
1 
 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY 

ZESPOŁU SZKOLNO-  

PRZEDSZKOLNEGO 

W DŹWIERZUTACH 

 

 

 

 



2 
 

Program opracowano na podstawie: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmiana-

mi. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.             

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształce-

nia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

3. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Szkoła  Podstawowa im. Bogumiła 

Linki w Dźwierzutach. 

4. Statut  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Przedszkole w Dźwierzutach. 

5. Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach. 

6. Koncepcja pracy Przedszkola w Dźwierzutach. 

7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

8. Regulamin Uczniowski. 

9. Regulamin Rady Rodziców. 

10.Kalendarz imprez  i uroczystości szkolnych. 

11.Wnioski z ewaluacji wewnętrznych. 

12.Propozycje rodziców, uczniów, nauczycieli. 
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1. Misja i wizja placówki 

„Wychowanie – to otwieranie uczniów na dobro, prawdę, piękno  i spra-

wiedliwość”- na drugiego człowieka. 

Naszym zadaniem jest stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowe-

go, wszechstronnego rozwoju. 
 
Szkoła i przedszkole realizuje następujące cele w zakresie opieki i wychowania: 

- stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla wszystkich uczniów                          
( w tym grup przedszkolnych) i pracowników 

- wdrażanie uczniów do pozytywnego patrzenia na otaczający go świat                              
i innych ludzi 

- zwiększanie wiary w siebie i swoje możliwości, motywowanie uczniów poprzez war-
tościowanie ich pracy (ze szczególnym uwzględnieniem jego zainteresowań i możli-
wości (koła zainteresowań, wycieczki, sport, rozwój samorządności) 

- promowanie korzystania z dóbr kultury (kino, teatr, wystawa itp.) 

- przygotowanie uczniów szkoły i przedszkola do następnych etapów edukacyjnych 

- kształcenie umiejętności poszukiwania dróg pomocy oraz umiejętności rozwiązywa-
nia problemów i radzenia sobie sytuacjach trudnych 

- wdrażanie uczniów do troski o własne bezpieczeństwo i zdrowiew zgodzie                       
ze środowiskiem naturalnym 

- wyrabianie umiejętności własnego rozwoju i ponoszenia odpowiedzialności                    
za podejmowane decyzje 

-kształcenie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny przy jednoczesnym 
otwarciu się na wartości Europy i świata. 
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2. Charakterystyka środowiska placówki 

Mocne strony Słabe strony 

Środowisko lokalne 
Zaplecze:Urząd Gminy,  Gminny 
Ośrodek Kultury ,  Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, parafie, Gminna  
Biblioteka Publiczna, Publiczne Gim-
nazjum im. K. Klenczona (sala gimna-
styczna, stołówka szkolna)  Policja, 
OSP, Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Interdy-
scyplinarny Zespół ds. Przemocy w 
Rodzinie, Punkt Konsultacyjno- Infor-
macyjny dla ofiar przemocy w rodzi-
nie, Ośrodek Zdrowia, Urząd Poczto-
wy, Boisko „Orlik”, Klub Seniora. 
Sposoby spędzania czasu wolnego 
przez uczniów- uprawianie sportu - 
gra  w piłkę, wyjazdy na basen, biega-
nie, zabawa na świeżym powietrzu, na 
podwórku, zabawa z koleżanka-
mi/kolegami, odwiedziny lub spotkania 
z członkami rodziny. 
Zainteresowania- chłopcy głównie in-
teresują się sportem, w tym jazdą ro-
werem, na deskorolce oraz grami mul-
timedialnymi, motoryzacją. Dziewczę-
ta również wskazują na zainteresowa-
nia sportowe, gry multimedialne, do-
datkowo wymieniają malowanie, ry-
sowanie, taniec, aktorstwo, wolonta-
riat. 
Ważne wartości dla uczniów to: rodzi-
na, miłość, przyjaźń, koleżeństwo, 
wiara. 
 
 

Placówka 
Oddział przedszkolny, przedszkole,  
zajęcia specjalistyczne (logopeda, 
gimnastyka korekcyjna, zajęcia korek-
cyjno- kompensacyjne, zajęcia rewali-
dacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne),  
świetlica, pedagog szkolny, biblioteka, 
plac zabaw,  oferta zajęć pozalekcyj-
nych, konkursy, wycieczki, zawody 
sportowe, imprezy. 

Środowisko lokalne 
Mała aktywność społeczna rodziców.  
Konieczność dojazdów uczniów                        
z miejscowości należących do obwo-
du szkoły i poza nią.Czynniki ryzyka 
tkwiące w rodzinach uczniów  to ubó-
stwo, bezrobocie, dysfunkcje                 
w rodzinie. Gry komputerowe, gry na 
konsoli, na telefonie jako główne 
sposoby spędzania czasu wolnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placówka 
Nie zawsze przestrzegane są normy 
społeczne . 
Problemy w nauce i brak prac domo-
wych, wyposażenia uczniów do szko-
ły. 
Małe zainteresowanie  rodziców po-
stępami uczniów (edukacja, wycho-
wanie). Rodzice w niewielkim stopniu 
współpracują z nauczycielami w za-
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W placówce obowiązują jasne zasady 
zachowania .Jako  główne źródła po-
mocy wskazuje się  nauczycieli, w tym 
wychowawców, pedagoga szkolnego, 
dyrektora.  
Ważne wartości dla uczniów w pla-
cówce to: koleżeństwo/przyjaźń, za-
sady dobrego wychowania/ kultura , 
nauka, bezpieczeństwo 
W placówce realizuje się tematykę 
związaną ze zdrowym stylem życia. 
Są to jednak tematy związane ze 
zdrowym odżywianiem, aktywnym wy-
poczynkiem.. 

kresie profilaktyki uzależnień, wspól-
nego  rozwiązywania problemów wy-
chowawczych.                            W 
mniejszym stopniu realizuje się tema-
ty dotyczące uzależnień, cyberprze-
mocy.  

 
 

 

Szanse Zagrożenia 

Możliwość organizacji pomocy spo-
łecznej, dostępu uczniów do dóbr kul-
tury. Możliwość rozwijania talentów, 
zainteresowań, w tym czytelnictwa, 
poszukiwania informacji, integracji  ze 
środowiskiem lokalnym, poczucia  
przynależności do Ojczyzny,  regionu, 
miejscowości, pracy na rzecz szkoły, 
środowiska. Możliwość organizacji 
pomocy uczniom ze specyficznymi i 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Jasne zasady zachowania i obowiązu-
jące procedury i regulaminy sprzyjają 
przestrzeganiu norm społecznych. 
Realizowana tematyka związana ze 
zdrowym stylem życia pozwoli 
uczniom na dokonywanie właściwych 
wyborów związanych z ochroną wła-
snego zdrowia, bezpieczeństwa wła-
snego i innych oraz poszanowania 
zasad postępowania społecznego 
zgodnego z wyznawanymi wartościa-
mi. 

Brak możliwości korzystania przez 
uczniów dojeżdżających z pełnej 
oferty zajęć pozalekcyjnych w szkole    
i poza szkołą (GOK, Gminna Bibliote-
ka Publiczna, zajęcia na boisku „Or-
lik”, ASG).. 
Brak spójnych działań wychowaw-
czych rodziców i nauczycieli. 
Brak przestrzegania określonych za-
sad postępowania ( w tym przestrze-
gania regulaminów, procedur), brak 
troski o własne zdrowie, umiejętności 
obrony własnych praw i poszukiwania 
pomocy w zakresie problemów zwią-
zanych z uzależnieniami, przemocą. 
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3. Cel programu wychowawczego 

Celem programu jest  kształtowanie człowieka pozytywnie patrzącego na świat, 

świadomego przynależności społecznej, rozumiejącego konieczność dbania                      

o przyrodę, aktywnego, gotowego do podejmowania inicjatyw, uczestnictwa                      

w kulturze, potrafiącego odróżniać dobro od zła, odpowiedzialnego, potrafiącego 

dbać o bezpieczeństwo własne i innych. 

 

4. Zadania programu  

 

Realizuje się następujące zadania wychowawcze: 

-wychowanie demokratyczne 

- umiłowanie ojczyzny 

-wychowanie w rodzinie 

-etos pracy 

-w zgodzie z naturą 

- kultura czasu wolnego 

-wychowanie zdrowotne i profilaktyka uzależnień . 

 

5. Strategia wychowawcza 

Strategia wychowawcza szkoły opiera się  na zapewnieniu możliwości uczniom na-

uki, rozwoju zainteresowań, wspólnej zabawy w przyjaznych i bezpiecznych warun-

kach, skierowana  na aktywność uczniów poprzez: 

- realizację treści umożliwiających edukację regionalną, patriotyczną, europejską 

- realizację treści związanych z kulturą zachowania 

- organizację kół zainteresowań 

- organizację imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek, wypoczynku, imprez rekre-

acyjnych 

- stwarzanie możliwości korzystania z dóbr kultury 
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- współpracę z instytucjami lokalnymi i ponadlokalnymi 

- udział w konkursach, zawodach sportowych, akcjach, programach edukacyjnych                  

i  profilaktycznych, projektach, spotkaniach z przedstawicielami zawodów 

- rywalizację międzyoddziałową w zachowaniu, nauce, sporcie 

- działalność Samorządu Uczniowskiego 

- współpracę z Radą Rodziców 

- ustalanie reguł zachowania w szkole i poza nią 

- wspomaganie rozwoju ucznia (pomoc psychologiczno- pedagogiczna) - zajęcia dy-

daktyczno - wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia 

rewalidacyjne, indywidualne programy edukacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensa-

cyjne, zajęcia socjoterapeutyczne 

- organizację pomocy rzeczowej, dożywiania i innej wynikającej ze szczególnych 

okoliczności życiowych ucznia 

- troskę o bazę szkoły. 

 

6. Wzorcowy model absolwenta 

W wyniku oddziaływań wychowawczych uczeń będzie prawidłowo funkcjonował               

w swoim naturalnym środowisku: w domu i szkole. Pozytywnie patrzył na otaczający 

go świat, siebie, innych ludzi. Traktował naukę jako coś oczywistego. Miał dość sze-

roki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i stara się je rozwijać. 

Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie Stawarza mu dom i szkoła. Rozumie 

ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację. 

Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania. Łatwo nawiązuje kontakty z innymi 

ludźmi. W grupie potrafi współdziałać zgodnie z przyjętymi zasadami. 

Zachowuje kulturę słowa, umie dyskutować. Jest życzliwy w stosunku do innych. 

Stosuje zasady asertywności. 

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje swoje 

doświadczenia  i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z suk-

cesów. Akceptuje porażki. Napotykając problem, stara się prosić o pomoc osoby                     

z najbliższego otoczenia. W grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty 

pracy. Podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonać terminowo                      

i solidnie. 

Jest  ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, wykorzystując dostępne źródła  

( w tym informatyczne). Stara się poszerzać wiedzę. Chętnie prezentuje szkołę                   
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w zawodach, konkursach. Bierze udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych. 

Zainteresowany samorozwojem.  Przejawia postawę poszukiwania wartości: w tym 

miłości do „małej Ojczyzny”,  obchodów i rozumienia znaczenia świąt , symboli naro-

dowych. Interesuje się uczestnictwem w kulturze.  

Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje i oceniać ich 

przydatność. Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o Konwencję Praw Człowieka.       

W życiu szkolnym jest uczciwy, wiarygodny, wytrwały. Reaguje na przejawy zła. 

Szanuje godność osobistą własną i innych. Cechuje go szacunek do pracy własnej             

i innych, mienia publicznego i własności.  

Jest rozważny. Zna i reaguje na występujące zagrożenia związane z życiem w swoim 

środowisku. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie                   

z zasadami higieny. Dba o swój wygląd – strój, fryzura. Potrafi wyrazić swoje opinie, 

respektując prawa drugiego człowieka. 

Jest tolerancyjny. Rozumie co to znaczy wolność słowa, różnice między ludźmi. Nie 

dyskryminuje innych. 

Jest sumienny. Dotrzymuje terminów, posługuje się czasem. Szanuje swój czas                 

i innych- terminowo zwraca książki do biblioteki, przynosi usprawiedliwienia, inną do-

kumentację niezbędną w pracy szkoły (korespondencja z rodzicami). 

 

7. Proponowane formy pracy wychowawczej 

 

 Nagradzanie  wychowawcze 

 Przydzielanie funkcji uczniom 

 Wyzwalanie pomysłów 

 Rozmowa, pogadanka, przykłady innych 

 Gry i zabawy integracyjne 

 Praca w małych grupach 

 Działanie przykładem osobistym 

 Wysuwanie sugestii 

 Perswazja 

 Inscenizacja (psychodramy, socjodramy) 

 Narada wychowawcza (podjęcie zbiorowej decyzji) 

 Trening pożądanych zachowań uczniów 

 Formy aktywności i ekspresji twórczej: monolog, dialog, opowiadanie, 

inscenizacja, prezentacja własnych fascynacji, zainteresowań, tekst lite-

racki 

 Konkursy plastyczne, quizy, plebiscyty, wieczorki poetyckie, wystawy,  
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 Apele, akademie, spotkania z rodzicami, dziadkami, przedstawicielami 

społeczności lokalnej 

 Swobodne wypowiedzi pisemne, ankiety, wywiady, referaty, 

 Spotkania z przedstawicielami świata kultury, sportu, polityki 

 Wycieczki, wypoczynek 

 Informacje na gazetkach klasowych i szkolnych, 

 Opieka nad klasopracowniami 

 Prezentacja i upowszechnianie informacji o pracy szkoły ( w tym strona 

internetowa i prasa)  

 

7.a. Formy współpracy z rodzicami 

Działalność Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. Zadania wycho-

wawcze realizowane są poprzez: 

 Udział rodziców w imprezach klasowych, szkolnych 

 Udział rodziców w zebraniach klasowych, rozmowach indywidualnych  

 Udział rodziców w szkoleniach 

 Zbiórki charytatywne, pomoc finansową, rzeczową uczniom 

 Odwiedziny  w domu (pedagog, wychowawca) 

 Współdziałanie w zakresie zadań wynikających z niniejszego programu i  pra-

cy szkoły 

 Spotkania indywidualne z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem, nauczycie-

lami przedmiotów. 

 Konsultacje i porady w ramach systemu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

 

8. Sposoby ewaluacji 

 

Program wychowawczy jest corocznie weryfikowany przez zespół wychowawczy. 

Ewaluacja opiera się na przyjętej Procedurze ewaluacji Programu wychowawczego. 

Wykorzystuje się następujące narzędzia badawcze: 

analiza dokumentów, wywiady, obserwacja, badania ankietowe, rozmowy. Zespół 

przedstawia wnioski z realizacji programu Radzie Pedagogicznej za pomocą Karty 

raportu. 
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9.Program wychowawczy w ujęciu tabelarycznym 

rok szkolny 2015/2016 

 

ZADANIA SPOSÓB REALI-
ZACJI 

TERMIN ODPOWIEDZIALNY METODY 
EWALUACJ 
Uwagi 

1.WYCHOWANIE DLA 
SPOŁECZEŃSTWA 
DEMOKRATYCZNE-
GO 

Kształtowanie umiejęt-
ności podejmowania 
działań na rzecz spo-
łeczności szkolnej i 
lokalnej. Nabywanie 
umiejętności prze-
strzegania norm spo-
łecznych. 

Angażowanie uczniów 
do działań na rzecz 
własnego rozwoju. 

Troska o bezpieczeń-
stwo fizyczne i psy-
chiczne uczniów. 

Kształtowanie relacji 
opartych na wzajem-
nym zaufaniu. 

 

Wybór samorzą-
dów klasowych. 

Wrzesień. Wychowawcy klas. Analiza do-
kumentów. 

Realizacja zadań 
Samorządu 
Uczniowskiego,           
w tym pomoc                  
w realizacji pomy-
słów uczniów i po-
dejmowania w tym 
zakresie współpra-
cy między nimi. 

Zgodnie z pla-
nem pracy Sa-
morządu 
Uczniowskiego. 

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego. 
Dyrektor. 
Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego. 

Analiza do-
kumentów 

Obserwacja. 

Wybory Samorzą-
du Uczniowskiego. 

 

Zgodnie z Re-
gulaminem 
Samorządu 
Uczniowskiego. 

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego. 

Analiza do-
kumentów. 

Tematyka dotyczą-
ca stosunków pa-
nujących w szkole                        
i zespole klaso-
wym. 

Wg planu go-
dzin wycho-
wawczych i 
planów wycho-
wawców. 

Wychowawcy. Analiza do-
kumentów 
Obserwacja 
zachowania 
uczniów, 
rozmowy                         
z uczniami. 

Zapoznanie 
uczniów i rodziców 
z podstawową do-
kumentacją szkoły 
(regulaminy, pro-
cedury). 

Wrzesień. 
Na bieżąco. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 

Analiza do-
kumentów. 

Wybory do Rady 
Rodziców. 

Wrzesień. Wychowawcy klas, 
przedszkola.       
Rodzice. 

Analiza do-
kumentów. 

Zapoznanie rodzi-
ców z Programem 
wychowawczym, 
Szkolnym progra-
mem profilaktyki. 

Wrzesień. Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
 

j.w. 

Informowanie 
uczniów i rodziców 
o postępach w na-
uce i zachowaniu. 

Zgodnie z WZO            
i procedurą 
kontaktów z 
rodzicami oraz 
terminami kon-
sultacji i porad 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
Nauczyciele. 
Pedagog szkolny. 

Analiza do-
kumentów. 

Wywiad. 
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ZADANIA SPOSÓB REALI-
ZACJI 

TERMIN ODPOWIEDZIALNY METODY 
EWALUACJ 
Uwagi 

oraz dyżurów 
nauczycielskich 

Porady i konsulta-
cje dla rodziców- 
terminy spotkań. 

Zgodnie z usta-
leniami Rady 
pedagogicznej. 

Wrzesień. 

Dyrektor, 
nauczyciele. 

Wpisy w 
dziennikach, 
notatki, listy 
obecności. 

Ustalanie reguł 
panujących w gru-
pie (kontrakty). 

Realizacja treści 
związanych z kultu-
rą zachowania. 

Troska o zasady 
zachowania: 

- rozmowy                        
z uczniami, rodzi-
cami, 

- gazetki, 

- bieżące przypo-
minanie o koniecz-
ności przestrzega-
nia przyjętych za-
sad postępowania. 

Ustalanie reguł 
podczas zajęć. 
 
Przestrzeganie 
zasad- cały rok. 
 
Treści związa-
ne z kulturą 
zachowania 
zgodnie z pro-
gramem „Kultu-
ra i szacunek 
tworzą mój do-
bry wizerunek”- 
termin zgodnie 
z Planem ze-
społu wycho-
wawczego. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
 Dyrektor .         
 Nauczyciele. 
 Pedagog szkolny. 

Analiza do-
kumentów. 

Obserwacja 

Uzgadnianie zasad 
postępowania                        
i współżycia                       
w szkole i przed-
szkolu 

- udział Samorządu 
Uczniowskiego                   
w aktualizacjach 
regulaminów, pro-
cedur postępowa-
nia, 

- propagowanie, 
kontraktów, zasad 
zachowania, regu-
laminów na gazet-
kach szkolnych, 
klasowych, przed-
szkola, 

- umożliwienie 
wnoszenia pomy-
słów dotyczących 
reguł zachowania 
w zależności od 

Zgodnie z Pla-
nem pracy Sa-
morządu 
Uczniowskiego 
oraz potrzeba-
mi placówki 

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 
Przewodnicząca 
Samorządu 
Uczniowskiego 
Rada Samorządu 
Uczniowskiego 

Analiza do-
kumentów. 



13 
 

ZADANIA SPOSÓB REALI-
ZACJI 

TERMIN ODPOWIEDZIALNY METODY 
EWALUACJ 
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potrzeb placówki. 

Promowanie 
uczniów osiągają-
cych wysokie wyni-
ki w nauce, pracu-
jących społecznie 
na rzecz szkoły, 
wybitne osiągnięcia 
sportowe i nauko-
we (gazetki, apele, 
strona interneto-
wa), za kulturę za-
chowania. 

Nagradzanie: 

- pochwały dyrekto-
ra szkoły 

- tytuł prymusa 
klasy i szkoły. 

Wykorzystywanie w 
pracy wychowaw-
czej pochwały opi-
sowej, „zachętek”, 
„motywek”. 

Cały rok. Dyrektor. 
Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
Nauczyciele. 
 

Analiza do-
kumentów. 

Prezentacje 
dorobku 
uczniów/ 
placówki. 

Wykorzystywanie 
katalogu kar                        
za niewłaściwe 
zachowanie wobec 
kolegów i nauczy-
cieli oraz nieprze-
strzeganie obo-
wiązków ucznia 
zgodnie z zapisami 
statutowymi i zapi-
sami zawartymi w 
procedurach po-
stępowania oraz 
regulaminach. 

Zgodnie z po-
trzebami. 

Dyrektor. 
Wychowawcy klas, 
przedszkola,  
pedagog szkolny, 
nauczyciele. 

Obserwacja. 

Wdrażanie                             
do współdziałania                       
w zespole małym                      
i dużym. 

Cały rok. Nauczyciele przed-
miotów.  
Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
Pedagog szkolny. 

Obserwacja. 
zachowania 
uczniów. 

Podejmowanie 
wspólnych działań 
wychowawczych,                 
w zakresie prze-
strzegania norm 
społecznych, 

Zgodnie                              
z planami ze-
społów nauczy-
cielskich                       
i postanowie-
niami Rady 

Nauczyciele przed-
miotów.  
Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
 Pedagog szkolny. 

Analiza do-
kumentów. 
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kształtowania po-
staw uczniów. 

Pedagogicznej. 

 Dbanie o wygląd 
korytarzy i klas. 

Cały rok. Dyrektor. 
Opiekunowie klas, 
poszczególnych 
tablic. 
Samorząd Uczniow-
ski. 

Obserwacja. 

Analiza do-
kumentów. 

Udział uczniów               
w uroczystościach 
lokalnych.  

Zgodnie                                  
z Kalendarzem 
imprez                             
i uroczystości 
szkolnych na 
dany rok szkol-
ny. 

Dyrektor. 
 Nauczyciele. 

Analiza do-
kumentów. 

2.UMIŁOWANIE OJ-

CZYZNY 

Uwrażliwianie na war-
tości związane z Oj-
czyzną. Wdrażanie do 
poszanowania regionu 
i kraju. 

Kształtowanie postawy 
obywatelskiej. 

Pasowanie 
uczniów klas I. 

Wrzesień- 
zgodnie z Ka-
lendarzem im-
prez i uroczy-
stości szkol-
nych. 

Dyrektor. 

Wychowawcy klas I, 
nauczyciele zgodnie 
przydziałem dodat-
kowych czynności. 

Analiza do-
kumentów. 

Prezentacja, 
wystawa. 

Pasowanie 
uczniów klas I na 
czytelnika biblioteki 
szkolnej. 

Zgodnie z pla-
nem pracy Bi-
blioteki szkol-
nej. 

Bibliotekarz. 

Wychowawcy klas I. 

Analiza do-
kumentów. 

 Pożegnanie ab-
solwentów. 

Czerwiec. Dyrektor. 

Wychowawcy klas 
VI, Samorząd 
Uczniowski 

Analiza do-
kumentów. 

 Apel rozpoczyna-
jący rok szkolny. 

Wrzesień. Dyrektor. 
Samorząd Uczniow-
ski. 

 

Obchody Święta 
Niepodległości Pol-
ski. 

Listopad. Zgodnie z Kalenda-
rzem imprez                           
i uroczystości szkol-
nych. 

Analiza do-
kumentów. 

Obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja. 

Maj. j.w Analiza do-
kumentów 

 Dzień Edukacji 
Narodowej. 

Październik. j.w. Analiza do-
kumentów. 

 Tematyka godzin 
wychowawczych, 
wychowania przed-
szkolnego                            
i przedmiotów do-
tycząca patrioty-
zmu, symboli naro-
dowych, praw                           

Wg planu wy-
chowawców 
klas, nauczy-
cieli przedmio-
tów. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 

Nauczyciele (j. pol-
ski, historia i społe-
czeństwo, muzyka). 

Analiza do-
kumentów. 
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i obowiązków oby-
wateli. 

Tematyka związa-
na z terminem 
Państwo (wolne 
wybory, wolność 
słowa, organy wła-
dzy państwowej 
itp.). Stolica kraju. 

Zgodnie  z 
podstawą pro-
gramową histo-
rii i społeczeń-
stwa, planem 
godzin wycho-
wawczych, 
edukacji wcze-
snoszkolnej. 

Nauczyciel historii-
społeczeństwa. wy-
chowawcy klas. Na-
uczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej. 

 

Tematyka związa-
na  z regionem 
(„Mała Ojczyzna”)                    
na godzinach wy-
chowawczych, wy-
chowania przed-
szkolnego, edukacji 
wczesnoszkolnej               
i innych przedmio-
tach: 

- historia miejsco-
wości 

- władze gminy 

- sposoby powoły-
wania władz lokal-
nych 

- obyczaje, trady-
cja, legendy 

- mieszkańcy. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas i nauczy-
cieli przedmio-
tów. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola eduka-
cji wczesnoszkolnej 
i nauczyciele 
przedmiotów (histo-
ria i społeczeństwo, 
muzyka, j. polski, 
godzina wychowaw-
cza). 

Analiza do-
kumentów. 

 Wycieczki po oko-
licy. 

j.w. j.w. Analiza do-
kumentów. 

Prezentacja, 
wystawa. 

Obchody  Święta 
Patrona Szkoły. 

Eksponowanie syl-
wetki Patrona 
Szkoły. 

Czerwiec. 

Gazetka infor-
macyjna- cały 
rok. 

Dyrektor. 
 Samorząd 
Uczniowski. 
 Nauczyciele zgod-
nie z Kalendarzem 
imprez i uroczysto-
ści szkolnych. 
 

Wystawa.  

Analiza do-
kumentów. 

Troska o odpo-
wiedni strój pod-
czas uroczystości 
szkolnych. 

Cały rok Wychowawcy klas, 
przedszkola.  
Rodzice. 

Obserwacja. 

Rozmowa. 
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Troska o ceremo-
niał szkolny. 

Zgodnie z Ka-
lendarzem im-
prez i uroczy-
stości szkol-
nych 

Samorząd Uczniow-
ski. 
Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego. 
Wychowawcy klas. 

Obserwacja. 

Analiza do-
kumentów. 

Sylwetki wielkich 
Polaków (Dni Pa-
pieskie, kompozy-
torzy, pisarze, po-
eci). 

Ludzie zasłużenie 
dla rozwoju kultury 
polskiej ( wg pod-
stawy programo-
wej): 

J. Matejko 

S. Moniuszko 

H. Sienkiewicz 

S. Wyspiański 

A. Mickiewicz 

H. Modrzejewska 

J. Piłsudski 

- realizacja tematy-
ki na poszczegól-
nych przedmiotach 
i wychowania 
przedszkolnego, 
edukacji wcze-
snoszkolnej 

- apele 

-zajęcia lekcyjne                
i pozalekcyjne 

- gazetki tematycz-
ne. 

Zgodnie  pla-
nem zajęć z 
poszczegól-
nych przedmio-
tów, wychowa-
nia przedszkol-
nego biblioteki, 
zajęć pozalek-
cyjnych  

Nauczyciele. 
Wychowawcy klas, 
przedszkola, eduka-
cji wczesnoszkolnej. 
Bibliotekarz. 

j.w. 

Poznawanie pieśni, 
tańców i symboli 
narodowych ( w 
tym hymnu naro-
dowego, pieśni 
patriotycznych) 

Zgodnie z pla-
nem  zajęć. 

Nauczyciele muzyki, 
historii i społeczeń-
stwa, edukacji 
wczesnoszkolnej, 
języka polskiego, 
plastyki. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 

Analiza do-
kumentów. 

 Poznawanie sym-
boli unijnych (flaga, 

Zgodnie z pla-
nem  zajęć. 

Nauczyciele historii    
i społeczeństwa, 

Analiza do-
kumentów 
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hymn) edukacji wcze-
snoszkolnej, języka 
polskiego. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 

lub wywiad                                  
z nauczycie-
lami i wy-
chowawcami 
klas. 

Poznawanie historii 
walk o niepodle-
głość Polski – 
zbrojna i bezkrwa-
wa. 

Zgodnie z pla-
nem i podstawą 
programową 
historii i społe-
czeństwa. 

Nauczyciel historii               
i społeczeństwa. 

Analiza do-
kumentów. 

3.WYCHOWANIE DLA 
POKOJU 

Respektowanie kata-
logu praw i obowiąz-
ków  człowieka. 

Tematyka godzin 
wychowawczych 
dotycząca pokoju, 
tolerancji wśród 
ludzi. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas. 

Wychowawcy klas. Analiza do-
kumentów. 

Zapoznanie 
uczniów z przykła-
dami konfliktów 
między ludźmi i 
sposobami ich 
rozwiązywania. 

Zgodnie z pla-
nem godzin 
wychowaw-
czych, historii              
i społeczeń-
stwa. 

Wychowawcy klas, 
nauczyciel historii                  
i społeczeństwa. 

 

Zapoznanie                        
i przypominanie 
praw i obowiązków  
uczniów. 

Zgodnie z pla-
nami godzin 
wychowaw-
czych, zajęć 
edukacji wcze-
snoszkolnej, 
wychowania 
przedszkolnego 
oraz potrzeba-
mi szkoły/ 
przedszkola. 

Wychowawcy klas.  
Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego. 
Pedagog szkolny. 

Analiza do-
kumentów. 

Zapoznanie ze 
sposobami niesie-
nia pomocy innym: 

- telefony alarmowe 

- instytucje działa-
jące na rzecz prze-
strzegania praw 
dziecka i człowieka 

- osoby w szkole, 
do których można 
zwrócić się o po-
moc 

- program „Ratuję                    
i uczę ratować” 

Zgodnie z pla-
nami godzin 
wychowaw-
czych, zajęć 
edukacji wcze-
snoszkolnej, 
wychowania 
przedszkolnego 
przyrody oraz 
potrzebami 
szkoły. 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele eduka-
cji wczesnoszkolnej, 
wychowania przed-
szkolnego, nauczy-
ciel przyrody, peda-
gog szkolny.       

Analiza do-
kumentów. 
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-realizacja kampa-
nii, programów, 
tematyki związanej 
ze sposobami po-
mocy drugiemu 
człowiekowi. 

 Troska o prze-
strzeganie praw 
dziecka. 

Cały rok Wychowawcy klas                
i przedszkola. 

 Pedagog szkolny. 

Nauczyciele, inni 
pracownicy szkoły 

Rozmowy              
z uczniami. 

Zwracanie uwagi 
na zachowania 
świadczące o dys-
kryminacji wśród 
uczniów i podej-
mowanie działań w 
kierunku eliminacji 
w/w zachowań. 

Praca ciągła Wszyscy pracowni-
cy szkoły. 

Wychowawcy klas. 

Pedagog szkolny. 

Rozmowy                       
z uczniami 

Realizacja tematyki  
norm społecznych, 
bezpieczeństwa na 
poszczególnych 
przedmiotach. 

Cały rok Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
Pedagog szkolny. 
Nauczyciele.  

Analiza do-
kumentów. 
Gazetki. 
Obserwacja 
zachowania 
uczniów. 

Troska o wzajemne 
zwracanie się do 
siebie( reagowanie 
na nieprawidłowe 
zachowanie). 

Cały rok Wychowawcy, Pe-
dagog szkolny, Na-
uczyciele, inni pra-
cownicy szkoły 

Rozmowy              
z uczniami. 

Zwracanie uwagi 
na używanie form 
grzecznościowych. 

Cały rok  Nauczyciele. 
Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
Pracownicy szkoły, 
przedszkola. 

Obserwacja. 

Rozmowa. 

 Realizacja tematów 
związanych z wy-
borem wartości. 

Cały rok/ zgod-
nie z planem 
wychowaw-
czym. W kl. VI 
w ramach pro-
gramu „Kultura 
i szacunek two-
rzą Twój dobry 
wizerunek”. 

Wychowawcy klas 
Pedagog szkolny              
( w tym pedagodzy 
specjaliści) 
Nauczyciele 

Analiza do-
kumentów. 

 Realizacja progra-
mu „Kultura i sza-
cunek tworzą Twój 
dobry wizerunek” w 

II półrocze Wychowawcy klas/ 
pedagog szkolny 

Analiza do-
kumentów 



19 
 

ZADANIA SPOSÓB REALI-
ZACJI 

TERMIN ODPOWIEDZIALNY METODY 
EWALUACJ 
Uwagi 

kl. I, IV, przedszko-
lu, oddziale przed-
szkolnym. 

4.WYCHOWANIE              

W RODZINIE 

Uwrażliwienie na war-
tości związane z rodzi-
ną, tradycją . 

Kształtowanie umiejęt-
ności podejmowania 
działań na rzecz rodzi-
ny. 

Stwarzanie okazji                   
do współpracy rodzi-
ców ze szkołą. 

Organizacja imprez 
z okazji Dni Dziad-
ka, Babci, Matki, 
Ojca. 

Styczeń. 

Maj. 

Czerwiec. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 

Nauczyciele zgod-
nie z kalendarzem 
imprez i uroczysto-
ści szkolnych na 
dany rok szkolny 

Analiza do-
kumentów. 
Rozmowy z 
uczestnikami 
uroczystości. 

Organizacja wy-
chowania do życia 
w rodzinie. 

Wg planu pracy 
szkoły. 

Dyrektor 
Nauczyciel wycho-
wania do życia w 
rodzinie. 

Analiza do-
kumentów. 

 Tematyka godzin 
wychowawczych, 
edukacji wcze-
snoszkolnej, wy-
chowania przed-
szkolnego, po-
szczególnych 
przedmiotów po-
święconych rodzi-
nie,   jej roli w życiu 
człowieka. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 

Nauczyciele j. an-
gielskiego, wycho-
wania do życia w 
rodzinie, j. polskie-
go. 

 

Realizacja tematyki 
związanej z kole-
żeństwem, przy-
jaźnią, pomocą , 
współpracą na po-
szczególnych 
przedmiotach. 

Wg planów 
poszczegól-
nych przedmio-
tów, w tym wy-
chowania do 
życia w rodzi-
nie, j. angiel-
skiego, godzin 
wychowaw-
czych 

Nauczyciel po-
szczególnych 
przedmiotów. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 

Analiza do-
kumentów 

Organizacji Wigilii 
klasowych lub spo-
tkań przedświą-
tecznych. 

Grudzień. Wychowawcy klas. 
Samorządy klaso-
we. 

j.w. 

 Organizacja pro-
gramów poświęco-
nych tradycji Boże-
go Narodzenia. 

Grudzień. Nauczyciele, zgod-
nie z Kalendarzem 
imprez i uroczysto-
ści szkolnych. 

Analiza do-
kumentów. 

Organizacja miko-
łajek. 

Grudzień. Dyrekcja Samorząd 
Uczniowski, Rada 
Rodziców 

Analiza do-
kumentów. 

Organizacja kon-
kursów literackich, 

Wg planów 
zespołów 

Członkowie zespo-
łów przedmioto-

Analiza do-
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plastycznych po-
święconych rodzi-
nie, wartościach              
z niej wypływają-
cych. 

przedmioto-
wych. 

wych. kumentów. 

Realizacja szkoleń 
dla rodziców, spo-
tkań roboczych, 
lekcji otwartych. 

Wg planów 
wychowawców 
klas. 

Wychowawcy klas. 
Pedagog szkolny. 

Analiza do-
kumentów 

Indywidualne spo-
tkania z rodzicami, 
odwiedziny w do-
mu. 

Zgodnie z po-
trzebami. 

Wychowawcy klas 
Pedagog szkolny 

Analiza do-
kumentów. 

Wywiady. 

Wykorzystanie 
strony internetowej 
szkoły jako łączni-
ka na linii szkoła- 
dom. 

Cały rok. Nauczyciele zgod-
nie z przydziałem 
dodatkowych czyn-
ności. 
Dyrekcja. 

Strona inter-
netowa szko-
ły. 

Udział rodziców                
w imprezach i uro-
czystościach 
szkolnych i przed-
szkolnych. 

Zgodnie z Ka-
lendarzem im-
prez i uroczy-
stości szkol-
nych. 

Wychowawcy klasy, 
przedszkola. 
Pedagog szkolny. 

Analiza do-
kumentów. 
Rozmowa. 

Zaangażowanie 
rodziców do kontro-
li pracy uczniów- 
prace domowe, 
wyposażenie do 
szkoły, zawartość 
tornistrów.  

Cały rok szkol-
ny 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
Nauczyciele. 
Pedagog szkolny. 

 

Przestrzeganie 
Procedury kontak-
tów nauczycieli                
z rodzicami. 

Cały rok szkol-
ny. Zgodnie z 
Procedurą kon-
taktów z rodzi-
cami.  

Wychowawcy klas. 

Nauczyciele.  
Rodzice. 

 

5.ETOS PRACY 

Kształtowanie umiejęt-
ności podejmowania 
działań na rzecz wła-
snego rozwoju. 

Poznawanie wartości 
edukacji. 

Współpraca w plano-
waniu i realizacji pro-
cesów wychowaw-
czych. 

Organizacja kon-
kursów  

Wg planów 
konkursów. 

Dyrektor. 
Nauczyciele zgod-
nie z planem. 

 

Przeprowadzanie 
badań wiadomości 
i umiejętności 
uczniów. 

Zgodnie z przy-
jętym termina-
rzem Rady pe-
dagogicznej                  
i instytucji 
przeprowadza-
jących badania. 

Dyrekcja 

Zespół ds. badania 
osiągnięć uczniów 

Analizy 
sprawdzia-
nów prób-
nych. 

Współdziałanie 
nauczycieli w za-
kresie rozwiązywa-

Zgodnie z pla-
nami zespołów 
klasowych oraz 

Dyrektor. 
Przewodniczący 
zespołów. 

Analiza do-
kumentów 
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Znaczenie pracy w 
życiu człowieka 

nia problemów wy-
chowawczych, ana-
lizy efektów pracy 
uczniów. 

przedmioto-
wych. 

Członkowie zespo-
łów. 

Tematyka godzin 
wychowawczych, 
zajęć edukacji 
wczesnoszkolnej, 
wychowania przed-
szkolnego związa-
na z pracą człowie-
ka. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 

Analiza do-
kumentów. 

Wdrażanie uczniów 
do poznawania 
siebie, własnych 
umiejętności, zain-
teresowań. 

Cały rok szkol-
ny. 

Nauczyciele Obserwacja 
zachowania 
uczniów. 
Rozmowy            
z uczniami 

Udział w akcjach 
na rzecz innych 
ludzi, zwierząt. 

Zgodnie z po-
trzebami. 

Samorząd Uczniow-
ski . 
Rodzice. 
 Nauczyciele. 

Analiza do-
kumentów. 

Pomoc w nauce, 
rozwoju ucznia- 
zajęcia  dydaktycz-
no- wyrównawcze, 
rewalidacyjne, lo-
gopedyczne, gim-
nastyka korekcyj-
na, pomoc świetli-
cy, zajęcia korek-
cyjno- kompensa-
cyjne, wyrównujące 
szanse edukacyj-
ne. 

Cały rok, zgod-
nie z rozkładem 
zajęć dydak-
tycznych. 

Nauczyciele. 
Dyrektor. 

Analiza do-
kumentów 

Umożliwienie 
uczniom udziału               
w zajęciach rozwi-
jających ich  zainte-
resowania i uzdol-
nienia. 

Cały rok, zgod-
nie z planem 
zajęć. 

Dyrektor. 
Pedagog szkolny. 
Nauczyciele przed-
miotów. 
Nauczyciel świetlicy. 

j.w. 

Prezentacja hobby             
- zainteresowań 
uczniów- godziny 
wychowawcze. 

Zgodnie z pla-
nem wycho-
wawców klas. 

Wychowawcy klas. j.w. 

Organizacja spo-
tkań z ciekawymi 
ludźmi                      
( w tym z przed-

Zgodnie z po-
trzebami 

Wychowawcy klas, 
wychowawcy edu-
kacji wczesnoszkol-
nej, wychowania 

j.w. 
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stawicielami zawo-
dów). 

przedszkolnego. 

Pedagog szkolny. 

Poznawanie specy-
fiki wybranych za-
wodów. 

Zgodnie z zapi-
sami podstawy 
programowej. 

Wychowawcy edu-
kacji wczesnoszkol-
nej, wychowania 
przedszkolnego. 
Nauczyciele. 

 

 

Zaangażowanie 
rodziców w realiza-
cję zadań związa-
nych przygotowa-
niem uczniów do 
sprawdzianu ze-
wnętrznego. 

Zgodnie z 
przeprowadzo-
nymi spraw-
dzianami prób-
nymi. 

Wychowawcy klas 
VI 

Pedagog szkolny 

j.w 

6.W ZGODZIE                    
Z NATURĄ 

Wdrażanie do troski              
o przyrodę i środowi-
sko. 

 

 Sprzątania Świata. Wrzesień. Wychowawcy klas. 
Nauczyciel przyro-
dy. 
Samorząd Uczniow-
ski. 

 

Tematyka godzin 
wychowawczych, 
edukacji wcze-
snoszkolnej, wy-
chowania przed-
szkolnego, po-
szczególnych 
przedmiotów zwia-
nych z treściami 
ekologicznymi. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas i nauczy-
ciela przyrody. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola.  
Nauczyciel.  

Analiza do-
kumentów. 

Poznawanie wpły-
wu środowiska na 
zdrowie człowieka. 

Zgodnie z pla-
nem przedmio-
tów. 

Nauczyciel przyro-
dy, wychowawcy 
edukacji wcze-
snoszkolnej, wy-
chowawcy klas. 

Analiza do-
kumentów. 

 Wycieczki po naj-
bliższej okolicy. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas, przed-
szkola, nauczy-
cieli przedmio-
tów. 

Wychowawcy klas. 
Nauczyciele. 

 

Udział w progra-
mach i akcjach 
ekologicznych. 

Zgodnie z ofer-
tami. 

Nauczyciel przyrody 
Pedagog szkolny. 
Dyrektor. 
Wychowawcy klas, 
przedszkola.  
Rodzice. 

Analiza do-
kumentów 

7.KULTURA CZASU Obchody świąt i Zgodnie z Ka- Wychowawcy klas. Analiza do-
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WOLNEGO 

Wprowadzanie w świat 
kultury i sztuki. 

Kształtowanie potrzeby 
uczestnictwa w kultu-
rze. 

Wykorzystanie zaso-
bów placówki i środo-
wiska na rzecz wza-
jemnego rozwoju. 

uroczystości-
zgodnie z przyję-
tym na dany rok 
szkolny Kalenda-
rzem imprez i uro-
czystości szkol-
nych. 

lendarzem im-
prez i uroczy-
stości szkol-
nych. 

Samorządy klaso-
we. 

kumentów. 

Organizacja wycie-
czek, pikników itp. 

Zgodnie z po-
trzebami i ofer-
tami. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
Pedagog szkolny. 
Nauczyciele przed-
miotów. 

j.w. 

 Wyjazdy do kina, 
teatru, filharmonii, 
muzeum, miejsc 
wypoczynku. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas, przed-
szkola, peda-
goga szkolnego                
i potrzebami 
szkoły. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
Pedagog szkolny. 
Nauczyciele przed-
miotów. 

j.w. 

Współpraca z Bi-
blioteką Gminną w 
zakresie propago-
wania czytelnictwa, 
lekcji bibliotecz-
nych. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas, przed-
szkola, peda-
goga szkolnego                
i potrzebami 
szkoły. 

Wg planu wycho-
wawców klas, 
przedszkola, peda-
goga szkolnego                
i potrzebami szkoły. 

j.w. 

Udział uczniów w 
imprezach, spekta-
klach, koncertach i 
innych dobrach 
kultury zgodnie z 
ofertą Gminnego 
Ośrodka Kultury. 

Zgodnie z ofer-
tą GOK. 

Nauczyciele 
Wychowawcy klas, 
przedszkola.  
Dyrektor.  

Analiza do-
kumentów. 

 Prezentacja. 

Wystawy. 

Nauka kontaktu                        
z działami sztuki. 

Uczeń jako widz 
lub aktor. 

Uczeń jako twórca 
lub odbiorca dzieła 
literackiego, pla-
stycznego, mu-
zycznego. 

Zgodnie z pod-
stawą progra-
mową j. pol-
skiego, plastyki, 
muzyki. 

Zgodnie z ofer-
tami bibliotek 
(szkolnej, 
gminnej, GOK, 
wycieczek). 

Dyrektor. 
Nauczyciele (muzy-
ka, plastyka, j. pol-
ski). 
Pedagog szkolny. 
Organizatorzy wy-
cieczek. 

Analiza do-
kumentów. 

Dyskoteki szkolne 
lub zabawy ta-
neczne. 

Wyjaśnianie zasad 
zachowania pod-

Zgodnie z pla-
nem Samorzą-
du Uczniow-
skiego, wycho-
wania fizyczne-

Samorząd Uczniow-
ski. 
Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego. 
Wychowawcy klas. 

j.w. 
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czas zabawy ta-
necznej. 

go. 

Zgodnie z po-
trzebami 
uczniów. 

Nauczyciele W-F. 

 Prezentacja talen-
tów i dorobku 
uczniów. 

Zgodnie z Ka-
lendarzem im-
prez i uroczy-
stości szkol-
nych. 

Nauczyciele 
Wychowawcy klas, 
przedszkola.  
Dyrektor. 

 

Nauka komuniko-
wania się za po-
mocą komputera            
i technologii infor-
macyjno-
komunikacyjnej. 

Poszanowanie 
prywatności oraz 
zasad etycznych                 
i prawnych związa-
nych z korzysta-
niem z komputera                 
i Internetu. 

Zgodnie z pla-
nem przedmio-
tów. 

Nauczyciele zajęć 
komputerowych,              
j. polskiego. Wy-
chowawcy klas. 

 

Nauka dokonywa-
nia właściwych 
wyborów- Mass 
media. 

Zgodnie z pod-
stawą progra-
mową wycho-
wania do życia 
w rodzinie, pla-
nem godzin 
wychowaw-
czych, j. pol-
skiego. 

Nauczyciel wycho-
wania do życia w 
rodzinie, wycho-
wawcy klas, wy-
chowawcy edukacji 
wczesnoszkolnej. 

 

Wyjaśnianie reguł 
w trakcie rywaliza-
cji sportowej. 

Respektowanie 
przepisów gry i tzw. 
„czystej gry”. 

Nauka zasad kultu-
ralnego kibicowa-
nia. 

Zgodnie z pod-
stawą progra-
mową wycho-
wania fizyczne-
go. 

Nauczyciele W-F  

Umożliwienie 
uczniom korzysta-
nia z dodatkowych 
zajęć na terenie 
miejscowości- 
GOK, „Orlik” 

Zgodnie z po-
trzebami 
uczniów i ofertą 
instytucji 
współpracują-
cych. 

Dyrektor. 
Wychowawcy klas. 
 

 

Korzystanie z ofert Zgodnie z pla- Pracownicy GOK Analiza do-
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świetlic wiejskich w 
miejscach za-
mieszkania 
uczniów- przepływ 
informacji. 

nem pracy 
GOK w Dźwie-
rzutach. 

(przepływ informa-
cji). 
Wychowawcy klas 

kumentów. 

8.WYCHOWANIE 
ZDROWOTNE                      
I PROFILAKTYKA 
UZALEŻNIEŃ 

Wyrabianie poczucia 
odpowiedzialnościza 
zdrowie i bezpieczeń-
stwo własne i innych. 

Organizacja kół 
zainteresowań. 

Zgodnie z pla-
nem zajęć po-
zalekcyjnych 

Dyrektor. 

 Opiekunowie kół 
zainteresowań. 

Analiza do-
kumentów 

 Tematyka godzin 
wychowawczych , 
przedmiotów, doty-
cząca sposobu 
spędzania czasu 
wolnego, organiza-
cji uczenia się. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas. 

Wychowawcy klas. 
Nauczyciele.  
Pedagog szkolny 

j.w 

 Tematyka godzin 
wychowawczych, 
edukacji wcze-
snoszkolnej, 
przedszkola doty-
cząca emocji, spo-
sobu ich wyraża-
nia, wartości waż-
nych w życiu czło-
wieka. 

Wykorzystanie re-
akcji czytelniczych 
do pozytywnego 
wyrażania emocji, 
stosunku do posta-
ci literackiej.  

Wg planu wy-
chowawców 
klas, nauczy-
cieli przedmio-
tów, świetlicy, 
religii. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
Nauczyciele j. pol-
skiego, edukacji 
wczesnoszkolnej, 
świetlicy, religii. 
Pedagog szkolny. 

j.w 

Tematyka godzin 
wychowawczych, 
klas I-III, przed-
szkola związanej 
ze środkami psy-
choaktywnymi. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas/ pedagoga 
szkolnego 

Wychowawcy klas/ 
pedagog szkolny. 

Tematyka 
dostosowana 
do wieku, w 
ramach profi-
laktyki 
pierwszorzę-
dowej. 

Analiza do-
kumentów. 

Wykaz instytucji/ 
osób do których 
mogą zwrócić się   
o pomoc rodzice/ 
uczniowie w pla-
cówce i środowi-
sku- gazetki szkol-
ne, strona interne-

Zgodnie z re-
komendacjami 
ewaluacji we-
wnętrznej. 

Pedagog szkolny/ 
zespół zadaniowy 
ds. ewaluacji we-
wnętrznej 

Analiza do-
kumentów. 
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towa placówki 

Organizowanie 

szkoleń dla rodzi-

ców, nauczycieli, 

pracowników ob-

sługi związanych               

z narkotykami w 

zakresie uregulo-

wań prawnych, 

dostępności narko-

tyków, przyczyn 

narkomanii. 

Według planu 
wychowawców, 
pedagoga 
szkolnego. 

Wychowawcy, pe-
dagog szkolny. 

Współpraca 
z instytucja-
mi lokalnymi 
i ponadlokal-
nymi 

Prowadzenie zajęć 
z uczniami z zakre-
su edukacji praw-
nej- konsekwencje 
prawne stosowania 
różnych form 
przemocy, posia-
dania narkotyków. 

Według planów 
wychowawców, 
pedagoga 
szkolnego. 

Wychowawca, pe-
dagog szkolny. 

Współpraca 
z Policją. 

Podejmowanie 
współpracy z insty-
tucjami w zakresie 
zapobiegania uza-
leżnieniom- szko-
lenia, oferty profi-
laktyczne. 

Według planów 
wychowawców, 
pedagoga 
szkolnego. 

Wychowawca, pe-
dagog szkolny. 

Analiza do-
kumentów. 

Informowanie ro-

dziców o koniecz-

ności kontrolowa-

nia sposobów spę-

dzania czasu wol-

nego przez dzieci 

oraz troska o orga-

nizację w/w zajęć. 

Według planów 
wychowawców, 
pedagoga 
szkolnego. 

Wychowawca, pe-
dagog szkolny, na-
uczyciele. 

Analiza do-
kumentów. 

Szkolenia rodziców 

w zakresie profilak-

tyki domowej (al-

kohol, papierosy, 

narkotyki). 

Według planów 
wychowawców, 
pedagoga 
szkolnego. 

Wychowawca, pe-
dagog szkolny, na-
uczyciele. 

Analiza do-
kumentów. 

Współpraca z ro-

dzicami w zakresie 

bezpiecznego ko-

W bieżącej 
pracy. 

Wychowawca, na-
uczyciele, pedagog 
szkolny. 

Analiza do-
kumentów. 
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rzystania z nowych  

mediów- porady, 

konsultacje, szko-

lenia, gazetki 

szkolne. 

Zwracanie uwagi 

na zasady bez-

piecznego korzy-

stania z mediów                  

( w tym wybór pro-

gramów TV, czas 

spędzany przed 

telewizorem, kom-

puterem, z telefo-

nem komórkowym). 

W bieżącej 
pracy. 

Wychowawca, na-
uczyciele, pedagog 
szkolny. 

Analiza do-
kumentów. 

Szkolenia i wymia-

na doświadczeń 

nauczycieli w za-

kresie zapobiega-

nia uzależnieniom, 

cyberprzemocy. 

Według planów 
wychowawców, 
pedagoga 
szkolnego. 

Wychowawca, pe-
dagog szkolny, na-
uczyciele. 

Analiza do-
kumentów. 

Realizacja progra-

mów profilaktycz-

nych, wychowaw-

czych w zakresie 

zapobiegania uza-

leżnieniom, prze-

mocy, w tym cy-

berprzemocy. 

Zgodnie ze 
zdobytymi cer-
tyfikatami oraz 
potrzebami 
uczniów. 

Pedagog szkolny 
wychowawcy klas, 
przedszkola, na-
uczyciele. 

Analiza do-
kumentów 

Realizacja warszta-

tów z uczniami, 

rodzicami, nauczy-

cielami, pracowni-

kami obsługi zwią-

zanych z zapobie-

ganiem uzależnie-

niom, w tym uza-

leżnieniom beha-

wioralnym (telefon 

komórkowy, tablet, 

komputer). 

Zgodnie z 
WDN. 

Dyrektor, nauczycie-
le, wychowawcy, 
pedagog szkolny. 

Analiza do-
kumentów. 
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 Organizacja roz-
grywek sporto-
wych. 

Wg planu kon-
kursów i na-
uczycieli W-F 

Nauczyciele W-F. 
Samorząd Uczniow-
ski. 
Dyrektor. 

 

 Organizacja kon-
kursów. 

Wg planu kon-
kursów. 

Dyrektor. 

 Nauczyciele. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 

 Organizatorzy kon-
kursów. 

 

 Organizacja spo-
tkań z poezją, lite-
rackich. 

Wg planu ze-
społu humani-
stycznego 

Członkowie zespołu 
humanistycznego 
lub chętni nauczy-
ciele. 

 

Przygotowywanie 
inscenizacji zgod-
nie z Kalendarzem 
imprez i uroczysto-
ści szkolnych. 

Wg Kalendarza 
imprez i uro-
czystości 
szkolnych i 
planu zespołu 
humanistycz-
nego. 

Nauczyciele i człon-
kowie zespołu hu-
manistycznego. 

 

 Realizacja tematy-
ki związanej                                      
z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas, nauczy-
cieli techniki,  
W-F, przed-
szkola. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
Nauczyciele techni-
ki,  W-F. 

j.w. 

Organizacja spo-
tkań z Policją. 

Wg planu wy-
chowawców 
klas, przed-
szkola, peda-
goga szkolne-
go. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 

Pedagog szkolny. 

j.w. 

 Wdrażanie do dba-
łości o higienę. 

Cały rok szkol-
ny. 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. Na-
uczyciele. 

Pielęgniarka medy-
cyny szkolnej. 

j.w. 

Realizacja tematyki 
związanej z troską           
o zdrowie psy-
chiczne i fizyczne. 

Zgodnie z pla-
nem wycho-
wawców klas, 
przedszkola, 
nauczycieli 
przedmiotów, 
pedagoga 

Wychowawcy klas, 
przedszkola. 
Nauczyciele przed-
miotów. 
Pedagog szkolny. 
 

j.w. 
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szkolnego, wy-
chowania do 
życia w rodzinie 

Tematyka dotyczą-
ca zapobiegania 
chorobom przeno-
szonym drogą kro-
pelkową (zasady 
postępowania ro-
dziców, uczniów, 
nauczycieli). 

Zgodnie z pla-
nem wycho-
wawców klas, 
nauczycieli 
przedmiotów, 
pedagoga 
szkolnego 

Wychowawcy klas, 
przedszkola.  
Nauczyciele przed-
miotów. 
Pedagog szkolny. 
 

j.w 

Zapoznawanie                  
z zasadami bez-
pieczeństwa pod-
czas przerw i lekcji, 
w tym podczas: 

- aktywności fi-
zycznej 

- ruchu drogowego 

- obsługi urządzeń 

- obsługiwania się 
komputerem 

-pobytu i bezpiecz-
nego zachowania 
w domu 

- obserwacji przy-
rodniczej. 

Zgodnie z pod-
stawą progra-
mową W-F. 
zajęć technicz-
nych, przyrody, 
zajęć kompute-
rowych. 

Zgodnie z pla-
nem godzin 
wychowaw-
czych. 

Nauczyciele przed-
miotów. Wycho-
wawcy klas. 

 

Korzystanie z ofert 
profilaktycznych. 

Zgodnie z ofer-
tami. 

Dyrekcja, wycho-
wawcy klas, peda-
gog szkolny 

j.w. 

 Opieka nad 
uczniami- zbiórki 
rzeczowe, doży-
wianie, akcje typu 
„Szklanka mleka”, 
„Owoce i warzywa 
w szkole”. 

Zgodnie z 
umowami z 
ARR, Agrovis w 
Markajmach. 
Programem 
GOPS-u. 

Planami pracy 
zespołu wy-
chowawczego, 
pedagoga 
szkolnego. 

Pedagog szkolny 
Wychowawcy klas, 
oddziału przed-
szkolnego. 
Dyrektor. 

j.w. 

Podejmowanie 
współpracy w 
sprawie warunków 
bytowych uczniów   
i sposobów spra-

Zgodnie z po-
trzebami 

Dyrektor. 
Wychowawcy klas. 
Pedagog szkolny. 

j.w. 
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wowania nad opieki 
nad dziećmi. 

- GOPS/ asystenci 
rodzin 

-Urząd Gminy 

-GKRPA 

-Sąd/ kuratorzy 
sądowi 

-Policja 

-PCPR 

- Ośrodek zdrowia 

Szczegółowe zadania z zakresu profilaktyki zawarte zostały w Szkolnym programie profilak-
tyki. 

 

 

12. Monitoring 

 
1. Nagrania video 
2. Zdjęcia 
3. Artykuły prasowe 
4. Ankiety 
5. Obserwacja 
6. Rozmowy z rodzicami, uczniami 
7. Losy absolwentów 
8. Strona internetowa szkoły 

 
 
 
 

 
13. Postanowienia końcowe 

 

Na podstawie Programu wychowawczego i jego ewaluacji corocznie planuje się pracę wy-

chowawczo- opiekuńczą szkoły- plany wychowawców klas, pedagoga szkolnego, Samorzą-

du Uczniowskiego, zespołów przedmiotowych nauczycieli. Zadania z zakresu wychowania  

zdrowotnego i profilaktyki  uzależnień zawarte są w Szkolnym programie profilaktyki , Klaso-

wym programie profilaktyki, Planie pracy pedagoga szkolnego. 

Sposoby kontaktów z rodzicami reguluje Procedura kontaktów nauczycieli z rodzicami. 

Sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia reguluje Procedura postępowania w sytu-

acjachzagrożenia i kryzysowych. Zasady zachowania uczniów zawarte zostały w kryteriach 
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oceny zachowania oraz Regulaminie ucznia, Regulaminie zachowania podczas lekcji i zajęć 

pozalekcyjnych. 

  

zmodyfikowany na podstawie ewaluacji wewnętrznych w roku szkolnym 2015/2016. 

Opracowanie Danuta Gutysz przy współpracy z zespołami ds. ewaluacji wewnętrznych w roku szkol-

nym 2015/2016. 


