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PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM.TADEUSZA  KOŚCIUSZKI W SUSKOWOLI 

na rok szkolny 2016/2017  

 

Podstawa prawna : 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r., poz. 2156               

ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego             

w poszczególnych typach szkół ( Dz. U.  2012 r., poz. 977 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249);  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,                

poz. 624, ze zm.). 
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Wstęp 

 Działalność wychowawcza w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 

pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej.                                                               

Program wychowawczy powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, które zostały opracowane przez 

zespół ds. programu wychowawczego, po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli 

oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze 

wychowawczym podejmowane w szkole i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 

 

Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli liczy 6 oddziałów,                   

do których uczęszcza 108 uczniów. Sytuacja materialna większości rodzin znajduje się na przeciętnym 

poziomie. Są jednak uczniowie objęci opieką GOPS. Rodzice większości uczniów pracują zawodowo, 

dlatego duża grupa dzieci korzysta ze świetlicy szkolnej. W odległości kilku kilometrów od szkoły 

zlokalizowane są ośrodki kulturalne takie jak Miejski Dom Kultury i Biblioteka oraz Centrum 

Aktywności Lokalnej w Pionkach. Rodzice oczekują od szkoły bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych                       

i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, bowiem ważny dla nich problem stanowi pomoc uczniom                   

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniom zdolnym. Społeczność lokalna oczekuje                      

od szkoły zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczych oraz 

promowania zdrowego stylu życia. 

 

Wartości wybrane przez społeczność szkolną 

Zadaniem programu wychowawczego szkoły jest kształtowanie odpowiedzialnej osobowości ucznia  

w oparciu o: 

 empatię wobec drugiego człowieka;  

 dojrzałe i sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

 wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów; 

 samodzielność; 

 dbanie o zdrowie swoje i innych. 
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Misja szkoły 

Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów. 

Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków 

społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje,                      

aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której 

funkcjonują: rodziny, miasta, kraje, świat. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał 

intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata                               

i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny, 

społeczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich 

rodziców. 

Wizja szkoły 

Nasza szkoła jest przyjazną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na 

kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, 

umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi asertywnych, 

mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy 

najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody 

nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności                         

i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem 

przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej 

ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, 

psychiczny, społeczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i dostrzegali 

zdrowie jako najwyższa wartość w życiu człowieka. 

Cel ogólny: 

 osiągnięcie pełnej dojrzałości ucznia w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej, 

aksjologicznej.       

Cele szczegółowe: 
 

 

 przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych, 

 tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku, 

tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, 

 kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie                    

i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań, 

 integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność, organizowanie wycieczek, imprez 

i uroczystości klasowych oraz szkolnych, 

 kształcenie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk 

zdemoralizowanych, 

 kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego, 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie jest najwyższą wartością                       

w życiu człowieka, 

 propagowanie wśród uczniów i rodziców zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci oraz dzieci wobec rodziców, 

 kształtowanie właściwej relacji między rodzicami i nauczycielami, 

 upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci                            

i młodzieży, 

 rozwijanie kompetencji informatycznych. 
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Model absolwenta 

Absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli: 

 jest wartościowym członkiem społeczeństwa w którym funkcjonuje, 

 umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy;  

 jest dobrym kolegą; 

 kocha i szanuje rodziców; 

 samodzielnie dokonuje oceny i samooceny; 

 rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich; 

 zna zagrożenia dla swojego zdrowia ; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych; 

 dba o czystość i schludny wygląd; 

 dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz; 

 dostrzega zalety zdrowego stylu życia;  

 radzi sobie  ze stresem ; 

 potrafi kontrolować i wyrażać emocje; 

 zna tradycję szkoły, regionu i narodu: 

 samodzielnie poszukuje, wybiera i poznaje teksty kultury; 

 posługuje się komputerem i oprogramowaniem komputerowym, umiejętnie korzysta    

z Internetu. 
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Zadania do realizacji 

Lp. Zadania do 

realizacji 

Sposób realizacji Odpowiedzialny/i  Terminy  Uwagi  

1 Współpraca                             

z rodzicami lub 

opiekunami uczniów                                 

i wychowanków                    

w celu budowania 

postawy 

prozdrowotnej                           

i zdrowego stylu 

życia; 

 

1.Zorganizowanie 

spotkań  rodziców                      

z pracownikami: 

- ośrodkiem 

uzależnień,  

- policji; 

- ośrodka zdrowia; 

 

2. Pozyskanie zgody 

rodziców na udział              

w programie 

"Szklanka mleka" 

oraz "Owoce                         

i warzywa w 

szkole"; 

 

3. Podejmowanie 

integralnych 

działań 

wychowawczych 

szkoły i rodziny; 

 

4. Włączenie 

rodziców w 

kampanię promocji 

zdrowia i zdrowego 

stylu życia 

(pomoc przy okazji 

happeningów, 

przygotowanie dla 

dzieci zdrowego 

poczęstunku 

podczas imprez 

klasowych); 

 

5. Pedagogizacja 

rodziców                                 

na zebraniach                          

z wychowawcami. 

Dyrektor, 

pedagog, 

wychowawcy klas 

 

 

Wychowawcy klas 

 

                       

 

Wychowawcy 

klas,                    

pedagog 

 

Wychowawcy klas  

 

 

 

 

                    

Wychowawcy klas 

 Rok szkolny 

 

 

                                            

Rok szkolny 

 

 

 

Rok szkolny 

 

                                  

Rok szkolny 

 

 

 

 

 

Zgodnie                        

z harmonogra- 

mem zebrań 

 

2. Kształtowanie 

hierarchii systemu 

wartości, w którym 

zdrowie należy                        

do jednych                            

z najważniejszych 

wartości w życiu; 

1. Zapoznanie                               

z zasadami 

warunkującymi 

zdrowie                               

i sprawność 

fizyczną oraz 

umiejętne 

wdrażanie ich                  

w życie; 

 

2. Szkolny Dzień    

Sportu; 

Wychowawcy 

klas,                    

nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

 Nauczyciele 

wychowania 

Rok szkolny 

 

 

      

Czerwiec 2017r. 
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3.Udział                                   

w zawodach 

sportowych 

szkolnych                                         

i pozaszkolnych; 

 

 

4.Pozalekcyjne 

zajęcia sportowe; 

 

 

 

5.Przestrzeganie 

zasad 

bezpieczeństwa                       

w szkole  podczas 

zajęć, przerw,                    

a także  w sytuacjach 

pozaszkolnych; 

 

6.Zapoznanie 

uczniów z nową 

piramidą żywienia; 

 

 

 

 

7. Kampanie 

promujące zdrowy 

styl życia, aktywny 

wypoczynek  na 

świeżym powietrzu; 

 

 

 

8.Dożywianie                        

w szkole; 

 

9.Uwzględnianie 

potrzeb dzieci                        

w zakresie diety; 

 

 

10. Realizacja treści 

prozdrowotnych                    

i proekologicznych                    

na godzinie  

wychowawczej, 

wychowaniu 

fizycznym, 

wychowaniu do 

życia w rodzinie,                    

j. polskim, 

fizycznego 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy klas 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

Wszyscy 

nauczyciela 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przyrody, 

wychowawcy 

świetlicy 

 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

wychowawcy, 

nauczyciel w-f, 

wychowawcy 

świetlicy 

Dyrektor  

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

 

 

Rok szkolny 

 

 

Rok szkolny 

 

                                     

Rok szkolny 

 

 

 

Rok szkolny 

 

                                               

 

Rok szkolny 

 

 

 

Rok szkolny 

  Rok szkolny 

 

Rok szkolny 
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przyrodzie, religii; 

 

 

11.Spotkania dzieci                   

z pielęgniarką 

szkolną  (badania  

bilansowe, 

pogadanki na temat 

higieny osobistej 

oraz zmian 

zachodzących                

w organizmie 

człowieka w okresie 

dojrzewania); 

 

12. Udział w tzw. 

lekcjach w terenie, 

spacery, zabawy                     

na szkolnym placu 

zabaw; 

 

13.Podnoszenie  

kompetencji 

nauczycieli                             

w zakresie edukacji 

zdrowotne; 

 

 

                   

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, nauczyciele 

przyrody, 

wychowania 

fizycznego 

Wszyscy 

nauczycie 

 

 

 

Rok szkolny 

 

 

                                          

 

 

Rok szkolny 

 

                                    

Rok szkolny 

3. Wzmacnianie wśród 

uczniów                                 

i wychowanków 

więzi ze szkołą lub 

placówką oraz 

społecznością 

lokalną; 

1.Programy 

adaptacyjne dla 

uczniów kl. I i IV; 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

Wrzesień, 

październik  

2016 r. 

 

2.Respektowanie 

praw ucznia; 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Rok szkolny  

3. Kampania 

wyborcza oraz 

wybory                                 

do Samorządu 

Uczniowskiego; 

 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Wrzesień, 

październik  

2016 r. 

 

4. Aktywna praca 

samorządu  

szkolnego                              

i samorządów 

klasowych 

 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Rok szkolny  

5.Pielęgnowanie 

tradycji: 

- Dzień Patrona     

Szkoły, 

- Wigilie klasowe, 

- Szkolny Konkurs 

Kolęd, 

Wychowawcy 

klas,              

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

Zgodnie                       

z 

harmonogramem 

uroczystości               

i imprez 

szkolnych 
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- Kronika szkoły, 

- poczet 

sztandarowy; 

 

6. Obchody świąt 

państwowych: 

- Święto 

Niepodległości, 

- Rocznica 

Konstytucji 3 Maja; 

 

Wychowawcy klas Zgodnie                   

z 

harmonogramem 

uroczystości                    

i imprez 

szkolnych 

 

7. Realizowanie 

treści patriotycznych 

na lekcjach historii, 

j. polskiego, godz. 

wych., zaj. 

świetlicowych 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy, 

wychowawcy 

świetlicy 

Rok szkolny  

8. Nauka lub 

przypomnienie 

hymnu szkoły; 

 

Wychowawcy 

klas, nauczyciel 

muzyki 

Rok szkolny  

9. Imprezy klasowe      

i szkolne: 

- Dzień Chłopaka, 

- Dzień Kobiet, 

- dzień wiosny, 

- mikołajki 

 

Wychowawcy klas Zgodnie                   

z 

harmonogramem 

uroczystości                    

i imprez 

szkolnych 

 

10. Diagnozowanie 

potrzeb uczniów. 

 

Wychowawcy klas Rok szkolny  

11. Nagrody 

książkowe dla 

uczniów mających 

najwyższe 

osiągnięcia w nauce, 

dla uczniów 

reprezentujących 

szkołę, a także 

nagrody dla uczniów 

systematycznie 

uczęszczających do 

szkoły; 

 

Dyrektor, 

wychowawcy klas 

Czerwiec 2017 r.  

12.Reprezentowanie 

szkoły w konkursach 

i zawodach 

pozaszkolnych; 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Rok szkolny  

13. Promocja 

osiągnięć uczniów; 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Rok szkolny  

14. Współpraca : 

- z Centrum 

Aktywności 

Nauczyciele Rok szkolny  
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Lokalnej  i Miejskim 

Ośrodkiem Kultury                

i Biblioteka                          

w Pionkach, 

-  z Parafią św. 

Idziego w Suchej, 

- z Urzędem Gminy 

Pionki, 

- ze 

Stowarzyszeniem 

"Leśne Uroczysko", 

 - z Kozienickim 

Parkiem 

Krajobrazowym; 

 

15. Wycieczki                    

do najciekawszych 

miejsc w okolicy,                

do miejsc pamięci 

narodowej; 

 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Rok szkolny  

16. Udział                            

w festynach 

środowiskowych 

Wychowawcy klas Rok szkolny  

4. Kształtowanie 

przyjaznego klimatu 

w szkole lub 

placówce, budowanie 

prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz 

relacji uczniów                 

i nauczycieli, 

wychowanków                   

i wychowawców,                

a także nauczycieli, 

wychowawców                         

i rodziców lub 

opiekunów, w tym 

wzmacnianie więzi                  

z rówieśnikami oraz 

nauczycielami                       

i wychowawcami 

1.Jednodniowe                      

i kilkudniowe  

wycieczki szkolne; 

 

 

2.Wyjazdy do kina         

i teatru; 

 

 

3. Różnorodne, 

atrakcyjne dla 

uczniów koła 

zainteresowań; 

 

4. Działania 

integracyjne na 

godzinach 

wychowawczych                  

( gry, zabawy, 

konkursy itp.); 

podczas zajęć 

świetlicowych 

 

5.Symulowanie  

sytuacji 

sprzyjających 

kształtowaniu 

sposobów 

kulturalnego 

wyrażania własnego 

zdania, uważnego 

Wychowawcy klas 

 

Wychowawcy klas 

 

Wszyscy 

nauczyciela 

 

Wychowawcy 

klas,                           

wychowawcy 

świetlicy 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

wychowawcy 

świetlicy,        

pedagog 

Rok szkolny 

 

                       

Rok szkolny 

   

                            

Rok szkolny 

 

                             

Rok szkolny 

 

 

                                      

Rok szkolny 
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słuchania innych; 

 

6. Prelekcje, dramy 

na temat 

asertywności na 

godzinach 

wychowawczych,             

na języku polskim, 

na zajęciach 

świetlicowych 

 

7. Prelekcja                             

z pedagogiem 

szkolnym nt. 

tolerancji, 

asertywności, 

konsekwencji 

zachowań; 

 

8. Spotkanie                            

z psychologiem                          

z Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej                        

w Pionkach; 

 

9. Angażowanie 

rodziców w działania 

klasy i szkoły. 

 

 

10.Zasiegnięcie 

opinii Rady 

Rodziców w sprawie 

programu 

wychowawczego , 

programu 

profilaktyki 

 

11. Uwzględnienie 

sugestii rodziców w 

sprawie planowania 

dni dodatkowo 

wolnych od zajęć 

edukacyjnych, 

harmonogramu 

zebrań oraz dni 

otwartych, 

 

12. Kontakt  

telefoniczny                           

i mailowy 

nauczycieli                              

z rodzicami. 

 

 

                 

Wychowawcy, 

nauczyciel języka 

polskiego, 

wychowawcy 

świetlicy 

 

 

Pedagog 

 

 

                   

Wychowawcy, 

pedagog 

 

                     

Wychowawcy klas 

 

                      

Dyrektor            

 

 

 

Dyrektor, 

wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

  

                      

Rok szkolny 

 

 

 

 

Rok szkolny 

 

 

                      

Rok szkolny 

 

 

 

Rok szkolny 

 

Rok szkolny 

 

 

 

Wrzesień 2016r. 

 

 

 

Rok szkolny 
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13. Zapewnienie 

dzieciom opieki                    

w czasie ferii                           

i przerw 

świątecznych. 

 

14. Konkurs 

bożonarodzeniowy- 

kartka świąteczna. 

                        

Dyrektor, 

nauczyciele 

 

Wychowawcy 

świetlicy 

 

W czasie ferii                         

i przerw 

świątecznych 

 

Grudzień 2016 r. 

5. Doskonalenie 

umiejętności 

nauczycieli                               

i wychowawców                     

w zakresie budowania 

podmiotowych relacji 

z uczniami, 

wychowankami oraz 

ich rodzicami lub 

opiekunami oraz 

warsztatowej pracy                                    

z grupą uczniów lub 

wychowanków. 

1.Współpraca                     

z Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną                

w Pionkach; 

 

2. Szkolenia rady 

pedagogicznej; 

 

3. Kursy, warsztaty, 

szkolenia i studia 

podyplomowe;  

 

4. Prowadzenie 

warsztatów 

tematycznych                       

na godzinach 

wychowawczych. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Dyrektor  

                        

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy  

Rok szkolny 

 

 

                               

Rok szkolny 

                                  

Rok szkolny 

 

                               

Rok szkolny 

 

6. Wzmacnianie 

kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli                                     

i wychowawców oraz 

rodziców lub 

opiekunów; 

 

1.Szkolenia                               

i warsztaty dla 

nauczycieli                                   

i rodziców.  

 

2. Spotkania z : 

- pedagogiem, 

- psychologiem, 

- pracownikiem 

ośrodka uzależnień 

Dyrektor  

 

                    

Dyrektor 

Rok szkolny 

 

                              

Rok szkolny 

 

7. Rozwijanie                                

i wspieranie 

działalności 

wolontarystycznej 

oraz zaangażowania 

w działalność 

podmiotów, np.  

opieki 

psychiatrycznej                          

i leczenia uzależnień, 

wojewódzkimi                         

i powiatowymi 

stacjami sanitarno- 

epidemiologicznymi 

itp. 

1. Szkolne Koło 

Caritas; 

 

2. Zbiórka nakrętek; 

 

3. Pomoc                           

dla przytuliska                       

w Pionkach. 

 

 

4.  Ogólnopolska 

akcja charytatywna 

"Góra Grosza" 

Opiekun 

szkolnego koła                                                                                    

Wychowawcy klas 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego  

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Rok szkolny 

                              

Rok szkolny 

Grudzień 2016r., 

Kwiecień 2017r. 

 

               

Grudzień 2016 r. 
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8. Wspieranie edukacji 

rówieśniczej                         

i programów 

rówieśniczych 

mających na celu 

modelowanie postaw 

prozdrowotnych                       

i prospołecznych; 

 

1. Realizacja  

programów 

"Szklanka mleka" 

dla uczniów kl. 0-VI 

oraz "Owoce                         

i warzywa                               

w szkole" dla 

uczniów 0-III; 

 

2 Narodowy 

Program Rozwoju 

Czytelnictwa; 

 

3.Konkurs 

czytelniczy dla 

uczniów kl. II-VI    

 

4.Koło czytelnicze 

dla uczniów kl. V-VI 

 

5.Wyjazdy do kina               

i teatru 

 

6.Udział                             

w konkursach 

artystycznych. 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Nauczyciele 

biblioteki 

 

Nauczyciel języka 

polskiego 

Nauczyciel języka 

polskiego 

Nauczyciel języka 

polskiego 

Nauczyciele 

                      

Rok szkolny 

 

 

 

Rok szkolny 

 

Grudzień 2016 r. 

 

Rok szkolny 

 

Rok szkolny 

 

Rok szkolny 

 

9. Rozwijanie                               

i wzmacnianie 

umiejętności 

psychologicznych                     

i społecznych 

uczniów                                                 

i wychowanków; 

1.Spotkania               

z pedagogiem; 

 

2. Praca w grupach 

na wszystkich 

zajęciach 

edukacyjnych; 

 

3. Przystąpienie                    

do obchodów 

Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych pod 

hasłem „ Książka                   

to dopiero początek” 

 

4. Pomoc koleżeńska 

Pedagog 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

                  

Nauczyciel 

bibliotekarz 

 

 

                

Wychowawcy klas 

Rok szkolny 

 

Rok szkolny 

 

Październik 

2016r. 

 

 

 

Rok szkolny    
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10. Kształtowanie                   

u uczniów                                 

i wychowanków 

umiejętności 

życiowych,                              

w szczególności 

samokontroli, 

radzenia sobie                        

ze stresem, 

rozpoznawania                       

i wyrażania własnych 

emocji; 

 

1.Spotkania                       

z pedagogiem 

szkolnym nt. 

wyrażania emocji                  

i samokontroli 

uczniów. 

 

2.Samorządność 

uczniów. 

 

 

 

3. Angażowanie                     

w przedsięwzięcia 

klasowe oraz szkolne 

uczniów 

nieśmiałych. 

 

4. Przestrzeganie 

zasad fair play                      

na wychowaniu 

fizycznym oraz 

zawodach 

sportowych. 

Pedagog 

 

 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

wychowawcy 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

                     

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Rok szkolny 

 

 

Rok szkolny 

 

 

 

Rok szkolny 

 

                             

Rok szkolny 

 

 

 

11. Kształtowanie 

krytycznego myślenia 

i wspomaganie 

uczniów                                  

i wychowanków                     

w konstruktywnym 

podejmowaniu 

decyzji w sytuacjach 

trudnych, 

zagrażających 

prawidłowemu 

rozwojowi i 

zdrowemu życiu 

1.Realizacja 

programu                       

" Akademia 

Bezpiecznego 

Puchatka"; 

 

2.Udział                                

w Ogólnopolskim 

Konkursie 

Plastycznym                       

dla Dzieci                              

i Młodzieży pod 

hasłem 

„Bezpieczeństwo                   

i rozwaga – tego             

od Ciebie każdy 

wymaga; 

 

3. Udział                                    

w Ogólnopolskim 

Turnieju Wiedzo 

Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega 

pożarom”; 

 

4. Próbne ewakuacje; 

5. Spotkanie                          

z policjantem. 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciel 

plastyki 

 

 

 

 

Wicedyrektor  

 

 

Dyrektor  

Dyrektor, 

wychowawcy 

Rok szkolny 

 

 

Zgodnie             

z 

harmonogramem 

konkursu 

 

 

 

Zgodnie                          

z 

harmonogramem 

konkursu 

 

Rok szkolny 

Rok szkolny 
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12. Udostępnienie 

informacji o ofercie 

pomocy 

specjalistycznej dla 

uczniów i 

wychowanków, ich 

rodziców lub 

opiekunów w 

przypadku używania 

środków i substancji 

psychotropowych, 

środków zastępczych, 

nowych substancji 

psychoaktywnych 

1.Zamieszczenie               

na stronie 

Internetowej szkoły, 

a także na tablicy 

ogłoszeń dla ucznia    

i rodzica numerów 

kontaktowych, 

adresów:  

- Poradni 

Psychologiczno - 

Pedagogicznej, 

- Ośrodka 

Uzależnień; 

 

2.  Zamieszczenie  

na stronie 

Internetowej szkoły, 

a także na tablicy 

ogłoszeń dla ucznia  

i rodzica numerów 

telefonów zaufania. 

 Dyrektor , 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

Dyrektor , 

wychowawcy klas 

Rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 

 

13. Przekazanie 

informacji uczniom               

i wychowankom, ich 

rodzicom lub 

opiekunom oraz 

nauczycielom                          

i wychowawcom na 

temat konsekwencji 

prawnych 

związanych z 

naruszeniem 

przepisów ustawy                    

z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii, zwanej 

dalej „ustawą”; 

1. Spotkanie                         

z policjantem; 

 

2. Pedagogizacja          

na lekcjach 

wychowawczych              

i zebraniach                           

z rodzicami. 

 

Dyrektor  

                

Wychowawcy klas 

Rok szkolny 

                             

Rok szkolny 

 

14. Informowanie 

uczniów                                    

i wychowanków oraz 

ich rodziców lub 

opiekunów                                 

o obowiązujących 

procedurach 

postępowania 

nauczycieli                                  

i wychowawców oraz 

o metodach 

współpracy szkół                     

i placówek z Policją 

w sytuacjach 

zagrożenia 

narkomanią. 

1. Zamieszczenie 

dokumentów na 

stronie Internetowej 

szkoły; 

 

2. Poinformowanie 

uczniów                                   

na godzinach 

wychowawczych                   

i rodziców                               

na zebraniach. 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

 

 Wychowawcy klas 

 

Na początku 

roku szkolnego 

lub po 

nowelizacji 

Na początku 

roku szkolnego 

lub po 

nowelizacji 

 

 

15. Rozwijanie 

kompetencji 

1. Wykorzystanie 

komputera na 

Nauczyciele Rok szkolny  
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informatycznych 

dzieci i młodzieży 

różnych zajęciach 

edukacyjnych 

2. Wykorzystanie 

technologii 

multimedialnej 

podczas zajęć 

edukacyjnych, 

uroczystości i imprez 

szkolnych 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele zajęć 

komputerowych 

Rok szkolny  

3. Pogadanka nt. 

zagrożeń 

wynikających                 

z korzystania z 

komputera, 

Internetu, 

multimediów 

Wychowawcy, 

nauczyciele zajęć 

komputerowych 

Rok szkolny  
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Stałe uroczystości i imprezy szkolne o charakterze wychowawczym i kulturalnym 

Uroczystość/impreza Zadania wychowawcze 

Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 

Rocznica wybuchu II wojny 

światowej 

- kształcenie postaw patriotycznych, 

- promowanie pozytywnych postaw, 

- integracja społeczności szkolnej 

Dzień Edukacji Narodowej - umacnianie więzi między uczniami a pracownikami szkoły, 

- wskazywanie różnych form podziękowania za trud nauki                   

i wychowania wszystkich pracowników szkoły, 

- uświadomienie roli i znaczenia nauki w życiu każdego 

człowieka 

Ślubowanie uczniów kl. I -wzbudzanie poczucia przynależności do społeczności 

szkolnej, 

- przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności 

uczniowskiej 

Święto Niepodległości - kształtowanie postaw patriotycznych, 

- przybliżenie historii Polski, 

- kultywowanie tradycji narodowych 

Andrzejki - kultywowanie tradycji ludowej, 

- integracja społeczności szkolnej 

Szkolny Konkurs Kolęd - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 

- rozwijanie zainteresowań uczniów, 

- promowanie talentów, 

- kształtowanie poczucia własnej wartości 

Bal karnawałowy - integracja społeczności szkolnej, 

- rozwijanie kreatywności uczniów, 

- wskazywanie właściwych sposobów spędzania czasu 

wolnego 

Dzień Patrona Szkoły - kształtowanie postaw patriotycznych, 

- budowanie poczucia przynależności szkolnej, 

- przybliżanie sylwetki Tadeusza Kościuszki 

Święto Konstytucji 3 Maja - kształtowanie postaw patriotycznych, 

- kultywowanie tradycji narodowych, 

- przybliżanie treści historycznych 

Dzień Rodziny - wzmacnianie więzi rodzinnych, 

- rozwijanie talentów, 

- kształtowanie poczucia własnej wartości, 

- integracja ze środowiskiem lokalnym, 

- promowanie talentów 

Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 

- integracja społeczności szkoły, 

- promowanie talentów 
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Monitoring i ewaluacja 

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, 

wychowawców klasowych i pedagoga. Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany 

zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie                 

na zakończenie każdego roku szkolnego. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala                                   

na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczych. 

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowania uczniów, aktywności, rozmowy z uczniami                               

i z rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami                                 

i innymi pracownikami szkoły. 

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, sprawozdania 

wychowawców z realizacji planów wychowawczych, informacje zebranych podczas spotkań                            

z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania 

opiekunów kółek i przewodniczących zespołów samokształceniowych, ankiety dla uczniów, ankiety 

dla rodziców, wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) obserwacja i ocena zachowania.  
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                                                                                                                   Załącznik nr 1 
 do Programu Wychowawczego PSP 

 
 

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 
 

l.p. Nazwa 
uroczystości 

Termin Odpowiedzialni Współdziałanie Uwagi 

1. Inauguracja roku 
szkolnego 

IX-
2016r. 

p. Wiesław 
Cybulski 

Samorząd Uczniowski  

2. Dzień chłopaka IX-
2016r. 

wychowawcy klas Samorząd uczniowski  

3. Dzień Papieski X-2016 
r.  

p. Maria 
Czyżewska 

p. Magdalena Samela 
- Grabiec 

 

4. Święto Edukacji 
Narodowej 

X-2016 
r. 

p. Anna Siek p. Aldona Podsiadła  

3. Andrzejki XI-
2016r. 

wychowawcy klas Samorząd Uczniowski  

 6. Dzień 
Niepodległości 

XI-
2016r. 

p. Magdalena 
Samela - Grabiec 

p. Dorota  Jasiuk,                    
p. Małgorzata 
Niemirska, 
p. Mariola Gębczyk 

 

7. Mikołajki  XII-
2016r. 

Wychowawcy 
klas 

  

 8. Jasełka  XII-        
2016r. 

p. Maria 
Czyżewska 

p. Krystyna Waszczyk  

 9. Wigilia  XII-
2016r. 

Wychowawcy 
klas 

  

10. Zabawa 
choinkowa 

I-2017r. Wychowawcy 
klas 

  

11. Walentynki II-
2017r. 

p. Anna Siek   

12. Dzień kobiet III-
2017r. 

Wychowawcy 
klas 

  

13. Powitanie 
wiosny 

III-
2017r. 

p. Anna Siek Wychowawcy klas  

14. Dzień Patrona 
Szkoły 

IV-2017r. p. Magdalena 
Samela - Grabiec 

p. Dorota Jasiuk, 
p. Mariola Gębczyk 

 

15. Święto 
Konstytucji 3 
Maja 

V-
2017r. 

p. Beata 
Jarosińska 

p. Krystyna Waszczyk  

16. Dzień Rodziny V-
2017r. 

Wychowawcy kl.                 
I-III 

  

17. Dzień Dziecka VI-2017r. Wychowawcy 
klas 

Nauczyciela wych.fiz  

18. Zakończenie 
roku szkolnego 

VI-2016r. p. Beata 
Jarosińska. 

p. Magdalena Samela 
– Grabiec, 
p. Mariola Gębczyk 

 

 
 



20 
 

 

 

 

 

Rada Rodziców uchwaliła  Program Wychowawczy na zebraniu w dniu 28 września  2016 roku.                                                                                                                     

Uchwała nr  1 /2016/2017.    

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna przyjęła Program Wychowawczy do realizacji  z uczniami                                                   

w roku szkolnym 2016/2017  na zebraniu w dniu 3 października 2016r.  
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