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Szkolny Program Wychowawczy   

Program wychowawczy szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w czasie 

sprawowania opieki dydaktyczno – wychowawczej nad uczniami.  

Został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań 

społeczności szkolnej. Zakłada spójność działań wychowawczych rodziny i szkoły oraz 

integralność wychowania z  nauczaniem. Znaczące miejsce w realizacji programu 

wychowawczego oprócz współdziałania z rodzicami zajmuje współpraca ze środowiskiem 

lokalnym oraz organizacjami wspomagającymi  pracę naszej placówki. 

W oparciu o Szkolny Program Wychowawczy funkcjonują: 

 Szkolny Program Profilaktyki  

 Programy Wychowawcze klas I – VI    

PODSTAWA PRAWNA 

 Konwencja o prawach dziecka 

 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.(tekst jedn. Dz. U. z 2015 

r. poz. 2156 z późn. zm.)  

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 199). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. Nr 85, 

poz. 532). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015, poz. 1113). 

 Rozporządzenie MEN  z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 ze zm.). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).  

Nowelizacja MEN rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1130). 

Nowelizacja MEN rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 18 października 2010 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1408). 

Nowelizacja MEN rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 161, poz.968) 

 Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1513 ze zm.). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.) 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu. 

o Narodowy Program Zdrowia (2016 - 2020). 

o Narodowy Plan Działań na rzecz Dzieci (2004 – 2012). 

o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020. 

o Rządowy Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” (2008-2013). 

o Rządowy Program na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. 

o Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 – 2020 – Uchwała nr IV/1/2014 Rady 

Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. 

o Ogólnopolski Projekt „Samorządy mają głos” organizowany przez CEO. 
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MISJA SZKOŁY 

Nauczać, wychowywać i inspirować uczniów do twórczych inicjatyw  

w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

 Wspierać rodziców w procesie wychowania i ściśle z nimi współdziałać. 

 Tworzyć atmosferę sprzyjającą rozwojowi i poczuciu bezpieczeństwa uczniów, 

rodziców i wszystkich pracowników szkoły.  

 Rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące. 

 Kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte obowiązki. 

 Uczyć obiektywnej oceny własnych  poczynań. 

 Rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność  pracy w zespole. 

 Wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności - inności. 

 Umacniać wiarę we  własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia 

zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami. 

 Kształtować umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 

 

 

WIZJA SZKOŁY 

Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, 

przestrzega zasad tolerancji i komunikacji  oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, 

wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. 

 

 

 

 MODEL ABSOLWENTA  

 ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY: 

 To dobry człowiek, wrażliwy na ludzką krzywdę, odróżniający dobro od zła, 

przestrzegający podstawowych zasad moralnych i etycznych, empatyczny, 

tolerancyjny i szanujący poglądy innych ludzi.  

 Jest poszukujący, otwarty na wiedzę, rozwija swe zdolności i zainteresowania 

korzystając z różnych źródeł. 

 Dokonuje właściwych wyborów, potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach. 

 Jest związany z rodziną, szkołą i środowiskiem. 

 Prezentuje postawę patriotyczną i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. 

 Zna zasady bezpiecznego korzystania z technologii informatycznych 

i multimedialnych, ma świadomość zagrożeń z nich płynących.  
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GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE 

 

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wychowanie do 

wartości; kształtowanie postaw patriotycznych, więzi z narodem i regionem śląskim oraz 

uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 

1. Wspomaganie naturalnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem wszystkich jego sfer 

osobowości: fizycznej, intelektualnej, uczuciowo-emocjonalnej, duchowo moralnej 

i społecznej w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym. 

2. Kształcenie i rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na 

wartości kultur Europy i świata. 

3. Przygotowanie ucznia do życia  w społeczeństwie informacyjnym.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

ROZWÓJ FIZYCZNY 

Uczeń: 

1. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 

2. Rozpoznaje zagrożenia współczesnego świata (nałogi i uzależnienia) i umiejętnie 

na nie reaguje. 

3. Potrafi planować i racjonalnie gospodarować własnym czasem. 

4. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz promocji zdrowia. 

5. Nabywa właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych. 

6. Szanuje przyrodę i dba o swoje środowisko. 

 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY 

Uczeń: 

1. Umie planować i organizować swoją pracę. 

2. Potrafi skutecznie się uczyć i zdobywać potrzebne informacje. 

3. Pogłębia swoje zdolności oraz rozwija zainteresowania. 

4. Świadomie wpływa na sposób organizacji i przebieg nauczania. 

5. Poprawnie posługuje się językiem ojczystym. 

6. Potrafi świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze środków masowej komunikacji. 
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ROZWÓJ UCZUCIOWO – EMOCJONALNY 

Uczeń: 

1. Potrafi rozróżniać uczucia i emocje oraz radzić sobie z nimi. 

2. Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych i życiowych. 

3. Radzi sobie ze stresem. 

4. Uczy się postaw i zachowań asertywnych. 

5. Zna wartość przyjaźni, miłości i koleżeństwa. 

 

 

ROZWÓJ DUCHOWO – MORALNY 

Uczeń: 

1. Umie odróżnić dobro od zła. 

2. Jest odpowiedzialny za siebie i potrafi dokonać samooceny własnego 

postępowania. 

3. Doskonali własną osobowość. 

4. Potrafi rozpoznać zaistniałą sytuację, odpowiednio się zachować. 

5. Rozumie sens praw i obowiązków, zasad i reguł, zakazów i nakazów 

obowiązujących w życiu szkoły i społeczeństwa. 

6. Promuje podstawowe wartości etyczno - moralne. 

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Uczeń: 

1. Potrafi współpracować w grupie. 

2. Jest tolerancyjny, potrafi słuchać innych, stara się rozumieć ich poglądy. 

3. Ma poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, identyfikuje się ze szkołą i jest 

aktywnym członkiem klasy i społeczności szkolnej. 

4. Zna rolę rodziny w życiu człowieka. 

5. Aktywnie uczestniczy w życiu rodziny. 

6. Tworzy i kultywuje tradycje szkoły i regionu. 

7. Aktywnie uczestniczy w życiu środowiska. 

8. Świadomie wybiera swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego, uczy się 

samorządności. 
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ZADANIA NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY 

1. Dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę. 

2. Dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

3. Prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie 

najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu 

nauczania, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu 

maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień. 

4. Opracowanie w oparciu o Program Wychowawczy, Programu Profilaktyki oraz 

planu działań wychowawczych, planu godzin z wychowawcą. 

5. Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz udzielanie pomocy 

psychologiczno pedagogicznej. 

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole. 

e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym. 

7. Prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach. 

8. Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy 

i umiejętności  uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny.  

9. Uzasadnianie wystawianych ocen; w sposób określony w wewnątrzszkolnym 

ocenianiu.  

10. Zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica, udostępnianie pisemnych prac 

uczniów oraz informowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych 

klasyfikacyjnych ocenach; według formy ustalonej w  wewnątrzszkolnym ocenianiu.  

11. Kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie 

godności osobistej  ucznia.  

12. Odpowiedzialność za ukształtowanie sylwetki absolwenta naszej szkoły. 

13. Udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych 

i szkolnych. 

14. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. 

15. Utrzymywanie współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich w wychowaniu 

dzieci. 

16. W szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem 

a rodzicami, pomiędzy uczniem a nauczycielem. 

17. Integrowanie klasy i dbanie o dobrą atmosferę pracy. 

18. Ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym uczniom klas I. 

19. Organizowanie sytuacji wychowawczych, w których uczeń rozwija sfery swojej 

osobowości, wykorzystując zajęcia edukacyjne oraz inne formy aktywności proponowane 

przez szkołę. 

20. Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna. 
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21. Wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań uczniów w procesie 

diagnozowania, rozwijania, motywowania. 

22. Uczenie samodzielności w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym 

i społecznym oraz odpowiedzialności za siebie i innych. 

23. Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów. 

24. Wpajanie norm kulturalnego zachowania. 

25. Uczenie szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywanie do życia w rodzinie 

i społeczności lokalnej. 

26. Uczenie szacunku wobec symboli narodowych i sztandaru szkoły oraz innych 

postaw określonych w ceremoniale szkoły. 

27. Wpajanie uczniom wartości, które symbolizuje patron szkoły – Orzeł Biały. 

28. Postępowanie zgodne z zasadami etyki, bycia autorytetem i wzorem do 

naśladowania. 

29. Tworzenie przyjaznej atmosfery i wzajemnej życzliwości wśród wszystkich 

członków społeczności szkolnej. 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 Ważnym elementem programu wychowawczego naszej szkoły jest współpraca 

z rodzicami. Zgodnie z Konstytucją RP rodzice są głównymi wychowawcami dzieci, 

a szkoła winna wspierać rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu 

uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji. 

Zasady współpracy 

1. Przekazywanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu (wywiadówki, 

konsultacje, informacja zwrotna). 

2. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły: 

 Statut Szkoły  Koncepcja Pracy Szkoły  Plan Pracy Szkoły  Zasady Oceniania 

Wewnątrzszkolnego  Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów  Kryteria 

oceniania z poszczególnych przedmiotów  Szkolny Program Wychowawczy  Program 

Profilaktyczny Szkoły  Plan pracy wychowawcy klasowego. 

3. Przekazywanie informacji o istniejących instytucjach wspierających dziecko 

i rodzinę (np. Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). 

4. Badanie opinii (ankiety, dyskusja na zebraniach klasowych) na temat oczekiwań 

rodziców wobec szkoły oraz skuteczności realizowania zadań wychowawczych. 

5. Prezentacja i analiza wyników badań wewnętrznych prowadzonych wśród uczniów 

i rodziców, w danym roku szkolnym celem wprowadzenia stosownych zmian w planach 

pracy, programach i innych dokumentach. 

6. Wspieranie w pracy opiekuńczej i wychowawczej poprzez: 

 prelekcje wychowawcy, pedagoga, dyrektora, specjalistów dotyczące 

problemów rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach 

wychowawczych; 

 udzielanie pomocy dzieciom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów 

wychowawczych lub rodzinnych (na życzenie rodziców) przez pedagoga, wychowawcę;  

 wskazywanie potrzeby skierowania dzieci na badania lub konsultacje do 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 

 udzielanie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo, patologicznym, 

ubogim. 
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7. Włączenie rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły: 

 udział w imprezach klasowych i szkolnych; 

 współorganizowanie wycieczek, spotkań integracyjnych; 

 udział w realizowaniu programów wychowawczych klasy i szkoły. 

8. Współuczestniczenie rodziców w opracowywaniu podstawowych dokumentów 

szkoły oraz podejmowaniu decyzji dotyczących pracy szkoły i uczniów poprzez 

przedstawicieli Rady Rodziców. 

 

KALENDARZ ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI w roku szkolnym 2016/2017 

Rodzaj Święto/uroczystość Data Forma realizacji 

historyczne 

Święto Odzyskania 

Niepodległości 

3 Maja 

Dzień Europy 

listopad 

kwiecień 

maj 

akademia 

akademia 

akademia, konkursy 

kalendarzowe 

Andrzejki 

Finał WOŚP 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

Dzień Babci i Dziadka 

Dzień Wiosny 

Dzień Ziemi  

Dzień Matki 

listopad 

styczeń 

luty 

luty 

21 marca 

kwiecień  

26 maja 

dyskoteka 

akcja charytatywna, 

pierwsza pomoc „Ratujemy 

i uczymy ratować” 

apel/ akademia 

uroczystości klasowe 

uroczystości klasowe 

akademia, konkursy 

uroczystości klasowe 

religijne 

 

Boże Narodzenie 

 

Święta Wielkanocne 

 

 

grudzień 

 

kwiecień 

jasełka, wigilie klasowe, 

akcja charytatywna „Bliżej 

bliźniego” 

rekolekcje, przedstawienia 

teatralne, filmy edukacyjne 

lokalne/ 

regionalne 

 

Dni Bierunia 

 

Dzień Górnika 

 

wrzesień 

 

grudzień 

udział w konkursach, 

korowodzie, występy 

taneczne 

akademia 

szkolne 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

Ślubowanie klas I 

Dzień Bajkowy 

Święto szkoły - międzyszkolne 

rywalizacje sportowe o puchar 

Orła Białego 

Zakończenie roku szkolnego 

wrzesień 

październik 

październik 

1 czerwca 

 

 

czerwiec 

akademia 

akademia 

konkursy, przedstawienie 

zawody sportowe 

 

 

akademia 
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EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

Program wychowawczy  nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze 

zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań, 

dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności będzie polegać na 

bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. 

  Ewaluacja programu wychowawczego będzie przeprowadzana w każdym roku 

szkolnym przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły. Wyniki ewaluacji 

zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

Przedmiot ewaluacji 

 „Wzajemne relacje uczniów i pracowników szkoły - klimat panujący w szkole” 

Kryteria ewaluacji  

 Szkoła diagnozuje zachowania i odczucia uczniów. 

 Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu 

samopoczuciu uczniów i pracowników. 

 Tworzy klimat społeczny sprzyjający osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, 

osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów 

i pracowników. 

 

  Cel 

 Zapewnienie w szkole klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi uczniów 

oraz tworzenie atmosfery sprzyjającej dobrej i efektywnej pracy dla całej społeczności 

szkolnej. 

Dobór metod i próby badawczej  

 rozmowy z uczniami na lekcjach wychowawczych  

 rozmowy z nauczycielami, pedagogiem psychologiem i rodzicami uczniów 

 ankiety wśród uczniów, pracowników szkoły i rodziców 

 analiza dokumentów nauczycieli, pedagoga, samorządu uczniowskiego (plan pracy 

wychowawcy klasy, plan pracy SU) 

 rozmowy z samorządem uczniowskim i opiekunem SU. 
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I – III 

Sfery rozwoju dziecka 

wynikające z planu 

wychowawczego szkoły 
Cele szczegółowe Zadania 

ROZWÓJ FIZYCZNY 

 

Uczeń dba o swoje zdrowie 

i bezpieczeństwo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń aktywnie uczestniczy 

w działaniach na rzecz 

promocji zdrowia. 

 

 

 

Uczeń nabywa właściwych 

nawyków higienicznych 

i zdrowotnych. 

 

Uczeń szanuje przyrodę i dba 

o swoje środowisko. 

 

Uczeń klasy I – poznaje zasady funkcjonowania w grupie rówieśniczej 

i społeczności szkolnej w okresie adaptacyjnym (wrzesień). 

Zapoznawanie ze szkolnymi Regulaminami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa 

w szkole i poza nią. Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego – 

świadomość monitoringu wejść i terenu wokół szkoły. 

Wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze szkoły. 

Uwrażliwianie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w różnych porach 

roku. Realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego. 

Zapoznawanie z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się w różnych trudnych 

sytuacjach. Uczenie pozytywnego nastawienia wobec osób niepełnosprawnych. 

Dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów. 

Realizacja zadań w ramach programu  „Klub Bezpiecznego Puchatka”. 

Uświadamianie konieczności dbania o zdrowie. 

Zachęcanie do czynnego wypoczynku. 

Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych i zachęcanie do ich 

przestrzegania. Zapoznanie z produktami szkodliwymi dla zdrowia. 

Propagowanie udziału w programach:  „Pij mleko”,  „Owoce w szkole”, „Śniadanie 

daje moc”, „Ratujmy i uczmy się ratować”. 

Wdrażanie do przestrzegania zasad  higieny osobistej. 

Wyrabianie nawyku zachowania prawidłowej postawy ciała. 

Korekcja wad i dysfunkcji rozwojowych dzieci. 

Wyrabianie wrażliwości estetycznej poprzez odpowiednie wzorce. 

Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu. 

Dostarczenie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska. 

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i losu istot żywych. 
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ROZWÓJ 

INTELEKTUALNY 

 

Uczeń umie planować 

i organizować swoją pracę. 

 

Uczeń potrafi skutecznie się 

uczyć i zdobywać potrzebne 

informacje. 

 

Uczeń pogłębia swoje 

zdolności i rozwija swoje 

zainteresowania. 

 

 

 

Uczeń potrafi świadomie 

i odpowiedzialnie korzystać ze 

środków masowej 

komunikacji. 

 

Wskazywanie sposobów potrzeb planowania nauki i czasu wolnego. 

Organizowanie zajęć integracyjnych. 

Mobilizowanie do sumiennej i systematycznej pracy. 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych. 

Opieka nad uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych.  

Organizacja konkursów, imprez bibliotecznych, spotkań autorskich. 

Stwarzanie warunków  do rozwoju dziecka zdolnego – ukierunkowanie 

i rozbudzanie zainteresowań.  Zachęcanie do udziału w różnych zajęciach 

organizowanych w szkole. 

Eksponowanie sukcesów i osiągnięć ucznia. 

 

Stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych. 

Kształtowanie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu, 

gier komputerowych, filmów i programów telewizyjnych.  

Ukazywanie zagrożeń płynących z sieci: długotrwałe oglądanie telewizji, zbyt 

długie korzystanie z komputera, gier, brak umiejętności oddzielania świata 

rzeczywistego od fikcyjnego (utożsamianie się z bohaterami). 

Włączenie się w organizację „Dnia bezpiecznego Internetu”. 

ROZWÓJ 

UCZUCIOWO - 

EMOCJONALNY 

 

Uczeń wie, gdzie szukać 

pomocy w razie potrzeby. 

 

 

 

 

 

Uczeń zna wartość przyjaźni, 

miłości i koleżeństwa 

Uczenie rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji i  właściwych zachowań podczas 

zagrożenia. Wypracowanie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia. 

Zaznajomienie z podstawowymi numerami alarmowymi  i  z właściwym 

powiadamianiem odpowiednich osób lub służb w razie zagrożenia. 

Zaznajomienie z osobami i instytucjami pomagającymi dzieciom.  

Uwrażliwianie na wewnętrzne czynniki ryzyka (wyizolowanie, niskie poczucie 

własnej wartości). 

Uczenie koleżeństwa i przyjaźni, szacunku do drugiego człowieka. 

Kształtowanie postaw tolerancji. 

Organizowanie zajęć integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi. 
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ROZWÓJ DUCHOWO 

– MORALNY 

 

 

Uczeń jest odpowiedzialny 

za siebie i potrafi dokonać 

samooceny własnego 

postępowania. 

 

 

Rozumie sens praw 

i obowiązków, zasad i reguł, 

zakazów i nakazów 

obowiązujących w życiu 

szkoły i społeczeństwa. 

Promuje podstawowe wartości 

etyczno - moralne. 

Pomoc w poznawaniu siebie – dostrzeganie własnej indywidualności. 

Kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła. 

Nauka właściwych postaw wobec agresji. 

Diagnozowanie wśród uczniów przestrzegania przez nich norm społecznych, 

właściwych relacji rówieśniczych i postaw (obserwacja nauczyciela i wychowawcy, 

wywiad, ankiety). Analizowanie badań z uczniami oraz z rodzicami podczas 

spotkań i wspólne ustalanie działań mających na celu respektowanie norm 

społecznych i właściwych zachowań w relacjach rówieśniczych i z dorosłymi. 

Dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia.  

Ustalenie zasad obowiązujących w zespole klasowym - tworzenie kontraktu 

klasowego. Zapoznanie z najważniejszymi dokumentami szkoły. 

Integracja działań wychowawczych rodziny, szkoły i kościoła. Wspieranie 

duchowego rozwoju uczniów poprzez udział w rekolekcjach, uroczystościach 

kościelnych; organizowanie wigilii, jasełek. 

ROZWÓJ 

SPOŁECZNY 

 

Uczeń potrafi współpracować 

w grupie. 

 

 

 

 

Uczeń aktywnie uczestniczy 

w życiu rodziny. 

 

 

Uczeń tworzy i kultywuje 

tradycje szkoły i regionu. 

Uświadamianie istoty bycia członkiem społeczności szkolnej. Nabywanie 

poprawnych form komunikowania się i współpracy z rówieśnikami oraz 

z dorosłymi. Nabywanie umiejętności słuchania innych. Stwarzanie sytuacji 

wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych. Udział klas 

w szkolnym konkursie „Wzorowa klasa” promującym normy i właściwe postawy 

społeczne. 

Uświadamianie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, w grupie 

społecznej. Wzmacnianie kultywowania tradycji i zwyczajów rodzinnych. 

Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny. 

Zapoznanie z tradycjami szkoły i regionu, z symbolami narodowymi. Uczenie 

szacunku do symboli narodowych. Kształtowanie właściwych postaw podczas 

uroczystości patriotycznych. Nauka ceremoniału szkoły.  

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły. 

Rozwijanie postaw empatycznych poprzez udział w akcjach charytatywnych 

i zachęcanie do pomocy koleżeńskiej. 
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH IV– VI 

Sfery rozwoju dziecka 

wynikające z planu 

wychowawczego szkoły 
Cele szczegółowe Zadania 

ROZWÓJ FIZYCZNY 

 

Uczeń dba o swoje zdrowie 

i bezpieczeństwo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń rozpoznaje zagrożenia 

współczesnego świata 

i umiejętnie na nie reaguje. 

Uczeń potrafi umiejętnie 

planować i racjonalnie 

gospodarować własnym 

czasem. 

 

Uczeń aktywnie uczestniczy 

w działaniach na rzecz 

promocji zdrowia. 

 

 

 

 

 

Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego – celowość i zasady 

wykorzystania monitoringu wizyjnego. 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i opieki medycznej. 

Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym (w szkole, 

w domu, w drodze do i ze szkoły, na wycieczce). 

Uczenie rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń. 

Zapoznawanie z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się w różnych trudnych 

sytuacjach. Wyrabianie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, 

w tym osób niepełnosprawnych. Ukazywanie konsekwencji złych i niebezpiecznych 

zachowań. Uczenie znaków i podstawowych przepisów drogowych obowiązujących 

pieszych oraz rowerzystów.  

Uwrażliwianie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego. 

Prowadzenie działań profilaktycznych uświadamiających zagrożenia współczesnego 

świata (nałogi, choroby cywilizacji, narkotyki, dopalacze).  

Wskazywanie sposobów racjonalnego planowania i organizowania własnego dnia 

pracy i czasu wolnego. Kształtowanie umiejętności właściwego korzystania 

z odpoczynku. 

Promowanie aktywności fizycznej jako sposobu na życie. 

Propagowanie zdrowego stylu odżywiania się (zdrowa żywność). 

Udział w programach:  „Pij mleko”, „Owoce w szkole”, „Ratujmy i uczmy się 

ratować”, „Między nami kobietkami”. Rozwijanie predyspozycji sportowych 

poprzez wspieranie uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz zawodach. 

Włączanie i angażowanie uczniów w różne formy aktywności ruchowej, współpraca 

między szkołą a klubem sportowym GOL, stowarzyszeniem BIG BUD POLSKA – 

wschodnie sztuki walki. Kontynuowanie rywalizacji sportowej o puchar Orła 

Białego ze szkołami spod znaku Orła. 
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Uczeń nabywa właściwych 

nawyków higienicznych 

i zdrowotnych. 

 

 

 

Uczeń szanuje przyrodę i dba 

o swoje środowisko. 

Wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych. Wdrażanie do 

przestrzegania zasad  higieny osobistej, higieny okresu dojrzewania. Dbanie 

o odpowiedni wygląd na co dzień i podczas uroczystości szkolnych. Rozbudzanie 

i rozwijanie wrażliwości estetycznej. Popularyzowanie wiedzy na temat higieny 

pracy umysłowej. Włączenie uczniów do współodpowiedzialności za utrzymanie 

higieny, ładu i porządku w szkole. 

Propagowanie zdrowego stylu życia (ekologiczne nawyki). 

Uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania 

degradacji środowiska naturalnego. Podejmowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska we współudziale z Kołem Ekologicznym. 

ROZWÓJ 

INTELEKTUALNY 

 

Uczeń umie planować 

i organizować swoją pracę. 

 

Uczeń potrafi skutecznie się 

uczyć i zdobywać potrzebne 

informacje. 

 

Uczeń pogłębia swoje 

zdolności oraz rozwija swoje 

zainteresowania. 

 

 

 

Uczeń świadomie wpływa na 

sposób organizacji i przebieg 

nauczania 

 

Uczeń poprawnie posługuje się 

językiem ojczystym. 

Wskazywanie sposobów racjonalnego planowania i organizowania pracy oraz 

przewidywania jej efektów. 

Organizowanie zajęć  mających na celu pokonywanie trudności w nauce. 

Mobilizowanie do sumiennej i systematycznej pracy. 

Zapoznawanie z technikami ułatwiającymi skuteczne uczenie się (techniki pracy 

umysłowej).  

Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród 

uczniów. Organizowanie imprez bibliotecznych, konkursów czytelniczych i spotkań 

z autorami. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Opieka nad uczniem ze 

specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Doskonalenie umiejętności korzystania 

z różnych źródeł wiedzy. Stwarzanie warunków  do rozwoju dziecka zdolnego. 

Zachęcanie do udziału w różnych zajęciach i konkursach organizowanych w szkole 

i poza szkołą. Eksponowanie sukcesów i osiągnięć ucznia. 

Diagnozowanie potrzeb i zainteresowań uczniów. 

Organizowanie dodatkowych zajęć z uczniami zgodnie z oczekiwaniami. 

Planowanie pracy wychowawczej z uwzględnieniem oczekiwań uczniów. 

Dbanie o czystość mowy ojczystej. Organizowanie konkursów, Międzynarodowego 

Dnia Języka Ojczystego. Poznawanie zasad sprzyjających jasności wypowiedzi. 

Konsekwentne zwracanie uwagi na kulturę dyskusji i kulturę języka. 
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Uczeń potrafi świadomie 

i odpowiedzialnie korzystać ze 

środków masowej 

komunikacji. 

 

Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów poprzez stosowanie innowacji 

pedagogicznych na zajęciach komputerowych. 

Stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych.   

Kształtowanie umiejętności w zakresie prawidłowego funkcjonowania 

w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów .  

Wskazywanie właściwego wyboru i uczenie krytycznego odbioru treści 

lansowanych przez środki masowego przekazu. 

Ukazywanie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania ze środków 

masowego przekazu, cyberprzemoc, uzależnienie od Internetu, gier 

komputerowych. Włączenie się w organizację „Dnia Bezpiecznego Internetu”. 

ROZWÓJ 

UCZUCIOWO - 

EMOCJONALNY 

Uczeń potrafi rozróżniać 

uczucia i emocje oraz radzić 

sobie z nimi. 

 

 

Uczeń wie, gdzie szukać 

pomocy w rozwiązywaniu 

sytuacji  problemowych 

i życiowych. 

 

Uczeń radzi sobie ze stresem. 

Uczeń uczy się postaw 

i zachowań asertywnych. 

 

Uczeń zna wartość przyjaźni, 

miłości i koleżeństwa 

Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego 

siebie. Pomoc  w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu 

sobie z nimi. Kształtowanie umiejętności opanowania emocji negatywnych (agresja 

słowna i fizyczna). Uczenie właściwych postaw i zachowań w sytuacjach 

konfliktowych. Ustalenie zasad postępowania wobec zachowań prowokacyjnych. 

Stwarzanie sytuacji umożliwiających poznanie  właściwych zachowań w sytuacjach 

trudnych oraz w sytuacjach zagrożenia.  

Wdrażanie nawyku szybkiego reagowania w niecodziennych sytuacjach. 

Utrwalanie właściwych zachowań w razie zagrożenia (telefony alarmowe). 

Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów m.in. związanych  

z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą 

w rodzinie. 

Kształcenie sprawności rozpoznawania źródeł stresu, umiejętności radzenia sobie 

ze stresem. Umacnianie wiary we własne siły. 

Stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw 

asertywnych. Promowanie wzorów i autorytetów osobowych. 

Budowanie i wzmacnianie więzi między rówieśnikami  - realizacja idei integracji. 

Kształtowanie wrażliwości uczuciowej, emocjonalnej (empatia).  

Kształtowanie umiejętności bycia dobrym przyjacielem i zdobywania przyjaciół. 
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ROZWÓJ DUCHOWO 

– MORALNY 

 

Uczeń umie odróżnić dobro od 

zła. 

 

Uczeń jest odpowiedzialny 

za siebie i potrafi dokonać 

samooceny własnego 

postępowania. 

 

 

 

 

 

 

Uczeń doskonali własną 

osobowość. 

 

Uczeń potrafi rozpoznać 

zaistniałą sytuację, 

odpowiednio się zachować. 

 

 

Rozumie sens praw 

i obowiązków, zasad i reguł, 

zakazów i nakazów 

obowiązujących w życiu 

szkoły i społeczeństwa. 

Promuje podstawowe wartości 

etyczno - moralne. 

Kształtowanie umiejętności rozróżnienia dobra od zła w codziennych sytuacjach. 

Dbanie o wykształcenie nawyku poszanowania wspólnego dobra. 

Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich 

twórczym wykorzystaniu. 

Kształtowanie umiejętności oceny własnych i cudzych zachowań oraz wykazywania 

się odwagą i gotowością do ponoszenia konsekwencji popełnianych błędów. 

Promowanie zachowań właściwych. 

Diagnozowanie wśród uczniów przestrzegania przez nich norm społecznych, 

właściwych relacji rówieśniczych i postaw (obserwacja nauczyciela i wychowawcy, 

wywiad, ankiety). Analizowanie badań z uczniami oraz z rodzicami podczas 

spotkań i wspólne ustalanie działań mających na celu respektowanie norm 

społecznych i właściwych zachowań w relacjach rówieśniczych i z dorosłymi. 

Wdrażanie do systematycznej pracy nad sobą. 

Wdrażanie zasad dobrego wychowania. 

Nabywanie postaw i zachowań kulturalnych poprzez kontakt ze sztuką. 

Stwarzanie sytuacji umożliwiających poznanie trudnych sytuacji życiowych. 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego i świadomego podejmowania decyzji, 

szukanie pomocy we wczesnym stadium problemu. Wzmacnianie zachowań 

ułatwiających radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, stresujących. 

Promowanie pozytywnych postaw i zachowań, poczucia własnej wartości wśród 

uczniów, profilaktyka zachowań suicydalnych. 

Ukazywanie sensu prawa i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów 

obowiązujących w życiu szkoły i społeczeństwa.  

Tworzenie kontraktu klasowego. Zapoznanie z najważniejszymi dokumentami 

szkoły (Statut, Wewnątrzszkolne Ocenianie) 

Zapoznanie z prawami dziecka i człowieka. 

Integracja działań wychowawczych rodziny, szkoły i kościoła wokół wartości 

moralnych, wychowania prorodzinnego i poszanowania praw dziecka. 

Wspieranie duchowego rozwoju ucznia poprzez wspólny udział w rekolekcjach, 

uroczystościach kościelnych (poczet sztandarowy); organizowanie wigilii, jasełek. 
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ROZWÓJ 

SPOŁECZNY 

Uczeń potrafi współpracować 

w grupie. 

 

 

 

 

Uczeń jest tolerancyjny, potrafi 

słuchać innych, stara się 

rozumieć ich poglądy. 

 

 

 

 

Uczeń ma poczucie 

odpowiedzialności za siebie 

i innych, identyfikuje się ze 

szkołą i jest aktywnym 

członkiem klasy i społeczności 

szkolnej. 

 

 

 

Uczeń zna rolę rodziny 

w życiu człowieka. 

 

 

 

Uczeń aktywnie uczestniczy 

w życiu rodziny. 

 

 

Wdrażanie do zasad życia zbiorowego i szacunku do pracy. Pomoc w integracji 

zespołu klasowego i szkolnego - zwracanie uwagi na znaczenie pełnego 

zaangażowania się w tworzenie zespołu klasowego. Nabywanie umiejętności 

komunikowania się i współpracy z rówieśnikami.  

Aktywne uczestniczenie w szkolnym konkursie „Klasa z klasą” promującym normy 

społeczne i właściwe zachowania. 

Uczenie zdrowej rywalizacji.  

Budzenie wrażliwości na problemy osób niepełnosprawnych.  

Wpajanie szacunku dla dzieci chorych.  

Ukazywanie zachowań tolerancyjnych i nietolerancyjnych wśród dzieci i dorosłych. 

Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów. Wdrażanie do wyrażania własnych opinii. 

Integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, 

przewlekle chorych, odmiennych kulturowo (edukacja włączająca). 

Podejmowanie prób określania własnych wartości i celów życiowych. 

Wpajanie uczniom szacunku dla siebie samego i innych ludzi. 

Rozwijanie postaw empatycznych, własnej inicjatywy poprzez udział 

w wolontariacie, akcjach charytatywnych i zachęcanie do pomocy koleżeńskiej. 

Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecko – rodzina. 

Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka i społeczeństwa (rola matki i ojca, 

dziadków). 

Poznanie praw i obowiązków dziecka w rodzinie, praw i obowiązków rodziców. 

Uczenie wzajemnych kontaktów charakteryzujących się szczerością i otwartością. 

Wyrabianie odpowiedzialności za powierzone obowiązki. 

Kształtowanie pojęcia tradycji i obrzędów oraz ich znaczenia w życiu rodzinnym 

i społecznym. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny. 
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Uczeń tworzy i kultywuje 

tradycje szkoły i regionu. 

 

 

 

Uczeń aktywnie uczestniczy 

w życiu środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadomie wybiera swoich 

przedstawicieli do Samorządu 

Uczniowskiego, uczy się 

samorządności 

 

Wpajanie szacunku dla tradycji, historii oraz symboli i świąt narodowych. 

Zachęcanie do współtworzenia ceremoniału uroczystości szkolnych. 

Stworzenie dogodnych warunków do pracy w samorządzie uczniowskim. 

 

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowywaniu uroczystości 

organizowanych na terenie szkoły i miasta (Dni Bierunia, dożynki) oraz udział w 

imprezach kulturalnych i rozgrywkach sportowych. 

Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej Polski jako integralnej części 

Europy. 

Kształtowanie szacunku dla symboli religijnych oraz postawy tolerancji wobec 

innych narodów, religii, kultury. 

Rozwijanie postaw patriotycznych poprzez eksponowanie na różnych lekcjach 

dorobku i historii naszego regionu i narodu polskiego. 

Udział uczniów (poczet sztandarowy) w obchodach świąt państwowych i rocznic. 

 

Nauka samorządności, uczestnictwo w tworzeniu dokumentów szkolnych lub 

opiniowaniu. 

Wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej poprzez organizację 

demokratycznych wyborów oraz wypracowanie mechanizmów współdecydowania 

uczniów w sprawach szkoły. 

 

 

 


