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PROGRAM WYCHOWAWCZY 
 

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WIELGUSIE 
 

 

,,Cokolwiek robić warto, warto robić dobrze" 
Jadwiga Zamoyska 

 

 

 

Podstawy prawne : 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty  z  późniejszymi  zmianami (tekst jed. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 

2703, i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, nr 131 , poz. 1091, Nr 167, poz.1400, nr 249, poz. 

2104; z 2006r. Nr144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 

120, poz.818). 

3. Karta Nauczyciela – znowelizowana. 

4. Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka. 

5. Statut Szkoły 

 

Program wychowawczy zawiera: 

1. Program wychowawczy Publicznego Gimnazjum Samorządowego. 

2. Program wychowawczy klas  I – III i IV – VI Szkoły Podstawowej  
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Wstęp 
Wychowanie jest kształtowaniem konkretnego człowieka we wszystkich dziedzinach jego życia, które zmierza w kierunku doskonalenia 

działania człowieka oraz samego człowieka jako człowieka, czyli jako osoby ludzkiej. Jest pewnym procesem i realizuje się poprzez 

przyzwyczajenie się do czynienia dobrze wobec innych osób oraz wobec siebie samego. Jest to także proces zachodzący między naturą 

człowieka, a kulturą, którą człowiek zastaje w chwili swoich narodzin, które wpływa na rozwój i dojrzewanie człowieka, którą sam człowiek 

tworzy i rozwija. 

Zadaniem wszelkich instytucji społecznych jest wspomaganie osoby w jej dążeniu do prawidłowego rozwoju tkwiących w niej możliwości. 

Powinny one stwarzać odpowiednie warunki tego rozwoju, a także chronić osobę przed wszelkimi pseudowartościami. Celem wychowania 

jest osoba ludzka, a jej rozwój staje się dobrem całego społeczeństwa.  

Przy realizacji funkcji wychowawczej szkoły olbrzymią rolę odgrywa nauczyciel, który nie tylko przekazuje wiedzę, lecz jest również 

wychowawcą, co stawia przed nim poważne wymagania moralne, dotyczące jego osobistego życia. Swoim przykładem, sprawiedliwością  

w traktowaniu uczniów, solidnością i rzetelnością w przekazywaniu wiedzy nauczyciel może przekazać swym podopiecznym autentyczny 

przykład życia opartego na prawdzie i dobru. 

                                                                     I. Cele ogólne 
 
  Pragniemy być szkołą przyjazną i otwartą . 

• Nauczyciele zadbają, aby młodzież polubiła swoją szkołę. Uczniowie powinni czuć się gospodarzami aktywnie włączać się w jej 

życie, dbać o porządek i bezpieczeństwo. 

• Chcemy stworzyć warunki umożliwiające uczniom wszechstronny rozwój osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 

• Będziemy wspierać rodziców w wychowaniu dzieci gdyż tylko ścisły kontakt domu ze szkołą i konsekwentne przestrzeganie wspólnie 

ustalonych norm wychowawczych, może przynieść oczekiwane rezultaty. 

• Mamy świadomość, że przedmiotem naszych oddziaływań jest uczeń. Dlatego tworzony przez nas program wychowawczy powinien 

być konkretny , realny w realizacji i służyć uczniom naszego gimnazjum. 
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• Stworzymy uczniom warunki umożliwiające dociekanie prawdy; szkoła ułatwi im osiąganie świadomości życiowej i użyteczności 

poszczególnych zajęć. 

• Szkoła będzie kładła nacisk na budzenie wrażliwości moralnej na wspomaganie  uczniów w ich dążeniu do  samodzielności osądów , 

rozwoju wrażliwości na dobro. 

• Nauczyciele będą dążyć do kształtowania w uczniach szacunku dla dobra wspólnego , rodziny , społeczności lokalnej , państwowej,                

a także  do rozwijania patriotyzmu jako wartości o podstawowym znaczeniu. 

• Młodzież otrzyma w szkole pomoc w rozpoznawaniu wartości moralnych, w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości. 

• Będziemy dążyć do tego, aby zorganizowana przez nas wspólnym wysiłkiem szkoła wyposażyła ucznia w wiedzę i umiejętności 

bardziej przydatne w życiu. 

• Będzie temu sprzyjać miedzy innymi nauka dwóch języków obcych, lekcje informatyki w nowoczesnej pracowni informatycznej                  

z  dostępem do Internetu oraz przede wszystkim zreformowane programy nauczania wszystkich przedmiotów. 

• Nauczyciele , pracownicy szkoły oraz  uczniowie stworzą w sobie postawę dialogu , a w szkole powstaje klimat dialogu. 

 

Główne cele i zadania szkoły w kontekście programu wychowawczego. 
 

1. Wdrażanie uczniów do samorządności 

2. Zdyscyplinowanie , zintegrowanie i zmobilizowanie uczniów do wykonania stawianych przed nimi zadań . 

3. Rozwijanie aktywności samowychowawczej, poznanie siebie, poszukiwanie swojego miejsca w zespole klasowym. 

4. Kształcenie umiejętności praktycznych mających zastosowanie w przyszłym dorosłym życiu , przygotowanie młodzieży do pełnienia 

ról społecznych i wdrażanie do odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 

5. Współpraca z rodzicami - zintegrowanie środowiska rodziców i nawiązanie do realizowanych celów szkoły . 

6. Rozwijanie idei samorządności i wdrażanie do samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone decyzje. Kształcenie  

umiejętności zespołowego działania. 
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7. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w duchu umiłowania państwa polskiego, gdyż Polska jest najważniejszym 

wspólnym dobrem Polaków. 

8. Kształtowanie w wychowankach świadomości , że sprawność fizyczna (obok wykształcenia) jest głównym wyznacznikiem życiowych 

sukcesów i pomyślności. 

9. Przygotowanie do, życia w rodzinie i społeczeństwie. 

10. Wyrabianie umiejętności współżycia w społeczeństwie i kształtowanie zachowań prospołecznych oraz antydyskryminacyjnych. 

11. Przeciwdziałanie przemocy i agresji . 

12. Dziedzictwo kulturowe w regionie. 

13.  Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego. 

14.  Poszerzanie wiedzy na temat przyczyn i rodzajów uzależnień. 

15.  Sekty religijne – profilaktyka. 

16.  Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa oraz postaw godnych naśladowania. 

17.  Wychowanie komunikacyjne. 

18. Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny. 

19. Kultura informatyczna. 

20. Kształtowanie kultury osobistej. 

21. Pedagogizacja rodziców. 

22. Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej, rozpoznawanie europejskiego rynku pracy. 

23. Poprawa frekwencji. Eliminowanie nieusprawiedliwionych nieobecności. 

24. Respektowanie Konwencji o prawach dziecka. 
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PROGRAM WYCHOWAWCZY  GIMNAZJUM 
 

L.p. Cele szczegółowe – 

treści 

Planowane środki realizacji celów głównych Odpowiedzialni 
za wykonanie 

Termin Uwagi o 
realizacji 

 
 
 
 
 

1. 

 

 

 

Wdrażanie uczniów 

do samorządności 

1. Prawa i obowiązki ucznia; zapoznanie ze Statutem 

Szkoły, regulaminem ucznia, WSO i programem 

wychowawczym. 

2. Wybór samorządu klasowego i SU. 

3. Dbanie o ład i porządek w klasie i szkole. 

4. Integracja zespołu klasowego „Poznajemy się przez 

zabawę i naukę”. 

5. Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie. 

 

 

 

 

Wszyscy 

wychowawcy        

i nauczyciele  

 

 

Wrzesień 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego. 

 

 
 
 
 
 

2. 

 

 

 

Zdyscyplinowanie 

zintegrowanie i 

zmobilizowanie 

uczniów do 

wykonywania zadań 

 

 

1. Konsekwentne przestrzeganie norm i postanowień 

przyjętych w opracowanych regulaminach w 

szczegółowości regulaminie oceniania i klasyfikowania 

uczniów. 

2. Opracowanie i wdrażanie przedmiotowych kryteriów 

oceniania. 

3. Informowanie uczniów, co najmniej z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem o planowanej organizacji konkursów 

imprez klasowych i szkolnych  

 

Wszyscy 

wychowawcy         

i nauczyciele  

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Organizatorzy 

konkursów 

zawodów i imprez 

 

 

W czasie 

trwania nauki 

szkolnej 

 

 

Wg kalendarza 

imprez              

i zawodów 

szkolnych  
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Rozwijanie 

aktywności 

samowychowawczej, 

poznawanie siebie, 

poszukiwanie 

swojego miejsca w 

zespole klasowym 

1. Organizowanie konkursów: 

�  przedmiotowych, 

� tenisa stołowego, 

� czytelniczych, 

� innych,  

2. Indywidualizacja w procesie nauczania. Wdrażanie 

uczniów do  samokształcenia.  

3. Dawanie uczniom  zdolnym dodatkowych zadań.  

4. Działalność kół zainteresowań. 

5. Stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania 

wiedzy. 

6. Przeprowadzenie pogadanek na temat jak się  efektywnie 

uczyć z poszczególnych przedmiotów. 

7. Rozwijanie czytelnictwa książek,  czasopism m.in. 

poprzez pracę biblioteki i świetlicy szkolnej. 

8. Organizowanie wycieczek. 

9. Kształtowanie umiejętności efektywnego i racjonalnego 

sposobu uczenia się. 

10. Kształtowanie umiejętności dyskusji, kompromisu i 

umiejętność prezentowania własnego zdania. 

11. Poznawanie swoich zainteresowań, uzdolnień, cech 

charakteru. 

12. Określanie słabych i mocnych stron. 

13. Integracja zespołu klasowego. 

Nauczyciele 

przedmiotów  

 

 

 

 

 

Wychowawcy        

i nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

A. Maj oraz 

pozostali 

nauczyciele  

Wychowawcy  

 

Wychowawcy,  

 

 

 

Wychowawcy, 

wszyscy 

 

 

 

Wg terminarza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku  
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14. Konieczność akceptacji drugiej osoby taką  jaką jest. 

15. Poznawanie zasad skutecznej komunikacji. 

16. Umiejętność adekwatnej samooceny. 

nauczyciele 

 

 
 
 

 
 

4 

 

 

 

Kształcenie 

umiejętności 

praktycznych 

mających 

zastosowania w życiu 

dorosłym. 

 

 

1. Stosowanie ćwiczeń praktycznych zastosowania poznanej 

wiedzy w życiu dorosłego człowieka. 

2. Kształcenie umiejętności obsługi urządzeń technicznych, 

medialnych np.: komputera magnetowidu. 

3. Wyznaczanie dyżurnych w klasach i pomieszczeniach 

szkolnych, odpowiedzialnych za utrzymanie czystości, 

ładu i porządku. 

4. Przygotowanie przez oddziały klasowe uroczystości 

szkolnych. 

5. Organizacja praktycznych prac społecznych na rzecz 

szkoły. 

6. Umiejętność szukania pomocy w instytucjach  

pomocowych  (zakłady opieki, policja, straż pożarna itp.) 

Nauczyciele 

przedmiotu  

Nauczyciele 

informatyki 

Wychowawcy i 

Opiekunowie  

Samorządu 

Uczniowskiego 

  

Wychowawcy  

 

Wychowawcy 

Dyrektor  

 

 

W ciągu roku  

 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

W miarę 

potrzeb 
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Współpraca z 

rodzicami 

zintegrowanie 

rodziców i włączenie 

1. Zapoznanie rodziców z celami i zadaniami szkoły.  

2. Wybór oddziałowej rady  rodziców,  ustalenie form 

współpracy. 

3. Udział rodziców w strukturach szkoły. 

4. Organizowanie spotkań i dzielenie się spostrzeżeniami, 

dochodzenie do wspólnych uogólnień. 

5. Organizowanie wspólnych dla wszystkich chętnych 

rodziców spotkań tematycznych.  

Dyrektor  

Wychowawcy 

 

Dyrektor 

Wychowawcy  

 

Wychowawcy 

 

Wrzesień, 

październik 

 

 

 

W ciągu roku  
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ich do wykonywania 

zadań i celów szkoły. 

6. Współpraca z rodzicami – rozpoznawanie warunków 

życia i nauki uczniów, organizowanie pomocy 

dydaktycznej, wychowawczej. 

7. Pedagogizacja rodziców- warsztaty, spotkania ze 

specjalistami. 

8. Zapoznawanie  rodziców z przepisami dotyczącymi 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów sprawdzających. 

9. Umożliwienie rodzicom stałego kontaktu z wychowawcami 

lub nauczycielami na terenie szkoły. 

10. Informowanie rodziców o zachowaniu, postępach                 

i przyczynach trudności ich dzieci w nauce. 

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 
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Rozwijanie idei 

samorządu i 

wdrażanie do 

samodzielności i 

odpowiedzialności za 

podejmowane 

decyzje. 

1. Wdrażanie uczniów do czynnego udziału w życiu 

publicznym szkoły.  

2. Działanie w oparciu o statut szkoły.  

3. Samodzielne podejmowanie decyzji przez przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego.  

4. Wdrażanie uczniów do samopomocy koleżeńskiej 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje.  

5. Budzenie więzi ze szkołą jako środowiskiem społecznym. 

6. Planowanie, organizowanie życia szkoły, przyjmowania 

coraz większej odpowiedzialności za własne czyny, 

7.  Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, pre-

zentacja własnego punktu widzenia i branie pod uwagę po-

Dyrektor                  

i wychowawcy  

 

Opiekunowie 

samorządu 

Wszyscy 

nauczyciele  

Wszyscy 

nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku  

 

 

 

 

W ciągu roku  
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glądów innych ludzi, przygotowanie do publicznych wystą-

pień, 

8. Efektywne współdziałanie w zespole, pracy w grupie, budo-

wanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych 

i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zacho-

wania obowiązujących norm, 

9. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie 

informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się 

technologią informacyjną, 

10. Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie po-

trzebnych doświadczeń i nawyków, 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Nauczyciele 

informatyki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych i 

obywatelskich. 

1. Dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń 

poprzez organizowanie spotkań, uroczystości, 

inscenizacji, wycieczek, wyzwalających przeżycia 

związane z obchodzeniem świat państwowych oraz 

ważnych dla kraju rocznic. 

2. Zapoznawanie uczniów z najwybitniejszymi postaciami z 

dziejów Polski (regionu) 

3. Zapoznawanie uczniów z symbolami narodowymi, 

religijnymi i państwowymi; wyjaśnianie ich znaczenia 

oraz kształtowanie szacunku wobec nich  

4. Rozbudzanie zainteresowań przeszłością własna, swojej 

rodziny, narodu. 

5. Zapoznawanie uczniów z instytucjami, które posiadają 

 

Wychowawcy, 

nauczyciel historii  

 

 

Nauczyciele WOS 

historii i inni  

Nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych  

 

 

Nauczyciel WOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku  
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istotne znaczenie dla funkcjonowania narodu państwa 

polskiego. 

6. Przygotowywanie uczniów do świadomego, aktywnego i 

odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym. 

7. Organizowanie spotkań z publicznymi przedstawicielami 

społeczności. 

8. Wyrabianie u uczniów postaw patriotycznych poprzez 

treści programowe . 

9. Wpajanie pozytywnych norm moralnych – ukazywanie 

życia moralnego, bohaterstwa, potęgi dobroci, ułudy zła , 

czyli piękna, dobra i prawdy. 

10. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu 

społeczeństwa obywatelskiego. 

11. Uświadamianie uczniom roli wyborów demokratycznych. 

 

historii 

 

 

 

 

 

Wychowawcy , 

wszyscy 

nauczyciele 
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Kształtowanie w 

wychowankach 

świadomości, że 

sprawność fizyczna 

ma wielkie znaczenie 

w osiąganiu 

1. Pogadanki o tematyce zdrowotnej w szczególności o 

szkodliwościach nałogów. 

2. Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu 

wolnego w różnych porach roku. 

3. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i 

higienicznych. 

4. Promocja zdrowego stylu życia. 

5. Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi. 

6. Uświadamianie o wartości  zdrowego trybu życia. 

Pedagog szkolny, 

pielęgniarka 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku  
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sukcesów i 

pomyślności 

życiowej. W trosce o 

własne zdrowie. 

7. Samodoskonalenie  się   w  zakresie sprawności fizycznej. 

8. Stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych . 

9. Wykorzystanie długich przerw do gier i ćwiczeń.  

10. Organizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych . 

11. Wdrażanie do przestrzegania higieny osobistej, oraz 

higienicznego trybu życia 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  

 

Wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna 
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Przygotowanie do 

życia w rodzinie i 

społeczeństwie 

 

1. Określenie zadań i roli rodziny w życiu społecznym. 

2. Nasze zachowanie względem domowników- szacunek do 

rodziców, relacje z rodzeństwem. 

3. Konflikty i problemy w rodzinie- sposoby ich 

rozwiązywania. 

4. Miłość a odpowiedzialność. 

5. Prawa dziecka. Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka. 

6. Przestrzeganie norm społecznych warunkiem dobrego 

funkcjonowania wśród ludzi. 

7. Kształtowanie postaw krytycyzmu i tolerancji wobec 

innych. 

8. Preorientacja zawodowa. 

9. System poradnictwa. 

10. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych. 

Empatia. 

Wychowawcy, 

nauczyciel WOS,  

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku 
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Wyrabianie 

umiejętności 

współżycia w 

społeczeństwie i 

kształtowanie 

zachowań 

prospołecznych.  

 

1. Zwalczanie egoizmu, uwrażliwianie na cierpienie, 

krzywdę, niesprawiedliwość. 

2. Kształtowanie poczucia solidaryzmu społecznego. 

3. Propagowanie idei wolontariatu 

4. Eliminowanie przemocy między uczniami. 

5. Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

w nagłych wypadkach. 

6. Kształtowanie umiejętności zachowania się w razie 

alarmu, zagrożenia zdrowia i  życia. 

7. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. Zgodnego 

działania dla dobra grupy. 

8. Podnoszenie kultury osobistej. Kultura bycia i słowa. 

9. Kształtowanie uczucia tolerancji dla drugiego człowieka 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 
 
 
 
 
 
 
 
W ciągu roku 
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Przeciwdziałanie 

przemocy i agresji . 

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa w sensie 

psychicznym i emocjonalnym  

2. Właściwe traktowanie uczniów przez kolegów                          

i nauczycieli  

3. Uświadomienie uczniom przyczyn i skutków zachowań 

agresywnych, uległych i stanowczych  

4. Uczenie się zachowań stanowczych i mówienia  NIE.  

5. Uwrażliwienie uczniów na zły wpływ rówieśników 

agresywnych, niedostosowanych społecznie. 

6. Tworzenie kultury pozytywnych wzorów - rozpoznawanie 

wartości moralnych, dokonywanie wyborów, właściwa 

Dyrektor                        

i wszyscy 

nauczyciele  

 

Dyrektor  

Wychowawcy  

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

W ciągu roku  
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hierarchizacja wartości. 

7. Budzenie wrażliwości moralnej – rozróżnianie dobra od 

zła, ukazywanie atrakcyjności dobra. 

8. Kontrola środowisk wychowujących nad  jakością gier 

komputerowych oraz Internetu. 

9. Umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie       

z przemocą. 

10. Kultura słowa. 

11. Współpraca z rodzicami, instytucjami opiekuńczymi, 

poradnią, specjalistami, komisją do spraw Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych - wzrost poczucia 

bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, wzrost 

zainteresowania rodziców pracą ucznia w szkole,  jego 

postępami w nauce i zachowaniu. 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny  

 

Wszyscy 

nauczyciele 
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12 

 

 

 

 

 

Dziedzictwo 

kulturowe w  

regionie. 

1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej 

związki z kulturą narodową. 

2. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez 

rozwój tożsamości regionalnej. 

3. Rozwijanie wiedzy o historii regionu  w powiązaniu z   

tradycjami własnej rodziny, środowiska. 

4. Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy 

życia społecznego rodziny, społeczności lokalnej i 

państwowej.  

5. Kształtowanie postawy patriotyzmu wobec swojej małej 

ojczyzny, uczenie szacunku do historii i tradycji regionu. 

6.  Organizowanie spotkań otwartych ze znawcami historii 

gminy. 

7. Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy. 

8. Organizowanie konkursów wiedzy o regionie. 

9.  Udział w kulturalnym życiu gminy; 

10. Organizowanie spotkań z działaczami samorządowymi. 

11. Realizowanie ścieżki edukacyjnej: edukacja regionalna. 

Wychowawcy 

Nauczyciel WOS 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

W ciągu roku 
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13  

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

świadomości 

ekologicznej i 

własnych postaw 

wobec środowiska 

naturalnego. 

1. Kształtowanie świadomego stosunku do środowiska   

       przyrodniczego . 

2. Budzenie współodpowiedzialności za stan środowiska w  

        przyszłości. 

3. Poznanie przyczyn negatywnych zmian zachodzących w  

       przyrodzie. 

4. Wzbogacanie kultury życia codziennego o wymiar  

       ekologiczny. 

5. Propagowanie idei  „małej’’ ekologii. 

6. Intelektualne i emocjonalne przygotowanie uczniów do  

      działań na rzecz swego środowiska. 

7. Kształtowanie życzliwego i humanitarnego stosunku do 

       zwierząt.  

8. Style życia i ich związek z wyczerpaniem się zasobów   

       naturalnych. 

9. Człowiek chroni i niszczy. Znaczenie przyrody dla 

zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka. 

10. Występowanie z inicjatywami wobec społeczności 

lokalnej na rzecz ochrony środowiska. 

11. Pielęgnacja i szanowanie zieleni w najbliższym otoczeniu. 

Udział w obchodach „Dnia Ziemi” 

 

 

Wychowawcy 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Nauczyciele  

biologii  

geografii 

 

 

Wychowawcy 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

Nauczyciel 

biologii 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 
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14 

 

 

 

 

 

Poszerzanie wiedzy 

na temat przyczyn 

i rodzajów 

uzależnień. 

1. Uświadamianie  młodzieży nie zdrowotnych skutków 

palenia papierosów , picia alkoholu i niebezpieczeństwa 

popadnięcia  w nałóg.  

2. Wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych , np. nacisk grupy 

3. Poszerzanie  wiedzy na temat przyczyn i rodzajów  

uzależnień oraz ich wpływu na człowieka i jego 

najbliższe otoczenie. 

4. Uwrażliwienie młodzież na konieczność niesienia 

pomocy  uzależnionym i podejmowania działań 

profilaktycznych. 

5. Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz innych. 

6. HIV, AIDS- zagrożeniem dla każdego z nas. 

7. Wyrabianie właściwej postawy wobec uzależnień. 

Umiejętność mówienia „nie”. 

8. Asertywność - na czym polega, dlaczego warto się jej 

uczyć? 

9. Alkoholizm, narkomania- zagrożeniem wolności 

jednostki. 

10. Internet – uzależnienie od komputera. (gry) 

11. Diagnozowanie podstawowych zagrożeń w szkole. 

12. Propagowanie mody na „niepicie, niepalenie, niebranie”.  

13. Uświadamianie skutków alkoholizmu, nikotynizmu, 

narkomanii, lekomanii 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Spotkanie z 

przedstawicielem  

np. Poradni 

Zdrowia 

Psychicznego , 

Monaru.  

Wychowawcy  

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu  

roku 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Sekty religijne. 

Profilaktyka 

    1.   Wyposażanie młodzież w widzę i umiejętności z zakresu   

           rozpoznawania i przeciwdziałania  technikom  

           manipulacji   wykorzystywanym przez sekty. 

     2.   Kształtowanie takich cech osobowości i postaw , które w   

           sposób naturalny podwyższają odporność młodego  

           człowieka na manipulację ze strony sekt np. umiejętność   

           radzenia sobie ze stresem , wyrażanie własnych uczuć ,  

           asertywności itp. 

3. Stworzenie uczniom możliwości do zespołowego  

          rozwiązywania problemów. 

    4.   Kształtowanie u uczniów umiejętności akceptacji siebie. 

           Budzenie zainteresowania własną osobowością. 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu  

roku 

 

 

 

 

16 

 

 

 

Kształtowanie 

poczucia 

bezpieczeństwa. 

1. Podstawowe rodzaje zagrożeń oraz sposoby zapobiegania 

im. 

2. Zagrożenia życia i zdrowia oraz sposoby ich ochrony. 

3. Pierwsza pomoc w niektórych urazach. 

4. Organizowanie spotkań , ćwiczeń praktycznych  przy 

współudziale osób kompetentnych. 

5. Rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji 

� zna i umie rozpoznać zagrożenia ze strony obcej 

osoby 

� rozpoznaje zagrożenia ze strony środowiska 

Wychowawcy 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Higienistka 

szkolna 

Wychowawcy 

 

Higienistka 

szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku 
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� zna zagrożenia jakie płyną z różnych  warunków 

atmosferycznych związanych z porami roku. 

6. Sytuacje ekstremalne. 

 

Wychowawcy 

 

 

17 

 

 

Wychowanie 

komunikacyjne 

1. Wpajanie uczniom przepisów ruchu drogowego . 

2. Zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. 

3. Bezpieczeństwo na drodze , podczas gier i zabaw 

ruchowych. 

4. Organizacja egzaminu na kartę rowerową. 

5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Nauczyciele wych. 

fizycznego 

Wychowawcy 

Nauczyciel 

techniki 

W ciągu roku   

 

 

 

18 

 

Rozwijanie 

tożsamości 

europejskiej 

budowanej na 

gruncie miłości do 

małej i wielkiej 

ojczyzny. Określenie 

miejsca i roli 

Polaków w 

integrującej się 

Europie. 

1. Poznanie pochodzenia nazwy ,,Europa” 

2. Poznanie celów i struktury organizacyjnej Wspólnot 

Europejskich. 

3. Poznanie nazw państw członkowskich Unii Europejskiej. 

4. Uświadomienie powiązań gospodarczych państw UE. 

5. Poznanie etapów integracji europejskiej. 

6. Rozpoznawanie symboli UE. 

7. Rozumienie powiązań gospodarczych , społecznych i 

politycznych Polski z państwami UE. 

8. Poznanie cech środowiska przyrodniczego i gospodarki 

państw UE. 

Nauczyciel 

geografii 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Nauczyciel  WOS 

 

Nauczyciel WOS 

 

W ciągu roku 

szkolnego 
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9. Uczenie miłości do ojczyzny i tolerancji wynikającej                

z  lepszego poznania  innych narodowości . 

10. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za 

rozwój swojego regionu Polski , Europy i świata. 

11. Utworzenie w szkole ,,Koła Unii Europejskiej”. 

12. Pogłębianie wiedzy o geografii, ,kulturze i historii państw 

europejskich. 

13. Budzenie świadomości „jestem Polakiem, jestem 

Europejczykiem”. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Nauczyciel 

geografii 

 

19 

 

Kultura 

informacyjna 

1. Promowanie szkoły w Internecie i innych publikacjach. 

2. Wspieranie inicjatyw i udziału uczniów w wydarzeniach 

kulturalnych, sportowych i innych poza szkołą. 

Wyrabianie umiejętności krytycznego   odbioru przekazu 

audiowizualnego. 

 

Nauczyciele 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Kształtowanie 

kultury 

osobistej 

 

1. Propagowanie zasad savoir-vivre. 

2. Podnoszenie poziomu znajomości zasad dobrego 

zachowania wśród uczniów i środowisku (konkursy, 

prelekcje, pogadanki, ankiety, zabawy) 

3. Wyrabianie szacunku dla osób dorosłych. 

4. Dbanie o higienę osobistą i strój uczniowski. 

5. Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne 

i cudzą własność. 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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6. Wpajanie zasady odpowiedzialnego traktowania 

obowiązków szkolnych. 

7. Mobilizowanie do budowania pozytywnego wizerunku 

klasy i szkoły. 

8. Budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i 

innych. 

9.  Propagowanie kultury słowa wśród uczniów. 

10. Stosowanie zasad dobrego komunikowania się. 

 

 

 

21 

 

 

 

Pedagogizacja 

rodziców 

 

1. Prowadzenie „zajęć otwartych”, prelekcji, wykładów dla 

rodziców. 

2. Podejmowanie współpracy z rodzicami w działaniach 

profilaktycznych. 

3. Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu 

szkoły (współorganizowanie imprez, wycieczek, spotkań. 

4.  Komunikowanie o osiągnięciach i problemach uczniów 

(wyniki w nauce, zachowanie, egzaminy) 

5. Aktywizowanie rodziców w doposażanie szkoły. 

6. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły (WSO, 

zasadami oceniania zachowania, programem 

wychowawczym). 

7. Zachęcanie do wspierania wychowawcy i nauczycieli w 

podejmowanych przez nich działaniach wychowawczych. 

8. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów z 

dziećmi. 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

W ciągu roku 
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22 

 

 

Przygotowanie 

uczniów do 

podjęcia trafnej 

decyzji 

zawodowej 

i szkolnej; 

rozpoznanie 

europejskiego 

rynku pracy 

 

1. Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku 

samopoznania i samooceny. 

2. Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących 

ich zawodach. 

3. Zapraszanie rodziców –przedstawicieli różnych zawodów 

na lekcje wychowawcze. 

4. Przeprowadzanie warsztatów  w  klasach trzecich, 

mających na celu udzielenie pomocy w wyborze zawodu. 

5. Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa. 

6. Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swojego 

stanu .zdrowia z wymaganiami konkretnego zawodu. 

7.  Przybliżanie uczniom podstaw ekonomii, technologii i 

prawa pracy, także na rynku europejskim 

 

Wychowawcy 

 

Przedstawiciel 

Urzędu Pracy 

 

 

Przedstawiciele 

różnych zawodów 

 

 

Klasy trzecie 

w każdym 

roku szkolnym 

 

 

 

 

23 

 

 

 

Poprawa 

frekwencji 

uczniów na 

lekcji. 

Eliminowanie 

nie 

1. Wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania 

obowiązków szkolnych. 

2.  Stwarzanie przyjaznych relacji między uczniami, a 

pracownikami szkoły. 

3.  Budowanie u ucznia pozytywnej motywacji do chodzenia 

do szkoły. 

4. Organizowanie ciekawych zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów. 
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usprawiedliwionych 

nieobecności 

 

5. Diagnozowanie przyczyn nieobecności uczniów w 

szkole(ankieta, wywiad, arkusz obserwacji prowadzony 

przez wychowawców). 

6. Współpraca z rodzicami w celu podniesienia frekwencji. 

7. Organizowanie indywidualnych spotkań rodziców, 

dziecka i wychowawcy w zależności od potrzeb. 

8. Współpraca z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za 

egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego pomimo 

podjętych wcześniej działań. 

 

24 Respektowanie 

Konwencji o 

prawach dziecka.  

1. Prawa do :  

a. Informacji. 

b. Równego traktowania. 

c. Dochodzenia swoich praw. 

d. Nauki. 

e. Wyrażania swoich poglądów. 

f. Wolności słowa, myśli i sumienia. 

g. Zrzeszania się. 

h. Prywatności. 

i. Ochrony przed wszystkimi formami przemocy. 

j. Wypoczynku. 

k. Wolność od poniżającego traktowania. 
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PROGRAM WYCHOWAWCZY  KLAS  I – III   Szkoła Podstawowa 
 

Lp. Cele główne- 

treści 

 

Planowane formy realizowania celów głównych 

Odpow. za 

wykonanie 

Termin  Uwagi o realizacji 

1. Zapoznanie 

dzieci z prawami 

i obowiązkami. 

Wdrażanie do 

samorządności. 

1. Zapoznanie dzieci z Kodeksem Ucznia i regulaminami 

szkolnymi.  

2. Ustalenie obowiązków dyżurnego i zorganizowanie 

dyżurów klasowych. 

3. Dbanie o porządek w klasie i w szkole. 

4. Zapoznanie dzieci z WSO. 

5. Wybór samorządu klasowego. 

wychowawca wrzesień  

2.  Troska o estetykę 

klasy. 

1. Urządzenie izby lekcyjnej.  

2. Wykonywanie aktualnych dekoracji.  

3. Rozmowy na temat właściwego korzystania ze sprzętu 

szkolnego i poszanowania pomocy.  

wychowawca wrzesień 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

3. Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych i 

społeczno-

moralnych. 

1. Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi i uczenie 

szacunku wobec nich.  

2. Udział w apelach zorganizowanych z okazji świąt 

narodowych. 

3. Przedstawienie sylwetek sławnych Polaków. 

4. Poznanie niektórych legend związanych z historią Polski.  

5. Wpajanie pozytywnych norm moralnych, uczenie tolerancji, 

szacunku do ludzi, poszanowania godności osobistej. 

wychowawca 

 

 

 

 

wychowawca, 

katecheta 

według 

programu 

 

 

listopad, maj 

 

w ciągu całego 

roku szkolnego 

 

4.  Współpraca z 1. Wybór oddziałowej rady rodziców, ustalenie form wychowawca na początku  
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rodzicami współpracy. 

2. Informowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu 

dzieci. 

3. Pomoc rodziców w organizowaniu niektórych uroczystości 

szkolnych. 

4. Pedagogizacja rodziców. 

5. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.  

 

 

 

 

rodzice 

 

wychowawca, 

pedagog 

szkolny 

roku szkolnego 

na bieżąco 

według 

potrzeb 

 

1-2 razy w 

ciągu roku 

szkolnego 

5.  Kształtowanie 

świadomości 

dbania o własne 

zdrowie 

1. Wdrażanie do przestrzegania higieny osobistej. 

2. Promocja zdrowego trybu życia.  

3. Właściwe ubieranie się dostosowane do pogody i pory roku. 

4. Bezpieczne formy spędzania czasu wolnego.  

5. Wykorzystanie przerw do zabaw, gier i ćwiczeń.  

6. Organizowanie zawodów sportowych. 

 

pielęgniarka 

szkolna, 

wychowawca, 

 

nauczyciel 

gier i zabaw 

na bieżąco  

6.  Przeciwdziałanie 

przemocy i 

agresji. 

1. Rozmowy z dziećmi na temat dobrego i złego postępowania 

w domu i w szkole. 

2. Przyczyny i skutki przemocy i agresji. 

3. Panowanie nad emocjami. Radzenie sobie w sytuacjach 

konfliktowych. 

 

wychowawca, 

 

 

pedagog 

szkolny 

  

7.  Bezpieczeństwo 

uczniów 

1. Omawianie zasad bhp na zajęciach. 

2. Praktyczna nauka poruszania się po drogach publicznych. 

3. Zapoznanie z niektórymi znakami drogowymi. 

wychowawca 

 

 

wrzesień  
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4. Przykłady niebezpiecznych miejsc, zabaw, sytuacji. 

5. Umiejętność mówienia „nie” w niektórych sytuacjach.  

6. Poznanie numerów telefonów policji, straży pożarnej, 

pogotowia ratunkowego. 

7. Właściwe zachowanie się podczas wsiadania i wysiadania z 

autobusu.  

8. Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, straży 

pożarnej. 

 

 

 

 

 

 

przedstawiciel 

policji lub 

wychowawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Troska o wyniki 

w nauce 

1. Zachęcanie uczniów do nauki. 

2. Udział dzieci w konkursach i turniejach wiedzy.  

3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla słabszych 

uczniów.  

4. Włączanie uczniów z trudnościami do zespołu 

wyrównawczego. 

5. Systematyczne kontaktowanie się z rodzicami.  

 

 

organizatorzy 

konkursów 

 

wychowawca 

na bieżąco  

9.  Wyrabianie 

kultury życia 

społecznego. 

1. Składanie życzeń imieninowych kolegom. 

2. Wspólne uczestniczenie w zabawach szkolnych.  

3. Okazywanie szacunku nauczycielom i pracownikom szkoły.  

4. Przestrzeganie zasad i form dobrego wychowania na co 

dzień.  

5. Organizowanie wycieczek przedmiotowych i 

krajoznawczych.  

 

 

wychowawca 

 

w ciągu całego 

roku szkolnego 

 

10. Wdrażanie do 1. Udział dzieci w ważniejszych wydarzeniach i rodzice, w ciągu całego  
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aktywnego 

uczestnictwa w 

życiu szkoły 

uroczystościach szkolnych, klasowych i środowiskowych. 

2. Przygotowanie części artystycznej na wybraną uroczystość.  

wychowawca roku szkolnego 

11. Kształtowanie 

świadomości 

ekologicznej. 

1. Poznanie niektórych roślin i zwierząt chronionych. 

2. Oszczędzanie wody i papieru.  

3. Udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.  

 

wychowawca zgodnie z 

rozkładem 

materiału 

październik, 

kwiecień 
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Program wychowawczy klas IV –VI  Szkoła Podstawowa 

 

L.p. Cele szczegółowe – 

treści 

Planowane środki realizacji celów głównych Odpowiedzialni 
za wykonanie 

Termin Uwagi o 
realizacji 

1. Wszechstronny 

rozwój ucznia we 

wszystkich sferach 

jego osobowości  

( w wymiarze 

intelektualnym, 

psychicznym, 

zdrowotnym, 

estetycznym, 

moralnym, 

duchowym). 

1. Przygotowanie uczniów do wejścia w świat poprzez 

aktywność intelektualną , edukację multimedialną, naukę 

języków obcych. 

2.  Umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i 

zainteresowań. 

3. Dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz 

każdych drobnych zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń 

był kreatywny i miał świadomość większej wartości 

swoich działań twórczych i oddziaływań 

wychowawczych. 

4.  Kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, 

rodzinnych. 

5. Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej 

ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 

w świecie. 

6.  Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich poglądów. 

7.  Opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem 

dziecka. 
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8. Stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego. 

9. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości 

predyspozycji talentów i ich twórczym wykorzystaniu  

10. Kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł 

informacji. 

2. Przygotowanie do 

życia i aktywnego 

udziału w grupie i w 

społeczeństwie. 

1. Kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i 

patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty 

system wartości. 

2. Przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych. 

3. Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i 

tolerancji wobec zachowań innych ludzi. 

4. Tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w 

szkole wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej 

samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

5. Kształtowanie osobowości uczniów poprzez 

wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych 

ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych 

zachowań. 

6.  Przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez 

ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z 

jego zagrożeniami. 

7. Integrowanie zespołów klasowych poprzez 

samorządność. 

8. Włączenie całej społeczności szkolnej do 
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współdecydowania o sprawach szkoły 

9.  Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się 

wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych. 

10.  Kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec 

dzieci. 

11.  Zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów                      

z rodzin patologicznych niewydolnych wychowawczo                   

i zaniedbanych. 

12. Przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad 

partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami                    

i społeczności lokalną. 

13.  Umacnianie więzi z regionem. 

14. Stwarzanie warunków do integralnego traktowani siebie 

świata i innych ludzi. 

15. Wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, 

obowiązek, godność. 

16. Uczenie pozytywnego nastawienia wobec 

niepełnosprawnych 

17. Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów 

psychicznych i radzeniu sobie ze stresem. 

18. Wdrażanie postaw asertywnych. 

19. Kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych 

zagrożeń świata. 

20. Zapoznanie uczniów z historią regionu i kształtowanie 
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postaw patriotycznych 

21. Kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, 

rozróżnienia dobra od zła oraz wykazania się odwagą 

cywilną i gotowości do ponoszenia konsekwencji 

popełnionych błędów. 

22. Pomoc w poszukiwaniu drogą rzetelnej pracy celów 

życiowych i własnego miejsca w świecie. 

3. Zapewnienie 

uczniom możliwości 

zdobycia wiedzy i 

umiejętności 

niezbędnych do 

uzyskania 

świadectwa szkoły 

podstawowej. 

1. Kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy 

wypowiadania się. 

2. Rozwijanie umiejętności przezwyciężania lenistwa 

myślowego. 

3. Pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów 

poprzez poznane techniki nowego uczenia się. 

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

5. Zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji 

czyli oduczania się negatywnych i antyspołecznych 

zachowań. 

6. Kształtowanie umiejętności dokonania analizy 

syntezy i selekcji. 

7. Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska 

szkolnego. 

8. Uświadomienie uczniom życiowej użyteczności 

poszczególnych przedmiotów i całej edukacji                      

na danym etapie. 
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9. Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, 

zdolności, umiejętności i zainteresowań. 

10. Stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach 

szkolnych i w pracy pozalekcyjnej. 

11. Kształtowanie postaw ekologicznych, 

prozdrowotnych. 

12. Realizowanie zadań z zakresu wychowania 

komunikacyjnego. 

13. Stwarzanie sytuacji wychowawczych 

umożliwiających stosowanie postaw asertywnych. 

14. Wdrażanie zasad savoir – vivre. 

15. Umożliwienie uczniom nauki języków obcych. 

16. Doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich 

kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne 

do osiągania sukcesu w gimnazjum. 

 

 

NORMY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ.  

 

Uczniowie: 

1. Zawsze są przygotowani do lekcji: 

- przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory, 

- systematycznie odrabiają prace domowe, 

- nie spóźniają się na lekcje, 
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- w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności, 

 

2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem: 

- w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły, 

- odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem, 

- używają słów proszę, dziękuję, przepraszam, 

- dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi starszego i kolegi, 

- pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym, 

- są tolerancyjni wobec innych, 

- uznają czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost), 

- nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów, 

 

3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej: 

- nie biją innych, 

- nie namawiają do bicia, 

- nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną, 

- nie wyśmiewają, nie przedrzeźniają, nie przezywają nikogo, 

- nie wykonują samosądów, 

- nie osądzają nikogo pochopnie i negatywnie, 

- nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze i słabo, 

- nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi, 

- nie popychają się,  

- nie podkładają nóg kolegom i koleżankom, 

- nie obmawiają nikogo, 
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- nie potępiają nikogo, 

- kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią, 

 

4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych: 

- szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków), 

- nie kołyszą się na krzesłach, 

- nie grają w piłkę na korytarzu, 

- nie siadają na ławkach w klasie, 

- nie trzaskają drzwiami, 

- podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły, 

- nie przesiadują w toalecie, 

- nie rzucają kamieniami, 

- nie rzucają w nikogo kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem, 

 

5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność oraz zieleń wokół szkoły: 

- szanują sprzęt szkolny, tornistry własne i kolegów, 

- w szatni biorąc kurtki własne, inne pozostawiają na swoich miejscach i nie przeglądają 

kieszeni, 

- nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, murach, ani żadnym innym miejscu 

nie przeznaczonym do tego celu, 

- szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły i w szkole,  

- nie niszczą gazetek, 

- nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza, 
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6. Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach 

szkolnych. 

 

7. O złym zachowaniu kolegów informują dorosłych. 
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KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH  
 
 

Lp. Nazwa imprezy Forma realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna za 
realizację 

Termin realizacji 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Spotkanie Nauczyciele , dyr. 

szkoły 

wrzesień 

2. Sprzątanie Świata Sprzątanie obejścia 

szkolnego. 

Wychowawcy wrzesień 

3. Dzień Chłopca dyskoteka Wychowawcy październik 

4. Dzień Edukacji Narodowej uroczysta akademia Nauczyciele języka 

polskiego 

październik 

5. Święto Niepodległości apel Nauczyciel historii listopad 

6. Andrzejki -wieczór wróżb dyskoteka Samorząd listopad 

7. Opłatek wigilijny uroczyste spotkanie Ksiądz, katecheta grudzień 
8. Zabawa choinkowa Zabawa choinkowa Wychowawcy styczeń 
9. Walentynki dyskoteka Wychowawcy luty 

10. Powitanie wiosny gry i zabawy Samorząd marzec 

11. Święto Ziemi apel E. Krawczyk,  

J. Kochańczyk 

kwiecień 

12. 3 - go Maja apel Nauczyciele historii maj 

13. Święto Sportu Szkolnego 

 

gry i zabawy 

 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

czerwiec 

14. Dzień Dziecka. gry i zabawy Komitet Rodzicielski 

Nauczyciele 

czerwiec 

15. Pożegnanie klas gimnazjalnych akademia Wychowawcy klas 

trzecich 

czerwiec 

16. Zakończenie roku szkolnego Spotkanie Samorząd , 

nauczyciele 

czerwiec 

 


