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PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE  

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,  

� Konwencja o Prawach Dziecka z dn. 20 listopada 1989r.,  

� Art. 54 ust.2 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj. DZ.U. Z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), 

�  Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami,  

� Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania, przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z 

późniejszymi zmianami. 

® 

Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym 

rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty na wizji i misji szkoły. 

® 

 Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym.  

® 
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Inne dokumenty współtworzące Program Wychowawczy szkoły:  Statut Szkoły, Program 

Profilaktyczny szkoły, Program Rozwoju szkoły, Szkolny System Oceniania, Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy, klasowe programy wychowawcze. 

® 

  Wychowywanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem wszystkich 

pracowników szkoły.  

® 

Na terenie szkoły w ramach pracy wychowawczej mogą zostać wprowadzone w zależności od 

aktualnych potrzeb tematyczne lub okresowe programy wychowawcze (dla klas I –III i IV – VI). 

® 

Program Wychowawczy w Szkole Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie jest otwarty i jest 

modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten ulega okresowej ewaluacji oraz monitorowaniu. 

® 

 

 Formy ewaluacji Programu Wychowawczego szkoły: obserwacja (wychowawcy klas), ankiety dla 

uczniów, ankiety dla rodziców, ankiety dla nauczycieli, wywiad (Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców), 

rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami, analiza dokumentów, obserwacja i ocena zachowań. 

® 

Treści wychowawcze zawarte w niniejszym programie przewidziane są do realizacji w ciągu 6-letniej 

nauki w szkole podstawowej.  

WIZJA SZKOŁY 
Bycie nowoczesną placówką edukacyjną kreującą wszechstronnie 

wykształconych uczniów w oparciu o najnowsze metody nauczania 
 

 

Uczeń Szkoły Podstawowej w Mieroszynie to: 

 • człowiek rozumiejący potrzeby innych ludzi, samodzielny, odpowiedzialny, pragnący zdobywać 

wiedzę, otwarty na potrzeby drugiego człowieka, mający poczucie więzi ze swoją miejscowością.  

Nauczyciel uczący w Szkole Podstawowej w Mieroszynie to: 

• człowiek otwarty, rozumiejący uczniów, inspirujący ich do zdobywania wiedzy, posiadający 

autorytet. Rodzice:  

• współdecydują o sposobach i celach wychowania dzieci, doradzają, opiniują zamierzenia 

wychowawcze szkoły, czują się odpowiedzialni za szkołę.  
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Szkoła: 

• wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności twórczego myślenia, problemowego, abstrakcyjnego i 

elastycznego; pozwala na rozwój uczniów wybitnie zdolnych. 

 • dostosowuje formy i metody nauczania do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i możliwości 

uczniów, wspiera uczniów oraz stwarza warunki do ich rozwoju na lekcjach i zajęciach 

pozalekcyjnych.  

• zapewnia uczniom godne warunki do nauki i zabawy, posiada dobrą bazę informatyczną i 

potrzebne wyposażenie. 

 • cieszy się uznaniem środowiska i jest oazą dobrego i mądrego świata.  

MISJA SZKOŁY 

„ Moja szkoła – mój drugi dom” 

Zatem: bezpieczeństwo, przyjaźń, partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc, 
radość i zabawa, twórcze działanie, pozytywne myślenie, zaangażowanie w 

naukę, rozwijanie własnych zdolności. 
 

 

• Wspieramy nieustannie każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać zgodnie z osobistymi 

potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. 

 • Proponujemy wartości oparte na chrześcijańskich postawach. 

 • Zapewniamy uczniom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. 

 • Nauczyciele prowadzą ciekawe i inspirujące zajęcia, relacje między nauczycielami i uczniami oparte 

są na wzajemnym szacunku i życzliwości.  

• Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który sprosta wyzwaniom dorosłego życia, będzie 

umiał odróżnić dobro od zła, będzie szanował godność osoby ludzkiej, będzie umiał znaleźć sens i cel 

swojego istnienia.  

• Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców są znane i każda ze stron zobowiązana jest do ich 

szanowania i przestrzegania. 

CELE GŁÓWNE  
 

 

Zadaniem szkoły będzie zmierzanie do wykształcenia u nauczycieli i uczniów świadomości odrębności 

i inności własnej szkoły w stosunku do innych placówek.  

To pomoże nam osiągnąć cele główne: 

 1. Stworzyć właściwe relacje z rodzicami, które sprzyjać będą powstawaniu pozytywnych więzi 

między domem a szkołą.  
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2. Zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły.  

3. Doskonalić jakość i efekty kształcenia poprzez: rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych, 

samodzielnego myślenia, sprawnego działania oraz zachęcanie do odkrywania swoich pasji, 

zainteresowań i talentów. 

 4. W sposób szczególny opiekować się uczniami z dysfunkcjami rozwojowymi i fizycznymi oraz 

mającymi problemy w nauce a także uczniami wybitnie zdolnymi. 

 5. Wykorzystywać wnioski z przeprowadzonych egzaminów w klasach trzecich i szóstych do 

podnoszenia poziomu wiadomości i praktycznych umiejętności uczniów.  

6. Promować szkołę w środowisku lokalnym i nie tylko. 

 7. Przygotowywać uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – 

komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.  

8. Kształtować u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym świecie.  

9. Kształtować u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i 

społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej 

wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, kulturę 

osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 

10. Pogłębiać postawy patriotyzmu regionalnego poprzez sylwetkę patrona szkoły – Augustyna Necla. 

11. Szerzyć i promować tradycje i kulturę regionu kaszubskiego i nadmorskiego.  

12. Wychowywać uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów 

 13. Kształtować u uczniów nawyk dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.  

14. Wspomagać uczniów w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, 

fizycznym i estetycznym oraz umacniać ich wiarę we własne siły i w zdolność osiągania 

wartościowych i trudnych celów. 

 15. Kształtować u uczniów postawę obywatelską, postawę poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji.  

ZADANIA SZKOŁY W DZIEDZINIE WYCHOWANIA  
 

 

Nauczyciele w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni 

zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:   

• znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym),  
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•  rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i 

piękna na świecie,  

•  mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, 

jak i całej edukacji na danym  etapie,  

•  stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i 

społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych,  

• Brali odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością 

innych,   

• poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej prawdy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienie własnego miejsca w świecie,  

•  uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowali 

się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa 

kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 

•  przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i 

hierarchizacji wartości oraz mieli mozliwość doskonalenia się,  

•  kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów;  

• umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów,  

•  uczyli  się jak zdrowiej, lepiej i bezpieczniej żyć,  

•  właściwie reagowali w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia,  

• traktowali umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, 

odkrywania swoich zainteresowań i talentów i przygotowania do dalszej edukacji.  

 

ZADANIA NAUCZYCIELA 
 

 

� Kształci umiejętność posługiwania się językiem ojczystym, wzbogaca zasób słów dziecka.  

� Uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

�   Uczy wykorzystania wiedzy w praktycznych sytuacjach.  

�  Uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy.   
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� Troszczy się o harmonijny rozwój ucznia i stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie 

sfery swojej osobowości, w tym: ciekawość poznawczą, umiejętność rozumowania i zdolność 

dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych.   

� Motywuje uczniów do nauki i pracy nad sobą, wdraża do samokształcenia.  

�  Propaguje aktywne formy spędzania wolnego czasu.  

�  Reaguje na przejawy niedostosowania społecznego i udziela pomocy w przezwyciężeniu 

niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.   

� Kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze tolerancji, 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.  

�  Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej 

terenem w czasie wycieczek, wyjść itp.  

�  Inspiruje uczniów do twórczych poszukiwań.  

�  Ma szacunek dla ucznia.  

�  Przestrzega praw dziecka i upowszechnia ich znajomość wśród uczniów, rodziców i 

nauczycieli.  

�  Rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć.  

�  Współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów oraz środowiskiem lokalnym.  

�  Okresowo i rocznie analizuje i ocenia stan nauczania, wychowania i opieki. 

�   Indywidualizuje proces nauczania (indywidualna praca z uczniem zdolnymi i uczniem o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych).  

�  Rozwija samorządność uczniów.  

�  Organizuje pomoc koleżeńską.   

� Angażuje uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły, czynnego udziału w apelach, 

uroczystościach szkolnych, akcjach, kampaniach, programach, konkursach, olimpiadach, itp.   

� Przygotowuje uczniów do życia we współczesnym świecie poprzez ukazywanie różnych  

aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami.  

�  Doprowadza do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi szkoły 

podstawowej będą niezbędne do osiągnięcia sukcesu w szkole wyższego stopnia.  

�  Pomaga uczniom w rozpoznawaniu wartości, ich hierarchizacji oraz dokonywaniu wyborów.  

Inspiruje odpowiednie procesy wychowawcze polegające na eliminacji negatywnych i 

aspołecznych zachowań.  

�  Kultywuje tradycje szkolne, lokalne, narodowe. 
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�   Jest bezstronny w ocenie swoich podopiecznych.  

�  Współtworzy życzliwą, serdeczną atmosferę w szkole na drodze wzajemnego szacunku,  

pozytywnej samooceny i tolerancji.   

� Dokonuje ewaluacji własnej pracy, rozwija swój warsztat pracy, dąży do samokształcenia. 

ZADANIA RODZICÓW 
 

 

� Zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki.   

� Starają się być autorytetami, doradcami i przewodnikami.  

�  Wychowują dziecko w duchu szacunkui tolerancji w stosunku do rówieśnikówi 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 drugim, ale i dla drugich.  

�  Uczestniczą w wychowawczych zadaniach szkoły, współtworzą Program Wychowawczy i 

Program Profilaktyki. 

� Rzetelnie informują wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności.   

� Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, o zdrowe żywienie oraz są 

świadomi zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i 

Internetu.  

WIZERUNEK ABSOLWENTA 
 

 

Absolwent naszej Szkoły:  

W sferze nauki:  

 

o  ma potrzebę niestannego rozwoju i kształcenia, 

o   jest zmotywowany, dąży do osiągnięcia sukcesu,  
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o  sprawnie posługuje się językiem polskim i angielskim, 

o   rozumie język kaszubski, zna zwyczaje i obyczaje kaszubskie,  

o  potrafi ciekawie opowiadać o regionie, w którym mieszka, o swojej „małej ojczyźnie”,  

o  dba o poprawną postawę ciała,   

o zna zasady gier i zabaw ruchowych i stosuje je,  

o  potrafi udzielić pierwszej pomocy,  umie korzystać z różnych źródeł informacji,  

o  potrafi zdobywać wiedzę,  

o  umie zastosować w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności,  

o  wierzy w swoje możliwości 

o chętnie bierze udział w konkursach, zawodach oraz różnych przeglądach twórczości,  

o  wykorzystuje komputer do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz 

rozwijania zainteresowań,  

o  korzysta z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych,   

o ma szerokie zainteresowania i pasje poznawcze,  

o  rozwija swoje talenty,  myśli samodzielnie, twórczo i krytycznie,  

o  umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych,  

o  umie realizować własne plany i marzenia,   

o ma bogatą wyobraźnię,  

o  wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu szkoła. 

 

 W sferze społecznej:  

 

o  czuje się członkiem społeczności lokalnej,  

o  dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu,  

o  aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz klasy i szkoły,  

o  wykazuje aktywność i własną inicjatywę w różnych sytuacjach,  

o  jest ciekawy świata,  

o  zna swoje prawa i obowiązki, potrafi o nich mówić,  
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o  szanuje dziedzictwo kulturowe,  

o  szanuje własne i społeczne mienie,  

o  dba o własny wygląd i higienę osobistą,  

o  prowadzi zdrowy tryb życia,  

o  zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować,   

o umie nazywać swoje emocje i nad nimi panować oraz pokojowo rozwiązywać konflikty,   

o zna i potrafi zastosować zasady fair play i pozytywnego kibicowania, 

o   wie, czego potrzebuje, aby dobrze się rozwijać i dobrze się uczyć,  

o nazywa swoje potrzeby, potrafi o nich mówić,  

o  potrafi dokonywać właściwych wyborów, wywiązywać się ze swoich zadań, 

o  umie porozumiewać się z innymi i współpracować w grupie,  

o  jest kulturalny, zna i stosuje normy dobrego zachowania,  

o  potrafi odróżnić dobro od zła,   

o jest wrażliwy na potrzeby innych,  

o  jest koleżeński, zawsze chętny do pomocy,  

o  jest tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym osób starszych czy niepełnosprawnych,  

o  stosuje się do zasad ekologii,  

o dba o czystość otoczenia, 

o  jest wrażliwy na piękno przyrody,  

o  jest rozważny, potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym,  

o  wie jak zachować ostrożność w kontaktach ze zwierzętami,  

o  wie do kogo zwrócić się o pomoc, w razie potrzeby. 

 

 W sferze kulturowej: 

 

o   uczestniczy w różnych formach kultury,  

o  zna sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu,  



10 
 

o  ma potrzebę poznawania ciekawych ludzi, miejsc, zwyczajów i kultur, 

o   jest aktywny fizycznie, wybiera sport jako formę spędzania wolnego czasu,  

o  jest aktywny artystycznie, tańczy, śpiewa, recytuje,  

o dobrze czuje się na scenie,  

o  jest świadomy zagrożeń współczesnego świata, potrafi ich unikać i właściwie na nie 

reagować 

ADRESACI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY: 
 

 

• Rodzice, jako pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci.  

• Uczniowie, chcący w pełni włączyć się w proponowany system.  

• Wychowawcy i nauczyciele realizujący niniejszy Program Wychowawczy.  

* * * Uaktualniony i ujednolicony tekst programu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę 

Rodziców w dniu 08.09.2015r.  

Zadanie ogólne: 

Zadanie ogólne:  
Kształtowanie poczucia przynależności społeczności szkolnej, polskiej i 

europejskiej 
 

 

Cele  Sposoby realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Termin realizacji 

Poznanie historii 
szkoły i jej 
ceremoniału - 
zapoznanie z 
kronikami szkoły -  

zapoznanie z tradycjami 
szkoły: ślubowanie, patron 
szkoły, poczet sztandarowy 

wychowawcy i 
wszyscy nauczyciele  

cały rok 

Dokumentowanie 
osiągnięć szkoły, klasy 
- wychowawcy 
wszyscy nauczyciele 

tworzenie kroniki szkoły oraz 
kronik klasowych - " ściana 
sukcesów" 

  

Uczestnictwo i 
współudział w 
tworzeniu – 
uroczystości 
szkolnych 

przygotowanie apeli, 
akademii, konkursów, 
wycieczek, zabaw tanecznych 

nauczyciele, rodzice  cały rok  

Pomoc koleżeńska -  zbiórki książek, 
podręczników szkolnych, 

opiekun SU 
 uczniowie 

Cały rok 
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zabawek - włączenie uczniów 
do aktywnej pomocy 
kolegom mającym trudności 
w nauce, trudności 
materialne, emocjonalne  

wychowawcy 

Prawa i obowiązki 
ucznia -  

zaznajamianie z prawami 
dziecka - rozwijanie 
samorządności szkolnej, 
uczniowskiej  

wychowawcy 
uczniowie 
nauczyciele 

Cały rok 

Kształtowanie 
pożądanych postaw 
patriotycznych -  

poznanie historii narodowej - 
poznanie symboli 
narodowych i religijnych - 
koncert muzyki patriotycznej 
- uroczystości szkolne: 
akademie, apele( udział), 
wystawy prac plastycznych  

nauczyciele muzyki, 
plastyki, historii, 
języka polskiego 
dyrektor wszyscy 
nauczyciele  

Cały rok 

Kultywowanie 
polskich tradycji, 
obyczajów i świąt -  

organizacja klasowych wigilii, 
spotkań opłatkowych - 
porządkowanie mogił na 
Dzień Zmarłych - Jasełka - 
przygotowanie Dnia Matki, 
Dnia Babci, Dnia Dziecka - 
organizacja Święta Patrona - 
poznanie pieśni, legend, 
strojów, tańców narodowych 
i regionalnych - wycieczki, 
konkursy, gazetki, plakaty - 
zorganizowanie regionalnych 
kącików klasowych - 
spotkania z twórcami 
ludowymi - udział uczniów w 
warsztatach artystycznych 

wychowawcy, rodzice 
wychowawcy, 
nauczyciel religii 
opiekun Koła 
Teatralnego, rodzice, 
wychowawcy  

Cały rok 

 
Zadanie ogólne: Promocja zdrowia, ochrony środowiska 

 
Kształtowanie 
nawyków i 
przyzwyczajeń 
zdrowotno-
higienicznych -  

spotkania z lekarzami, 
pielęgniarką - pogadanki na 
lekcjach w-f, przyrody, godz. 
wychowawczej - 
"Przygotowanie do życia w 
rodzinie" - gazetki i plakaty - 
realizacja programów 
profilaktyczno- zdrowotnych  

dyrektor nauczyciele 
wymienionych 
przedmiotów, 
wychowawcy 
nauczyciel 
przedmiotu samorząd 
szkolny wychowacy 
klas I-III 

Cały rok 

Przekonanie o 
szkodliwości używek 
(alkohol, nikotyna, 
narkotyki)  

- spotkania z pracownikami 
policji, poradni 
psychologicznopedagogicznej 
- pogadanki na lekcjach 
przyrody, godz. 
wychowawczych - konkursy - 
wykonanie plakatów  

wychowawcy klas IV-
VI nauczyciel 
przedmiotu 
wychowawcy 
wychowawcy 

Cały rok 
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Wyrabianie 
świadomości, że 
aktywność fizyczna 
jest wyznacznikiem 
zdrowia -  

pogadanki - gimnastyka 
korekcyjna - Dzień Sportu  

nauczyciele 
nauczyciel gimnastyki 
korekcyjnej 
nauczyciel wych.-fiz.  

cały rok grudzień- 
czerwiec czerwiec 

Promowanie 
aktywnego - trybu 
życia 

wycieczki piesze, rowerowe  
wypoczynek na łonie natury 

wychowawcy klas  cały rok 

Uświadamianie 
zagrożeń środowiska 
naturalnego - udział w 
Sprzątaniu Świata - 
wykonanie plakatów - 
przygotowanie apelu 
na Dzień Ziemi - 
pogadanki - zbiórka 
baterii, segregowanie 
śmieci wszyscy 
nauczyciele 
nauczyciel przyrody 
wychowawcy wszyscy 
nauczyciele wrzesień 
cały rok kwiecień cały 
rok 

udział w Sprzątaniu Świata - 
wykonanie plakatów - 
przygotowanie apelu na 
Dzień Ziemi - pogadanki - 
zbiórka baterii, segregowanie 
śmieci  

wszyscy nauczyciele 
nauczyciel przyrody 
wychowawcy 
 wszyscy nauczyciele  

wrzesień  
cały rok 
 kwiecień  
cały rok 

Propagowanie 
właściwego stosunku 
do zwierząt -  

wystawa czasopism na temat 
zwierząt - dokarmianie 
zwierząt w okresie zimy  

SU wychowawcy  zgodnie z planem 
pracy SU 

zima 

Zapoznanie z formami 
ochrony przyrody ( 
parki, rezerwaty, 
pomniki przyrody, 
odnowa gatunków) -  

pogadanki - slajdy, filmy 
video - wycieczki do parków 
krajobrazowych: Nadmorki 
Park Krajobrazowy - 
wycieczki piesze lub 
rowerowe do okolicznych 
rezerwatów przyrody - udział 
w warsztatach 
organizowanych przez 
Nadmorski Park 
Krajobrazowy - realizacja 
programu " Czym skorupka 
za młodu" - wykonanie 
albumów - wybrane parki 
narodowe w Polsce  

wychowawcy 
nauczyciele klas I-II 
nauczyciele 

Cały rok 

Uświadomienie 
pozytywnego wpływu 
życia wśród zieleni na 
samopoczucie -  

pielęgnacja roślin 
doniczkowych - troska o 
tereny zielone przed szkołą  

nauczyciele 
wychowawcy klas 
rodzice 

Cały rok 

 
Zadanie ogólne: Współpraca z rodzicami 

 
Stworzenie przyjaznej organizowanie spotkań z wychowawcy według ustalonego 
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atmosfery na 
spotkaniach z 
rodzicami -  

rodzicami: wywiadówki, 
kontakty indywidualne, 
zajęcia pokazowe  

dyrektor  harmonogramu lub 
zależnie od potrzeb 
klasy 

Rozwiązywanie 
zaistniałych 
problemów -  

wywiadówki - spotkania 
indywidualne z wychowawcą 
i nauczycielami innych 
przedmiotów - rozmowy, 
dyskusje, prelekcje - udział w 
uroczystościach szkolnych i 
klasowych  

wychowawcy 
dyrektor w miarę 
potrzeb,  

zgodnie ze szkolnym 
kalendarzem 

Aktywny udział 
rodziców w życiu 
klasy i szkoły -  

organizowanie przez 
rodziców zabaw tanecznych 
dla dorosłych, balu 
karnawałowego - 
finansowanie paczek 
świątecznych dla dzieci, 
upominków dla klasy I - 
zakup pomocy 
dydaktycznych - 
organizowanie poczęstunku 
dla dzieci podczas zabaw - 
organizowanie loterii, 
kawiarenek dla rodziców 
podczas uroczystości z 
udziałem rodziców 

Rada Rodziców  styczeń- luty styczeń 
październik cały rok 

Udział w pracach 
pożyteczno 
porządkowych -  

uczestnictwo (w miarę 
możliwości w remontach, 
naprawach sprzętu, dekoracji 
klas, itp.) 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Cały rok 

Pedagogizacja 
rodziców -  

spotkania z psychologami i 
pedagogami z Poradni 
Psychologiczno- 
Pedagogicznej, 
pracownikami policji 

dyrektor 
wychowawcy  

cały rok 

 
Zadanie ogólne: Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się 

 
Stosowanie zwrotów 
grzecznościowych -  

pogadanki, scenki rodzajowe 
- odwołanie do tekstów 
literackich  

rodzice nauczyciele Cały rok 

Właściwe zachowanie 
się w miejscach 
publicznych  

- pokazy zachowań - 
wycieczki, wyjścia do kina, 
teatru - pogadanki, ćwiczenia 
praktyczne  

nauczyciele rodzice 
policja 

Cały rok 

Okazywanie szacunku 
wobec symboli 
narodowych i 
religijnych -  

udział w uroczystościach 
szkolnych, środowiskowych - 
apele, wycieczki, uroczystości  

nauczyciele rodzice Cały rok 

Właściwe zachowanie 
w stosunku do 

pogadanki - inscenizacje - 
gazetki wychowawcze - 

nauczyciele rodzice Cały rok 
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dorosłych i kolegów -  konkursy - zasady fair-play 
podczas zabaw i gier 
sportowych  

Poszanowanie mienia 
własnego i 
społecznego -  

akcje porządkowe - dbałość o 
sprzęt szkolny - gazetki 
szkolne na korytarzach - 
gazetki tematyczne w klasach  

nauczyciele rodzice 
Samorząd Szkolny 
wychowawcy 

Cały rok 

Umiejętność 
korzystania z mediów  

scenki rodzajowe w oparciu o 
literaturę - pogadanki - 
rozmowy telefoniczne - 
uroczystości klasowe i 
szkolne - praca z 
komputerem - redagowanie 
listów, życzeń 
okolicznościowych i pism  

nauczyciele 
wychowawcy klas 
praca z komputerem 

Cały rok 

Prezentacja własnych 
umiejętności  

- giełda talentów - konkursy - 
scenki rodzajowe - 
dokonywanie samooceny 
zachowania - zawody 
sportowe - uroczystości 
szkolne i środowiskowe  

wszyscy nauczyciele 
nauczyciel w-fu 

Cały rok 

Dbałość o 
poprawność języka 
ojczystego -  

opanowanie techniki pisania 
i czytania - uwrażliwienie na 
poprawność językową w 
mowie i piśmie - konkursy 
literackie, recytatorskie, 
czytelnicze, ortograficzne  

nauczyciele  cały rok 

 
Zadanie ogólne: Troska o bezpieczeństwo 
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Zachowanie 
bezpieczeństwa na 
lekcjach i przerwach -  

regulamin zachowania się w 
pracowniach szkolnych  
- regulamin zachowania się 
na sali gimnastycznej i boisku 
szkolnym 
 - nauka zasad asekuracji 
podczas wykonywania 
ćwiczeń ruchowych 
 - dyżury nauczycieli w czasie 
przerw 
 - regulamin zachowania się 
na przerwach  
- pogadanki i spotkania na 
temat działań przeciwko 
przemocy 
 - poznanie przepisów Ruchu 
Drogowego 
 - egzamin Karta Rowerowa - 
realizowanie wychowania 
komunikacyjnego  
- nauka udzielania pierwszej 
pomocy  

dyrektor nauczyciele 
wychowawcy n-l 
techniki, n-le kl.I-III n-
l techniki 
przeszkoleni 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 

Zadanie ogólne: Poznanie ucznia i zapewnienie mu pomocy pedagogicznej, 
psychologicznej,zdrowotnej, materialnej 

Rozpoznanie 
indywidualnych 
potrzeb uczniów oraz 
analiza przyczyn 
niepowodzeń 
szkolnych  

- rozmowy indywidualne z 
uczniami i rodzicami 
 - diagnoza wstępna ucznia 
klasy I 
 - testy kompetencji - 
ankiety,  
analiza prac dzieci - 
współpraca z opieką 
społeczną, kuratorami, 
policją, Poradnią 
Psychologiczno- 
Pedagogiczną  

wychowawca rodzice 
dyrektor 

Cały rok 

Opieka nad uczniami 
mającymi problemy w 
pisaniu, czytaniu i 
mówieniu -  

diagnoza 
psychologicznopedagogiczna 
- prowadzenie zespołów 
dydaktycznowyrównawczych 
- samopomoc koleżeńska - 
zajęcia z logopedą PPP,  

rodzice nauczyciele 
wychowawcy 
logopeda 

Cały rok 

Opieka nad uczniem 
uzdolnionym -  

diagnoza 
pedagogicznopsychologiczna 
- zajęcia indywidualne z 
dzieckiem zdolnym, udział w 
olimpiadach, konkursach, 
zawodach  

PPP nauczyciele 
dyrektor 

Cały rok 

Opieka nad uczniem 
sprawiającym 

- rozmowy z uczniem, 
rodzicami, kuratorem 

PPP wychowawcy 
dyrektor 

Cały rok 
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trudności 
wychowawcze  

 - diagnoza 
pedagogicznopsychologiczna 
– pogadanki 
 - programy profilaktyczne 
 - zebrania z rodzicami 
 - spotkania z dzielnicowym  

Rozpoznawanie 
sytuacji materialnej 
uczniów  

- obserwacja ucznia 
 - wywiady środowiskowe 
 - wizyty domowe 
 - konsultacje z pracownikami 
socjalnymi MOPS-u 
 - akcje charytatywne 
( zbiórka odzieży, zabawek, 
przyborów)  
- stypendia szkolne - 
dofinansowanie wycieczek 
szkolnych  

dyrektor 
wychowawcy 

Cały rok 

 

Program Wychowawczy jest otwarty i może ulegać modyfikacji. Zmiany w programie mogą być 

dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

Program (po zmianach) wchodzi w życiem na mocy UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJz dnia 

08.09.2016r. Program obowiązuje od dnia zatwierdzenia. 

 

 

 


