posza-
nowania innych kultur przy jednoczesnym 
zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa 
kulturowego własnego regionu i własnej 
tożsamości. 

Chiny – najludniejszy kraj świata. 
Indie – kraj kontrastów społecznych i 
gospodarczych. 
Bliski Wschód – kultura i gospodarka. 
Ludność Ameryki. 
 

VIII 
abc 

 
Działania wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: historia 

 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Dorota Grzyb 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.  

- Kształtuje w sobie szacunek dla innych lu-
dzi oraz dokonań innych narodów. 

1. Wojna poza Europą 
2. Polskie Państwo Podziemne 
3. Daleki Wschód po II wojnie światowej 
4. Rozpad systemu kolonialnego 
5. Konflikt na Bliskim Wschodzie 
6. Droga ku wspólnej Europie 
7. Przemiany społeczne i kulturowe w 

drugiej połowie XX wieku 
8. Początki opozycji demokratycznej w 

Polsce 
9. Powstanie „Solidarności”  
10. Początek III Rzeczypospolitej 
11. Rozpad bloku wschodniego 
12. Europa po rozpadzie ZSRS 
13. Konflikty na świecie po 1989 roku 

 

VIII 
abc 

2. 

Opieka wychowawcza nad 
psychofizycznym rozwojem dziecka 
stwarzanie warunków do rozwoju 
dziecka zdolnego wyrównywanie 
szans edukacyjnych.  

- Rozwija wyobraźnię historyczną Wszystkie lekcje 

VIII 
abc  

3. 
Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

- Kształtuje zdolności humanistyczne, spraw-
ność językową, umiejętność samodzielnego 
poszukiwania wiedzy  

             Wszystkie lekcje 
VIII 
abc 

4. 
Stosowanie technologii 
informacyjnej na zajęciach 
szkolnych i w pracy pozalekcyjnej. 

- Korzysta z różnorodnych źródeł informacji Wszystkie lekcje, w zależności od potrzeb 
VIII 
abc 

 
SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. -Kształtuje zrozumienie dla takich wartości jak 

: prawda, dobro, sprawiedliwość, piękno oraz 
rozwija wrażliwość moralną i estetyczną 

1. Droga do zwycięstwa 
2. Koniec II wojny światowej 
3. Sprawa polska pod konie wojny 
4. Powojenny podział świata 
5. Droga ku wspólnej Europie 
6. Świat w erze globalizacji 
7. Wyzwania współczesnego świata 

 

VIII 
abc 
 
 
 
 

2. 
Pomoc w określaniu i nazywaniu 
uczuć stanów psychicznych i 
radzeniu sobie ze stresem.  

- Formułuje i wypowiada własne opinie Wszystkie lekcje 
VIII 
abc  

3. 

Zapoznanie uczniów z historią 
regionu, najważniejszymi 
wydarzeniami i postaciami dziejów 
Polski, Europy i świata. 

- Poznaje ważne wydarzenia z dziejów narodu 
polskiego zwłaszcza przez dokonania wybit-
nych postaci historycznych 

1. Napaść na Polskę 
2. Droga do zwycięstwa 
3. Władze polskie na uchodźstwie 
4. Polskie Państwo Podziemne 
5. Plan „Burza i powstanie warszawskie 
6. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej 
7. Sprawa polska pod koniec wojny 
8. Opór społeczny wobec komunizmu 
9. Powojenna odbudowa 
10. Polski Październik 
11. PRL w latach 1956-1970 
12. Początki opozycji demokratycznej w 

Polsce 
13. Powstanie „Solidarności” 
14. Stan wojenny i schyłek PRL-u 
15. Początek III Rzeczypospolitej 

 

 
VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

4. 

Kształtowanie postaw 
patriotycznych, ekologicznych i 
prozdrowotnych.  - Rozbudza poczucie miłości do ojczyzny po-

przez szacunek i przywiązanie do tradycji i hi-
storii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kul-
tury oraz języka ojczystego 

1. Opór społeczny wobec komunizmu 
2. Powojenna odbudowa 
3. Początki opozycji demokratycznej w 

Polsce 
4. Powstanie „Solidarności” 
5. Początek III Rzeczypospolitej 
6. Polska w latach 90. XX wieku 
7. Polska w NATO i UE 

 

VIII 
abc 
 
 

5. 

Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, 
godność i duma narodowa.  - Kształtuje więzi z krajem ojczystym, świado-

mość obywatelską, postawę szacunku i odpo-
wiedzialności za własne państwo, utrwala po-
czucie godności i dumy narodowej 

1. Napaść na Polskę  
2. Dwie okupacje 
3. Społeczeństwo polskie pod okupacją 
4. Plan „Burza” i powstanie warszawskie 
5. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej 
6. Opór społeczny wobec komunizmu 
7. Polska w czasach stalinizmu 

 

VIII 
abc 
 
 

 
Działania wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: język niemiecki 

 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Elżbieta Grzyb 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: Temat zajęć Klasa 

1. 
Promowanie zdrowego stylu życia w 
sferze fizycznej, psychicznej i odży-
wiania.  

1. Potrafi udzielać porad w przypadku 
chorób i dolegliwości. 
 

Ich mӧchte nicht krank werden- udzie-
lanie porad. 

VIII 
abc 

A. -SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 
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Lp Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: Temat zajęć Klasa 

1. 

Stwarzanie warunków do integralnego 
traktowania siebie, świata i innych 
ludzi.  
 
 
 

2. Posiada podstawową wiedzę o 
krajach, społeczeństwach i kulturach 
społeczności, które 
posługują się danym językiem obcym 
nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, 
z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 
europejskiego i globalnego;  
 

1)Deutsche Erfindungen- niemieccy 
wynalazcy i ich osiągnięcia. 

VIII 
abc 

2)Weihnachten In Deutschland- zwy-
czaje bożonarodzeniowe w Niem-
czech. 

VIII 
abc  

3) Karneval in Koln – informacje o 
Kolonii. 

VIII 
abc 

4) Interessante Schulwege In Deu-
tschland- czytanie ze zrozumieniem 

VIII 
abc  

5) Frankfurt am Mein- praca z tekstem VIII 
abc 

6) Shopping in Berlin- czytanie ze 
zrozumieniem 

VIII 
abc  

7) Deutsche Modewelt- czytanie ze 
zrozumieniem. 

VIII 
abc 

8)Was siehst du am liebsten? – nazwy 
niemieckich stacji telewizyjnych. 

VIII 
abc  

9) Hollywoodstars mit deutsche Wu-
rzeln- czytanie ze zrozumieniem. 

VIII 
abc 

3. Posiada świadomość związku 
między kulturą własną i obcą oraz 
wrażliwość 
międzykulturową.  
 

1) Das Bildungssystem In Deu-
tschland- system szkolnictwa w Niem-
czech. 

VIII 
abc  

2.
2
2

Przygotowanie wychowanków do ro-
zumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie 
umiejętności pracy w grupie.  
 

4. Uczeń współdziała w grupie (np. w 
lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych 
pracach 
projektowych).  
 

1) Projekt! - Mein Traumzimmer. 

VIII 
abc 

 
-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 
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Lp Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: Temat zajęć Klasa 

1. 
Wdrażanie zasad savoir – vivre.  
 

5. stosuje formalny lub nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.  

1)Wie komme ich zum Zoo?- pytania 
o drogę. 

VIII 
abc 

6. stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe.  
 

2) Herr Doktor, ich habe Bauchschme-
rzen!- dialog 

VIII 
abc 

 
B. -SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: Temat zajęć Klasa 

1. 

Psychoedukacja dzieci i rodziców do-
tycząca zagrożeń płynących z nad-
miernego korzystania z mediów 
 

Wymienia aktywne formy spędzania 
wolnego czasu , zna zagrożenia pły-
nące z nadmiernego korzystania z 
mediów 

1) Leben ohne Handy und 
Playstation- czytanie ze 
zrozumieniem 

VIII 
abc 

 
Działania  wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: informatyka  

 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Mariola Żurakowska/ Anna Chruścicka 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

GG. -SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- komunikuje się za pomocą poczty elektronicz-
nej, stosując podstawowe zasady netykiety 

- potrafi pracować w grupie. 

 Ucz się i rozwijaj zainteresowania w sieci 
 Ze smartfonem na piechotę 

VIII 
abc 

 
SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Psychoedukacja dzieci i rodziców 
dotycząca zagrożeń płynących 
z nadmiernego korzystania z mediów. 

- posiada wiedzę na temat osób i instytucji 
świadczących pomoc w trudnych sytuacjach, 

- wie, jak postąpić w przypadku hejtu w sieci. 
Prawo w Internecie. 

VIII 
abc 

2. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- przestrzega podstawowych zasad bezpiecz-
nej i higienicznej pracy przy komputerze 

Na wszystkich zajęciach 
 

VIII 
abc 

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
z komputerem 

Zasady pracy z komputerem. 
VIII 
abc 

 
Działania  wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: religia 

 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Jarosław Mazur 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

- uzasadnia świętość życia ludzkiego 1. Życie jest święte. Nie zabijaj. 
VIII 
abc 

 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.  

- charakteryzuje wysiłki na rzecz jedności 
chrześcijan i wolności religijnej, 
- ocenia inicjatywy na rzecz jedności 
Kościoła i tolerancji religijnej podejmowane 
na ziemiach polskich, 
- wyjaśnia różnice i podobieństwa 

1. Ut unum sint. Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. 
2. Odrodzenie w Kościele. 
 

VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

katolicyzmu i pozostałych głównych wyznań 
chrześcijańskich oraz wskazuje perspektywy 
i granice ekumenizmu, 
- wskazuje inicjatywy ekumeniczne 
podejmowane w Kościele katolickim i innych 
Kościołach oraz wspólnotach 
chrześcijańskich. 
- Wyjaśnia różnice i podobieństwa katolicy-

zmu i pozostałych głównych wyznań chrze-
ścijańskich 

- ocenia inicjatywy na rzecz jedności Kościo-
ła i tolerancji religijnej podejmowane na 
ziemiach polskich 

2. 
Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

- opisuje skutki i konsekwencje egzystencjal-
ne bierzmowania 

1. Wierny syn przykazania. Jezusowe 
posłuszeństwo Ojcu. 

VIII 
abc 

3. 

Kierowanie do świadomego i 
odpowiedzialnego planowania dalszej 
drogi kształcenia i wyboru zawodu. 

 
- interpretuje rozumienie pojęcia prawdziwej 

miłości w różnych aspektach życia ludzkie-
go 

1. Ja was wybrałem. Rodzaje powołań. 
 

VIII 
abc 

4. 

Zintegrowanie ze środowiskiem 
lokalnym całej społeczności szkolnej 
oraz rodziców. 

- ilustruje właściwe zachowania dzieci 
względem rodziców 

- wykazuje chrześcijańską i społeczną war-
tość niedzieli 

- charakteryzuje liturgiczne i paraliturgiczne 
formy świętowania w poszczególnych okre-
sach liturgicznych 

- charakteryzuje poszczególne okresy litur-
giczne w oparciu o KKK 

- uzasadnia religijny wymiar świąt Bożego 
Narodzenia 

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia 

1. Mieszkańcy nieba. Uroczystość 
Wszystkich Świętych. 
2. Rozumieć chwilę obecną. Adwent. 
3. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Czło-
wiek. Uroczystość Narodzenia Pań-
skiego. 
4. Wracajcie do Mnie. Wielki post. 
5. Dla was umieram i zmartwychwsta-
ję. Triduum Paschalne. 
6. Aby nas uświęcać. Pamiętaj, abyś 
dzień święty święcił. 
7. Przyjdź! Uroczystość Zesłania Du-

VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

chrześcijanina wynikające z Wcielenia 
- uzasadnia religijny wymiar Wielkanocy 

cha Świętego. 
 

5. 

Stwarzanie warunków do integralnego 
traktowania siebie świata i innych 
ludzi. 

- interpretuje rozumienie pojęcia prawdziwej 
miłości w różnych aspektach życia ludzkie-
go 

1. Nikt nie jest samotną wyspą. Czło-
wiek jako istota społeczna. 
2. Jesteśmy częścią wielkiego lądu. 
Człowiek stworzony do życia we 
wspólnocie. 
3. Miłość ze znakiem jakości. Nie cu-
dzołóż. 
4. Żyjcie moją miłością. Miłość czło-
wieka do Boga. 

VIII 
abc 

6. 

Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych grup 
ludzi. 

- wyjaśnia formy zaangażowania w apostol-
stwo świeckich 

1. Jesteśmy Kościołem. Misja Kościoła. 
2. Doskonały wzór miłości. Naślado-
wanie miłości Boga. 

VIII 
abc 

 
SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

- interpretuje rozumienie pojęcia prawdziwej 
miłości w różnych aspektach życia ludzkie-
go 

- uzasadnia właściwą postawę chrześcijanina 
wobec sekt 

- charakteryzuje obowiązki wynikające z po-
szczególnych przykazań Bożych 

1. Autorytet Boga. Ukazanie różnic 
pomiędzy ludzkim a Bożym autoryte-
tem. 
2. Spotkać własne sumienie. Kształto-
wanie własnego sumienia. 
3. Drogowskazy wolności. Dekalog 
wyrazem troski Boga o człowieka. 
4. To mówi Pan. Nie będziesz miał 
bogów cudzych przede Mną. 

VIII 
abc 

2. 

Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć 
stanów psychicznych i radzeniu sobie 
ze stresem.  

- przedstawia związek wiary chrześcijańskiej 
z wyjaśnieniem sensu życia człowieka. 
- ukazuje trudności w wierze oraz sposoby 

ich przezwyciężania 

1. Wakacyjne szczęście. Pełnia szczę-
ścia w Bogu. 
2. Potrzeby i pragnienia człowieka. 
3. Gdzie skarb twój, tam serce twoje. 

VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

- przedstawia argumenty, które pomagają 
człowiekowi wytrwać w wierze i przezwy-
ciężać trudności z nią związane 

- uzasadnia znaczenie modlitwy jako centrum 
życia chrześcijanina 
 

Koncepcje ludzkiego szczęścia. 
4. Niespokojne jest serce człowie-
ka…Pragnienie Boga wpisane w serce 
człowieka. 
5. Odpuszczam ci grzechy. Pokuta i 
pojednanie. 

3. 

Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 
i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

- opisuje związek Kościoła z życiem narodu 
polskiego 

- charakteryzuje problematykę stosunków 
państwa i Kościoła 

- wyjaśnia zaangażowanie chrześcijan w two-
rzenie kultury 

- charakteryzuje istotę kultu Maryi 

1. Pro publico bono. Przedstawienie 
postaci św. Jadwigi. 
2. Dzień Papieski 
3. Najświętsza. Święta maryjne. 
4. Chrześcijańskie korzenie Europy. 

VIII 
abc 

4. 
Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

- charakteryzuje obowiązki wynikające z po-
szczególnych przykazań Bożych 

1. W nurcie życia. Czcij ojca swego i 
matkę swoją. 

VIII 
abc 

5. 

Kształtowanie umiejętności oceny 
własnych zachowań rozróżnienia dobra 
od zła oraz wykazania się odwagą 
cywilną i gotowości do ponoszenia 
konsekwencji popełnionych błędów. 

- zna podstawowe pojęcia etyczne: sumienie 
1. Spotkać własne sumienie. Kształto-
wanie własnego sumienia. 
 

VIII 
abc 

6. 
Rozwijanie i wspieranie działalności 
wolontarystycznej. 

- wyjaśnia formy zaangażowania w apostol-
stwo świeckich 

1. Jesteśmy Kościołem. Misja Kościoła. 
2. Doskonały wzór miłości. Naślado-
wanie miłości Boga. 

VIII 
abc 

 
SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym, edukacja dotycząca 
szkodliwości nikotyny i alkoholu oraz 
innych substancji uzależniających 

- charakteryzuje obowiązki wynikające z po-
szczególnych przykazań Bożych 

1. Życie jest święte. Nie zabijaj. 

VIII 
abc 

2. Zapobieganie zjawisku agresji - interpretuje rozumienie pojęcia prawdziwej 1. Jesteśmy częścią wielkiego lądu. Czło- VIII 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

i przemocy, propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród uczniów naszej 
szkoły, budowanie przyjaznego klimatu 
w szkole, wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i wychowawcami. 

miłości w różnych aspektach życia ludzkie-
go 

wiek stworzony do życia we wspólnocie. 
 

abc 

3. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- Zna zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pra-
cy na lekcjach religii 

1. Zapoznanie z 
zasadami i 
kryteriami 
oceniania, tre-
ściami pod-
stawy progra-
mowej, zasa-
dami bhp na 
lekcjach reli-
gii. 

 

VIII 
abc 

 
Działania wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: wychowanie fizyczne 

 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Mariusz Zych/Tomasz Morzyk 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
-SFERA FIZYCZNA – Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

- wymienia czynniki, które wpływają pozy-
tywnie i negatywnie na zdrowie i samopo-
czucie, oraz wskazuje te, na które może 
mieć wpływ; 

- wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz 
nieuzasadnionego odchudzania się i używa-

Dział: IV. Edukacja zdrowotna 
 
 

VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

nia sterydów w celu zwiększenia masy mię-
śni; 

- wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze 
zmian zachodzących w organizmie w o kre-
sie dojrzewania. 

 

2. 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

- omawia konsekwencje zdrowotne stosowa-
nia używek i substancji psychoaktywnych 
w odniesieniu do podejmowania aktywno-
ści fizycznej; 

Dział: IV. Edukacja zdrowotna. 
 

VIII 
abc 

3. 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

- omawia sposoby redukowania nadmiernego 
stresu i radzenia sobie z nim w sposób kon-
struktywny 
 

Dział: IV. Edukacja zdrowotna 
 

VIII 
abc 

 
SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- Motywuje innych do udziału w aktywności 
fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
osób o niższej sprawności fizycznej i spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych; 

- uczestniczy w sportowych rozgrywkach 
klasowych w roli zawodnika, stosując zasa-
dy „czystej gry”: szacunku dla rywala, re-
spektowania przepisów gry, podporządko-
wania się decyzjom sędziego, potrafi wła-
ściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa 
i porażki, podziękować za wspólną grę; 

- Dział II. Aktywność fizyczna 

VIII 
abc 

2. 
Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych grup 

- omawia znaczenie dobrych relacji z innymi 
ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśni-
kami tej samej i odmiennej płci 

- Dział II. Aktywność fizyczna 
VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

ludzi.  

3. 
Stwarzanie sytuacji wychowawczych 
umożliwiających stosowanie postaw 
asertywnych  

- współpracuje w grupie szanując poglądy i 
wysiłki innych ludzi, wykazując asertyw-
ność i empatię 

- Dział II. Aktywność fizyczna 
VIII 
abc 

 
SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego.  

- potrafi zachować się w sytuacji wypadków i 
urazów w czasie zajęć ruchowych. 

- wskazuje zagrożenia związane z uprawia-
niem niektórych dyscyplin sportu. 

- stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji. 

Dział II. Aktywność fizyczna 
Dział III. Bezpieczeństwo w  
aktywności fizycznej 
 

VIII 
abc 

2. 

Przestrzeganie zasad BHP w czasie 
zajęć i przerw w szkole, dowozów 
i odwozów, w drodze do i ze szkoły, 
uroczystości szkolnych 
i środowiskowych, wycieczek 
i wyjazdów, zajęć na pływalni krytej.   

- wymienia najczęstsze przyczyny oraz oko-
liczności wypadków i urazów w czasie zajęć 
ruchowych, omawia sposoby zapobiegania 
im 

Dział III. Bezpieczeństwo w  
aktywności fizycznej 
 
 

VIII 
abc 

 
Działania wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: wiedza o społeczeństwie 

 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Magdalena Muchla/Dorota Grzyb/Aneta Żak-Froch 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
i promocja zdrowia przez aktywność. 

-   
VIII 
abc 

2. 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 

- rozumie znaczenie socjalizacji w życiu 
każdego człowieka 

Człowiek w społeczeństwie. 
Grupy społeczne 

VIII 
abc 



225 
 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

i odżywiania. - rozumie wpływ (pozytywny lub nega-
tywny) grup społecznych do których na-
leżymy na nasz rozwój   

 

3. 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

- potrafi w sposób otwarty i precyzyjny od-
mówić gdy inni wywierają na niego presję,  

- zna zasady skutecznej komunikacji  
Komunikacja i autoprezentacja 

VIII 
abc 

6. 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

-   

VIII 
abc 

 
 
 

SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów.  

- wie czym są normy społeczne i jakie jest 
ich znaczenie w życiu społecznym 

Człowiek w społeczeństwie 
VIII 
abc 

- rozumie istotę konfliktu i zna sposoby roz-
wiązywania konfliktów 

Grupy społeczne 

- zna zasady negocjacji Komunikacja i autoprezentacja 
VIII 
abc 

- rozumie na czym polega zjawisko migracji 
- wie, że mniejszości narodowe i etniczne 

mają inną kulturę 
- rozumie na czym polega tolerancja 
- potrafi wyjaśnić jak powstaje zjawisko kse-

nofobii 

Mniejszości i migranci 
Tolerancja i przejawy ksenofobii 

VIII 
abc 

2. 

Opieka wychowawcza nad 
psychofizycznym rozwojem dziecka 
stwarzanie warunków do rozwoju 
dziecka zdolnego wyrównywanie szans 

- rozumie znaczenia rodziny w funkcjonowa-
niu społeczeństwa i budowaniu szczęśliwej 
przyszłości 

Życie rodzinne 

VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

edukacyjnych.  

3. 
Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i 
ich twórczym wykorzystaniu. 

-   
VIII 
abc 

4. 
Kierowanie do świadomego i 
odpowiedzialnego planowania dalszej 
drogi kształcenia i wyboru zawodu. 

- wie, że edukacja to klucz do sukcesu w do-
rosłym życiu 

Edukacja i praca 
VIII 
abc 

5. 

Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności 
pracy w grupie. 

- rozumie, że każdy człowiek potrzebuje ak-
ceptacji i powinien umieć współpracować 
w grupie, ale nie może to być ślepe podpo-
rządkowanie się grupie. 

Grupy społeczne 

VIII 
abc 

6. 

Zintegrowanie ze środowiskiem 
lokalnym całej społeczności szkolnej 
oraz rodziców. 

- Rozumie, czym jest samorząd szkolny, lo-
kalny i rozumie jego znaczenie w życiu da-
nej społeczności lokalnej 

Czym jest samorząd 
Samorząd gminny 
Powiat i województwo 
Obywatele a organy samorządu 

VIII 
abc 

7. 

Stwarzanie warunków do integralnego 
traktowania siebie świata i innych 
ludzi. 

- Uczeń rozumie, że wszyscy jesteśmy równi 
wobec prawa i mamy jako ludzie zagwaran-
towani prawa człowieka 

Prawa człowieka 
Katalog praw człowieka 
Ochrona praw człowieka 
Bezpieczeństwo nieletnich 

VIII 
abc 

8. 

Uczenie pozytywnego nastawienia 
wobec niepełnosprawnych, 
dostrzeganie potrzeb różnych grup 
ludzi. 

- Uczeń wie, że są ludzie którzy są chronie-
nie w sposób szczególny przez prawo gdyż 
są słabsi (np. osoby niepełnosprawne, nie-
letni)  

Ochrona praw człowieka 
Bezpieczeństwo nieletnich 

VIII 
abc 

9. 
Stwarzanie sytuacji wychowawczych 
umożliwiających stosowanie postaw 
asertywnych  

- Uczeń potrafi zachować się asertywnie Komunikacja i autoprezentacja 
VIII 
abc 

 
-SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 
Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 

- zna najwybitniejsze postacie historyczne 
związane z dziejami naszego państwa i na-

Obywatelstwo i narodowość 
VIII 
abc 
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Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

rodu 
- zna najważniejsze organizacje międzynaro-

dowe do których należy Polska i wie czym 
się zajmują 

Organizacje międzynarodowe 
Unia Europejska 
Polska w Unii Europejskiej 

VIII 
abc 

2. 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych.  

- zna polskie symbole narodowe 
- wie symbole narodowe podlegają szczegól-

nej ochronie 
- rozumie na czym polega postawa patrio-

tyczna, 
- wie czym jest patriotyzm 

Naród i ojczyzna 
Postawa patriotyczna 

VIII 
abc 

3. 
Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, godność 
i duma narodowa.  

- jest dumny z tego, że jest Polakiem Postawa patriotyczna 
VIII 
abc 

4.  -    
 

SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

1. 

Kształtowanie właściwych postaw 
wobec współczesnych zagrożeń świata 
(choroby i epidemie, zagrożenia 
płynące z Internetu)  

- \na problemy współczesnego świata 
Problemy współczesnego świata 
Konflikty zbrojne na świecie 

VIII 
abc 

 
Działania wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: chemia 

 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Alicja Lewicka 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
Lp 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

1. Promowanie zdrowego - Rozpoznaje znaki ostrzegawcze -Przypomnienie regulaminu pra- VIII abc 
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Lp 
Zadanie 

Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

stylu życia w sferze 
fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

(piktogramy) stosowane przy 
oznakowaniu substancji 
niebezpiecznych; wymienia podstawowe 
zasady bezpiecznej pracy z 
odczynnikami chemicznymi 

cowni chemicznej, przepisów 
BHP i zasad oceniania przedmio-
towego. Zapoznanie z treściami 
nauczania chemii w klasie VIII 

2.  

- opisuje właściwości i wynikające z nich 
zastosowania niektórych wodorotlenków i 
kwasów (np. NaOH, Ca(OH)2,  HCl,  H2SO4 ) 

-Otrzymywanie wodorotlenków 
metali lekkich. Właściwości wo-
dorotlenku sodu i wapnia 
-Otrzymywanie i badanie właści-
wości wybranych kwasów. 

VIII abc 

- analizuje proces powstawania i skutki 
kwaśnych opadów; proponuje sposoby 
ograniczające ich powstawanie 

Wpływ kwasów na środowisko 
naturalne. 

VIII abc 

- Obserwuje i opisuje właściwości 
chemiczne (reakcje spalania) alkanów; 
pisze równania reakcji spalania alkanów 
przy dużym i małym dostępie tlenu; […] 

-Właściwości chemiczne alka-
nów. 
 

VIII abc 

- Bada wybrane właściwości fizyczne i 
chemiczne etanolu; opisuje właściwości i 
zastosowania metanolu i etanolu; 
zapisuje równania reakcji spalania 
metanolu i etanolu; opisuje negatywne 
skutki działania metanolu i etanolu na 
organizm ludzki 

-Szereg homologiczny alkoholi 
monohydroksylowych. 
-Etanol jako substancja uzależnia-
jąca. 

VIII abc 

- Opisuje budowę cząsteczki tłuszczu […]; 
klasyfikuje tłuszcze pod względem 
pochodzenia, stanu skupienia i 
charakteru chemicznego; opisuje 
wybrane właściwości fizyczne 
tłuszczów; projektuje i przeprowadza 
pozwalające odróżnić tłuszcz 
nienasycony od nasyconego 

-Tłuszcze jako estry wyższych 
kwasów tłuszczowych i gliceryny. 
-Budowa, właściwości i zastoso-
wania tłuszczów. 

VIII abc 
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Lp 
Zadanie 

Treści (cele operacyjne) 
Uczeń: 

Temat zajęć Klasa 

- Bada zachowanie się białka pod 
wpływem ogrzewania, etanolu, kwasów i 
zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO4) i 
chlorku sodu; opisuje różnice w przebiegu 
denaturacji i koagulacji białek; wymienia 
czynniki, które powodują te procesy; […] 

-Występowanie, skład i budowa 
białek 
-Właściwości fizyczne i chemicz-
ne białek 

VIII abc 

 
-SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

1. 

Wdrażanie postaw asertywnych 
(używki, alkohol, narkotyki, dopalacze 
i inne środki odurzające) 

* Obserwuje i opisuje właściwości 
chemiczne (reakcje spalania) 
alkanów; pisze równania reakcji 
spalania alkanów przy dużym i 
małym dostępie tlenu; [...] 

-Właściwości  
chemiczne alka-
nów. 

VIII abc 

- Bada wybrane właściwości fizyczne 
i chemiczne etanolu; opisuje 
właściwości i zastosowania metanolu 
i etanolu; zapisuje równania reakcji 
spalania metanolu i etanolu; opisuje 
negatywne skutki działania metanolu 
i etanolu na organizm ludzki 

-Szereg homolo-
giczny alkoholi 
monohydroksy-
lowych. 
-Etanol jako sub-
stancja uzależnia-
jąca. 

VIII abc 

- Bada zachowanie się białka pod 
wpływem ogrzewania, etanolu, 
kwasów i zasad, soli metali 
ciężkich (np. CuSO4) i chlorku 
sodu; opisuje różnice w 
przebiegu denaturacji i 
koagulacji białek; wymienia 
czynniki, które powodują te 
procesy; [...] 

-Występowanie, 
skład i budowa 
białek 
-Właściwości 
fizyczne i che-
miczne białek 

VIII abc 

2 Przeciwdziałanie zachowaniom * Bada wybrane właściwości fizyczne -Szereg homolo- VIII abc 
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Lp Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

ryzykownym, edukacja dotycząca 
szkodliwości nikotyny i alkoholu oraz 
innych substancji uzależniających 

i chemiczne etanolu; opisuje 
właściwości i zastosowania metanolu 
i etanolu; zapisuje równania reakcji 
spalania metanolu i etanolu; opisuje 
negatywne skutki działania metanolu 
i etanolu na organizm ludzki 

giczny alkoholi 
monohydroksy-
lowych. 
-Etanol jako sub-
stancja uzależnia-
jąca. 

- Bada zachowanie się białka pod 
wpływem ogrzewania, etanolu, 
kwasów i zasad, soli metali ciężkich 
(np. CuSO4) i chlorku sodu; opisuje 
różnice w przebiegu denaturacji i 
koagulacji białek; wymienia 
czynniki, które powodują te procesy; 
[...] 

-Występowanie, 
skład i budowa 
białek 
-Właściwości 
fizyczne i che-
miczne białek 

VIII abc 

 
 
 

Działania wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: fizyka 
 
Osoba odpowiedzialna za realizację: Alicja Lewicka 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 

-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 
 

Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

1. 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

7. Wymienia rodzaje fal 
elektromagnetycznych: […] 
mikrofale, promieniowanie 
nadfioletowe, rentgenowskie i 
gamma; wskazuje przykłady ich 
zastosowania [skutki działania 

Czym jest świa-
tło? Źródła świa-
tła. 

VIII abc 
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Lp
. 

Zadanie 
Treści (cele operacyjne) 

Uczeń: 
Temat zajęć Klasa 

wybranych fal na organizmy żywe] 
8. Rozróżnia dźwięki słyszalne, 

ultradźwięki i infradźwięki; 
wymienia przykłady ich źródeł i 
zastosowań [skutki działania 
dźwięków na organizmy żywe] 

Charakterystyka 
fal akustycznych 

VIII abc 

9. Opisuje rolę izolacji i bezpieczników 
przeciążeniowych w domowej sieci 
elektrycznej oraz warunki 
bezpiecznego korzystania z energii 
elektrycznej. 

BHP w pracy z 
prądem 

VIII abc 

2 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych, w tym nałogów. 

1. Wymienia rodzaje fal 
elektromagnetycznych: […] 
mikrofale, promieniowanie 
nadfioletowe, rentgenowskie i 
gamma; wskazuje przykłady ich 
zastosowania [skutki działania 
wybranych fal na organizmy żywe] 

Czym jest świa-
tło? Źródła świa-
tła. 

VIII abc 

2. Rozróżnia dźwięki słyszalne, 
ultradźwięki i infradźwięki; 
wymienia przykłady ich źródeł i 
zastosowań [skutki działania 
dźwięków na organizmy żywe] 

Charakterystyka 
fal akustycznych 

VIII abc 

3. Opisuje rolę izolacji i bezpieczników 
przeciążeniowych w domowej sieci 
elektrycznej oraz warunki 
bezpiecznego korzystania z energii 
elektrycznej. 

BHP w pracy z 
prądem 

VIII abc 

 

Działania wychowawczo-profilaktyczny przedmiotu: język polski 
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Osoba odpowiedzialna za realizację: Agnieszka Gołda/Ewa Wachowicz 
Terminy realizacji: wg planu zajęć edukacyjnych 
 
-SFERA FIZYCZNA- Zdrowie – edukacja zdrowotna 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi  

1. 
Promowanie zdrowego stylu życia 
w sferze fizycznej, psychicznej 
i odżywiania. 

 Uczeń kształtuje postawę nastawio-
ną na rozwiązania -  charakteryzującą 
się samoświadomością, wyobraźnią, 
kreatywnością 

T: Co to jest filozofia? 
T: Gorzka refleksja o życiu zawarta w 
utworze Metrodorosa. 
T: Jak osiągnąć szczęście. Wskazówki 
Seneki. 
T: Co jest potrzebne człowiekowi do 
szczęścia? 
T: Zdrowie jako wartość – bajka I. 
Krasickiego pt. Człowiek i zdrowie. 
T: Świat dorosłych i dzieci 
przedstawiony we fragm.. Małego 
Księcia. 
T: Autocharakterystyka 

VIII abc  

2. 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach tj. stres. 
Umiejętność pokonywania własnych 
trudności i ograniczeń. 

 Uczeń rozwija umiejętność ustala-
nia priorytetów, uwzględniając kryteria 
ważności i pilności. 

 
T: Omówienie utworu Woody’ego 
Allena „ Moja apologia”. 
T: Jakie prawdy życiowe kryją w sobie 
aforyzmy? 
T: Jaką rolę może odegrać znajomość 
kontekstu filozoficznego? Omawiamy 
fragment Historii filozofii po góralsku 
Józefa Tischnera. 
T: Poetyckie rozważania na temat 
oceniania innych w wierszu Mariana 
Homara pt. Teoria względności. 

 
 
 

 
-SFERA RELACJE- Kształtowanie postaw społecznych 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi  
1. Kształtowanie postawy dialogu, * Uczeń rozwija umiejętności T: Co się przyczyniło do osiągnięcia VIII abc  



233 
 

umiejętności słuchania innych i rozumienia 
ich poglądów.  

poszukiwania takich rozwiązań, 
które stwarzają korzyści dla obu 
stron. 

porozumienia między Achillesem a 
Priamem? 
T: Tyle wiemy o sobie, ile nas 
sprawdzono – refleksje nad heroiczną 
postawą bohaterki wiersza Wisławy 
Szymborskiej. 
T: Dzieje nieszczęśliwej miłości Jacka 
Soplicy i Ewy Horeszko. 

2. 

Pomoc w odkrywaniu własnych 
możliwości predyspozycji, talentów i ich 
twórczym wykorzystaniu. 
Przygotowanie wychowanków do 
rozumienia zasad partnerstwa między 
uczniami, nabywanie umiejętności pracy w 
grupie. 

*Uczeń rozwija umiejętność 
dostrzegania pozytywnych 
aspektów działania zespołowego 
poprzez docenienie różnic zdań i 
wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, 
kompetencji. 
 

T: Gdy inni narzucają swoją wolę…- O 
doktorze Hiszpanie Jana 
Kochanowskiego. 
T: Analiza i interpretacja wiersza 
Edwarda Stachury pt. Człowiek 
człowiekowi. 
Realizacja projektów 

VIII abc 

3. 

Zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym 
całej społeczności szkolnej oraz rodziców. 

 Uczeń rozwija poczucie tożsa-
mości narodowej oraz szacunku 
dla tradycji. 

T: Wpływ ideologii na jednostkę we 
fragmencie Złodziejki książek Marksa 
Zusaka. 
T: Jak przedstawić zdarzenia z 
powstania warszawskiego? Analiza 
utworu Mikrona Białoszewskiego. 
 

 
VIII abc 
 

4. 

Stwarzanie warunków do integralnego 
traktowania siebie świata i innych ludzi.   Uczeń rozwija potrzebę ciągłe-

go doskonalenia siebie jako jed-
nostki, członka rodziny i społe-
czeństwa. 

T: Troska o naturę – św. Franciszek 
patronem ekologów. 
ekologów: Charakterystyka Holdena – 
bohatera powieści J. D. Salingera. 
 

VIII abc  

 
SFERA KULTURA- Wartości, normy i wzory zachowań  

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi  

1. 

Rozwijanie u uczniów dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie. 

 Uczeń poznaje wiedzę o różnicach 
kulturowych oraz rozwija umiejętno-
ści korzystania z niej w kontakcie z 
przedstawicielami innych narodowo-

T: Gdy inni narzucają swoją wolę… O 
doktorze Hiszpanie Jana 
Kochanowskiego. 
Kochanowskiego: Interpretujemy 
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ści. 
 Uczeń pogłębia wiedzę i rozwija 

świadomość na temat zasad humani-
taryzmu. 

opowiadania Sławomira Mrożka pt. 
Artysta. 
T: : Jaką rolę może odegrać znajomość 
kontekstu filozoficznego? Omawiamy 
fragment Historii filozofii po góralsku 
Józefa Tischnera. 
T: Gromadzimy informacje do 
charakterystyki porównawczej Aliny i 
Balladyny. 

2. 

Zapoznanie uczniów z historią regionu, 
najważniejszymi wydarzeniami 
i postaciami dziejów Polski, Europy 
i świata. 

 Uczeń rozwija poczucie tożsamości 
narodowej oraz szacunku dla trady-
cji. 

* Uczeń umacnia więzi ze 
społecznością lokalną. 
 

T: Poetyckie rozważania na temat 
wartości słowa w utworze Tadeusza 
Różewicza. 
T: Bohaterowie ukazani w epizodzie 
wojennym w opowiadaniu Ernesta 
Hemingwaya. 
T: Losy Żydów w okupowanej 
Warszawie na podstawie pamiętnika 
Władysława Szpilmana. 
T: Obraz zrujnowanej Warszawy 
widziany oczyma reportera. Ziele na 
kraterze Melchiora Wańkowicza. 
T: Ofiarność wobec ojczyzny ukazana 
w wierszu Jana Lechonia pt. 
Przypowieść. 
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3. 

Wdrażanie do rozumienia pojęć 
tolerancja, prawo, obowiązek, godność 
i duma narodowa.  
Kształtowanie postaw patriotycznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych 

 Uczeń rozwija poczucie tożsamości 
narodowej oraz szacunku dla trady-
cji. Rozwija poczucie odpowiedzial-
ności społecznej poprzez podejmo-
wanie działań na rzecz lokalnej spo-
łeczności. 

T: Apel o pokój na świecie tematem 
dzieł współczesnych artystów. 
T: Interpretujemy grafiki o tematyce 
antywojennej. 
T: Brak porozumienia między ludźmi 
tematem wiersza Na wieży Babel 
Wisławy Szymborskiej. 
T: Wojna u Lemurów źródłem refleksji 
na temat postawy człowieka w obliczu 
konfliktu. 
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SFERA BEZPIECZEŃSTWO- Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. Zadanie Treści (cele operacyjne) Temat zajęć Uwagi  

1. 

Zapobieganie zjawisku agresji 
i przemocy, propagowanie zachowań 
prospołecznych wśród uczniów naszej 
szkoły, budowanie przyjaznego klimatu 
w szkole, wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami, nauczycielami 
i wychowawcami. 

* Uczeń rozwija umiejętność 
wykorzystania elementów negocjacji i 
mediacji w sytuacji rozwiązywania 
konfliktów. 
 
 

T: Jak przedstawić zdarzenia z 
powstania warszawskiego? 
warszawskiego: Analiza utworu Mirona 
Białoszewskiego. 
T: Ofiarność wobec ojczyzny ukazana 
w wierszu J. Lechonia pt. Przypowieść. 
Przypowieść: Losy Żydów w 
okupowanej Warszawie na podstawie 
pamiętnika Władysława Szpilmana. 
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2. 

Tworzenie zdrowego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego.  

* Uczeń rozwija umiejętność 
prowadzenia rozmowy w sytuacji 
konfliktu postawy negocjacji i 
mediacji. 
 
* Uczeń utrwala umiejętności oceny 
konsekwencji podejmowanych działań 
dla siebie i dla innych – określa 
alternatywne rozwiązania problemu. 
 

T: Zabiegi retoryczne w przemówieniu 
Majora – bohatera Folwarku 
zwierzęcego. 
T: Dlaczego nie mówimy o tym co nas 
otwarcie boli? Tolerancja Stanisława 
Sojki. 
T: Analiza konfliktu Jacka Soplicy ze 
Stolnikiem. 
T: Obraz zrujnowanej Warszawy 
widziany oczyma reportera Ziele na 
kraterze M. Wańkowicza. 
T: Elegia o …( chłopcu polskim) jako 
metafora losu pokolenia 
doświadczonego przez wojnę. 
T: Apel o pokój na świecie tematem 
dzieł współczesnych artystów. 
 

 
 
 
 

 
 

 


