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ROK SZKOLNY 2012/2013 

 



I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego: 

  

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 

  

- Karta Nauczyciela art. 6 

  

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami.  

  

- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół   

- Statut szkoły 

 

II. Misja szkoły: 

Chcemy tworzyć w szkole przyjaznej dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju. 

III Wizja szkoły: 

Pragniemy aby nasza szkoła była:  

 Bezpieczna  

 Twórcza  



 Kreatywna  

 Opiekuńcza  

 Promująca zdrowy tryb życia. 

 IV. Nasze wartości wychowawcze to:  

 Wyrozumiałość  

 Opiekuńczość  

 Przyjaźń  

 Dobro 

 Tolerancja 

 Bezpieczeństwo 

  

V. Cele wychowawcze szkoły:   

Główny cel:  

-          wszechstronny rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach, zwłaszcza:  

-           intelektualnym, 

-           psychologiczno - społecznym;    

-           zdrowotnym, estetycznym,  

-          moralnym. 

  

Ogólne cele programu wychowawczego: 



 

1. Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej. 

2. Uspołecznienie uczniów poprzez kształtowanie pozytywnych postaw: 

-  zadowolenia ze wspólnie odniesionego sukcesu,  

-  nawiązywania przyjaznych kontaktów z innymi, 

-  gotowości do niesienia pomocy 

-  współdziałania w grupie. 

3. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem. 

4. Kształtowanie obywatela Europejczyka, człowieka ogólnie wykształconego, przygotowanego do życia we współczesnym świecie: 

            - świadomego kontynuatora dziedzictwa kulturowego, 

            - członka społeczności lokalnej, 

            - obywatela kraju ojczystego. 

            - rola Polski w Unii Europejskiej- udział w obchodach Prezydencji Polski w Unii 

Z celów programu wychowawczego szkoły wynikają zadania do realizacji: 

 

Zadania ogólnoszkolne: 

         integrować społeczność szkoły wokół jej celów, 

         stworzyć warunki bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów na terenie szkoły, 



         wykorzystać system oceniania jako środek osiągania celów wychowawczych, promować postęp w uczeniu się i zachowaniu, prezentować 

osiągnięcia uczniów, wzbogacać system nagradzania uczniów,  

         tworzyć atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych,  

         organizować imprezy szkolne: konkursy, zawody sportowe, dni przeciw przemocy, akademie okolicznościowe, festyn rodzinny, jasełka, itp., 

         doskonalić system diagnozy, profilaktyki i terapii pedagogicznej i psychologicznej, rozwijać system pomocy materialnej dla uczniów 

(współpraca z bankiem żywności), 

         wspierać samorządność uczniów, 

         włączyć się do inicjatyw środowiska lokalnego, 

         nawiązywać współpracę z organizacjami wspierającymi pracę szkoły. 

  

NAUCZYCIELE: 

         Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego. 

         Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku zgłoszenia 

przez kuratora takiej potrzeby). 

         Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. 

         Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów. 

         Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu, tolerancji i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 



         Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp. 

         Są godnym wzorem do naśladowania. 

         Motywują uczniów do nauki i właściwego zachowania. 

  

VI. METODY PRACY  

 Dyskusje na forum grupy  

 Scenki rodzajowe  

 Twórczość plastyczna, techniczna, artystyczna i literacka uczniów 

 Trening umiejętności  

 Symulacje, pokaz, demonstracja 

 Wycieczki tematyczne, turystyczno - krajoznawcze, zielone szkoły 

 Praca z tekstem 

 Burza mózgów 

 Kreatywne działanie ( akcje: „Sprzątanie Świata”, „Góra grosza”, współpraca ze schroniskiem „Fauna”, „Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy”, itp.) 

VII. FORMY PRACY:  

 Praca w zespołach zadaniowych;  

 Praca w grupach, klasach; 

 Praca indywidualna.  

VIII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

RADA PEDAGOGICZNA 

 Ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom. 



 Ma obowiązek ścisłej współpracy z policją, strażą miejską i kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby). 

 W sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla 

ucznia. 

 Współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci szczególnie z rodzin patologicznych i 

zaniedbanych środowiskowo (świetlice socjoterapeutyczne). 

 Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia 

konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych. 

DYREKTOR SZKOŁY 

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

pracy w szkole. 

 Współpracuje z Samorządem Uczniowskim. 

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

narodowej. 

 Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

 Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych. 

WYCHOWAWCY 

         Wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia rodziców (wywiadówki, dni otwarte, rozmowy indywidualne). 

         Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów. 

         Wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. 

         Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia 

w rodzinie i w społeczeństwie. 

         Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków. 

         Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby. 



         Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości. 

         Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu. 

         Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły. 

RODZICE 

         Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w 

szkole i w mieście. 

         Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole. 

         Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

         Mają motywację do współdziałania i uczestnictwa w życiu szkoły, 

         Odczuwają satysfakcję z rozwoju własnego dziecka, 

         Wspomagają oddziaływania wychowawcze szkoły. 

RADA RODZICÓW  

         Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły. 

         Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły. 

         Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły. 

         Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. 



  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  

         Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. 

         Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego. 

         Inicjuje działania dotyczące życia uczniów. 

         Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji. 

         Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 

         Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 

         Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej. 

 

  

IX. PROPOZYCJE RAMOWEJ TEMATYKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III 

  

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I W DOMU 

  

    Cel ogólny:  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego 

  



Osiągnięcia  ucznia Tematyka 

- ćwiczy bezpieczne zachowania podczas drogi szkoła - dom, 

- rozpoznaje znaki drogowe, sygnalizację świetlną. 

 Bezpieczna  droga do szkoły. 

- prawidłowo reaguje na oznaczenia ruchu drogowego, 

- przestrzega ustalonych reguł i przepisów. 

  

Jestem bezpieczny na chodniku, a uważam na 

drodze. 

  

  

- wdraża do kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach 

masowej komunikacji,    

  

 Jak bezpiecznie podróżować? 

- opanowuje przepisy ruchu drogowego, 

-  poznaje przepisy ruchu drogowego, 

  

Jak bezpiecznie jeździć rowerem? 

  

- uświadamia  sobie niebezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych i 

letnich w zbiornikach wodnych i na drogach publicznych, 

- kształtuje  nawyk  podejmowania rozważnych decyzji i bezpiecznych 

zachowań w czasie zabaw. 

Mam bezpieczne ferie i wakacje. 

 

  



REGION I OKOLICA 

Cel ogólny: 

-         zainteresowanie kulturą, tradycjami i możliwościami rozwoju własnego regionu, 

-         dostrzeganie i rozwijanie kulturowych wartości rodzinnych w powiązaniu  z kulturą lokalną. 

Osiągnięcia ucznia Tematyka 

         

- rozwija więź uczuciową  ze swoją miejscowością, 

  

Poznajemy  przeszłość naszej miejscowości. 

  

- rozumie znaczenie związków łączących tradycję rodzinną z 

tradycjami regionu, 

  

 Obrzędy i tradycje ludowe. 

  

- wykazuje szacunek do dorobku kulturowego, obyczajowego, 

  

Miejsca pamięci narodowej. 

  

- poznaje instytucje użyteczności publicznej na terenie swojego 

miasta. 

  

Miejsca, które warto zwiedzić. 



  

ZDROWIE DZIECKA 

  

Cel ogólny: nabywanie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo.  

  

Osiągnięcia ucznia Tematyka 

  

- uczeń  rozpoznaje zachowanie sprzyjające i szkodzące zdrowiu,  

- zna sposoby dbania o higienę jamy ustnej, 

  

 Chcę być zdrowy. 

  

- wie, jak prawidłowo dobierać odzież i obuwie  do pory roku, 

  

Jak prawidłowo dobierać odzież? 

  

- zna zasady utrzymania porządku i czystości wokół siebie, 

  

Jak dbać o czystość i estetykę otoczenia? 

-  współdziała i współpracuje  wzmacniając własną tożsamość i 

poczucie wartości, 
Ja i inni 



  

- nabywa umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

- uczy się tolerancji, 

Umiemy współżyć w grupie. 

  

- uświadamia sobie oddziaływanie uczuć, radzi sobie z emocjami, 

  

Jestem smutny, czy wesoły? 

  

- odważnie podchodzi do działań, odblokowuje własną ekspresję, 

  

Jestem twórczy. 

  

- uświadamia sobie zasady bezpiecznego kontaktu z nieznajomymi i 

radzenie sobie w takich sytuacjach, 

  

Nie znam ciebie. 

  

- obserwuje swój organizm pod katem zmęczenia, rozwija 

koncentrację i sprawność ruchową, 

  

Uczymy się i poznajemy. 

  

- organizuje odpowiednie warunki zewnętrzne, by sprzyjały  nauce, 

  

Mój kącik do nauki i zabawy. 



-  kształtuje prozdrowotne nawyki( chodzenie,  oddychanie, mycie, 

jedzenie itp.) 
Nawyki mogą być dobre lub złe. 

  

- poznaje różnorodność zabaw ruchowych zaspakajaniem potrzeb 

ruchu, 

  

Zabawa na cztery pory roku. 

  

-  wpływa na swój nastrój poprzez aktywność fizyczną i zabawę. 

  

Ruch lekarstwem na zły humor. 

  

- uświadamia sobie konieczność planowania dnia z uwzględnieniem 

swoich potrzeb, 

  

Planujemy swój dzień. 

  

- uświadamia sobie związek między jakością i rodzajem żywności, a 

zdrowiem i samopoczuciem człowieka, 

  

Czy wiesz, co jesz? 

  

- umie tworzyć zdrowy jadłospis codzienny, 

  

Odżywiamy się zdrowo. 



  

- rozpoznaje dobre i złe przyzwyczajenia, 

  

Nasze dobre i złe przyzwyczajenia. 

  

- zdobywa podstawowe wiadomości o szkodliwości dymu 

papierosowego. 

  

Dym papierosowy - nam szkodzi 

  

- umie odmawiać z uwagi na ważność  odmawiania z punktu widzenia 

zdrowia i bezpieczeństwa, 

  

Kiedy mówić "nie". 

  

- posiada wiedzę na temat szkodliwości alkoholu. 

  

Alkohol jako szkodliwy środek odurzający. 

  

MOJA RODZINA 

  

Cel ogólny: Dostrzeganie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. 

  



Osiągnięcia ucznia Tematyka 

  

- uczy się wzajemnego szacunku chłopiec - dziewczynka i odwrotnie, 

- uczenie się składania sobie życzeń, 

  

Nasze imieniny lub urodziny świętem całej 

rodziny i klasy. 

  

- docenia wartość rodziny w życiu człowieka w czasie świąt, 

  

Święta  - czas spędzony w gronie 

rodzinnym. 

- uczy się miłości do siebie i innych; wyrażanie uczuć, asertywność, 

  

Kochamy najbliższych: 

Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, 

Dzień Dziadka. 

  

- rozumie znaczenie dbania o wzajemny szacunek w rodzinie i klasie, 

  

Pomagamy w domu i w klasie. 

  

- rozumie znaczenie rodziny w życiu człowieka i swojej w niej roli, 

  

Moi rodzice i ja - smutki i radości. 

  

- zna prawa i obowiązki rodziców i dzieci (Konwencja Praw Dziecka z 

Prawa dziecka. Prawa rodziny. 



20 XI 1989 r.) 

  

  

ŚRODOWISKO WOKÓŁ NAS 

  

Cel ogólny: 

-         obserwowanie zmian zachodzących w środowisku ucznia, 

-         rozumienie potrzeby troski o środowisko.  

  

Osiągnięcia ucznia Tematyka 

  

- kształtuje nawyki  estetyki własnego otoczenia, 

  

Dbamy o czystość wokół nas. 

  

- rozpoznaje rzadkie gatunki roślin i zwierząt występujących na naszych 

terenach, 

  

Poznajemy rośliny i zwierzęta chronione. 



  

- dostrzega przyczyny degradacji środowiska, 

  

Ochrona przyrody obowiązkiem każdego 

człowieka. 

  

- uświadamia sobie wpływ człowieka na stan czystości wód, 

- poznaje zasady korzystania z wód nadających się do kąpieli, 

  

Czysta woda podstawą życia. 

  

- rozpoznaje dobre i złe powietrze, 

- rozumie wpływ zanieczyszczeń  powietrza dla życia na ziemi, 

  

Dlaczego i jak chronimy powietrze? 

  

- rozumie znaczenie dziury ozonowej i jej wpływ na życie i zdrowie 

człowieka, 

  

Co to jest dziura ozonowa? 

  

- rozumie potrzebę dbania o własne środowisko naturalne, 

- kojarzy stan techniczny pojazdów z ilością wydzielanych 

zanieczyszczeń, 

Ekologiczne środki transportu. 



  

  

- rozumie konieczność opieki nad zwierzętami w okresie zimy, 

  

Dokarmiamy  zwierzęta zimą. 

  

- kształtuje właściwy stosunek do zwierząt  domowych, 

- zachowuje ostrożność wobec obcych zwierząt, 

  

Opieka nad zwierzętami domowymi. 

  

- zna regulamin zachowania się człowieka na terenie parków 

narodowych i rezerwatów.  

  

Co to są parki narodowe  

i rezerwaty? 

  

POLSKA MOJA OJCZYZNA 

  

Cel ogólny: - kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla własnego kraju. 

  

Osiągnięcia ucznia Tematyka 



  

- poznaje prawa i obowiązki ucznia, 

- aktywnie angażuje się w pracę Samorządu Szkolnego, 

  

Jestem członkiem społeczności 

uczniowskiej. 

- rozumie znaczenie symboli narodowych w polskiej kulturze i obyczajach, 

  

Historia i tradycja mojej szkoły, Dzień 

flagi.  

Święto Konstytucji 3-go maja, Święto 

Niepodległości 

  

- docenia współpracę i pomoc koleżeńską, 

- uczy się , że w zachowaniu ujawniamy przeżywane uczucia, 

  

Moje i nasze sukcesy. 

- rozumie znaczenie Polski w Unii Europejskiej,      Prezydencja Polski w Unii. 

  

- określa cechy człowieka sprawiedliwego  i niesprawiedliwego. 

- zna i akceptuje decyzje innych, które mogą być różne od ich własnych. 

  

Sprawiedliwie - tzn. jak? 

  



ZAGROŻENIA I WYPADKI. 

  

 Cel ogólny: Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i udzielania pomocy w trudnych sytuacjach. 

  

Osiągnięcia ucznia Tematyka 

  

-zdobywa umiejętność przewidywania i unikania zagrożeń w 

najbliższym otoczeniu, 

- poznaje pracowników szkoły, którzy mogą pomóc w różnych 

sytuacjach 

- wyrabia nawyk dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. 

  

Bezpieczeństwo w szkole i pierwsza 

pomoc. 

  

- wymienia doświadczenia w zakresie obsługi urządzeń domowych, 

- poznaje nowe sposoby unikania wypadków w domu. 

  

Bezpieczny dom. 

  

 



KSIĄŻKA MÓJ PRZYJACIEL  

  

Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności czytelniczych 

Przygotowanie uczniów do świadomego korzystania ze środków  komunikacji medialnej. 

  

Osiągnięcia uczniów Tematyka 

  

- wie o szkodliwości dla zdrowia zbyt długiego spędzania czasu przed 

mediami 

  

Mój komputer 

  

- zna regulamin korzystania z biblioteki szkolnej i publicznej oraz umie 

się w niej zachować 

  

Spotykamy się w bibliotece 

  

- umie wypożyczyć odpowiednią książkę dla siebie , interesuje go 

książka na co dzień jako źródło informacji, umie sporządzić 

notatkę                  

                                          

Kto dużo czyta , ten wiele wie 



  

- wie z jakich części składa się książka, właściwie posługuje się spisem 

treści 

  

  

Moja ulubiona książka 

  

- zna i czyta wiele czasopism dziecięcych, umie wyszukać interesujący 

go artykuł  

  

Czasopisma dla dzieci. 

 

X. PROPOZYCJE RAMOWEJ TEMATYKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS IV-VI 

  

  

WYCHOWANIE PRORODZINNE 

Cel: Oczekiwane rezultaty: Problematyka zajęć i inne działania: 



  

RODZINA – 

wspólnota ducha, 

serca i myśli. 

  

 uczeń prawidłowo funkcjonuje w życiu rodziny 

 uczeń zna swoje miejsce w rodzinie 

 uczeń umie porozumiewać się w rodzinie 

 uczeń okazuje szacunek rodzicom i rodzeństwu 

 uczeń pomaga swojej rodzinie 

 uczeń aktywnie uczestniczy w życiu rodziny 

 uczeń pamięta o świętach, uroczystościach rodzinnych 

Tematyka godzin wychowawczych:  

 Moja rodzina i ja. 

 Co decyduje o harmonii życia rodzinnego? 

 Jestem gałązką drzewa genealogicznego. 

 Co wiem o pracy moich rodziców? 

 Ja i moje rodzeństwo. 

 Miejsce rodziny w życiu człowieka dawniej i 

dziś.  

Imprezy szkolne:  

 Dzień Babci i Dziadka 

 Dzień Matki  

 Wigilia szkolna 

Dojrzewanie: 

fizyczne, 

psychiczne, 

duchowe. 

 uczeń stara się poznać etapy dojrzewania 

 uczeń rozumie zmiany w rozwoju ciała, umysłu i 

duchowości 

 uczeń docenia swoją wartość 

 uczeń umie rozmawiać i okazywać uczucia w rodzinie 

i środowisku szkolnym 

  

Tematyka godzin wychowawczych:  

•       Charakterystyka okresu dojrzewania. 

•       Dojrzewanie – czas przygotowania do dorosłości. 

•       Co się ze mną dzieje? 

•       Problemy okresu dojrzewania. 

  



Chcę być 

przyjacielem 

 uczeń rozmawia o uczuciach 

 uczeń okazuje pozytywne uczucia w rodzinie i 

środowisku szkolnym 

 uczeń docenia wartość miłości i przyjaźni w życiu 

człowieka 

 uczeń odróżnia przyjaźń, koleżeństwo 

  

Tematyka godzin wychowawczych:  

•       Jestem członkiem społeczności uczniowskiej. 

•       Koleżeństwo a przyjaźń. 

•       Nie chcę być egoistą. 

•       Chcę być prawdziwym przyjacielem. 

•       Szkolne i nie tylko szkolne przyjaźnie. 

•       Jak znaleźć przyjaciela i zostać przyjacielem? 

Inne działania: 

 Akcje charytatywne 

 Klasowy opłatek 

 Wizyta u chorego kolegi 

 Pomoc koleżeńska w nauce 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE 

Cel: Oczekiwane rezultaty Problematyka zajęć i inne działania: 



  

Kształtowanie 

umiejętności 

skutecznego 

komunikowania                       

i kulturalnego 

zachowania się. 

  

 uczeń skutecznie porozumiewa się w relacjach  z 

innymi 

 uczeń precyzuje swoje poglądy, wyraża swoje myśli, 

dyskutuje 

 uczeń umie słuchać innych 

 uczeń właściwie zachowuje się w stosunku do 

dorosłych i kolegów, stosuje zwroty grzecznościowe 

 uczeń właściwie zachowuje się w miejscach 

publicznych 

  

Tematyka godzin wychowawczych:  

•       Uczymy się zasad dyskusji i konwersacji. 

•       Co buduje, a co niszczy – kontakty osobiste – 

kultura słowa. 

•       Na czym polega umiejętność komunikowania 

się? 

Inne działania: 

 Indywidualne rozmowy w relacjach: uczeń-

nauczyciel 

 Imprezy: konkursy, zabawy, dyskoteki, 

przedstawienia szkolne, zawody sportowe  

 Uroczystości szkolne: spotkanie opłatkowe, 

jasełka,  

 Wycieczki: turystyczne, wyjazdy do kina, teatru, 

muzeum  

 Zawieranie klasowych kontraktów. 

 Organizacja konkursów dotyczących zasad 

savior- vivre 



Przeciwdziałanie 

agresji wśród 

uczniów 

 uczniowie umieją we właściwy sposób rozwiązywać 

konflikty 

 potrafią sobie poradzić z negatywnymi emocjami 

 zachowują się wobec siebie grzecznie, taktownie, z 

szacunkiem 

  

Tematyka godzin wychowawczych:  

 Jak sobie radzić w sytuacjach konfliktowych? 

 Sposoby rozwiązywania konfliktów? 

 Jak sobie radzić ze złością? 

Inne działania: 

Realizacja programów profilaktycznych: „Szkoła bez 

przemocy”, „ Saper” 

  



Kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

społeczności 

szkolnej, lokalnej 

oraz postaw 

patriotycznych. 

  

 uczeń zna historię szkoły  

 uczeń bierze aktywny udział w organizowaniu imprez, 

uroczystości szkolnych 

 uczeń jest chętny do pomocy koleżeńskiej 

 uczeń zna swoje prawa i obowiązki 

 uczeń czuje się gospodarzem szkoły 

 uczeń zna i szanuje symbole i święta narodowe 

 uczeń zna i kultywuje polską tradycję, obyczaje i 

święta 

 uczeń wie, co to jest Prezydencja, jakie są jej zadania 

oraz jakie są priorytety polskiej Prezydencji w Unii 

Europejskiej.  

  

 Zapoznanie z historią szkoły i jej tradycjami. 

 Tworzenie kroniki klasowej i współtworzenie 

kroniki szkoły. 

 Włączenie uczniów do aktywnej pomocy 

kolegom mającym trudności w nauce, trudności 

materialne, itp. 

 Zapoznanie z istniejącym Statutem Szkoły 

(prawa i obowiązki ucznia). 

 Wdrażanie uczniów do samorządności: wybór 

samorządów klasowych; wybory do samorządu 

szkolnego poprzedzone kampanią wyborczą 

 Zapoznanie z symbolami państwowymi (godło, 

flaga), nauka hymnu. 

 Uświadomienie uczniom jaką szansą dla Polski 

jest Prezydencja w Unii? 

 Wdrażanie do okazywania szacunku wobec 

symboli narodowych i religijnych. 

 Pogadanki, dyskusje na temat świąt narodowych 

z wykorzystaniem posiadanej przez uczniów 

wiedzy i zgromadzonych materiałów. 

Inne działania: 

 Przygotowanie apeli, akademii, konkursów, 

wycieczek, zabaw tanecznych 

 Aktywne uczestnictwo w imprezach i 

uroczystościach szkolnych 

 Troska o porządek i estetykę szkoły i jej 

otoczenia 

 Praca w Samorządzie Uczniowskim 

 Kultywowanie polskiej tradycji, obyczajów i 

świąt: 

 troska o miejsca pamięci narodowej; 

organizowanie spotkań opłatkowych, jasełka; 

konkursy stroików świątecznych, pisanek 

wielkanocnych  



Kształtowanie 

właściwych postaw 

wobec osób 

starszych, chorych i 

niepełnosprawnych. 

  

 uczeń chętnie spieszy z pomocą osobom 

potrzebującym 

 uczeń właściwie reaguje na krzywdę innych 

 uczeń umie zorganizować pomoc koleżeńską 

 uczeń opiekuje się kolegą niepełnosprawnym 

 uczeń niesie pomoc osobom starszym, chorym i 

cierpiącym 

 uczeń uczestniczy w akcjach charytatywnych 

Tematyka godzin wychowawczych:  

 Czy warto żyć dla drugiego człowieka? 

 Jak pomóc choremu koledze? 

 Osoby starsze w moim najbliższym środowisku. 

Inne działania:  

 „Pogotowie koleżeńskie” – pomoc kolegom w 

nauce 

 Udział w akcjach charytatywnych np. „Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „ Góra grosza”, 

pomoc schronisku „”Fauna”. 



Poznawanie 

samego siebie. 

 uczeń dokonuje właściwych, społecznie 

akceptowanych wyborów 

 uczeń jest odpowiedzialny za powierzone mu zadania 

 uczeń dba o godność osobistą 

 uczeń pracuje nad sobą i myśli o przyszłości 

 uczeń zna różne zawody, precyzuje zainteresowania 

  

 Tworzenie pozytywnego klimatu na zajęciach 

lekcyjnych w celu wzmocnienia emocjonalnego 

uczniów. 

 Stwarzanie warunków umożliwiających każdemu 

uczniowi osiąganie sukcesów. 

 Ukazywanie „dróg” poznania samego siebie 

poprzez: pogadanki, dyskusje, dramy, 

inscenizacje, utwory literackie, psychozabawy, 

burzę mózgów. 

 Budowanie u uczniów poczucia własnej 

wartości. 

 Kształtowanie umiejętności dokonywania 

właściwych wyborów. 

 Ukazywanie autorytetów moralnych. 

 Promowanie pozytywnych zachowań. 

 Konsekwentne sprawdzanie i ocena wykonania 

powierzonych uczniom zadań. 

 Rozbudzanie zainteresowań u uczniów – 

ukazywanie różnorodnych sposobów spędzania 

wolnego czasu. 

Inne działania: 

 Stwarzanie warunków sprzyjających do 

prezentowania przez uczniów swoich mocnych 

stron: zawody sportowe; konkursy (plastyczne, 

recytatorskie, czytelnicze, muzyczne, 

tematyczne); akademie, uroczystości i imprezy 

szkolne; prace społeczne na rzecz klasy i szkoły  

 Udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

 Eksponowanie prac uczniowskich, ich sukcesów, 

osiągnięć.  



Zawsze postępuję 

zgodnie ze swoim 

sumieniem. 

  

 uczeń potrafi odróżnić dobro od zła 

 uczeń umie dokonywać wyborów 

 uczeń czuje się odpowiedzialny za swoje czyny 

 uczeń jest świadomy istnienia hierarchii wartości 

 uczeń potrafi zrezygnować z własnej korzyści na rzecz 

drugiego człowieka 

  

Tematyka godzin wychowawczych:  

•       Co jest sterem mojego życia: sumienie czy 

egoizm? 

•       Moja hierarchia wartości. 

•       Życie w zgodzie z sumieniem daje radość i 

zadowolenie. 

•       Czy można ranić słowem? 

•       Wsłuchuję się w głos mojego sumienia. 

Inne działania: 

Udział w rekolekcjach wielkopostnych. 

  



Prawa i obowiązki 

ucznia. 

  

 uczeń zna swoje prawa i obowiązki 

 uczeń uznaje i rozumie role przełożonych 

 uczeń jest odpowiedzialny za powierzone mu zadania 

 uczeń aktywnie uczestniczy w życiu szkoły 

 uczeń pracuje w organizacjach uczniowskich 

 uczeń zgłasza spostrzeżenia dotyczące społeczności 

uczniowskiej 

  

Tematyka godzin wychowawczych:  

•       Prawa i obowiązki ucznia w naszej szkole. 

•       Nauka jest moja pracą. 

•       Dlaczego się uczę. 

•       Stawianie sobie celów i osiąganie ich. 

•       Jak sobie radzę w klasie, w szkole? 

Inne działania: 

 Apele szkolne 

 Udział w akcjach organizowanych przez szkołę 

 Imprezy klasowe 

 Praca w samorządzie szkolnym 

 Wybory do samorządu 

 Organizowanie konkursów szkolnych 

 Reprezentowanie szkoły na zewnątrz 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

Cel: Oczekiwane rezultaty: Problematyka zajęć i inne działania: 



Kształcenie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za zdrowie własne i 

innych. 

  

 uczeń troszczy się o zdrowie własne i innych 

 uczeń zna zasadny racjonalnego odżywiania się 

 uczeń pomaga kolegom niepełnosprawnym, rozumie 

ich problemy 

 uczeń odpowiedzialnie i rozważnie zachowuje się w 

czasie zajęć i zawodów sportowych oraz na przerwach 

 uczeń zna zasady bezpiecznego poruszania się po 

drogach 

  

Tematyka godzin wychowawczych:  

 Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po 

drogach oraz praktyczne ćwiczenia zachowań na 

drodze. 

 Poznanie wartości odżywczych artykułów 

spożywczych. 

 Poznanie zasad bezpiecznego wykonywania 

ćwiczeń oraz zasad bezpieczeństwa w czasie gier 

sportowych, w czasie przerw, podczas 

poruszania się po szkole. 

 Poznanie substancji szkodliwych dla otoczenia. 

 Pomoc niepełnosprawnemu koledze. 

Inne działania: 

 Organizowanie spotkań z policjantem. 

 Organizowanie egzaminu na kartę rowerową 



Ukazanie 

destrukcyjnego 

wpływu nałogów 

na zdrowie . 

 uczeń rozumie szkodliwy wpływ nałogów na zdrowie 

człowieka 

 uczeń potrafi zachować się asertywnie 

 uczeń dostrzega skutki sięgania po papierosy, alkohol, 

narkotyki 

 uczeń potrafi dokonać wyboru 

  

 Poznanie szkodliwego działania papierosów, 

alkoholu, narkotyków na zdrowie człowieka. 

 Poznanie przyczyn sięgania po papierosy, 

alkohol, narkotyki.  

 Poznanie wpływu nałogów na życie rodzinne i 

społeczne. 

 Doskonalenie postaw asertywnych – 

dokonywania wyboru, mówienia „nie”. 

Inne działania: 

 Organizowanie spotkań z pielęgniarką. 

 Wykonanie plakatów propagujących zdrowy styl 

życia. 

 Udział w konkursach poświęconych tej tematyce. 

 Rajdy. 

 Propagowanie sportu, rozwijania własnych 

zainteresowań jako form przeciwdziałania 

nałogom. 



Higiena mojego 

ciała, umysłu, 

pracy i nauki. 

  

 uczeń dba o higienę osobistą 

 uczeń racjonalnie planuje swoje zajęcia: naukę i 

wypoczynek 

 uczeń zauważa zagrożenia dla swojego zdrowia 

  

 Doskonalenie techniki pracy umysłowej. 

 Racjonalne korzystanie z audycji telewizyjnych. 

 Poznanie zdrowego trybu życia. „Dzień 

Zdrowia” . 

 Dbałość o higienę osobistą na co dzień. 

 Uświadomienie własnych zainteresowań i 

możliwości spędzania wolnego czasu. 

Inne działania: 

 Organizowanie klasowych wyjazdów do kina, 

teatru. 

 Organizowanie imprez szkolnych: andrzejki, bal 

karnawałowy. 

 Organizowanie konkursów poświeconych 

tematyce prowadzenia zdrowego trybu życia. 

Kształcenie 

sprawności 

fizycznej, 

odporności i 

hartu. 

 uczeń dba o rozwijanie własnych predyspozycji w 

zakresie dyscyplin sportowych 

 uczeń wytrwale dąży do osiągnięcia obranego celu 

 uczeń dba o swój rozwój fizyczny 

  

 Poznanie różnych dyscyplin i gier sportowych. 

 Rozwijanie różnych sprawności fizycznych, 

motorycznych – treningi grupowe                     i 

indywidualne. 

Inne działania: „Szkolny dzień sportu” 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 

Cel: Oczekiwane rezultaty: Problematyka zajęć i inne działania: 



  

XI. FORMY KONTAKTU RODZICÓW ZE SZKOŁĄ 

 Zebrania Rodziców 

 Spotkania indywidualne 

 Dni otwarte 

 Wspólne imprezy 

 Rozmowy indywidualne z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

  

Rozwijanie 

wrażliwości na 

problemy 

środowiska 

naturalnego. 

  

 uczeń zna źródła zanieczyszczeń przyrody 

 uczeń uczestniczy w akcjach ekologicznych 

 uczeń rozróżnia dobre i złe zachowania ludzi 

względem środowiska naturalnego 

 uczeń troszczy się o estetykę Sali lekcyjnej, otoczenia 

wokół szkoły 

  

 Kształtowanie postawy dbałości o środowisko 

naturalne. 

 Uświadomienie wpływu codziennych czynności i 

zachowań w domu na stan środowiska 

naturalnego (wykorzystanie wody, energii). 

 Zapoznanie z mechanizmami i skutkami 

powstania niepożądanych zmian                          

w środowisku naturalnym. 

 Zagrożenia dla środowiska w naszym regionie. 

Inne działania: 

 Udział w akcji „Sprzątanie Świata”, 

 Organizowanie akademii z okazji „Święta 

Ziemi”. 

 Wycieczki w celu poznania przyrody okolicy, 

regionu, kraju. 

 Organizowanie zbiórki makulatury, plastikowych 

butelek, zużytych baterii 

 Pomoc schronisku „Fauna” 



XIV. EWALUACJA PROGRAMU 

 

Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty. Ewaluacja programu 

dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. 

 

FORMY EWALUACJI: 

- obserwacja (wychowawcy klas) 

- ankiety dla uczniów 

- ankiety dla rodziców 

- wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) 

- rozmowy z uczniami 

- rozmowy z rodzicami 

- analiza dokumentów 

- obserwacja i ocena zachowań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: M. Błaszczyk, B. Szymczak  


