
ETYKA 

Cele kształcenia - wymagania ogólne 

I. Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz 
wobec różnych sytuacji życiowych. 

II. Rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły. 
III. Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich 

hierarchizacji. 
IV. Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi. 
V. Wyrażanie opinii i wartościowanie zjawisk społecznych na poziomie społeczności szkolnej i 

społeczności lokalnej. 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe 

 1. Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób. 
 2. Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji. 
 3. Człowiek jako osoba; godność człowieka. 
 4. Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie. 
 5. Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania, w tym także w ruchu drogowym. 
 6. Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi. 
 7. Wolność i jej różne rozumienie, autorytety i wzory osobowe. 
 8. Praca i jej wartość dla człowieka. 
 9. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen, między innymi w odniesieniu do zjawisk 

społecznych na poziomie małej grupy, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. 
 
 

Zalecane warunki: 

Etyka 

Zajęcia z etyki mają charakter wychowawczy. W ramach tych zajęć powinien być prowadzony 
pogłębiony dialog wychowawczy na temat moralnego wymiaru ludzkiego działania, odnoszony do 
otaczającej uczniów rzeczywistości. 
Do zadań szkoły należy w szczególności: 
 1) wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości; 
 2) ukazywanie uczniom konieczności doskonalenia samego siebie; 
 3) ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w 

różnych sytuacjach społecznych: w grupie rówieśniczej, w szkole, w rodzinie, w społeczności 
lokalnej; 

 4) uczenie szacunku dla siebie i innych. 
W przypadku niewielkiej liczby uczniów wybierających etykę, zalecane są rozwiązania organizacyjne 
umożliwiające prowadzenie zajęć w grupach różnowiekowych, łączących uczniów z całego II etapu 
edukacyjnego. W takim przypadku treści nauczania powinny być podzielone na trzy moduły, nadające 
się do realizowania w dowolnej kolejności, bez uszczerbku dla zrealizowania całości. Takie rozwiązanie 
pozwala organizacyjnie skonstruować ofertę w każdej szkole, nawet wtedy, gdy liczba uczniów 
wybierających etykę jest niewielka. W przypadku większej liczby uczniów wybierających etykę, szkoła 
może realizować zajęcia z etyki w grupach łączących uczniów np. tylko z jednego rocznika. 
 


