Tabela nr 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
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ZADANIA – KLASY I–III

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Zdrowie – edukacja zdrowotna

zapoznanie z podstawowymi zasadami
dbałości o zdrowie własne
i innych,
kształtowanie umiejętności kreowania
środowiska sprzyjającego zdrowemu
stylowi życia;
zapoznanie z zasadami zdrowego,
racjonalnego odżywiania się, higieny
osobistej i aktywności fizycznej;
przygotowanie do podejmowania działań
mających na celu zdrowy styl życia w
aspekcie fizycznym
i
psychicznym;
kształtowanie postawy odpowiedzialności
za własne zdrowie;
rozwijanie umiejętności podejmowania
działań na rzecz ochrony przyrody w swoim
środowisku;
kształtowanie umiejętności analizy zjawisk
przyrodniczych, rozumowania
przyczynowo-skutkowego;
uświadomienie wpływu przyrody
nieożywionej na życie ludzi, zwierząt
i roślin;
kształtowanie wytrwałości w działaniu
i dążeniu do celu, umiejętności
adekwatnego zachowania się w sytuacjach
zwycięstwa i porażki.

dba o higienę oraz estetykę
własną i otoczenia;
ma świadomość znaczenia odpowiedniej
diety dla utrzymania zdrowia człowieka;
posługuje się numerami telefonów
alarmowych, formułuje komunikat
wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia
Ratunkowego, Straży Pożarnej;
posługuje się danymi osobowymi w
kontakcie ze służbami mundurowymi i
medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia;
reaguje stosownym zachowaniem w
sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,
zdrowia jego lub innej osoby;
wymienia wartości odżywcze produktów
żywnościowych, ma świadomość znaczenia
odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia,
ogranicza spożywanie posiłków o niskich
wartościach odżywczych i niezdrowych,
zachowuje umiar w spożywaniu produktów
słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich
w nadmiarze;
przygotowuje posiłki służące utrzymaniu
zdrowia;
ubiera się odpowiednio do stanu pogody,
poszukuje informacji na temat pogody,
wykorzystując np. internet;
ma świadomość, iż nieodpowiedzialne
korzystanie
z technologii
ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

Relacje – kształtowanie postaw
społecznych

kształtowanie podstawowych umiejętności
komunikacyjnych;
rozwijanie umiejętności formułowania
prostych wniosków na podstawie
obserwacji i własnych doświadczeń;
kształtowanie umiejętności przestrzegania
obowiązujących reguł;
kształtowanie umiejętności nawiązywania i
podtrzymywania relacji
z
rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb,
zgodnej współpracy z innymi,
z zachowaniem obowiązujących norm
i reguł kultury osobistej;
przygotowanie do sprawiedliwego i
uczciwego oceniania zachowania własnego
i innych ludzi;
zapoznanie z podstawowymi prawami i
obowiązkami wynikającymi z roli ucznia
oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i
kraju;
rozwijanie empatii, umiejętności
podejmowania działań mających na celu

identyfikuje się z grupą
społeczną, do której należy: rodzina, klasa
w szkole, drużyna sportowa, społeczność
lokalna, naród; respektuje normy i reguły
postępowania w tych grupach;
przyjmuje konsekwencje swojego
uczestnictwa w grupie i własnego w niej
postępowania w odniesieniu do przyjętych
norm i zasad;
współpracuje z uczniami, wymienia się z
nimi pomysłami
i
doświadczeniami, wykorzystując
technologię;
dostrzega, że każdy powinien brać
odpowiedzialność za swoje wybory;
dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej
się rozwija i czerpie szczęście w relacji z
innymi osobami niż
w samotności;
odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty
osób, np. rodzinę, klasę, państwo;
ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej,
także jemu, należy się szacunek, że

Kultura – wartości, normy, wzory
zachowań

pomoc słabszym i potrzebującym,
umiejętności rozwiązywania konfliktów
i sporów.

szacunkiem należy obdarzać także
wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród
(ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a
także symbole tych wspólnot;
szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz
swoją, wyraża swoim komunikatem
werbalnym i niewerbalnym;
uwzględnia coraz częściej godność i dobro
innych osób, podejmując decyzję o
działaniu;
wyraża szacunek wobec osób, wspólnot
osób oraz ich symboli w sytuacjach
codziennych i uroczystych, przejawiając
właściwe zachowanie;
wchodzi w relacje z innymi osobami
(rówieśnikami, nauczycielami), szanując to,
co jest wartością dla nich, i nazywając to, co
jest wartością dla niego;
naśladuje i przyjmuje jako własne
zachowania dobre na podstawie
doświadczeń ze świata realnego oraz
przykładów płynących z tekstów literackich,
filmów i innych źródeł;
przestrzega zasad obowiązujących we
wspólnocie osób, której jest członkiem;

kształtowanie umiejętności właściwego
komunikowania się w różnych sytuacjach
społecznych, dbałość o język
i
kulturę wypowiadania się;
kształtowanie umiejętności analizy prostych
sytuacji wychowawczych, odróżniania
dobra od zła;
kształtowanie gotowości do uczestnictwa w
kulturze, poszanowania tradycji i kultury
własnego narodu, a także poszanowania
innych kultur i tradycji, określanie swojej
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;
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;
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;
inspirowanie do podejmowania aktywności
i inicjatyw oraz pracy zespołowej,
wspomaganie działań służących
kształtowaniu własnego wizerunku
i otoczenia;
przygotowanie do radzenie sobie w
sytuacjach codziennych wymagających
umiejętności praktycznych, budzenie
szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
przygotowanie do podejmowania działań
mających na celu identyfikowanie i

ocenia swoje postępowanie
i innych osób, odnosząc się do poznanych
wartości, takich jak: godność, honor,
sprawiedliwość, obowiązkowość,
odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość,
umiar, powściągliwość, pomoc,
zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie,
uczciwość, wdzięczność oraz inne
respektowane przez środowisko szkolne;
szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup
społecznych i narodów, przedstawia i
porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące
świąt w różnych regionach Polski, a także w
różnych krajach;
określa, co jest dobre, a co jest złe, w
otaczającym go świecie i w świecie
poznawanych tekstów oraz podaje
uzasadnienie swojego zdania;
odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej
przyjemności i poznaje, że dobro jest
źródłem szczęścia własnego oraz innych
osób;
odkrywa, że wspólnota osób, której jest
członkiem, ustanawia swoje zasady (normy)
i oczekuje ich respektowania;

rozwijanie własnych zainteresowań;
wstępne kształtowanie postaw
wyrażających szacunek do symboli i tradycji
narodowych oraz tradycji związanych
z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
kształtowanie umiejętności wyrażania
własnych emocji w różnych formach
ekspresji;
kształtowanie poczucia własnej wartości
dziecka, podtrzymywanie ciekawości
poznawczej, rozwijanie kreatywności i
przedsiębiorczości oraz brania
odpowiedzialności za swoje decyzje i
działania;
kształtowanie świadomości odmienności
osób niepełnosprawnych, innej
narodowości, wyznania, tradycji kulturowej
oraz ich praw.

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;
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;
przygotowanie do bezpiecznego i
rozsądnego korzystania z narzędzi
i urządzeń technicznych, bezpiecznego
organizowania zajęć ruchowych
i poruszania się po drogach;
przygotowanie do bezpiecznego
korzystania ze środków komunikacji,
zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom
problemowym;
kształtowanie umiejętności
utrzymywania ładu i porządku wokół siebie,
w miejscu nauki i zabawy

wyjaśnia, iż wszyscy ludzie
posiadają prawa i obowiązki, wymienia
własne prawa i obowiązki, przestrzega ich
i stosuje je w codziennym życiu;
rozróżnia podstawowe znaki drogowe,
stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym i miejscach publicznych;
przestrzega zasad zachowania się środkach
publicznego transportu zbiorowego;
stosuje się do zasad bezpieczeństwa w
szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną,
rozpoznaje znaki i symbole informujące o
różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz
zachowuje się zgodnie
z informacją
w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej
zabawy w różnych warunkach i porach
roku;
ma świadomość istnienia zagrożeń ze
środowiska naturalnego, np. nagła zmiana
pogody, huragan, ulewne deszcze, burza,
susza oraz ich następstwa: powódź, pożar,
piorun; określa odpowiednie sposoby
zachowania się człowieka w takich
sytuacjach;
stosuje zasady bezpieczeństwa podczas
korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i
respektuje ograniczenia związane z czasem
pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje
zasady netykiety;
rozróżnia pożądane
i
niepożądane zachowania innych osób
(również uczniów) korzystających
z technologii, zwłaszcza w sieci Internet

