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1. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego. 
 

Podstawa prawna tworzenia szkolnych programów wychowawczych 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  

 Ustawa o systemie oświaty  

 Ustawa Karta Nauczyciela 

 Konwencja o Prawach Dziecka  

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

 Ustawa Konkordatowa 

 Statut SP im. T. Kościuszki w Łężanach 

 
2. Wstęp 

 
Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na planowym wpajaniu dziecku przez rodziców, 

nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi ma się ono kierować w swoim życiu. Podstawowym i naturalnym środowiskiem 
społecznym i wychowawczym życia dzieci i młodzieży jest rodzina, którą szkoła powinna wspierać w dziedzinie wychowania. 

Program Wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, 
wychowawców klas, pedagoga szkolnego, Rady Rodziców, rodziców, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz 
organizacji i instytucji wspierających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – 
wychowawczych. Realizacja oddziaływań wychowawczych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych 
skierowanych do uczniów szkoły.  

 
3. Założenia programu 

 
Realizacja Programu Wychowawczego ma na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w oparciu o uniwersalne wartości. 

W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych, uczeń ma zdobyć wiedzę, umiejętności, zastosować wiedzę w praktyce, wyrobić w sobie 

umiejętność podejmowania decyzji, zdobyć nawyk samodzielnej, systematycznej i efektywnej pracy, zdobyć nawyk troski o zdrowie, przyswoić 

uniwersalne zasady współżycia z ludźmi, wykształcić poczucie przynależności do społeczności lokalnej i kraju, odznaczać się wysoką kulturą osobistą, 

doceniać wartości związane   z rodziną i Ojczyzną.  

Program Wychowawczy kładzie nacisk na kulturę osobistą i umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie postaw obywatelskich, pogłębianie 

świadomości ekologicznej, wychowanie estetyczne i zdrowotne, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu, narodów Europy i świata.  

 Program zakłada spójność działań wychowawczych rodziny i szkoły oraz integralność wychowania z nauczaniem.  



4. Misja i wizja szkoły 
 

Misja szkoły 
- wychowujemy uczniów w duchu miłości Ojczyzny 

- zapoznajemy uczniów z dziejami, bogatą tradycją i kulturą narodu polskiego 

- uczymy otwartości na świat przy poszanowaniu naszej odrębności 

Wizja szkoły  

„Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze 

narodowi nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj” 

 
Jan Paweł II  (do rodziców, nauczycieli i młodzieży podczas mszy św. w Łowiczu 14 czerwca 1999r.) 

 

5. Model absolwenta szkoły. 
Nasz absolwent: 

 Absolwent Szkoły Podstawowej im . Tadeusza Kościuszki w Łężanach pozytywnie patrzy na świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako 

coś oczywistego, nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określone zainteresowania, które stara się rozwijać przy pomocy nauczyciela lub 

rodziny. Ma uporządkowany system wartości. 

 Jest odpowiedzialny, Stara się przewidzieć skutki swoich działań. Cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki i jeśli jest w stanie to wytrwale 

dąży i poszukuje nowych rozwiązań. Napotykając na problem stara się go rozwiązać sam, jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do osób 

z najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystania nowych źródeł 

wiedzy i opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.  

 Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z rozmaitych źródeł Dostrzega złożoność otaczającego go świata, analizuje 

istniejące w nim zależności i związki przyczynowo- skutkowe. Stara się poszerzyć swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo- na ogół się nie 

nudzi.  

 Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i określić ich przydatność do określonego celu.  

 Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowania w ich przewidywaniu. Potrafi 

zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.  

 Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim postępowaniu wykazuje 

dobre intencje.  

 Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego 

i zrozumieć go.  

 Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.  

 Jest otwarty. Korzysta z możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie 

nawiązuje komunikację, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się. Bez 



trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technik komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać 

zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami i potrafi planować swoje działania na rzecz ich 

realizacji. Rozumie potrzebę pielęgnowania tradycji narodowych i lokalnych. 

 

 
6. Wartości wychowawcze szkoły. 

 
 Ojczyzna i demokracja 

 Odpowiedzialność 

 Zdrowie 

 Bezpieczeństwo 

 Aktywność 

 
7. Priorytety szkoły 

 

Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i wszechstronnie rozwijającego swoją osobowość w sferze intelektualnej, 

społecznej i moralnej, wrażliwego na otaczający go świat.  

Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie 

wychowania.  

Wynikają z tego dwie ważne konsekwencje:  

 Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców.  

 Nauczyciele nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze.  

 

 

8. Cele wychowawcze szkoły 
 

 Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym, duchowym). 

 Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie. 

 Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

 



9. Cele, zadania i formy realizacji 
 
WARTOŚCI ZADANIA 

WYCHOWAWCZE 

OCZEKIWANE EFEKTY FORMY 

REALIZACJI 
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Przygotowanie wychowanków do aktywnego 

 i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego 

społeczeństwa. 

- Godnie uczestniczy 

 w uroczystościach państwowych: 

1IX, 11XI, 3V. 

 

- Uczestniczy w wyborach  

do samorządu klasowego i SU. 

 

Akademie 

 

 

 

Wybory do samorządu 

klasowego, SU 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla 

tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły:  

• wpajanie szacunku dla bohaterów narodowych, 

• kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła 

oraz głównych świąt narodowych, 

• poznawanie historii i tradycji rodzinnej miejscowości, 

gminy, regionu. 

- Dostrzega związek między 

wydarzeniami  

z przeszłości a świętami 

 i symbolami narodowymi. 

- Umie przedstawić osiągnięcia 

wybitnych Polaków. 

- Zna symbole narodowe, święta 

państwowe. 

- Zna legendy związane  

z regionem. 

- Uczestniczy w wycieczkach po 

regionie. 

 

Historia 

Godzina wychowawcza 

Kształcenie zintegrowane 

Język polski 

Wycieczki 

Lekcje w terenie 

Zajęcia lekcyjne 
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Poznawanie własnych walorów, uzdolnień 

 i samoakceptacja. 

 

Uczeń zna własną wartość, 

akceptuje siebie. 

Godzina wychowawcza 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych, konkursach, 

imprezach. 

Kółka zainteresowań 

Imprezy szkolne 

 i środowiskowe 

Wskazanie skutecznych technik uczenia się. Zna różne techniki skutecznego 

uczenia się. 

Wszystkie przedmioty 

 

Umiejętność przekazywania swojej wiedzy innym. Pomoc koleżeńska. 

 

 



Kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień. Uczestniczy w konkursach 

recytatorskich, akademiach. 

Konkursy, przedstawienia, 

akademie 

Odpowiedzialność za własne słowa i czyny. Zna konsekwencje niewłaściwego 

zachowania się. 

Godzina wychowawcza 

 

Umiejętność dokonywania samooceny. Dokonuje adekwatnej samooceny. Godzina wychowawcza 

 

Tolerancja dla odmienności. - Stara się akceptować innych 

- Rozwija poczucie wspólnoty 

w miejsce rywalizacji. 

- Akceptuje ucznia niepełnospra-

wnego  i o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych w swojej szkole. 

 

Godzina wychowawcza 

 

Umiejętność stawiania sobie celów i dążenia do ich 

realizacji. 

Wyznacza realne cele,  

dostosowane do możliwości. 

Godzina wychowawcza 

 

Zapoznawanie z podstawowymi regulaminami 

szkolnymi; Statut, Program Wychowawczy, Program 

Profilaktyki, itd. 

- Zna prawo szkolne  

 i przestrzega jego zasad 

- Realizuje zadnia programu 

wychowawczego i profilaktyki 

Godzina wychowawcza 
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Kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie. - Zna zasady prawidłowego 

odżywiania się. 

- Potrafi aktywnie wypoczywać. 

- Jest świadomy zagrożeń 

cywilizacyjnych (TV, Internet 

itd.). 

Filmy, spotkania z lekarzem, 

pielęgniarką 

 

Wyrabianie nawyków higienicznych. Dba o higienę ciała i ubioru 

 

Godzina wychowawcza 

Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu. Aktywnie uczestniczy w zajęciach 

ruchowych. 

Zawody sportowe różnych 

dyscyplin i szczebli. 

Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji 

 w zakresie dyscyplin sportowych. 

 

 

 

Rozwija swoje zainteresowania 

sportowe. 

UKS 
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Wpajanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. - Potrafi bezpiecznie dotrzeć 

do szkoły i powrócić do domu. 

- Zdaje egzamin na kartę 

rowerową. 

 

Realizacja programu 

Wychowania 

Komunikacyjnego 

 

Pierwsza pomoc - "Ratujemy i uczymy ratować" 

 

Zna zasady udzielania i pomocy Szkolenia z zakresu I 

Pomocy 

 

Realizowanie zdań  wynikających z Programu 

Profilaktyki. 

 

Efekty założone w Szkolnym 

Programie Profilaktyki 

Program 

Profilaktyki 

A
k
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Wytworzenie nawyku szacunku dla wszelkich form 

otaczającej przyrody. 
 Każde zajęcia  

 

Wytwarzanie nawyków aktywnego uczestnictwa w 

działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego 

lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego. 

Bierze udział w akcjach na rzecz 

środowiska: Sprzątanie Świata, 

Dzień Ziemi, 

akcja Sprzątanie Świata,  

Dzień Ziemi, szkolne akcje 

ekologiczne 

Zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych. Udział w: „Pomóż dzieciom 

przetrwać zimę”, „Pola nadziei” 

 i inne, 

Zbiórki funduszy i darowizn,  

wolontariat 

Organizacja zespołu klasowego. - Uczestniczy w wyborach 

samorządu. 

- Przygotowuje dekoracje klasy, 

szkoły. 

- Organizuje i bierze udział 

 w spotkaniach klasowych. 

 

Godzina wychowawcza 

Wigilia klasowa 

Mobilizowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, 

zawodach. 

Uczestniczy w konkursach, 

zawodach, przeglądach. 

Zgodnie z harmonogramem 

 

 
 
 
 
 



10. Struktura oddziaływań wychowawczych 
 

Dyrektor  

 

 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, etnicznej i religijnej; 

 Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego; 

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

 

Nauczyciele 

 

 Powinni proponować uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w najbliższej okolicy; 

 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 i demokracji, atmosferze wolność 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.; 

 

Wychowawcy klas 

 

 Wychowawcy  prowadzą w różnych formach szkolenia rodziców; 

 Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również nieakceptowanych; 

 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. 

 

 
Rada Rodziców: 

 

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

 Współpracuje ze środowiskami lokalnymi i zakładami pracy; 

 Reprezentuje interesy wychowawcze rodziców; 

 Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy  i profilaktyki. 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna: 

 

 Wspomaga rodzinę w jej naturalnych prawach do wychowania poprzez dostarczanie kompetentnych informacji o przyczynach 

zachowania się ucznia oraz sposobach wprowadzania korekt wychowawczych; 

 Ułatwia i stwarza możliwości kontaktu rodziców z poradnią i specjalistami z dziedziny medycyny i psychologii; 

 Ocenia zachowania uczniów z uwzględnieniem kryteriów przyjętych w statucie szkoły. 

 

  Rodzice: 

 

 Zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki;  

 Starają się być autorytetami, doradcami i przewodnikami; 

 Wychowują dziecko w duchu szacunku do rówieśników i dorosłych; 

 Wpajają poszanowanie mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury; 

 Współpracują z nauczycielem w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka;  

 Systematycznie spotykają się z nauczycielami; 

 Współorganizują imprezy klasowe i szkolne; 

 Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów własnej klasy i szkolnych; 

 Kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela; 

 Starają się aby dziecko umiało być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich. 



 

 

Samorząd Uczniowski: 

 

 Uczestniczy i inicjuje imprezy i uroczystości szkolne; 

 Reprezentuje uczniów na zewnątrz; 

 Występuje do władz szkolnych z propozycjami; 

 Wykonuje zadania zalecone przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły. 

 
 

11. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej. 
 

  Obowiązki ucznia: 

Uczeń : 

 Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

 Szanuje przekonania i własności innych osób; 

 Przeciwstawia się przejawom agresji; 

 Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; 

 Dba o ład i porządek w szkole; 

 Przestrzega regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, szatnia, biblioteka, sala 

gimnastyczna); 

 Regularnie uczęszcza na zajęcia; 

 Bierze aktywny udział w lekcjach, przygotowuje się systematycznie do lekcji oraz uzupełnia braki wynikające z absencji; 

 Przychodzi na zajęcia najwcześniej na 15 minut przed ich rozpoczęciem; 

 Przebywa podczas przerwy na korytarzu tego piętra, na którym odbywać się będą następne zajęcia; 

 Szanuje sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń; 

 Korzysta z szatni, gdzie nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia; 

 Regularnie uczestniczy w zajęciach szkolnych. 

 

 Prawa ucznia: 

Uczeń ma prawo do: 

 Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej; 



 Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

lub psychicznej oraz ochronę  i poszanowanie jego godności; 

 Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza 

tym dobra innych osób; 

 Rozwijania zainteresowań, zdolności talentów; 

 Obiektywnej i jawnej oceny oraz poznania sposobów kontroli postępów w nauce i kryteriów; 

 Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych; 

 Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 

 Nauki religii /etyki w szkole na podstawie deklaracji rodziców (prawnych opiekunów); 

 Organizowania imprez szkolnych  i klasowych pod opieką wychowawcy ujętych w harmonogramie imprez szkolnych i programie 

wychowawczym klasy, także według własnego pomysłu, ale zgodnie z obowiązującym prawem szkolnym; 

 Uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania 

 i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań oraz w przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

  
12. System motywacyjny w wychowaniu. 

 
Za rzetelną naukę i wzorową postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody  i wyróżnienia:  

 pochwałę wychowawcy wobec klasy, 

 pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów i nauczycieli, 

 list pochwalny do rodziców, 

 dyplom uznania, 

 nagrodę rzeczową. 

 

Znaczące osiągnięcia, zwycięstwa i wyróżnienia w konkursach pozaszkolnych  wychowawca odnotowuje na świadectwie szkolnym.  

 

Wobec ucznia, który  nie przestrzega Statutu  Szkoły i Regulaminu Uczniowskiego można zastosować: 

 Upomnienie  wychowawcy  klasy, 

 Upomnienie lub naganę Dyrektora Szkoły, 

 Zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych, 

 Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

 Zawiadomienie Policji w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego np.  kradzieży, bicia, zastraszania, używania alkoholu, 

narkotyków, 



 Przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora  Oświaty, gdy inne zastosowane wobec cznia środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanych 

rezultatów.  

 

Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o   przeniesienie  ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy:  

 Nagminnie łamie przepisy statutu szkolnego (zachowuje się w sposób agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów), 

 Dopuszcza się czynów łamiących prawo (zastraszanie, wymuszanie, kradzieże),  a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych 

efektów, 

 Zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę  ucznia. 

 

Jeżeli uczeń nie zgadza się z zasadnością zastosowanej wobec niego kary, ma prawo odwołania się od niej w formie pisemnej do Dyrektora 

Szkoły za pośrednictwem rodzica bądź prawnego opiekuna lub samorządu uczniowskiego w terminie do 2 dni od uzyskania kary. 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu ze Szkolnym Zespołem Wychowawczym rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia : 

 Oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie, 

 Odwołać karę, 

 Zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

Od decyzji Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje. 

Spory między nauczycielami, a rodzicami w sprawach dotyczących uczniów mogą rozstrzygać: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna. Ostateczną 

decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. Wychowawca informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub karze. 

 
13. Plan działań wychowawczych. 

 
 ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE 

Dzieci młodsze (3-4 latki) 

Zadania Cele Sposób realizacji Termin 

Odpowiedzialni 

Budowanie systemu wartości, 

w tym wychowanie dzieci tak, 

żeby lepiej orientowały się  

w tym, co dobre, a co złe. 

Poznanie wartości moralnych. 

Współtworzenie przyjaznej 

atmosfery w grupie. 

− doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje 

dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) 

wybranych wartości moralnych, np.: dobra, odwagi, 

− poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy, 

Cały rok szkolny 

 

wychowawcy 



 − przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących 

współżycie w grupie, 

− nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, 

− podejmowanie prób wspólnych zabaw, 

− stosowanie form grzecznościowych względem siebie, 

a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, 

w przedszkolu, na ulicy) 

Kształtowanie u dzieci 

odporności emocjonalnej 

koniecznej do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych 

i trudnych sytuacjach, w tym 

także do łagodnego znoszenia 

stresów i porażek 

Rozpoznawanie i określanie swoich 

stanów emocjonalnych w czasie 

zabaw i innych działań. 

 

− wskazywanie odpowiednich obrazków 

przedstawiających rożne stany emocjonalne na kostce 

Pantomimicznej, 

− próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, 

złość), 

− próby określania przyczyn swoich stanów 

emocjonalnych. 

Cały rok szkolny 

 

wychowawcy 

Wychowanie rodzinne, 

obywatelskie i patriotyczne 

Wzmacnianie więzów w rodzinie. 

 

Poznawanie swojej miejscowości. 

− wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków 

rodziny, 

- organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem 

rodziców i innych członków rodziny, 

− określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś). 

 

Cały rok szkolny. 

Zgodnie z 

harmonogramem 

uroczystości 

przedszkolnych 

 

wychowawcy 

Troska o zdrowie dzieci i ich 

sprawność fizyczną. 

Zdrowa żywność. 

 

Zapobieganie chorobom. 

 

− spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, 

mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, 

chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie napojów 

gazowanych), 

− systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia, 

− sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia. 

Cały rok szkolny 

 

wychowawcy, 

higienistka szkolna, 

dietetyk, badania 

przesiewowe, 

bilansowe 

Wdrażanie  do dbałości  

o bezpieczeństwo własne  

i innych 

Poznanie i przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa. 

− poznawanie zasad właściwego zachowania się 

w czasie korzystania ze środków transportu, 

− poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: 

• nieoddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach 

publicznych, 

• rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi, 

Cały rok szkolny 

 

Wychowawcy, 

policjant, strażak 



• zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów, 

• bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących 

się na placu zabaw. 

 

 

Dzieci starsze (5-6 latki ) 

Zadania Cele Sposób realizacji Termin 

odpowiedzialni 

Budowanie systemu wartości, 

w tym wychowanie dzieci tak, 

żeby lepiej orientowały się 

w tym, co dobre, a co złe. 

 

Rozpoznawanie i określanie 

swoich stanów emocjonalnych 

 w czasie zabaw i innych działań. 

Poznanie wartości moralnych. 

− wyrażanie i nazywanie rożnych emocji podczas 

zabaw, 

− określanie sytuacji wywołujących rożne emocje, 

np.: radość, złość, smutek, strach... 

− radzenie sobie z emocjami poprzez udział 

 w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych 

utworów z literatury, 

− stosowanie technik i metod pozwalających 

przezwyciężyć negatywne emocje powstałe w wyniku 

przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik 

relaksacyjnych, muzykoterapii, 

− dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości 

moralnych, takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, 

odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, 

piękno... 

− wskazywanie przeciwieństw poznanych wartości, 

np.: zło, nieuczciwość, kłamstwo, zwrócenie uwagi 

na ich nieakceptowanie społeczne, 

− ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów 

literackich, filmowych) 

Cały rok szkolny, 

wychowawcy 

Wychowanie rodzinne, 

obywatelskie i patriotyczne 

Wzmacnianie więzów w rodzinie. 

Poznawanie swojej miejscowości 

Rozwijanie poczucia 

przynależności narodowej. 

Zainteresowanie Unią Europejską 

− kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, 

np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 

Wielkanocy, 

− szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, 

nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy, 

 − wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, 

Cały rok szkolny. 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

uroczystości 

przedszkolnych 



 – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, 

akceptacji i miłości, 

− poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją 

miejscowością, regionem, 

 - spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi  

z miejscowością i regionem. 

− stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam 

 w Polsce. Mówię po polsku, 

− poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących 

historii państwa polskiego, np. jego powstania, 

− podawanie nazwy naszego kraju, symboli 

narodowych: flagi, godła, hymnu, 

− poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy 

stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych 

miejsc, 

− wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami, 

jesteśmy Europejczykami, 

− poznawanie nazw wybranych państw należących 

do Unii Europejskiej. 

 

 

wychowawcy 

Troska o zdrowie dzieci i ich 

sprawność fizyczną. 

Zdrowa żywność. 

 

Zapobieganie chorobom. 

 

− spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, 

mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, 

chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie 

napojów gazowanych), 

− przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw, 

− przestrzeganie zasad właściwego zachowania 

się podczas spożywania posiłków 

- udział w akcjach i programach z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej. 

Cały rok szkolny 

 

wychowawcy  

higienistka szkolna, 

dietetyk, Sanepid 

badania przesiewowe, 

bilansowe 

Wdrażanie  do dbałości 

 o bezpieczeństwo własne 

 i innych 

Poznanie zasad bezpieczeństwa, 

przestrzeganie ich. 

Uświadomienie niebezpieczeństw 

wynikających z nieprzestrzegania 

zakazów. 

− zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających 

o bezpieczeństwo ludzi, np.: komendy policji, 

pogotowia ratunkowego, 

− właściwe zachowywanie się w czasie korzystania ze 

środków transportu, 

Cały rok szkolny 

wychowawcy 



− poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących 

prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach 

i drogach, 

− odpowiednie zachowywanie się podczas burzy, 

huraganu, 

− rozumienie konieczności zachowywania ciszy 

w miejscach publicznych, 

− bezpieczne posługiwanie się przyborami, np.: igłą, 

nożyczkami, młotkiem, 

− wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw, 

− poznawanie roli policjanta dbającego o 

bezpieczeństwo ludzi, 

− przewidywanie skutków wynikających 

 z niebezpiecznych zabaw i zachowań. 

 

 

KLASY  I - III  

CELE ZADANIA  FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

Organizacja 

zespołu klasowego 
1. Integracja zespołu klasowego „Poznajemy się 

 przez zabawę i naukę”. 

 

 

2. Poznanie praw i obowiązków ucznia. 

 

 

3. Ustalenie praw i obowiązków panujących 

 w klasie. 

 organizacja wycieczek, 

 dramy, 

 uroczystości klasowe i szkolne, 

 

 organizacja dyżurów klasowych, 

 wybory do samorządu klasowego 

 i szkolnego, 

 

 opracowanie regulaminu klasowego. 

wychowawca 

 

 

 

wychowawca 

opiekun samorządu 

uczniowskiego 

 

wychowawca 

Troska o estetyką 

klasy i szkoły 

1.  Dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów. 

 

 

 przygotowanie gazetek tematycznych 

 w klasach, 

 

wychowawcy 

 

 



2.    Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu  

       klasy. 
 utrzymanie porządku w klasie, szkole 

 i wokół szkoły. 

uczniowie, nauczyciele, 

obsługa szkoły 

Postrzeganie siebie  

i porozumiewanie  

z rówieśnikami 

1. Rozwijanie umiejętności komunikowania się  

w grupie. 

 

 

2. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę 

języka. 

 

 

 

3. Kształtowanie umiejętności samooceny. 

 

 

4. Uświadomienie, czym w życiu jest miłość, 

przyjaźń, szacunek, tolerancja. 

 

 

 

5. Dostarczenie wiedzy na temat praw 

 i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia. 

 dramy, 

 udział w przedstawieniach 

 i inscenizacjach 

 praca grupowa, 

 

 stosowania zwrotów grzecznościowych, 

 praca w grupach, 

 wspólne rozwiązywanie konfliktów, 

 pogadanki, 

 

 autoprezentacja prac plastycznych  

i technicznych, samokontrola,  

 samoocena w czasie zajęć, 

 inscenizacje, 

 przedstawienia, 

 spektakle i filmy profilaktyczne, 

 drama, 

 pogadanki, 

 

 gazetki tematyczne, 

 pogadanki, 

 drama, 

 literatura,  

 filmy edukacyjne. 

nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele, 

uczniowie 

 

 

 

nauczyciele, 

uczniowie 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

nauczyciele  

 

Troska o 

bezpieczeństwo 

i zdrowie 

1. Zachowanie bezpieczeństwa w drodze 

 do i ze szkoły. 

 

2. Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania 

czasu wolnego w różnych porach roku. 

 

 

 spotkania z przedstawicielami policji,  

 

 

 spotkania z pielęgniarką szkolną,  

 pogadanki, 

 dyskusje, 

 filmy edukacyjne, 

 

nauczyciele 

 

 

pielęgniarka  

nauczyciele 

 



 

 

3. Kształtowanie właściwych nawyków 

zdrowotnych i higienicznych. 

 

 

 

 

 

4. Promocja zdrowego stylu życia. 

 

 

 gazetki tematyczne, 

 

 spotkania z pielęgniarką,  

 gazetki tematyczne, 

 pogadanki, 

 filmy edukacyjne, 

 fluoryzacja, 

 

 pogadanki, 

 filmy edukacyjne, 

 broszury. 

 

 

pielęgniarka  

nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele WF 

 

dyrektor 

nauczyciele 

uczniowie 

Życie w najbliższym 

środowisku 

1. Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi 

 i relacji w rodzinie, w grupie społecznej 

 i okazywanie szacunku ludziom starszym. 

Udzielanie pomocy potrzebującym. 

 

2. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki 

swojego regionu. 

 

 

 

 

3. Dostarczanie wiedzy nt. sposobów 

przeciwdziałania degradacji środowiska. 

 

 

 

4. Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia 

środowiska i los istot żywych. 

 

 organizacja imprez: Dzień Babci 

 i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, 

 drama, 

 pogadanki, 

 literatura dziecięca, 

 wycieczki, 

 wystawy, 

 gazetki tematyczne, 

 prace plastyczne, 

 spotkania z ciekawymi ludźmi. 

 

 pogadanki, 

 wystawy, 

 gazetki, 

 konkursy o tematyce ekologicznej. 

 

 udział w akcjach: „Pomóżmy zwierzętom 

przetrwać zimę”, 

 wspieranie akcji ekologicznych: 

„Sprzątanie świata”, „Selektywna zbiórka 

odpadów” 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

organizatorzy akcji 

 

 



Poznawanie symboli, 

tradycji, obrzędów 

szkolnych 

 i środowiskowych 

1. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli 

narodowych. 

 

 

 

 udział w uroczystościach klasowych 

 i szkolnych, 

 poznanie dziejów przodków. 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

Współpraca 

z rodzicami 

 i placówkami 

wspomagającymi 

szkołę 

1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły 

 i rodziny. 

 

 

 

2. Wspieranie prawidłowego rozwoju 

intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. 

 

 

 

 spotkanie indywidualne,  

 zebrania z rodzicami, 

 współpraca z rodzicami w organizowaniu 

imprez klasowych i szkolnych. 

 

 organizowanie opieki i pomocy 

materialnej dla potrzebujących uczniów, 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno - 

Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej.  

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

 

wychowawcy,  

 

 

Kompensowanie 

deficytów 

rozwojowych 

uczniów 

1. Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju 

intelektualnego i fizycznego. 
 prowadzenie zajęć zespołów korekcyjno- 

kompensacyjnych i formułowanie 

indywidualnych planów pracy z dziećmi, 

 prowadzenie zajęć w ramach zespołów 

wyrównawczych, 

 konsultacje i porady udzielane rodzicom 

 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele, wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASY   IV-VI  

 

CELE 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

Zachowanie 

bezpieczeństwa    

  w szkole i poza 

szkołą    ─  

niebezpieczne 

sytuacje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zachowanie bezpieczeństwa w drodze         

do i ze szkoły. 

 

2. Niebezpieczne miejsca  i sytuacje. 

 

 

 

 wychowanie komunikacyjne, 

 filmy edukacyjne, 

 pogadanki, 

 przestrzeganie zasad BHP na lekcjach 

i w czasie przerw, 

 eliminowanie hałasu.   

 

 

wychowawcy 

nauczyciele  

 Poznajemy siebie – 

rozwój emocjonalny 

 i intelektualny 

ucznia. 

1. Rozwijanie nawyku samokształcenia                       

i stałego doskonalenia. 

2. Rozszerzanie zainteresowań. 

3. Rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa. 

4. Kompensowanie deficytów i braków 

rozwojowych. 

5. Zagospodarowanie czasu wolnego. 

6. Kształtowanie umiejętności opanowywania 

emocji. 

 ekspozycje, wystawy prac plastycznych, 

 udział w konkursach i olimpiadach, 

 koła zainteresowań, 

 kółka przedmiotowe, 

 realizacja edukacji czytelniczo-medialnej, 

 udział w przedstawieniach  

 i inscenizacjach, 

 praca z uczniem w ramach zajęć 

wyrównawczych, kompensacyjnych. 

 

nauczyciele 

wychowawcy 



 Dbamy o zdrowie. 1. Uświadomienie potrzeb troski o ochronę 

środowiska naturalnego. 

2. Rozpoznawanie swoich potrzeb, przyzwyczajeń  

i ich wpływ na zdrowie. 

3. Uświadomienie wartości zdrowego trybu życia. 

4. Samodoskonalenie się w zakresie sprawności 

fizycznej. 

5.  Praca nad budowaniem odpowiedzialności  

za własne zdrowie. 

6. Aktywne spędzanie wolnego czasu. 

 realizacja edukacji ekologicznej, 

 pogadanki, dyskusje, 

 spotkania z pielęgniarką szkolną, 

  SKS, 

  filmy edukacyjne, 

 udział w zawodach sportowych, 

 organizacja dnia sportu, 

 gazetki klasowe; artykuły prasowe. 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy 

 

Zagrożenia 

wynikające          

  z różnych nałogów. 

1. Uświadomienie uczniom i rodzicom o istniejących 

zagrożeniach: alkohol, nikotyna. 

2. Uświadomienie zagrożeń wynikających 

     ze spożywania używek. 

3. Uświadomienie uczniom uzależnienia od 

Internetu, telefonu komórkowego, komputera 

 i telewizji. 

 realizacja zadań wynikających z programu 

profilaktycznego dla uczniów klas IV-VI 

 

 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

Edukacja kulturalna, 

dziedzictwo 

kulturowe w regionie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Edukacja teatralna klas. 

2. Korzystanie z repertuaru teatrów, kin i innych 

ośrodków kultury. 

3. Atrakcyjność mojej miejscowości i jej okolic. 

4. Poznanie obiektów objętych ochroną przyrodniczą, 

historyczną i krajobrazową. 

5. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych 

 z tożsamością kultury regionalnej. 

6. Uczenie właściwego zachowanie się wobec 

symboli narodowych. 

7. Rozwijanie samorządności. 

8. Wdrożenie do aktywnego uczestnictwa  

w życiu szkoły. 

 wyjazdy do teatru, 

 konkursy, 

 wycieczki,  

 udział klas nauczania początkowego 

 w konkursach, 

 realizacja edukacji regionalnej, 

 wyjścia do kina, 

 wystawy, 

 gazetki, 

 pogadanki, 

 wybory do Samorządu Uczniowskiego, 

 pełnienie funkcji w samorządzie klasowym. 

Wychowawcy, 

nauczyciele przedmiotowi, 

samorząd uczniowski, 

opiekun samorządu 

uczniowskiego 



 Ja i moja rodzina. 1. Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi  

i relacji w rodzinie i grupie społecznej. 

2. Dostarczanie wiedzy na temat praw  

i obowiązków dziecka w rodzinie. 

3. Uświadomienie wartości rodziny. 

4. Akceptacja potrzeb członków rodziny. 

5. Podtrzymywanie tradycji rodzinnych. 

 wychowanie do życia w rodzinie, 

 praca zawodowa naszych rodziców: album, 

wywiad, 

 pogadanki, 

 spotkania z rodzicami, 

 drzewo genealogiczne, 

 opowiadania, 

 organizowanie imprez klasowych. 

wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

rodzice 

Rozwiązywanie 

problemów 

 i trudnych sytuacji. 

1. Kształtowanie postaw asertywnych- uczymy się 

odmawiać. 

2. Asertywność jako postawa, dzięki której możemy 

zachować swoją tożsamość i poczucie własnej 

wartości. 

3. Uczenie poprawnych zachowań obowiązujących  

w społeczeństwie. 

4. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania 

problemów w grupie. 

5. Kształtowanie umiejętności zachowania się  

w sytuacjach trudnych. 

6. Rozwijanie umiejętności skutecznego 

porozumiewania się, pracy zespołowej. 

7. Kształtowanie umiejętności akceptacji osób 

niepełnosprawnych. 

8. Uzmysłowienie roli integracji. 

9. Poszukiwanie sposobów pomagania rówieśnikom. 

 zawarcie kontraktu na godzinie 

wychowawczej, 

 ustalenie praw i obowiązków w klasie, 

 obowiązki dyżurnego klasowego, 

 pogadanki, 

 dyskusje na temat koleżeństwa, 

 dyskusje na temat tolerancji i wartości 

religijnych, 

 zajęcia warsztatowe, 

 udział w akcjach charytatywnych. 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy 

Samorząd Uczniowski. 

 

 
14. Ewaluacja programu. 

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

dokonywana jest przez nauczycieli i wychowawców  na zakończenie każdego roku szkolnego. Po zakończeniu realizacji Programu Wychowawczego 

(czerwiec 2016) zostanie przeprowadzona ewaluacja z wykorzystaniem narzędzi zamieszczonych w aneksie. 



 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. 

 

15. Ustalenia końcowe. 
 

 Program Wychowawczy może zostać zmieniony  na wniosek uczniów, nauczycieli lub rodziców w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej. 

Nadzór nad realizacją zadań programu wychowawczego sprawuje Zespół Wychowawczy powołany przez Dyrektora Szkoły.  

Zespół Wychowawczy zobowiązany jest monitorować proces realizacji zadań programu wychowawczego, poprzez zbieranie wiadomości, między 

innymi od pedagoga, wychowawców, dyrektora, przewodniczących zespołów przedmiotowych, uczniów i rodziców.  

Przewiduje się ewaluację Programu Wychowawczego po trzech latach jego realizacji. 

 

 

 

 

 

 


