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Motto  
“W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, 

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, 

aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

to znaczy ażeby również umiał bardziej być 

nie tyko z drugimi, ale i dla drugich” 

 
Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980) 

 

 
MISJA SZKOŁY 

  

„NASZA SZKOŁA JEST BEZPIECZNYM MIEJSCEM, GDZIE KOMPETENTNY 

NAUCZYCIEL DĄŻY DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA W ATMOSFERZE 

ŻYCZLIWOŚCI I POSZANOWANIA JEGO GODNOŚCI”. 
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I.PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

SZKOŁY 

Szkoła realizuje cele wychowawcze wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Ustawy o Systemie 

Oświaty, Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz Statutu Szkoły.  

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Program Wychowawczy Szkoły opracowano na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań 

rodziców oraz środowiska wychowawczego uczniów. Został on opracowany w oparciu                  

o przeprowadzoną rozmowę wśród rodziców i uczniów. Rozmowa została przeprowadzone na 

początku roku szkolnego 2016/2017. Pewne zadania zostały dodane w oparciu                               

o przeprowadzone obserwacje wychowawców,  pedagoga szkolnego, nauczycieli, a także na 

podstawie wniosków z ewaluacji programu wychowawczego realizowanego w roku szkolnym 

2015/2016.  

 

Ponadto program wychowawczy uwzględnia priorytety ustalone przez MEN. Priorytety 

te dotyczą: 

1. Upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród  

dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijania kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkole.  

3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

5. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

6. Przeciwdziałania uzależnieniom wśród uczniów takich jak: palenie papierosów, 

alkoholizm, narkomania. 

 
Poszczególne elementy programu będą zawarte w planach nauczania każdego 

przedmiotu, planach pracy zajęć pozalekcyjnych, planie pracy samorządu uczniowskiego, 

planie pracy pedagoga szkolnego oraz w planach pracy wychowawcy klasowego. 

Wychowawca po wcześniejszej diagnozie sytuacji wychowawczej w klasie podejmuje 

decyzję dotyczącą realizacji wybranych zagadnień, określa cele  pracy wychowawczej oraz 

zadania dla danej klasy, uwzględniając wiek uczniów.    
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Program realizują wszyscy nauczyciele we współpracy z rodzicami i innymi pracownikami 

szkoły podczas zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych, wychowawczych, przerw, wycieczek, 

uroczystości szkolnych, imprez sportowych, oraz szkolnego programu profilaktyki. 

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE: 

  poszanowanie wartości i godności ludzkiej; 

 aktywne działania na rzecz klasy, szkoły; 

 uczciwość, szczerość 

 prawdomówność; 

 sprawiedliwość; 

 szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej; 

 wrażliwość na piękno przyrody ojczystej; 

 ogólnoludzkie normy i wartości religijne; 

 doskonalenie własnej osoby; 

 kierowanie się własnym sumieniem; 

 pomoc potrzebującym; 

 umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności; 

 inicjatywa; 

 rzetelność i odpowiedzialność; 

 zdrowy styl życia; 

 wykształcenie i nauka. 

 

 

 SYLWETKA ABSOLWENTA: 

 

        Celem naszych działań jest ukształtowanie młodego człowieka, którego winny  

        cechować:  

 postawy naszego patrona Jana Pawła II 

 kultura osobista  - zachowanie się z godnością i szacunkiem do drugiego człowieka  - 

            wyrażone przez postawę, kulturę słowa i dbałość o estetykę otoczenia. 

 pozytywne nastawienie wobec innych - życzliwość, wrażliwość na krzywdę innych 

ludzi  - samotnych, cierpiących, niepełnosprawnych. 

 dążenie do budowania więzi między pokoleniami (uczeń-nauczyciel, dzieci - rodzice), 

 tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach wobec ludzi innych ras, wobec  

            wyznawców różnych religii, 

 miłość i szacunek do Ojczyzny  - poznawanie jej historii, kultury , tradycji i wartości 

oraz troska  o utrzymanie  dziedzictwa,  

 szacunek dla pracy, nauki oraz uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność 

i bezinteresowność, 
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 umiejętność obcowania z przyrodą  - szacunek dla przyrody, odkrywanie jej piękna  

           i tajemnic oraz zdrowy styl życia, 

 zdolność do samodzielnego myślenia, postępowanie zgodne  z własnym sumieniem, 

 radzenie sobie z emocjami własnymi oraz otoczenia, 

 odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych. 

 

 

 

PRIORYTETY SZKOŁY  

 

1.Respektowanie indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów. 

3.Udzielenie pomocy uczniom mającym trudności dydaktyczno-wychowawcze. 

4.Efektywna współpraca z rodzicami. 

5.Budowanie pozytywnego klimatu szkoły. 

6.Integrowanie się ze środowiskiem lokalnym i promowanie działalności szkoły w tym 

środowisku. 

7.Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

lekcyjnych pozalekcyjnych , dyskotek , wycieczek i w czasie ferii zimowych. 

8. Bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni. 

9.Propagowanie zdrowego stylu życia. 

10.Zapewnienie uczniom alternatywnych form spędzania czasu wolnego i przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 

 

CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 

 

1.Kształtowanie dobrych relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami uczniów. 

2.Dobra współpraca uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły z pedagogiem 

szkolnym w realizacji zadań wychowawczych. 

3.Budowanie pozytywnych relacji między uczniami; 

4.Wpajanie uczniom właściwych zasad zachowania się, a także poprawnego i kulturalnego 

korzystania ze słowa. 

5.Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, budzenie świadomości regionalnej 

przy jednoczesnym identyfikowaniu się z kulturą europejską oraz szacunku dla symboli 

narodowych i religijnych. 
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6.Aktywne uczestniczenie uczniów w życiu szkoły i w organizacjach szkolnych ( Samorząd 

Uczniowski, LOP, SKT, PCK, SKC). 

7.Współpraca z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów. 

8.Wdrażanie uczniów do przestrzegania Statutu Szkoły oraz regulaminów szkolnych. 

9. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości. 

10.Dążenie do rozbudowania i rozwijania zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w 

zajęciach pozalekcyjnych. 

13.Współpraca ze stowarzyszeniem „ Wspólna Szkoła” , Ośrodkiem Zdrowia, Posterunkiem 

Policji, Nadleśnictwem w Dukli, Magurskim Parkiem Narodowym w Krempnej, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Maksymiliana Kolbe w 

Głojscach. 

14.Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 

15. Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz bezpieczeństwo swoje i innych. 

16.Kierowanie się w życiu wartościami uniwersalnymi jak: dobro, prawda, miłość, piękno, 

wrażliwość na potrzeby innych, docenianie wartości rodzinnych. 

17.Naśladowanie i czerpanie wzorca postaw naszego patrona Jana Pawła II. 

 

18.Umiejętność funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie, samorządność. 

19.Przygotowanie wychowanka do znalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie poprzez 

kształtowanie postaw świadomego dążenia do dobra indywidualnego i społecznego. 

20.Konsekwentne i wspólne działanie Rady Pedagogicznej oparte na przekonaniu, iż 

nauczycielskie autorytety są niezbędne w procesie wychowania. 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM WZMOCNIEŃ 

Program wychowawczy szkoły obejmuje system oddziaływania na uczniów: 

Wzmocnienia pozytywne. 

System wzmocnień pozytywnych obejmuje oddziaływania na uczniów mające na celu 

wzmacnianie ich osiągnięć, starań i zachowań pożądanych ze względu na ich wychowawcze 

znaczenie: 
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1.      Oceny z poszczególnych przedmiotów na podstawie wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania, jako oddziaływanie wychowawcze. 

2.      Ocena z zachowania na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.  

3.      System pochwał: szczególne osiągnięcia uczniów na terenie klasy,  odczytywanie ich na 

zebraniach z rodzicami. 

4.      System pochwał na apelach i imprezach szkolnych: (okazjonalne spotkania z uczniami 

poszczególnych poziomów, podkreślenie  pozytywnych działań uczniów). 

5.      Prezentacja osiągnięć uczniów w różnych sytuacjach szkolnych. 

6.      Nagrody książkowe dla uczniów. 

Wzmocnienia negatywne. 

Głównym założeniem wypracowania konsekwentnego i jednolitego systemu postępowania 

dorosłych wobec uczniów są sankcje  stosowane w przypadkach niedotrzymywania umów, 

łamania regulaminów i rażących odstępstw od zasad bezpieczeństwa.  

Priorytetowym  założeniem jest etapowość i gradacja stosowanych sankcji.  

1.   Pierwszy etap. W momencie pojawienia się problemu przeprowadzenie z uczniem 

osobistej rozmowy wychowawcy lub nauczyciela poza grupą klasową. Przekazanie jasnej 

informacji o niepokojących zachowaniach, ostre wyrażenie swojego niezadowolenia               

z wystąpienia niepożądanego zachowania. 

2.   Drugi etap. Jeżeli mimo ostrzeżenia zachowanie nie ulega zmianie, wpisanie przez 

nauczyciela uwagi negatywnej do dziennika. Trzykrotne wpisanie uwagi powoduje 

rozmowę z rodzicem.  

3.   Trzeci etap. Po trzech uwagach w dzienniku klasowym, zgłoszenie problemu liderowi 

szkolnego zespołu wychowawców . 

4.   Etap czwarty. Kolejna uwaga powoduje ostrzeżenie publiczne podczas apelu 

porządkowego lub rozmowę z uczniem podczas zebrania rodziców i rozmowa                          

z pedagogiem szkolnym. 
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5.   Etap piąty.  Kolejne uwagi w dzienniku wiąże się ze zwołaniem komisji szkolno-

wychowawczej z udziałem dyrektora, wychowawcy, pedagoga i rodzica. Rodzice ucznia 

są zobowiązani do podjęcia działań. 

6.     Etap siódmy. Skierowanie sprawy ucznia do Sądu Rodzinnego.  

POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY 

o prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki zgodnej 

z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły, 

o diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych 

zachodzących w klasie, wspomaganie uczniów zdolnych i mających trudności w nauce, 

o diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów, 

o integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy, 

o udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, 

rodzinnych i szkolnych, 

o obserwowanie i ocenianie zachowań uczniów, 

o organizowanie sytuacji wychowawczych stwarzających możliwości integrowania klasy, 

kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażanie do współdziałania, poszerzania 

zainteresowań (imprezy klasowe, wycieczki, itp.), 

o organizowanie (w miarę możliwości) różnych form pomocy dla uczniów np.: pomocy 

koleżeńskiej w nauce, 

o utrzymywanie współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich w wychowaniu dzieci, 

o w szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, 

uczniem a nauczycielem i dyrektorem szkoły. 

 

CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWWCZEGO 

SZKOŁY 

 

Cel:  poznanie sylwetki, postaw  i twórczości Patrona Szkoły - Jana Pawła II.  

 

Lp. Zadania  Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Eksponowanie 

sylwetki Patrona 

szkoły . 

 organizowanie 

konkursów 

związanych  

W ciągu 

roku 

szkolnego 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 
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tematycznie z 

patronem szkoły; 

 prowadzenie kroniki 

o Patronie Szkoły; 

 inscenizacje 

okolicznościowe: 

np. Dzień Papieski, 

rocznica śmierci 

patrona, rocznica 

kanonizacji Patrona, 

szkolny Dzień 

Patrona- rocznica 

nadania imienia  

 gazetki klasowe, 

październik, 

kwiecień , 

maj 

opiekun SU 

2. Poznawanie 

sylwetki, postaw i 

twórczości Patrona 

Szkoły.  

 

 wycieczka do 

miejsca związanego 

z patronem, 

 lekcje poświęcone 

biografii i 

twórczości, 

 wystawka książek 

znajdujących się w 

szkolnej bibliotece,  

 konkursy 

plastyczne,  

 konkursy 

recytatorskie itp.  

 

W ciągu 

roku 

szkolnego 

Wychowawcy , 

nauczyciele, 

bibliotekarka 

 

Cel: kształtowanie dobrych relacji między nauczycielami i rodzicami uczniów. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Współpraca  

z rodzicami  

w zakresie 

informowania ich  

o wynikach  

w nauce dzieci. 

 wywiadówki 

 spotkania grupowe 

 rozmowy telefoniczne 

 dyskusje, wspólne 

rozmowy 

 

Zgodnie z 

Planem 

Pracy 

Szkoły, 

zgodnie z 

potrzebami 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

2. Budowanie 

poczucia 

wspólnoty 

rodziców i szkoły. 

Promowanie 

szkoły w 

środowisku 

lokalnym. 

 systematyczne 

kontakty z Radą 

Rodziców, 

 dyskusje, wspólne 

rozmowy 

 pomoc rodziców          

w organizowaniu 

imprez szkolnych i 

środowiskowych. 

Na bieżąco  Dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny. 
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 Pomoc w 

organizowaniu 

wycieczek i dyskotek 

szkolnych 

 zorganizowanie 

transportu na 

konkursy, zawody 

 

 

 

Cel: dobra współpraca uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły  

z pedagogiem szkolnym w realizacji zadań wychowawczych. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Rozpoznawanie  

i diagnozowanie 

środowiska 

wychowawczego  

i sytuacji socjalno – 

bytowej uczniów 

przy współpracy  

z wychowawcami 

klas. 

 przeglądanie 

dokumentacji szkolnej 

 rozmowy                       

z wychowawcami klas, 

nauczycielami, 

rodzicami, uczniami 

 

Wrzesień/ 

październik 

pedagog szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

2. Wspomaganie 

rodziców  

w procesie 

wychowania dzieci. 

 spotkania indywidualne 

z rodzicami 

 porady dla rodziców    

w zakresie 

rozwiązywania 

trudności 

wychowawczych         

w rodzinach i życiu 

szkolnym 

 pomoc                                 

w organizowaniu 

pomocy 

specjalistycznej 

 pedagogizacyjne 

spotkania grupowe 

 klasowe warsztaty 

terapeutyczne 

W miarę 

potrzeb 

 

pedagog szkolny 

dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

 

3. Wdrażanie uczniów 

do 

odpowiedzialności 

za własną naukę 

oraz poprawa 

frekwencji uczniów 

na zajęciach 

szkolnych. 

 rozmowy indywidualne 

z uczniami 

 zajęcia kształtujące 

odpowiednie postawy 

wobec nauki i szkoły 

 rozpoznawanie 

przyczyn niskiej 

frekwencji w szkole 

 rozmowy   

W ciągu 

roku 

szkolnego 

pedagog szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy 
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      z wychowawcami  

      i nauczycielami 

 spotkania indywidualne 

i grupowe z rodzicami 

 

4. Współpraca 

pedagoga z dyrekcją 

szkoły, 

wychowawcami 

klas, nauczycielami, 

Samorządem 

Szkolnym. 

 systematyczne 

konsultacje w sprawach 

wychowawczych 

 udział młodzieży w 

działaniach 

profilaktycznych 

 respektowanie orzeczeń 

i opinii PPP 

Cały rok 

szkolny 

Dyrektor, pedagog 

szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

5. Dokonywanie 

okresowej oceny 

sytuacji 

wychowawczej  

w szkole. 

 przygotowywanie 

sprawozdań z 

wnioskami dotyczących 

sytuacji wychowawczej 

w szkole i 

przedstawianie ich 

Radzie Pedagogicznej 

Na koniec 

roku 

szkolnego 

pedagog szkolny, 

zespół 

wychowawczy 

6. Rozpoznawanie 

warunków nauki, 

oraz form spędzania 

wolnego czasu 

uczniów. 

 analiza dokumentacji 

szkolnej 

 konsultacje z 

wychowawcami, 

nauczycielami, dyrekcją 

 rozmowy z rodzicami, 

 spotkania indywidualne 

z uczniami 

Cały rok 

szkolny 

pedagog szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

7. Rozwijanie 

umiejętności 

społecznych 

uczniów. 

 zajęcia grupowe 

ćwiczące umiejętności: 

 integracja i 

współdziałanie  

w grupie 

 komunikacja 

interpersonalna 

 asertywność 

 radzenie sobie ze 

stresem 

 empatia 

 podejmowanie 

decyzji 

 kształtowanie 

odpowiedzialności 

 profilaktyka 

uzależnień i 

zapobieganie 

patologiom 

 

 

Cały rok 

szkolny 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 
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8. Udzielanie wsparcia 

pedagoga szkolnego 

wychowawcom 

pracującym  

z uczniami  

z zachowaniami 

problemowymi. 

 rozmowy z 

nauczycielami i 

wychowawcami  

 spotkania indywidualne 

Cały rok  

w miarę 

potrzeb 

pedagog szkolny 

9. Wspieranie uczniów 

mających trudności 

w nauce. 

 zapoznanie uczniów  

      z praktycznymi          

technikami 

efektywnego uczenia 

się 

 rozmowy indywidualne 

i grupowe z uczniami 

 informowanie 

nauczycieli o opiniach i 

orzeczeniach wydanych 

przez PPP 

Cały rok 

szkolny 

 

pedagog szkolny 

wychowawcy 

10. Udzielanie uczniom 

pomocy  

w eliminowaniu 

napięć 

emocjonalnych 

wynikających  

z problemów 

rozwojowych, 

niepowodzeń 

szkolnych, 

trudności  

w kontaktach  

z rówieśnikami  

i rodzicami 

 poradnictwo 

indywidualne dla 

rodziców 

 zajęcia grupowe 

rozwijające 

umiejętności społeczne 

uczniów 

 wzmacnianie poczucia 

własnej wartości i 

odpowiedzialności 

Cały rok 

szkolny 

 

pedagog szkolny 

11. Wspieranie uczniów 

w rozwiązywaniu 

problemów 

wynikających  

z trudnej sytuacji 

rodzinnej. 

 indywidualne spotkania 

z uczniami, 

nauczycielami, 

rodzicami 

 zapewnienie w 

tygodniowym 

rozkładzie zajęć 

możliwości 

kontaktowania się 

uczniów i rodziców       

z pedagogiem szkolnym 

 mediacje, wspólne 

rozmowy 

 

Cały rok  

szkolny 

Dyrektor, pedagog 

szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

12. Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

takim jak: palenie 

papierosów, picie 

 rozmowy 

indywidualne z 

uczniami i rodzicami 

 systematyczne 

Cały rok 

szkolny 

 

Dyrektor, pedagog 

szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele 
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alkoholu, 

narkotyki, 

komputer, Internet 

i szeroko 

rozumianym 

trudnościom 

wychowawczym 

spotkania z uczniami 

sprawiającymi 

trudności 

wychowawcze 

 przeprowadzanie 

zajęć z zakresu 

profilaktyki 

 lekcje wychowawcze 

 pogadanki 

 spektakle 

profilaktyczne w 

szkole 

 gazetki o tematyce 

profilaktycznej 

 zorganizowanie 

alternatywnych form 

spędzania czasu 

wolnego takich jak: 

wyjazd na basen, 

piesze wycieczki, 

wycieczki rowerowe, 

lodowisko. 

 

 

 

Cel: budowanie pozytywnego klimaty szkoły oraz  życzliwych  relacji między uczniami. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Budowanie 

właściwej 

atmosfery w klasie 

 zajęcia integracyjne    

 wycieczki i imprezy 

klasowe i szkolne 

 pogadanki                    

z wychowawcami         

i pozostałymi 

nauczycielami  

 

Cały rok 

szkolny 

 

Dyrektor, pedagog 

szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

2. Kształtowanie 

poczucia wspólnoty 

szkolnej i klasowej. 

 organizowanie 

wycieczek i imprez 

szkolnych np. wspólne 

ognisko 

 przygotowywanie 

akademii, gazetek 

tematycznych 

 wspólne uczestniczenie 

młodzieży w akcjach 

poza szkołą: Sprzątanie 

świata, Góra Grosza, 

zbieramy nakrętki itp. 

 przygotowywanie  

Cały rok 

szkolny 

 

Dyrektor, pedagog 

szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego i inni 

nauczyciele. 
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i udział w konkursach, 

olimpiadach i 

zawodach sportowych 

 

 

 

Cel: wpajanie uczniom właściwych zasad zachowania się, ubioru oraz poprawnego  

i kulturalnego korzystania ze słowa. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Uwrażliwianie 

uczniów na 

potrzebę 

kulturalnego 

zachowania się  

w szkole i poza nią. 

 rozmowy i dyskusje 

klasowe 

 lekcje katechezy 

 zajęcia z pedagogiem 

 lekcje wychowawcze 

 kontakt z kulturą i 

sztuką 

Cały rok 

szkolny 

 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele  

2. Kształtowanie 

postaw 

szczególnego 

szacunku dla kobiet 

osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

 lekcje wychowawcze 

 lekcje katechezy 

 zajęcia z wychowania 

do życia w rodzinie 

 imprezy 

okolicznościowe 

 organizowanie przez 

SU pomocy 

Cały rok  

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

katecheci, opiekun 

SU 

3. Czuwanie nad 

poprawnością  

i „czystością” 

języka polskiego. 

 rozmowy i dyskusje 

klasowe 

 zajęcia z pedagogiem 

 koła zainteresowań 

 kontakt z kulturą  

      i sztuką 

 przestrzeganie zasad 

poprawnego 

zachowania się, 

zawartych w Statucie 

Szkoły 

Cały rok  

 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele  

4. Kształtowanie 

poczucia i zmysłu 

estetycznego – 

dbanie o ubiór i 

wygląd. 

 rozmowy i dyskusje 

klasowe 

 zajęcia z pedagogiem 

 koła zainteresowań 

 zajęcia przedmiotowe  

z plastyki 

 kontakt z kulturą  

      i sztuką 

Cały rok  

 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele  

 

 

 

Cel: kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz szacunku dla symboli 

narodowych i religijnych, a także dla dorobku kulturowego Europy. 
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Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Kształtowanie 

szacunku dla 

symboli 

narodowych. 

 rozpoczynanie 

ważnych 

uroczystości 

szkolnych hymnem 

narodowym 

 akademie, 

przedstawienia, 

konkursy 

 godziny 

wychowawcze 

 gazetki 

okolicznościowe 

 oflagowanie budynku 

i obejścia szkoły 

 audycje tematyczne 

 rekolekcje 

  

Zgodnie z 

planem pracy 

szkoły i 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

dyrektor, 

katecheta 

2. Kształtowanie 

postaw opartych na 

chrześcijańskich 

korzeniach 

Europy. 

 święta religijne 

 godziny 

wychowawcze 

 gazetki 

okolicznościowe 

 Rekolekcje 

 inscenizacje 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 

katecheta, 

nauczyciele 

3. Wychowanie  

w duchu tolerancji 

religijnej i 

otwartości na inne 

wyznania oraz 

związane z nimi 

kultury 

wyznaniowe. 

 godziny 

wychowawcze 

 lekcje religii, historii, 

języka polskiego i 

języków obcych 

Cały rok szkolny Dyrektor, 

wychowawcy, 

katecheta, 

nauczyciele  

 

 

Cel: aktywne uczestniczenie uczniów w życiu szkoły i środowiska lokalnego. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Przygotowywanie 

do uczestnictwa  

w życiu 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

poprzez 

zaangażowanie 

uczniów w życie 

szkoły 

 praca w Samorządzie 

Klasowym 

 praca w Samorządzie 

Szkolnym 

 reprezentowanie szkoły 

na konkursach, 

zawodach 

pozaszkolnych 

 dbanie o wyposażenie 

pracowni i obejścia 

Cały rok 

szkolny 

opiekunowie SU, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 
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szkoły 

 akcje obywatelskie „ 

Sprzątanie Świata”, 

akcje charytatywne 

2. Tworzenie dobrych 

zwyczajów i 

obyczajów 

szkolnych 

 zorganizowanie imprez 

szkolnych, andrzejek, 

wigilii klasowej, 

zabawy karnawałowej, 

dnia rodziny, dnia 

babci i dziadka 

 praca nad stroną 

internetową 

 redagowanie gazetki 

szkolnej 

 uroczyste pożegnanie 

absolwentów klasy VI 

 prezentacja pocztu 

sztandarowego na 

uroczystościach 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

Zgodnie z 

kalendarzem 

szkolnym 

oraz 

potrzebami  

Dyrektor, 

nauczyciele 

informatyki, 

opiekun SU, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

3. Ukazywanie 

wartości „ Małej 

Ojczyzny” 

 udział w ważnych 

uroczystościach o 

charakterze 

patriotycznym 

 wycieczki 

krajoznawcze 

 udział w konkursach 

Cały rok. 

Zgodnie z 

harmonogram

em. 

Dyrektor, 

nauczyciel 

historii, 

nauczyciele 

plastyki,  

wychowawcy, 

nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel: rozwój: intelektualny, emocjonalny, moralny i duchowy uczniów. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 
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1. Rozwijanie 

dociekliwości 

poznawczej, 

ukierunkowanej na 

poszukiwanie 

prawdy, dobra i 

piękna w świecie. 

Stworzenie 

sytuacji do 

uzyskania dobrych 

wyników w nauce 

poprzez 

różnicowanie 

wymagań 

dydaktycznych w 

zależności od 

możliwości ucznia. 

 

 rozmowy na lekcjach 

wychowawczych i 

innych 

 dyskusje na lekcjach 

wychowania do życia 

w rodzinie, religii 

 

 opracowanie przez 

nauczycieli 

dostosowania wymagań 

edukacyjnych dla 

uczniów mających 

trudności w nauce 

 

 

 

 

 

Cały rok wychowawcy, 

nauczyciele, 

katecheta 

przedmiotów, 

pedagog szkolny,  

2. Uczenie 

planowania, 

organizowania 

własnej nauki, 

przyjmowania za 

nią coraz większej 

odpowiedzialności. 

 

 

 lekcje wychowawcze 

 lekcje wychowawcze  

poświecone tej tematyce,  

praktyczne sposoby  

zarządzania czasem na  

warsztatach prowadzonych  

przez pedagoga szkolnego  

 

Cały rok wychowawcy, 

nauczyciele, 

katecheta 

przedmiotów, 

pedagog szkolny 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Kształcenie i 

utrwalanie 

nawyków 

kulturalnego 

obcowanie z 

książką oraz 

innymi nośnikami 

informacji. 

 

 

 lekcje i konkursy 

biblioteczne, lekcje 

informatyki 

Cały rok wychowawcy, 

nauczyciele, 

katecheta 

przedmiotów, 

pedagog szkolny 

Rozwijanie 

samoświadomości i 

realnej samooceny. 

Budowanie 

poczucia własnej 

wartości 

 lekcje wychowania do 

życia w rodzinie 

 lekcje religii 

 dyskusje na lekcjach 

wychowawczych 

 docenianie osiągnięć 

uczniów 

 

Cały rok wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

5. Ćwiczenie 

umiejętności oceny 

własnych 

zachowań. 

 dyskusje w grupie 

 indywidualne rozmowy 

 pogadanki na temat 

tolerancji 

Cały rok wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 
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6. Zachęcanie do 

planowania drogi 

samokształcenia. 

 lekcje wychowawcze 

na temat technik 

uczenia się i 

zapamiętywania 

Cały rok wychowawcy, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

pedagog szkolny 

7. Rozwijanie 

zainteresowań. 
 konkursy 

 turnieje 

 olimpiady 

 zawody sportowe 

 koła zainteresowań 

 wycieczki 

 zajęcia pozalekcyjne 

Cały rok wychowawcy, 

nauczyciele 

pedagog szkolny 

 

 

 

Cel: przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Kształcenie nawyku 

szacunku dla prawa 

i jego 

przestrzegania. 

 zapoznanie ze 

Statutem i 

regulaminami 

szkolnymi  

 zapoznanie z 

regulaminem 

przeprowadzania  

sprawdzianu po 

klasie VI 

Wrzesień. 

Zgodnie  

z potrzebami 

szkoły. 

 

wychowawcy,  

nauczyciele 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyscyplinowanie 

uczniów  

w przestrzeganiu 

zasad zawartych w 

Statucie Szkolnym i 

regulaminach. 

 

 

 

 

 dyżury nauczycieli 

 zwracanie uwagi na 

niewłaściwe 

zachowywanie się 

oraz wpisywanie za 

nie ujemnych 

punktów do 

dziennika 

 sprawdzanie obuwia 

zamiennego 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

dyżurujący i 

pracownicy 

szkoły. 
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3. 

 

 

Rozwijanie 

samorządnej 

działalności 

uczniów. 

Stosowanie zasad 

szkolnej 

demokracji. 

 

Rozwijanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za sprawy klasy i 

szkoły,  

 

 

 

 

 wybór samorządu 

klasowego 

   i szkolnego, 

opracowanie planu 

pracy SU, 

przygotowanie 

sprawozdań na 

koniec roku 

szkolnego 

 udział SU w 

opiniowaniu 

programu 

wychowawczego 

szkoły i 

profilaktyki szkoły 

 poznanie praw i 

obowiązków ucznia 

wynikających ze 

Statutu Szkoły oraz 

procedur 

postępowania w  

przypadku naruszenia 

obowiązujących 

przepisów,  

 inicjowanie i 

współudział uczniów 

w organizacji imprez, 

uroczystości 

szkolnych, wycieczek, 

konkursów, zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

opiekun SU 

 

 

 

 

 

 

Cel: wychowanie prozdrowotne uczniów i nauczenie ich dbałości o zdrowe środowisko w 

domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 
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1. Kształtowanie 

postawy dbałości o 

własne zdrowie 

fizyczne i 

psychiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prelekcje, pogadanki 

na godzinach 

wychowawczych 

 zajęcia sportowe 

 realizacja programów 

profilaktyki 

zdrowotnej np. 

Szklanka mleka, 

owoce w szkole, 

trzymaj formę itd. 

 lekcje przyrody 

 

Cały rok Wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

przyrody 

Kształtowanie 

pozytywnych 

postaw społecznych. 

 

Kształtowanie 

postawy dialogu, 

umiejętności 

słuchania innych i 

rozumienia ich 

poglądów. 

 przekazywanie 

informacji na temat 

praw dziecka (w 

oparciu o Deklarację 

Praw Dziecka ONZ z 

1959 r., Powszechną 

Deklarację Praw 

Człowieka, 

Konwencję o Prawach 

Dziecka):  

  

2. Dbanie o czystość 

ciała i schludny 

wygląd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 godziny 

wychowawcze 

 lekcje przyrody 

 lekcje wychowania 

fizycznego 

 organizowanie 

wycieczek: pieszych, 

rowerowych i 

krajoznawczo-

turystycznych 

Cały rok Wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Uświadamianie 

zagrożeń płynących 

ze stosowania 

używek, środków 

dopingujących, 

dopalaczy  

 

 

 współpraca z 

Ośrodkiem Zdrowia 
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Kształtowanie  

prawidłowych  

nawyków 

higieniczno 

–zdrowotnych  

(higiena osobista, 

higiena otoczenia, 

higiena żywienia, 

higiena psychiczna, 

higiena pracy i 

nauki). 

Przygotowanie 

uczniów do okresu 

dojrzewania; 

akceptacja siebie i 

innych 

 

 

 systematyczne 

dyżury uczniów 

 wdrażanie do 

zachowania 

właściwej postawy 

uczniów podczas 

siedzenia na lekcjach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wdrażanie do 

zdrowego stylu 

życia (np. czynny 

wypoczynek,  

uprawianie sportu, 

turystyki i rekreacji. 

 

 

 wycieczki piesze, 

rowerowe, 

turystyczno-

edukacyjne, 

pływanie, udział w 

zajęciach 

prowadzonych przez 

Klub Sportowy 

Beskid 

 

 

 

  

3. Wdrażanie do 

racjonalnego 

zdrowego 

odżywiania 

 lekcje przyrody 

 lekcje wychowania 

fizycznego 

 dożywianie uczniów 

 lekcje techniki 

 realizacja programów 

promujących zdrowie 

Cały rok nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

przyrody, techniki, 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

4. Kształcenie 

umiejętności 

efektywnego 

wykorzystania  

czasu nauki i 

aktywnego 

wypoczynku. 

 udział w zawodach 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

sportowych i innych 

 wycieczki 

turystyczne i 

programowe 

Cały rok Wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele 

5. Kształtowanie 

postaw 

bezpiecznego  

zachowania  

 lekcje techniki 

 zajęcia BHP 

 prelekcje na temat 

bezpieczeństwa 

Cały rok Wychowawcy, 

nauczyciele 

techniki, 

wychowania 
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w życiu codziennym 

oraz troski o 

bezpieczeństwo 

innych. 

Uczenie, jak należy 

zachowywać się w 

nagłych wypadkach 

(powódź, pożar, 

wypadek drogowy). 

Wyposażenie dzieci 

w wiedzę dotyczącą 

zasad 

bezpieczeństwa 

podczas wycieczek 

szkolnych (przejazd 

środkami transportu, 

przemieszczanie się 

po drogach 

publicznych) i 

bezpiecznego 

przebywania nad 

wodą. 

Wyrabianie nawyku 

powiadamiania 

najbliższego 

posterunku policji w 

przypadku 

znalezienia 

niewypały lub 

niewybuchu. 

 

 

 udział uczniów w 

konkursach 

 lekcje wychowania 

fizycznego 

fizycznego, 

pedagog 

6. Wdrażanie do 

korzystania  

z pomocy 

medycznej, 

psychologicznej i 

innych form 

wsparcia. 

 Zajęcia z pedagogiem 

szkolnym 

 Współpraca z Policją 

 Współpraca z PPP 

 Współpraca z 

Ośrodkiem Zdrowia 

Cały rok Pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

7. Uświadomienie 

szkodliwości 

działania nikotyny, 

alkoholu na 

organizm ( 

profilaktyka 

uzależnień) 

 Zajęcia z pedagogiem 

szkolnym 

 Pogadanki 

 Inscenizacje 

profilaktyczne 

 Spotkania z 

pielęgniarką 

 

Na bieżąco  

w czasie roku 

szkolnego 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy i 

inni nauczyciele 

8. Poznanie  

współzależności 

między różnymi 

 konkursy o tematyce 

ekologicznej 

 uroczysty apel z 

Na bieżąco  

 

Nauczyciele 

przyrody 



 23 

składnikami 

środowiska oraz 

zrozumienie 

przyczyn i skutków 

integracji człowieka  

okazji „Dnia Ziemi”  

 aktywizowanie 

uczniów do 

uczestnictwa w 

szkolnym kole Ligii 

Ochrony Przyrody 

9. Budzenie i 

rozwijanie szacunku  

do naturalnego 

środowiska  

w najbliższym 

otoczeniu. 

 Wpajanie nawyku 

dbania o czystość 

środowiska 

naturalnego, 

sortowania odpadów 

poprzez pogadanki , 

prelekcje 

 Wycieczki 

krajoznawcze 

Na bieżąco  

 

Nauczyciele 

przyrody. 

wychowawcy 

10 Organizowanie 

działań służących 

poprawie stanu 

środowiska  

w najbliższym 

otoczeniu. 

 Wpajanie nawyku 

dbania o najbliższe 

otoczenie 

 Udział w akcji 

„Sprzątanie  Świata” 

Cały rok 

 

 

wrzesień 

Nauczyciele, 

przyrody, 

wychowawcy 

 

Cel: współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc  

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Diagnozowanie 

sytuacji 

wychowawczej  

w szkole 

 

 Prowadzenie 

diagnozy 

wychowawczej w 

klasie 0, I i IV 

Cały rok wychowawcy, 

pedagog szkolny 

2. Organizowanie 

różnych form 

współpracy z 

instytucjami 

pozaszkolnymi 

stała współpraca z  

PPP, policją, 

ośrodkiem zdrowia, 

logopedą,  

 

Cały rok wychowawcy, 

pedagog szkolny 

3. Kształtowanie u 

uczniów postawy 

szacunku dla siebie i 

drugiego człowieka w 

świetle 

przestrzegania prawa. 

 Współpraca z 

Policją  

(spotkania  

rozmowy, 

prelekcje). 

Cały rok. Dyrekcja, 

nauczyciele, 

Pedagog szkolny, 

Koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

 

 

Cel:  o bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych, 

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Wdrażanie do 

zachowania 

bezpieczeństwa:  

 
przestrzegania 

regulaminów 

Cały rok. Wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele, 
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Odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo  

swoje i innych,  

określenie  

miejsc i 

rodzaju zagrożeń,  

 

Prawa   

i obowiązki oraz  

ich przestrzeganie 

 

Bezpieczeństwo 

fizyczne i psychiczne. 

 

szkolnych. 

 Właściwa 

organizacja 

dyżurów 

nauczycielskich. 

 Realizacja 

zagadnień 

programowych                  

z zakresu 

bezpieczeństwa               

w czasie zajęć 

edukacyjnych –

bezpieczeństwo na 

drodze domu,                  

w szkole,  

 Eksponowanie 

sposobów i form 

poszukiwania 

pomocy w 

sytuacjach 

zagrożenia 

pedagog  

 

 

Cel: kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska lokalnego oraz pielęgnowanie    

tradycji regionu. 

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Poznanie tradycji, 

historii swojej wioski  

Uczestniczenie w 

konkursach,  

uroczystościach, 

zawodach  

organizowanych przez  

instytucje 

pozaszkolne.  

   

  

 

 

 

 

 

 Zajęcia z 

wychowawcą  

  zajęcia 

dydaktyczne  

z języka polskiego, 

historii, przyrody,  

 aktywny udział 

w uroczystościach 

szkolnych  

 pogadanki;  

   udział w 

wystawach  

muzealnych,  

 konkursach 

organizowanych  

przez Gminny 

Ośrodek Kultury  

 wycieczki po 

najbliższej okolicy 

Cały rok. Wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele,  
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Cel: przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole i zapewnienie bezpieczeństwa.  

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie 

pozytywnego klimatu 

w szkole.  

  

 

 

 

 

 Diagnozowanie  

problemów  

wychowawczych. 

 

 

 

 

 

Cały rok. Wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog, zespół 

nauczycieli do 

spraw 

wychowawczych 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie życia 

klasy  

i szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zapoznanie 

uczniów z 

dokumentacją 

dotyczącą  

funkcjonowania 

szkoły - WSO, PSO, 

Statut, oraz z  

procedurami i 

regulaminami 

szkolnymi; 

 wybór 

samorządu 

klasowego i 

szkolnego; 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracja środowiska  

szkolnego i 

klasowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zajęcia 

warsztatowe 

integrujące 

zespół klasowy; 

 imprezy szkolne 

i klasowe o 

charakterze 

cyklicznym:  

Zabawa 

Andrzejkowa,  

Mikołajki, Wigilie 

klasowe, Zabawa 

Karnawałowa, 

Dzień Wiosny,  

 wycieczki 

szkolne i klasowe; 

 udział w 

zajęciach 

pozalekcyjnych; 

 codzienne 

wdrażanie do 

używania form  

grzecznościowych i 

kulturalnego 

zachowania; 

 

  

 

4. 

 

Promowanie 

pozytywnych  

zachowań uczniów.  

 

 

 Redukowanie 

sytuacji  

sprzyjających 

powstawaniu  

agresji oraz 

kształtowanie  

postaw 

życzliwości i  

poszanowania 

innych 

 

 objęcie uczniów 

pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną; 

 diagnozowanie 

pozytywnych 

zainteresowań 

uczniów ze  

skłonnością do 

agresji jako 

oparcia dla działań  

terapeutycznych; 
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 Uczenie 

sposobów radzenia  

sobie ze stresem.  

 

 stosowanie 

procedur wobec 

uczniów nie 

realizujących  

obowiązek 

szkolny; 

 pogadanki 

podczas godzin 

wychowawczych; 

 zebrania                           

z rodzicami; 

 rozmowy                          

z pedagogiem; 

 dni 

indywidualnych 

kontaktów 

nauczycieli                        

z rodzicami  

(dyżury); 

 bieżące 

monitorowanie 

frekwencji 

uczniów; 

 

 sprawowanie 

opieki nad 

dziećmi; 

 realizacja zajęć 

świetlicowych; 

 

 
 
Cel: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

Lp.  Zadania  Formy realizacji Termin  Odpowiedzialni  

1. Działalność biblioteki 

szkolnej 
 omówienie 

przeznaczenia 

biblioteki oraz 

zasad 

funkcjonowania 

Rozmowa, 

wycieczka dla 

uczniów klasy I 

Wychowawcy 

2. Działalność czytelni  zachęcanie do 

korzystania z 

czytelni 

 

październik Wychowawcy i 

nauczyciele 
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3. Zorganizowanie lekcji 

bibliotecznych 
 przedstawienie 

przez 

bibliotekarza 

zalet oraz 

wartości czytania 

książek 

 

listopad Bibliotekarz  

4. Zorganizowanie 

czytelniczych 

konkursów szkolnych 

 opracowanie 

regulaminów 

konkursów 

szkolnych 

Cały rok szkolny Chętni 

nauczyciele 

5. Zorganizowanie 

spotkania z autorami 

książek. 

Promowanie 

świadomego odbiorcy 

kultury. 

 

 zaproszenie 

autora książki 

Cały rok szkolny Nauczyciele  

6. Prowadzenie akcji 

proczytelniczych, w 

zakresie wspierania 

inicjatyw 

zmierzających do 

promocji 

czytelnictwa. 

Ukazywanie wartości  

literatury.  
 

 Promowanie 

czytelnictwa 

poprzez 

wykonanie 

plakatów 

zachęcających do 

przeczytania 

wybranej książki 

Cały rok szkolny Nauczyciele  

 

Cel: Promowanie edukacji przyrodniczej w kształceniu ogólnym. 

 

 

Lp.  Zadania  Formy realizacji Termin  Odpowiedzialni  

1. Działania 

ekologiczne. 
 Zorganizowanie: 

akcji„Sprzątanie  

świata”,„DzieńZiemi”,  

 opieka nad 

ogródkiem szkolnym  

(prace porządkowe),  

 Zbiórka 

plastikowych nakrętek  

 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 

nauczyciele 

2. Konkursy.   Konkursy szkolne 

w zakresie 

matematyki i 

przyrody. 

 Zorganizowanie 

konkursu „ Na 

Cały rok szkolny Wychowawcy i 

nauczyciele 
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najpiękniejszą 

ekologiczną 

marzannę. 

 

 

3. Aktywna działalność 

Szkolnego Koła Ligii 

Ochrony Przyrody 

 Według planu 

pracy LOP 

Cały rok szkolny Opiekun LOP 

 

 

Cel: Rozwijania kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkole.  

 

 

Lp.  Zadania  Formy realizacji Termin  Odpowiedzialni  

1. Przygotowanie 

ucznia do życia w 

społeczeństwie 

informacyjnym;  

rozwijanie  

zainteresowań 

informatycznych 

 

 Realizacja 

odpowiedniej  

tematyki na 

godzinach 

wychowawczych, 

lekcjach  

informatyki 

i innych zajęciach 

edukacyjnych.  

 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

2. Nauka sprawnego i 

skutecznego 

docierania do 

informacji 

 Wszystkie zajęcia 

edukacyjne. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy i 

nauczyciele 

3. Tworzenie, 

przetwarzanie i 

prezentowanie 

treści przez uczniów 

 

 Organizacja 

uroczystości, imprez 

szkolnych z 

wykorzystaniem 

mediów. 

Cały rok 

szkolny 

 

4. Bezpieczeństwo i 

prywatność 

 

Empatia i 

wizerunek  

- 

partycypacja w 

społecznościach 

internetowych 

 

 Zajęcia/spotkania 

z policjantami, 

specjalistami, 

wychowawcami 

dotyczące  

bezpieczeństwa w 

sieci, 

cyberprzemocy. 

 

Cały rok 

szkolny 
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Cel: Kształtowanie postawi respektowanie norm społecznych.  Wychowanie do wartości. 

 

 

Lp.  Zadania  Formy realizacji Termin  Odpowiedzialni  

1. Wprowadzenie 

dzieci i młodzieży w 

świat wartości, 

kultury i praw 

rządzących w  

społeczeństwie. 

 

 Spotkania z 

ciekawymi 

postaciami 

(działaczami, 

twórcami kultury). 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 

nauczyciele 

2. Wspomaganie 

uczniów w procesie 

rozpoznawania i 

rozumienia wartości 

oraz w  

osobistym wysiłku 

tworzenia 

wewnętrznie 

akceptowanej ich 

hierarchii.  

 

 Obchody 

uroczystości i 

imprez szkolnych.  

Przedsięwzięcia 

szkolne 

poświęcone 

promowaniu 

wartości 

uniwersalnych 

Przedsięwzięcia 

szkolne promujące 

autorytety  

Realizacja 

odpowiedniej 

tematyki na 

godzinach 

wychowawczych i 

innych zajęciach  

edukacyjnych.  

Wyjazdy grup na 

koncerty, 

przedstawienia, 

filmy do instytucji 

kultury 

 

 

Cały rok szkolny Wychowawcy i 

nauczyciele 

3. Ukazywanie sensu 

praw i obowiązków, 

zasad i reguł, 

nakazów i zakazów  

obowiązujących w 

różnych sytuacjach 

społecznych: w 

grupie rówieśniczej, 

w szkole,  

w rodzinie, w 

 Zajęcia lekcyjne, 

wychowawcze, 

wycieczki, 

uroczystości 

szkolne 

Cały rok szkolny  
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społeczności 

lokalnej, 

 

Uczenie szacunku 

dla siebie i innych. 

                                                                                                                                     

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

Program wychowawczy poddawany będzie ewaluacji  pod koniec danego roku szkolnego.  

W bieżącym roku szkolnym szczególnie będą poddane ewaluacji zagadnienia związane                  

z bezpieczeństwem i zdrowiem  uczniów w szkole i poza szkołą.                                                    

Formy ewaluacji: 

1. obserwacja (wychowawcy klas), 

2. rozmowy z uczniami, 

3. analiza dokumentów, 

4. obserwacja i ocena zachowań, 

5. diagnoza potrzeb w zakresie działań wychowawczych 

6. ankieta. 

 

              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 od pedagoga, wychowawców, dyrektora, przewodniczących zespołów 

przedmiotowych, uczniów i rodziców. 


