
 

 

 

 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

                           Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 

                                im. I. J. Paderewskiego 

                         w Rzeszowie 

                                              na lata 2017/2022 

 



 2 

Spis treści: 
 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

 

Podstawy prawne Programu Wychowawczego Szkoły. 

Założenia programu.  

Misja i wizja szkoły. 

Priorytety szkoły. 

Model absolwenta szkoły. 

Wartości wychowawcze. 

Cele wychowawcze szkoły. 

Cele szczegółowe. 

Zadania wychowawcze. 

Sposoby realizacji zadań wychowawczych. 

Zasady współpracy z rodzicami. 

Ewaluacja programu. 

 

 



 3 

I. Podstawy prawne Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943, 1954, 1985 i2169 

oraz z 2017r. poz. 60, 949 i 1292). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw poz. 356.) 

3. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r 

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 27 im. I. J. Paderewskiego w Rzeszowie. 

 

II. Założenia programu. 

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa.  

Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi 

uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych 

warunków wychowania.  

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania  

z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny  

i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko  

z drugim, ale i dla drugich.  

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości 

fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.  

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących  

i zaburzających zdrowe życie.  
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Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą  

i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich 

rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 

i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy 

uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, 

kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi 

koleżeństwa i przyjaźni.  

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we 

współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi 

pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami  

i środowiskiem lokalnym. 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 27 w Rzeszowie jest dokumentem 

scalającym oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy 

wychowawczej skierowane do dyrekcji szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, oddziałów 

przedszkolnych i świetlicy, pedagoga szkolnego, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracji  

i obsługi szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły przy współudziale rodziców  

i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. Realizacja założeń programowych 

wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych, skierowanych do uczniów szkoły. 

Program jest spójny z programem nauczania. 
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III. Misja 

Naszym zadaniem jest: 

 kształcenie dzieci i młodzieży na poziomie gwarantującym, solidne przygotowanie do dalszej edukacji; 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; 

 wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania oraz przekazywanie uczniom pozytywnych 

wartości wychowawczych; 

 wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom nowoczesnego życia. 
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         Wizja 

 W naszej szkole wychowujemy ucznia do szacunku, współpracy i otwartości na drugiego człowieka. 

Uczymy kochać, szanować i żyć zgodnie z kulturą i tradycją narodu polskiego, regionu Podkarpacia  

i Rzeszowa. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, wyposażonego w wiedzę  

i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w świecie współczesnym, troszczącego się  

o środowisko przyrodnicze, w którym żyje.  

1. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie.  

Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do nauki i pracy. 

2. W szkole pracuje zespół nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, nastawionych innowacyjnie, którzy 

chętnie się dokształcają i doskonalą.  

3. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami 

działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej. 
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IV. Priorytety szkoły 

 Wychowanie patriotyczne i regionalne. 

 Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym. 

 Edukacja europejska. 

 Organizacja procesu rozwoju ucznia ukierunkowana jest na sukces. 

 Atmosfera szkoły sprzyjająca efektywnej pracy. 

 Wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej. 

 Integracja ze środowiskiem lokalnym i promowanie swojej działalności w tym środowisku 

 

 

 

V. Model Absolwenta 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 27 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Rzeszowie: 

 Dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu – w domu i w szkole. Jest pogodny, pozytywnie 

patrzy na otaczający świat, siebie i innych. 

 Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Postrzega złożoność 

świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe.  
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 Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów jest ponosić konsekwencje 

swoich czynów. Cieszy się z sukcesów własnych i innych. Akceptuje porażki, ale wytrwale szuka innych 

rozwiązań. Stara się rozwiązywać problemy. Działając w grupie, poczuwa się do 

współodpowiedzialności. 

 Jest otwarty. Wykorzystuje swoje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Chętnie i skutecznie 

nawiązuje kontakty, prezentuje swój punkt widzenia i rozumie poglądy innych. Uczy się korzystania  

z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi  

w niej zasadami. Potrafi planować swoje zadania. 

 Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe zachowania. W swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje. 

 Jest rozważny. Zna zagrożenia występujące w środowisku i uwzględnia je w swoim postępowaniu.  

Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Postępuje zgodnie z zasadami higieny i dbałości o zdrowie. 

 Jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawia sport w jego różnych odmianach. Podejmuje próby rozmaitych 

ekspresji artystycznych. Jest przygotowany do odbioru kultury. 

 Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym i pożądanym. Stara  

się zrozumieć innych i dostrzec w nich coś dobrego. 
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 Jest krytyczny. Potrafi sam i przy pomocy nauczyciela selekcjonować i porządkować zdobywane 

informacje i oceniać ich przydatność do określonego celu.   

 Sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, 

swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia w formie pisemnej i ustnej. 

 Dysponuje znacznym zasobem informacji o otaczającym go świecie i umiejętnościami umożliwiającymi 

kontynuację nauki.   

 Potrafi posługiwać się językiem angielskim w prostych sytuacjach komunikacyjnych.  

 

VI. Wartości wychowawcze. 
 

1. Szacunek dla języka ojczystego, kultury i tradycji narodowej. 

2. Poszanowanie godności ludzkiej oraz norm moralnych i wartości religijnych. 

3. Tolerancja wobec różnych poglądów, kultur, postaw i przekonań. 

4. Uczciwość, szczerość, prawdomówność, rzetelność i odpowiedzialność. 

5. Wykształcenie i nauka, rozwój zainteresowań. 

6. Poznawanie i doskonalenie własnej osobowości. 

7. Umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności. 

8. Pomoc potrzebującym. 

9. Aktywne działania na rzecz klasy, szkoły. 

10. Zdrowy styl życia, postawa proekologiczna.  
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VII. Cele wychowawcze szkoły. 

 

Cele ogólne: 

 

1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 

2. Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania. 

3. Umocnienie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów.  

4. Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie. 

5. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz indywidualnych zdolności 

twórczych. 

 

 

 

VIII. Cele szczegółowe. 

 

1. Wychowanie patriotyczne: 

 

 kształtowanie szacunku do własnego państwa, symboli narodowych, pamiątek historycznych, 

 rozwijanie szacunku do obrzędów i zwyczajów nawiązujących do życia naszych przodków, 

 kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, 

 poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu, 
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 dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci z dziejów regionu 

i Polski, 

 budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, zabytków, miast i wytworów kultury narodowej, 

 kształtowanie dumy narodowej, 

 uświadamianie znaczenia świąt narodowych, 

 rozwijanie poczucia solidarności i dążenie do życia w pokoju, 

 poznawanie historii szkoły i Rzeszowa. 

 

 

 

2. Wychowanie prozdrowotne: 

 

 kształtowanie nawyków higienicznych jako warunków dobrego samopoczucia i zdrowia, 

 działania na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy poprzez uprawianie 

sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu, 

 propagowanie zdrowego trybu życia, 

 rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowanie ich zdrowia oraz troska o ich 

bezpieczeństwo, 

 kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

 szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej przyczyn i leczenia różnych chorób, 

 wychowanie do życia w rodzinie poprzez zapoznawanie uczniów z problemami dojrzewania, 

 rozwijanie integracji z osobami niepełnosprawnymi, 

 uświadomienie zagrożeń wynikających z przynależności do różnych grup nieformalnych, 
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 uświadomienie psychospołecznych aspektów zdrowia, wdrażanie do radzenia sonie z negatywnymi 

reakcjami własnymi i innych. 

 

 

3. Wychowanie ekologiczne: 

 

 poznawanie tematyki ekologicznej: ochrony przyrody, zagrożeń dla środowiska, 

 wyrabianie nawyków oszczędnego korzystania z wody i energii elektrycznej, 

 uświadamianie korzyści z zagospodarowania surowców wtórnych, 

 uczenie właściwego stosunku do przyrody, 

 mobilizowanie uczniów do ochrony przyrody w swoim otoczeniu. 

 

4. Wychowanie kulturalne: 

 

 przybliżanie zasad dobrego zachowania, 

 kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania w szkole, w domu i w miejscach publicznych, 

 organizowanie zajęć służących wyrabianiu umiejętności spostrzegania, oceniania i przeżywania, 

 rozumienie piękna w przyrodzie, sztuce i muzyce, 

 rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa, 

 rozwijanie zainteresowań uczniów, 

 uczenie kultury słowa, 

 promowanie szkoły bez przemocy, wulgaryzmów i wandalizmu, 

 wpajanie postawy miłości do rodziców, członków rodziny oraz szacunku do starszych, 

 rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania ze środków upowszechniania informacji, 
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 wyrabianie poczucia odpowiedzialności za pamiątki kultury narodowej, 

 

 

 

5. Wychowanie społeczne: 

 

 poznawanie roli domu rodzinnego i pozycji dziecka w rodzinie – jego praw i obowiązków, 

 dążenie do integracji szkoły z domem rodzinnym, 

 uświadamianie problemu odpowiedzialności za siebie, grupę, rodzinę i społeczeństwo, 

 integrowanie zespołu klasowego, 

 uczenie poszanowania własności społecznej i osobistej, 

 budzenie zainteresowań aktualnymi problemami najbliższego środowiska, 

 kultywowanie tradycji i obyczajów oraz odpowiedzialności za dobre imię rodziny, klasy i szkoły, 

 uświadomienie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w zespole, 

 rozwijanie koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas nauki i zabawy, 

 rozbudzenie motywacji uczenia się i pogłębiania wrażliwości poznawczej i estetycznej, a poprzez to 

kształtowanie refleksyjnej postawy wobec siebie jako człowieka, 

 rozwijanie umiejętności pracy na rzecz społeczności uczniowskiej w ramach pracy Samorządu 

Szkolnego. 
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IX. Zadania wychowawcze. 

 

Klasy I – III 

 

1. Organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy. 

2. Opracowanie obowiązujących w klasie, w szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania. 

3. Uczenie nawyków dobrego zachowania i porozumiewania się z ludźmi. 

4. Tworzenie i kultywowanie tradycji szkoły, miasta, regionu i państwa. 

5. Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości. 

6. Organizowanie zajęć wskazujących drogi rozwiązywania problemów.  

 

Klasy IV – VIII 

 

1. Rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji. 

2. Przygotowanie do pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie. 

3. Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości. 

4. Opracowanie obowiązujących w klasie, w szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania. 

5. Zagospodarowanie czasu wolnego. 

6. Przekazanie wiedzy na temat troski o własne zdrowie. 

7. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko. 

8. Pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji systemu wartości.  

9. Integrowanie rodziców i angażowanie ich do pracy na rzecz klasy, szkoły.  
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X. Powinności wychowawcze: 

 

Zadania dla wychowawcy klasy: 

 

a) kształcić nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania się w różnych 

sytuacjach; 

b) diagnozować potrzeby zespołu i poszczególnych uczniów; 

c) koordynować pracę wychowawczą w zespole klasowym; 

d) integrować klasę; 

e) kształtować umiejętność pracy w zespole, uczyć demokratycznego podejmowania decyzji, 

elastyczności w zachowaniu; 

f) wykorzystywać potencjał grupy do wspierania jej członków; 

g) wdrażać do samooceny postępów w zachowaniu; 

h) uczyć pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości; 

i) organizować czas wolny uczniów; 

j) promować osiągnięcia uczniów klasy; 

k) wnioskować o zorganizowanie pomocy, wspólnie z pedagogiem zabiegać o różne formy pomocy 

wychowawczej dla uczniów; 

l) przygotowywać uroczystości i spotkania klasowe; 

m) planować i prowadzić lekcje wychowawcze zgodnie z planem pracy oraz założonymi celami; 

n) inspirować pracę zespołową w klasie, przydzielać zespołom zadania na rzecz klasy i szkoły; 

o) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności 

osoby; 

p) współpracować z rodzicami uczniów, specjalistami ze szkoły i spoza niej. 
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     Zadania dla nauczycieli zajęć edukacyjnych: 

 

a) wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności  

i zainteresowania; 

b) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia; 

c) reagować na przejawy niedostosowania społecznego; 

d) kształcić i wychowywać w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

e) współpracować z wychowawcą, realizować strategie wychowawcze klasy, respektować zasady  

i ustalenia; 

f) przygotowywać uroczystości, konkursy, zawody związane z realizowanymi zagadnieniami; 

g) współorganizować wyjścia do kina, teatru, organizować wycieczki dydaktyczne; 

h) promować osiągnięcia edukacyjne uczniów; 

i) inspirować pracę zespołu w czasie lekcji, aktywizować uczniów; 

j) wyzwalać aktywność pozalekcyjną uczniów; 

k) stwarzać sytuacje umożliwiające samoocenę i ocenę grupy; 

l) uwzględniać zalecenia specjalistów w pracę z uczniem; 

m) formułować oczekiwania wobec uczniów, dotyczące ich osiągnięć edukacyjnych i zachowania. 

 

    Zadania dla pedagoga szkolnego: 

 

a) współpracować z wychowawcami, nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz ośrodkami pomagającymi 

dziecku i rodzinie; 
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b) pomagać uczniom, nauczycielom i rodzicom diagnozować przyczyny trudności w nauce i zachowaniu; 

c) wspomagać wychowawców w diagnozie, planowaniu i realizacji programu wychowawczego; 

d) prowadzić zajęcia profilaktyczne, wychowawcze; 

e) współpracować z rodzicami uczniów oraz przedstawicielami środowiska lokalnego; 

f) wypracować strategię działań w przypadku pojawienia się problemu. 

 

     Powinności ucznia: 

 

a) szanowanie mienia szkoły; 

b) szacunek dla innych; 

c) systematyczne, punktualne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły; 

d) przebywanie na zajęciach zgodnie z planem lekcji; 

e) wypełnianie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły sprawujących nadzór nad porządkiem  

w szkole; 

f) przestrzeganie kulturalnego zachowania się, właściwego wypowiadania i poszanowania kultury 

wypowiedzi innych osób; 

g) odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo własne i innych. 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

XI. Zasady współpracy z rodzicami. 

 

     Problemy wychowawcze mogą być zgłaszane: 

 

a) w doraźnych sprawach w pierwszej kolejności wychowawcy, w pilnych sprawach pedagogowi 

 lub dyrektorowi szkoły; 

b) na zebraniach klasowych przewodniczącemu trójki klasowej i dalej na forum Rady Rodziców; 

c) rodzicom i nauczycielom poprzez Radę Rodziców na zebraniach trójek klasowych; 

d) poprzez pedagoga szkolnego rodzicom – rozmowy indywidualne w szkole i rozmowy w domu. 

Właściwy obieg informacji we współpracy z rodzicami odgrywa istotną rolę, od niego zależy interwencja 

odpowiedniego organu szkoły w złożonych problemach uczniów.  

 

XII. Ewaluacja programu. 

 

Przebieg pracy wychowawczej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje 

zwrotne pochodzą od uczniów, rodziców i nauczycieli. Służą one doskonaleniu pracy i wyciąganiu 

wniosków na przyszłość.  

Po pierwszym semestrze oraz na koniec roku szkolnego pedagog sporządza sprawozdanie z realizacji 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w danym roku szkolnym. Wspólnie z wychowawcami oceniają 

czy i w jakim stopniu założone cele programu są realizowane, jak również określają skuteczność realizacji 

założonych celów.  

Ewaluacja pozwoli podjąć decyzję o dobrej realizacji programu, bądź jego modyfikacji. 

Sposoby i środki ewaluacji: 

 bieżąca obserwacja zachowań uczniów; 
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 obserwacje postępów w nauce i zachowaniu; 

 analiza wyników udziału uczniów w konkursach; 

 frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych; 

 ocena samopoczucia uczniów w szkole; 

 ocena pracy wychowawczej. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

 obserwacje; 

 ankiety; 

 rozmowy; 

 analiza dokumentacji; 

 prace literackie, plastyczne itp.; 

 wywiad. 
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Treści profilaktyczne 

 
 

Lp. 

 

Zadania 

 

Sposób realizacji 

 

Termin 

 

Odpowiedzialni 

 

 

1. 

 

Integracja klasowa i szkolna. 

 

- diagnozowanie zespołów klasowych,  

- propozycje pracy profilaktycznej z uczniami           

  oraz strategii prowadzących do poprawienia  

  dyscypliny w klasie i szkole, 

- uroczystości i imprezy klasowe oraz szkolne 

  z udziałem  rodziców, 

- zajęcia integracyjne w klasach I - VIII  

  prowadzone przez wychowawców,  

  pedagoga, 

- pogadanki na godzinach wychowawczych,  

  wzmacnianie poczucia przynależności do 

  grupy klasowej. 

 

 

- cały rok 

 

pedagog, 

dyrekcja, 

nauczyciele, 

rodzice 

 

2. 

 

Bezpieczna droga do szkoły, 

bezpieczeństwo w życiu codziennym. 

 

 

Udzielanie pierwszej pomocy. 

 

- zajęcia według planu wychowawcy. 

- zajęcia dotyczące przeciwdziałania   

  przemocy realizowane w każdej klasie. 

- spotkania z przedstawicielami policji,    

  Straży Miejskiej, Służby Ochrony Kolei. 

- monitorowanie zachowań uczniów podczas  

  pobytu w świetlicy, 

- spotkania z ratownikami medycznymi. 

 

- na bieżąco 

 

 

- po ustaleniu  

 

- cały rok  

 

- po ustaleniu  

 

wychowawcy, 

pedagodzy, 

nauczyciele, 

rodzice, zaproszeni 

goście 

wychowawcy 

świetlicy 
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3. 

 

Organizowanie poradnictwa rodzinnego 

i indywidualnego na terenie  szkoły. 

 

- informowanie o instytucjach pozaszkolnych     

  działających na rzecz dziecka i rodziny 

- konsultacje z rodzicami; 

 

 

- cały rok według  

 potrzeb  

- według  

harmonogramu  

 

nauczyciele,  

pedagog,  

psycholog PPP, 

dyrekcja 

 

 

4. 

 

Likwidowanie deficytów rozwojowych  

w szczególności u dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  

 

- diagnoza potrzeb, 

- indywidualizacja w czasie zajęć  

  przedmiotowych i edukacyjnych, 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

logopedyczne, rozwijające kompetencje 

emocjonalno- społeczne, 

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, 

- zindywidualizowana ścieżka kształcenia, 

- pomoc w odrabianiu lekcji 

 

 

- cały rok 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

pedagog 

rodzice,  

wychowawcy 

świetlicy 

 

5. 

 

Edukacja uczniów w  zakresie 

przeciwdziałania  powstawaniu konfliktów 

klasowych, agresji i przemocy. 

Kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych. Doskonalenie 

umiejętności radzenia sobie ze stresem – 

higiena zdrowia psychicznego. 

 

 

 

 

 

- lekcje wychowawcze, 

- organizowanie pracy w grupach na różnych     

  przedmiotach: 

- zajęcia  wychowania do życia w rodzinie; 

- koła zainteresowań;  

- zapis uwag o zachowaniu uczniów  

w e-dzienniku, 

- pedagogizacja rodziców, konsultacje dla        

  rodziców; 

- spotkania z policjantem, pedagogiem, 

psychologiem; 

- tablica informacyjna przy gabinecie  

  pedagoga, 

- integrowanie uczniów na zajęciach  

 

- cały rok 

- cały rok 

 

- według harmonogramu  

- cały rok 

- zależnie od potrzeb 

 

 

 

- według potrzeb 

 

 

- cały rok 

 

 

nauczyciele,  

wychowawcy, 

pedagog, 

opiekunowie kół 
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  wychowawczych, imprezach, wycieczkach,  

  zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

- monitorowanie zachowań uczniów podczas   

  pobytu w świetlicy. 

- zajęcia warsztatowe, 

- rozmowy z pedagogiem 

 

 

 

 

- cały rok 

 

- po ustaleniu terminu 

- cały rok 

 

6. 

 

Zapoznanie z obowiązującymi 

procedurami. 

Procedury reagowania w sytuacjach  

kryzysowych, kradzieże, pobicia, pożar,  

podłożenie bomby, zagrożenie  

środkami chemicznymi i biologicznymi,  

stwierdzenie spożycia przez uczniów  

alkoholu lub używania środków 

odurzających. 

 

 

- przypomnienie Radzie Pedagogicznej     

   procedur reagowania w sytuacjach   

   kryzysowych, postępowanie zgodnie  

   z obowiązującymi procedurami, 

 

- apele wychowawcze, 

- godziny wychowawcze 

 

IX-X   

 

 

 

- według harmonogramu  

 

 

pedagog 

 

 

 

 

pedagog 

dyrektor 

 

7. 

 

Zapoznanie rodziców i uczniów  

z dokumentacją regulującą życie szkoły  

oraz systematyczne przypominanie  

w/w zagadnień. 

 

- analiza Wewnątrzszkolnego Systemu  

  Oceniania, Statutu Szkoły, Regulaminu  

  Szkoły, Programu   Wychowawczo- 

Profilaktycznego na spotkaniach  

z rodzicami i godzinach wychowawczych  

z uczniami 

 

 

 

- wrzesień - 

zebrania z rodzicami, 

godziny wychowawcze 

 

wychowawcy 

 

 

8. 

 

Zapobieganie kontaktom z alkoholem, 

papierosami, narkotykami, lekami. 

 

- pogadanki na godzinach wychowawczych,    

  rozmowy indywidualne, dyskusje      

 

-  cały rok 

 

higienistka, 

nauczyciele,  
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 okazjonalne, 

- pogadanki z higienistką szkolną, 

- konkursy i prace plastyczne (profilaktyczne) 

- udział w spektaklach profilaktycznych 

 

 

 

 

 

wychowawcy,  

pedagog 

 

 

9. 

 

Bezpieczeństwo w sieci Internet 

 

-Przeprowadzanie zajęć dotyczących 

świadomego korzystania z komputera, 

przeciwdziałaniu przemocy w Internecie, 

uzależnieniom od komputera.  

 

-Ochrona uczniów przed niepożądanymi 

treściami w Internecie oraz brutalnymi  

programami i grami komputerowymi. 

 

 

 

- cały rok 

 

 

 

 

rodzice  

wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki 

 

 

10. 

 

Praca nad ograniczaniem czynników  

wpływających destrukcyjnie na kulturę  

osobistą. 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych. 

 

 

 

 

 

- reagowanie na niewłaściwe zachowania     

  uczniów w szkole i poza nią, zgodnie  

   z WSO, 

 

 

- zajęcia edukacyjne - omawianie na lekcjach  

  przypadków niewłaściwego zachowania, 

 

- uświadamianie skutków złego zachowania  

 w świetle prawa szkolnego i karnego ( apele   

 wychowawcze, spotkania ze specjalistami), 

 

- cały rok 

 

 

 

 

- zależnie od potrzeb 

 

 

- zależnie od potrzeb 

 

 

 

wszyscy  

pracownicy  

szkoły, rodzice, 

dyrekcja,  

 

nauczyciele,  

pedagog,  

wychowawcy 

świetlicy 
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- podnoszenie kompetencji kadry    

 pedagogicznej  w zakresie psychoprofilaktyki 

– uczestniczenie w szkoleniach, czytanie    

  literatury specjalistycznej 

 

 

- cały rok 

 

 

 

11. 

 

Motywowanie uczniów do właściwego 

zachowania poprzez przestrzeganie 

systemu nagród i kar. 

 

- stosowanie na co dzień wewnątrzszkolnego           

  systemu nagród i kar oraz klasowych reguł  

  i ustaleń, 

 

- wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych  

  poprzez porady indywidualne, opiekę   

  psychopedagogiczną, indywidualne  

  spotkania rodziców z wychowawcą i/lub   

  zespołem wychowawczym, 

 

 

- cały rok 

 

dyrekcja, pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice 

 

12. 

 

Przygotowanie do życia w rodzinie, 

społeczności lokalnej i w państwie. 

 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych 

 

- konsultacje z rodzicami i uczniami,  

 

- uwrażliwianie uczniów na zachowania  

  swoje i kolegów, omówienie sposobów        

  radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

 

- uzmysłowienie, że słowa też mogą ranić, 

 

- zwracanie uwagi na kulturę wyrażanie się, 

 

- zawieranie kontraktów między               

  nauczycielem - wychowawcą a uczniem, 

 

cały rok  

 

-według planu 

 

- cały rok 

 

 

 

- cały rok 

 

- cały rok 

 

- zależnie od potrzeb 

 

 

pedagog,  

wychowawcy klas,  

nauczyciele, 
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- rekolekcje, 

 

- organizacja zajęć z wychowania do życia  

w rodzinie, 

 

- uświadamianie o zagrożeniach płynących   

  z Internetu  

 

- przygotowanie uczniów do zdobycia karty          

  rowerowej , 

 

-według planu 

 

- według planu 

 

- cały rok 

 

 

- według planu 

 

 

 

 

katecheci 

 

 

 

nauczyciele 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie poczucia wartości uczniów, 

uświadamianie mocnych stron. 

 

 

 

 

- zachęcanie uczniów do udziału w zawodach  

  sportowych i konkursach organizowanych    

na terenie szkoły i poza nią, kółkach 

zainteresowań,  

 - niesieniu pomocy, (akcje koła Caritas, SU,   

  pomoc koleżeńska), 

 

- szerzenie idei wolontariatu, 

 

- promowanie sukcesów uczniów, 

 

- indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym  

  i potrzebującym pomocy, 

 

 

- cały rok 

 

 

 

 

 

- cały rok 

 

- cały rok 

 

nauczyciele,  

dyrektor, 

rodzice 

 

14. 

 

Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci 

i młodzieży. 

 

 

- diagnoza potrzeb, 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, 

dydaktyczno-  wyrównawcze, 

- pomoc w odrabianiu lekcji, 

 

- cały rok 

 

wychowawcy, 

pedagog,  

nauczyciele 

świetlicy 
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- zajęcia socjalizacyjne, 

- monitorowanie funkcjonowania dzieci 

powracających z zagranicy w warunkach 

klasowych  i  świetlicowych, 

- pomoc w wyrównywaniu różnic 

rozwojowych i edukacyjnych 

 

 

15. 

 

Praca z uczniem mającym trudności  

w nauce 

 

- kierowanie na zajęcia pozalekcyjne, 

 

- dostosowanie wymagań do możliwości   

  edukacyjnych ucznia, 

 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia 

rozwijające umiejętności uczenia się, 

 

- indywidualne podejście do ucznia na  

  zajęciach edukacyjnych, 

- inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 

 

 

- cały rok 

 

- na bieżąco 

 

 

-  cały rok 

 

 

 

nauczyciele,  

wychowawcy,  

pedagog,  

 

 

16. 

 

Praca z uczniem zdolnym. 

 

- zachęcanie do rozwijania uzdolnień  

i zainteresowań poprzez uczestnictwo  

w zajęciach rozwijających zainteresowania i 

innych zajęciach pozalekcyjnych, 

 

- opracowanie form i metod pracy z uczniem 

zdolnym, 

 

- przygotowywanie uczniów do udziału  

w konkursach szkolnych i reprezentowania 

 

- cały rok  

 

 

 

 

- cały rok 

 

 

- cały rok 

 

 

nauczyciele,  

rodzice 
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szkoły w zewnętrznych konkursach, 

 

- współpraca z rodzicami, 

 

- zachęcanie do rozwijania uzdolnień poprzez     

  wskazywanie dodatkowych źródeł  

  informacji, 

 

 

 

 

- cały rok 

 

- cały rok 

 

17. 

 

Kierowanie uczniów do Poradni  

Psychologiczno – Pedagogicznej i innych 

poradni specjalistycznych. 

 

 

- uzyskanie pisemnej zgody rodziców na  

  badania ucznia w Poradni Psychologiczno – 

  Pedagogicznej lub innej specjalistycznej, 

  wypełnianie wniosków przez   

  wychowawców, 

 

-stosowanie się do zaleceń zawartych w opinii   

  wydanej przez poradnię, 

 

- współpraca z rodzicami, 

 

 

- według potrzeb  

 

 

 

 

 

- cały rok 

 

 

- cały rok 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

zespół pomocy  

psychologiczno-

pedagogicznej, 

nauczyciele,  

rodzice 

 

 

18. 

 

Wzmacnianie u uczniów postaw  

pożądanych społecznie i akceptowanych 

powszechnie zachowań.  

Kształtowanie postaw asertywnych 

 

- godziny wychowawcze, kółka   

  zainteresowań, 

- uczestnictwo uczniów w wydarzeniach  

  kulturalnych szkoły i środowiska,  

 

- dawanie przykładu osobistego przez  

   nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

 

- realizacja wsparcia w ramach zajęć    

  świetlicowych i bibliotecznych, 

 

- cały rok 

 

 

 

 

- cały rok 

 

 

- cały rok 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pracownicy szkoły, 

wychowawcy 

świetlicy,  

bibliotekarze,  
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19. 

 

Promowanie zdrowego stylu życia. 

 

 

 

Propagowanie zdrowego odżywiania  

i zdrowego spędzania wolnego czasu. 

 

 

- realizowanie treści poprzez :  

  zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody 

sportowe, koła zainteresowań,  

 

- pogadanki higienistki szkolnej, 

- zajęcia lekcyjne,  

- działalność świetlicy szkolnej,  

- realizacja szkolnego programu   

  pozalekcyjnych zajęć sportowych, zajęć   

  gimnastyki korekcyjnej , osiedlowego  

  programu z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych,  

                      

- udział w akcji „Szklanka mleka”, „Owoce  

   i warzywa w szkole”, „Śniadanie daje moc” 

 

- zajęcia z przedstawicielem policji, 

 

-  przeglądy stomatologiczne, 

 

 

- cały rok 

 

 

 

- zgodnie  

z harmonogramem 

 

- cały rok 

 

- zgodnie  

  z harmonogramem 

 

 

 

- zgodnie  

  z harmonogramem 

 

- zależnie z ustaleniem 

 

- zgodnie  

  z harmonogramem 

  

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

rodzice, pedagog 

wychowawcy  

świetlicy, 

realizatorzy 

programów, 

higienistka szkolna, 

stomatolog 

 

 

 

 

 

20. 

 

 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na 

terenie szkoły. 

   

 - dyżury nauczycieli, 

- pogadanki, rozmowy na godzinach  

  z wychowawcą, pedagogiem,  

- apele: „Konsekwencje nieprawidłowych                  

  zachowań”, „Bezpieczne wakacje”, 

- kulturalne zachowanie się w czytelni,     

  stołówce, na korytarzu szkolnym,   

 

- zgodnie z planem 

dyżurów 

- zgodnie z planem 

- zgodnie z planem  

 

- cały rok 

 

nauczyciele,  

pedagog, 

wszyscy 

pracownicy szkoły 
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21. 

 

Stałe kontakty z policją, sądem, kuratorami 

sądowymi i pracownikami poradni PPP 

oraz MOPS. Współpraca z instytucjami 

pracującymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 

- udział  w zajęciach terapeutycznych    

  organizowanych przez poradnie; 

 

- pomoc rodzicom dysfunkcyjnym, 

 

- współpraca z Domem  Dziecka, 

 

- współpraca z sądem i kuratorami  

  sądowymi,  

 

- współpraca z policją 

 

 

- cały rok 

 

- według potrzeb  

 

- według potrzeb  

 

- według potrzeb  

 

 

- według potrzeb  

 

 

pedagog, 

nauczyciele, 

dyrekcja 

 

22. 

 

 

System przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

 

- przypomnienie Radzie Pedagogicznej 

procedur przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, 

 

- zapoznanie z prawami dziecka na godzinach       

  z wychowawcą ,               

 

- apel „Karta Praw Dziecka” 

 

- organizowanie pomocy socjalnej  

 

  

- październik  

 

- zgodnie z klasowym   

  planem pracy  

  wychowawczej 

 

- zgodnie  

 z harmonogramem 

 

 

pedagog, 

dyrektor 

 

wychowawcy 

 

 

 

pedagog 

dyrektor 
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Treści wychowawcze 

 
I. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

Zadania i cele 

 

Formy i metody realizacji 

 

Termin  

 

Odpowiedzialni  

 

Uwagi o realizacji  

 

Rola rodziny w życiu 

człowieka. 

Podtrzymywanie tradycji 

rodzinnych . 

Uświadomienie znaczenia 

pozytywnych więzi i relacji  

w rodzinie. 

 

 

1. Lekcje wychowawcze na temat rodziny. 

2. Organizowanie Dnia Matki i Ojca, Dnia 

Babci i Dziadka 

3. Święta Bożego Narodzenia Wielkanoc- 

polskie tradycje w rodzinach 

- montaże słowno-muzyczne 

- składanie życzeń 

- przygotowywanie upominków 

 

 

grudzień 

styczeń 

kwiecień 

maj / czerwiec 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

wychowawcy 

 

e-dziennik 

 

kronika szkoły  

zakładka 

aktualności na 

stronie Internetowej 

gazetka szkolna 

 

 

Rozpoznawanie środowiska 

rodzinnego uczniów, 

udzielenie pomocy. 

 

 

Dostarczanie wiedzy na 

temat praw i obowiązków 

dziecka w rodzinie. 

 

 

1.Rozpoznawanie środowiska - ustalenie 

rodzin zagrożonych patologią. 

2.Dofinansowanie obiadów, 

zwolnienie z opłat, wsparcie finansowe w 

sytuacjach trudnych. 

3. Zapoznawanie uczniów z prawami 

dziecka – zaj. wychowawcze, edukacyjne  

 

 

wrzesień / październik 

 

 

cały rok 

 

wychowawcy 

pedagog 

nauczyciele 

świetlicy 

nauczyciele 

 

dokumentacja 

pedagoga 

 

 

e-dziennik 

 

Współpraca rodziców 

z PPP 

 

 

1. Konsultacje z pedagogiem, 

przedstawicielem PPP i nauczycielami.  

 

 

cały rok 

 

 

 

pedagog, 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

dokumentacja 

pedagoga 

e-dziennik 
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Pomoc rodzinie zagrożonej 

patologią społeczną, 

niewydolnej wychowawczo, 

potrzebującej wsparcia. 

 

 

2.Udział w akcjach charytatywnych. 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

Zadania i cele 

 

Formy i metody realizacji 

 

Termin  

 

Odpowiedzialni  

 

Uwagi o realizacji 

  

 

Współpraca z rodzicami 

 

Włączenie rodziców do działań 

szkoły. 

 

1.Spotkanie organizacyjne 

- przedstawienie planu pracy szkoły, 

- zapoznanie rodziców z ofertą zajęć 

pozalekcyjnych, 

- przedstawienie kalendarza imprez 

szkolnych, 

- zgody rodziców na udział dzieci  

w zajęciach dodatkowych, planowanych 

akcjach itp. 

2. Pomoc w organizowaniu imprez 

klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

dyrektor 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

e-dziennik 

 

 

Współpraca z Radą 

Rodziców 

 

 

1 Współtworzenie dokumentacji szkoły 

 i klasy. 

2. Pomoc w realizacji programu imprez  

 

Wrzesień 

 

Zgodnie z kalendarzem 

 

Rada Rodziców 

dyrektor 

 

 

Sprawozdania RR 
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Współtworzenie dokumentacji 

szkoły i klasy. 

Stwarzanie podstaw do 

budowania partnerstwa 

we współdziałaniu głównych 

środowisk życia i edukacji 

dziecka. 

 

i konkursów szkolnych. 

3.Ustalenie harmonogramu spotkań. 

4.Opracowanie planu wycieczek 

klasowych. 

imprez 

 

Podczas spotkań 

klasowych 

 

 

nauczyciele 

 

Wywiadówki jako 

wspólne spotkania 

z rodzicami. 

 

Demokratyzacja życia 

społecznego - wpływ rodziców 

na kształt życia szkoły i klasy. 

Modyfikacja dotychczasowych 

oczekiwań rodziców wobec 

szkoły. 

 

 

1.Pedagogizacja rodziców. 

2. Spotkania semestralne  

i międzysemestralne - omówienie 

postępów edukacyjnych i zachowania 

uczniów. 

3. Konsultacje dla rodziców zgodnie  

z harmonogramem. 

4. Udział w opiniowaniu i modyfikacji 

oraz akceptacja najważniejszych 

dokumentów regulujących pracę w szkole. 

 

Zgodnie  

z harmonogramem 

 

 

 

wrzesień 

 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

klas 

 

dyrektor 

 

E-dziennik, 

tematyka spotkań z 

rodzicami 

 

 

dokumenty 

 

III. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE 

 

Zadania i cele 

 

Formy i metody realizacji 

 

Termin  

 

Odpowiedzialni  

 

Uwagi o realizacji 

  

Integracja środowiska 

klasowego, szkolnego 

i lokalnego. 

 

Wyrabianie umiejętności 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

Przyjęcie uczniów kl. I w poczet 

społeczności szkolnej – pasowanie. 

2. Organizowanie dyskotek klasowych, 

szkolnych i innych uroczystości np. Dzień 

wrzesień 

 

 

zgodnie z kalendarzem 

imprez 

dyrektor 

wychowawcy  

klas I 

wychowawcy 

 

e-dziennik 

 

 

sprawozdanie  

za I i II semestr 
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współdziałania w grupie 

rówieśniczej. 

Kobiet, Dzień Chłopca, andrzejki, 

mikołajki, Wigilia, zabawa choinkowa 

itp. 

3. Spotkania z rodzicami. 

4. Tydzień Samorządności – wybory do 

SU. 

zgodnie  

z harmonogramem 

wychowawcy 

opiekunowie 

samorządu 

 

Współpraca szkoły z parafią. 1. Zajęcia wychowawcze związane 

ze świętami, wydarzeniami religijnymi. 

2. Organizacja „Parafiady” 

3. Audycja radiowa – patron dzieci  

i młodzieży, gazetka ścienna 

4. Udział uczniów w rekolekcjach, 

konkursach religijnych. 

Zgodnie z kalendarzem 

imprez i planem pracy 

zespołu katechetów 

 

katecheci 

nauczyciele 

 

katecheci 

nauczyciele 

katecheci 

udział uczniów 

zgodnie z 

deklaracją rodziców 

e-dziennik 

 

sprawozdanie  

za I,II semestr 

kronika szkolna 

Wyrażanie właściwej postawy  

i odpowiedniego stosunku 

wobec innych ludzi. 

 

Wdrażanie do budowania 

pozytywnego obrazu własnego 

„Ja” 

Kształtowanie właściwej 

postawy wobec innych ludzi. 

Wyrabianie nawyków 

poszanowania wspólnego dobra. 

 

 

1. Udział w akcjach charytatywnych. 

2. Zorganizowanie dni okolicznościowych 

związanych z rodziną. 

3.Dzień Caritas, działalności S.K.Caritas . 

 

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami 

profilaktycznymi szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie  

z harmonogramem 

 

opiekun SU 

 

wychowawcy  

nauczyciele 

 

sprawozdanie SU 

 i szkolnego koła 

Caritas 

za I, II semestr 

 

e-dziennik 

 

strona internetowa 

szkoły 

kronika szkolna 

Przeciwdziałanie przemocy  

i agresji. 

Walka z wulgaryzmami, 

higiena zdrowia psychicznego -

jak radzić sobie ze stresem. 

1. Udział w akcjach profilaktycznych 

2. Codzienne wdrażanie do stosowania 

form grzecznościowych i kulturalnego 

zachowania się. 

3. Zajęcia warsztatowe 

Po ustaleniu terminów 

 

 

 

 

nauczyciele  

wychowawcy 

 

 

pedagog, 

e-dziennik 

 

 

 

sprawozdanie,  



 34 

 

 

 

Wdrażanie do przestrzegania 

zasad kulturalnego zachowania 

się.  

Dbanie o estetykę słowa. 

Wdrażanie do tolerancji 

 

  

 

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami 

profilaktycznymi szkoły. 

 

 

Zgodnie  

z harmonogramem 

 

zaproszeni 

specjaliści 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

higienistka 

e-dziennik 

 

 

 

e-dziennik 

 

dokumentacja 

pedagoga 

 

  

 

 

 

 

IV. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE 

 

Zadania i cele 

 

Formy i metody realizacji 

 

Termin  

 

Odpowiedzialni  

 

Uwagi o realizacji 

  

Kształtowanie właściwej 

postawy Polaka-patrioty 

1. Udział w apelach i akademiach, 

spotkaniach z przedstawicielami 

IPN oraz zaproszonymi gośćmi 

2. Poszukiwanie przez uczniów 

ciągle żywej historii naszego kraju 

w oparciu o rodzinę 

3. Realizacja treści patriotyczno-

edukacyjnych  „Rzeszów -  moje 

miasto”. 

zgodnie z planem pracy 

zespołu humanistów  

i nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

 

cały rok 

nauczyciel 

historii, 

wychowawcy 

klas, nauczyciele 

wychowawcy 

świetlicy 

 

 

 

 

e-dziennik 

 

 

 

 

 

Przekazywanie i utrwalanie 

wartości reprezentowanych 

 

1. Realizacja tematyki związanej  

z patronem szkoły na godzinach  

 

cały rok 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

e-dziennik 
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przez I. J. Paderewskiego - 

patrona szkoły  

 

 

Poczucie dumy  

z przynależności  

do uczniowskiej społeczności. 

z wychowawcą. 

2. Przygotowanie audycji radiowej  

z okazji rocznicy urodzin patrona -  

I.J. Paderewskiego. 

 

3. Konkurs wiedzy o I.J. Paderewskim. 

4. Organizowanie Święta Szkoły  

w rocznicę nadania szkole sztandaru  

i imienia I. J. Paderewskiego 

 

zgodnie z kalendarzem 

imprez  

 

 

zgodnie  

z przydziałem czynności 

 

zgodnie z 

przydziałem 

czynności 

 

zgodnie  

z przydziałem 

czynności 

  

 

kronika szkoły 

 

strona internetowa 

szkoły, gazetka 

szkolna 

 

Zapoznanie z symbolami 

narodowymi: godłem, 

hymnem, flagą oraz 

symbolami Unii Europejskiej. 

 

 

Poszanowanie symboli 

narodowych. 

 

1. Symbole narodowe- zajęcia 

edukacyjne, apel. 

2. Akademia z okazji „Święta 

Niepodległości”, „Konstytucji 3 Maja”. 

3. Śpiewanie hymnu narodowego  

na uroczystościach szkolnych, pieśni 

patriotycznych. 

4. Udział pocztu sztandarowego  

w uroczystościach szkolnych i miejskich. 

 

 

 

zgodnie z kalendarzem 

świąt państwowych 

 

zgodnie  

z przydziałem 

czynności 

 

wychowawcy 

 

opiekun pocztu 

sztandarowego 

 

e-dziennik 

 

strona internetowa 

szkoły, gazetka 

szkolna 

 

Budzenie uczuć 

patriotycznych oraz 

zainteresowania przeszłością i 

teraźniejszością Polski. 

 

 

Poszanowanie tradycji 

i symboli narodowych.  

 

 

1. Realizacja tematyki na zajęciach 

edukacyjnych i wychowawczych. 

 

 

 

2. Udział w uroczystościach państwowych 

i szkolnych, przygotowanie gazetek 

ściennych  z okazji uroczystości 

państwowych.  

3. Poznajemy „Naszą Małą Ojczyznę”  

poprzez : 

 - wycieczki do miejsc pamięci narodowej  

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

nauczyciel 

 

e-dziennik 

 

 

 

strona internetowa 

szkoły , gazetka 

szkolna 

 

 

e-dziennik 

karty wycieczek 
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- wycieczki krajoznawcze 

- piesze wycieczki po Rzeszowie 

- wyjścia do muzeum. 

4. Żywe lekcje historii, spotkania  

z mieszkańcami Rzeszowa 

5. Spotkania z pracownikami IPN 

6. Spotkania z rzeszowskimi artystami 

historii  

i plastyki 

 

e-dziennik 

 

Przygotowanie uczniów do 

świadomego i aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

publicznym. 

 

 

 

Kształtowanie 

odpowiedniej postawy 

podczas uroczystości 

szkolnych i państwowych. 

 

 

1. Przeprowadzenie demokratycznych 

wyborów samorządów klasowych  

i Samorządu Uczniowskiego 

2. Udział pocztu sztandarowego   

w uroczystościach  z okazji Święta 

Niepodległości i Konstytucji 3 Maja 

3. Przeprowadzenie lekcji dotyczących 

odpowiedniego zachowania uczniów 

i postawy na uroczystościach, apelach, 

podczas grania hymnu państwowego. 

4. Udział w konkursach. 

5. Tematyka godzin wychowawczych. 

 

wrzesień 

 

 

listopad 

maj 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

cały rok 

 

opiekunowie SU 

wychowawcy  

 

opiekun pocztu 

sztandarowego 

nauczyciele klas  

I-III, historii, 

języka polskiego, 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

strona internetowa 

szkoły, gazetka 

szkolna, kronika 

szkoły 

 

 

 

e-dziennik 

 

 

Przygotowanie do udziału  

w życiu kulturalnym. 

 

Rozwijanie aktywność twórczej. 

Przygotowanie do odbioru 

zjawisk artystycznych. 

 

1. Wyjście do teatru, filharmonii. 

2. Udział w seansach filmowych. 

3. Organizowanie kół zainteresowań. 

4. Udział w konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych. 

5. Organizowanie uroczystości, imprez, 

spotkań uwzględniających tradycję  

i obrzędowości szkoły: 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 

 Pasowanie na ucznia klas I 

 Pasowanie na czytelnika 

  

cały rok 

 

 

 

zgodnie z kalendarzem 

imprez 

 

 

koordynatorzy 

wyjść 

pozaszkolnych  

 

wychowawcy  

nauczyciele – 

zgodnie  

z przydziałem 

czynności 

 

 

 

e-dziennik 

 

 

 

 

strona internetowa 

szkoły 

gazetka szkolna 

kronika szkoły 
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 Święto Patrona Szkoły 

 Apele okolicznościowe 

 Konkurs Plastyczny – powitanie 

wiosny „Marzanno, Marzanno” 

 Imprezy integracyjno -towarzyskie 

 Klasowe spotkania 

okolicznościowe  

z rodzicami uczniów (np. Dzień 

Matki, Ojca Babci i Dziadka) 

 Zakończenie roku szkolnego 

6. Organizowanie spotkań z ludźmi  

z pasją ( poeta, aktor, podróżnik itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unia Europejska 

 

 

1. Organizacja Tygodnia Małego 

Europejczyka. 

2. Realizacja tematyki na godzinach 

wychowawczych. 

3. Organizacja szkolnego konkursu 

wiedzy o wybranych państwach UE 

„Jesteśmy mieszkańcami Europy”. 

4. Organizacja Wojewódzkiego Konkursu 

Piosenki Obcojęzycznej. 

 

 

cały rok 

 

 

zgodnie z kalendarzem 

imprez 

 

wychowawcy 

 

 

zgodnie 

z przydziałem 

czynności 

 

 

strona internetowa 

szkoły 

gazetka szkolna 

kronika szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. WYCHOWANIE CZYTELNICZO – MEDIALNE 

 

Zadania i cele 

 

Formy i metody realizacji 

 

Termin  

 

Odpowiedzialni  

 

Uwagi o realizacji 
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Wspomaganie procesu  

dydaktycznego szkoły. 

 

 

Kształcenie umiejętności 

myślenia analitycznego i 

syntetycznego.  

Wdrażanie do wykorzystywania 

wiadomości. 

 

 

1. Zajęcia świetlicowe- pomoc nauczycieli 

świetlicy w odrabianiu lekcji dzieciom 

z trudnościami dydaktycznymi. 

2. Gry i zabawy dydaktyczne utrwalające 

wiadomości szkolne uczniów – zajęcia 

świetlicowe. 

3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych - gry 

i zabawy dydaktyczne, zajęcia sportowe, 

dydaktyczno - wyrównawcze itp. 

4. Praca czytelni szkolnej - tworzenie 

warunków do cichej nauki dla uczniów 

przed i po zajęciach. 

 

 

 

cały rok 

 

 

zgodnie  

z harmonogramem 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

świetlicy 

 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

biblioteki 

 

dzienniki zajęć 

świetlicowych 

 

 

 

sprawozdania  

z działalności  

świetlicy i 

biblioteki 

 

dzienniki biblioteki  

 

Kształcenie umiejętności 

korzystania z księgozbioru 

biblioteki. 

 

 

1. Lekcje biblioteczne  

2.Współpraca z Biblioteką Wojewódzką  

i oddziałem biblioteki osiedlowej. 

3. Współpraca nauczycieli biblioteki  

z nauczycielami przedmiotów. 

 

 

 

cały rok 

 

nauczyciele 

biblioteki 

 

dzienniki biblioteki 

e-dziennik 

 

Podniesienie poziomu 

czytelnictwa wśród uczniów. 

 

 

 

1. Konkurs czytelniczy mający na celu 

podniesienie poziomu czytelnictwa 

wśród uczniów. 

2. Pasowanie uczniów kl. I na 

czytelników biblioteki. 

3. Udział w obchodach Tygodnia 

Bibliotek Szkolnych. 

4. Organizacja innych konkursów. 

 

 

cały rok 

 

 

zgodnie z kalendarzem 

imprez 

zgodnie z planem pracy  

 

nauczyciele 

biblioteki 

 

sprawozdania  

z pracy biblioteki 

za I, II semestr 

 

 

dzienniki biblioteki 
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VI. WYCHOWANIE ZDROWOTNE I EKOLOGICZNE 

 

Zadania i cele 

 

Formy i metody realizacji 

 

Termin  

 

Odpowiedzialni  

 

Uwagi o realizacji  

 

Bezpieczeństwo w codziennym 

życiu ucznia. 

 

 

Kształtowanie prawidłowych 

postaw dotyczących 

bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią. 

 

Uczeń czuje się bezpiecznie. 

 

 

1. Realizacja zadań wynikających  

z potrzeby zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa w szkole i w czasie 

wakacji oraz działań w zakresie 

bezpiecznego korzystania z Internetu. 
2. Zapoznanie uczniów z regulaminami 
obowiązującymi w szkole. 
 
3. Codzienne i systematyczne reagowanie na 
przejawy złego zachowania uczniów  
ze szczególnym zwróceniem uwagi na takie 
miejsca jak: toaleta, szatnia, korytarz  obok 
sklepiku. 

4. Aktywne dyżury nauczycieli na 

przerwach. 

5. Spotkania z przedstawicielami policji  - 

prelekcje na temat: Bezpieczna droga do 

i ze szkoły, apele wychowawcze. 

6. Organizowanie egzaminów na kartę 

rowerową. 

 

   

 

Propagowanie zdrowego stylu 

życia. 

 

 

 

 

1. Udział uczniów w zawodach  

i turniejach sportowych. 

2. Organizowanie konkursów 

plastycznych i ekologicznych, apeli 

tematycznych. 

3. Realizacja Szkolnego Programu 

 

 

 

cały rok 

 

zgodnie z planem 

 

nauczyciele w-f 

 

zgodnie  

z przydziałem 

czynności 

 

 

dzienniki zajęć 

sprawozdania 

 

e-dziennik 
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Wdrażanie do zdrowego stylu 

życia, bez alkoholu, papierosów 

i innych używek. 

Wyrabianie nawyku 

racjonalnego planowania 

czasu wolnego. 

pozalekcyjnych zajęć sportowych  

i gimnastyki korekcyjnej. 

4. Realizacja tematyki w czasie zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych, 

świetlicowych, spotkań z higienistka 

szkolną, pedagogiem. 

5. Praca wychowawcza na lekcjach    

  wychowania fizycznego. 

6. Realizacja tematyki z zakresu  

edukacji prozdrowotnej i edukacji 

ekologicznej 

7.Udział w ogólnopolskiej akcji „Zbiórka 

elektro-śmieci” 

8. Realizowanie działań wynikających z 

przystąpienia szkoły do programów 

„Szklanka mleka” i „Warzywa i owoce”. 

9. Szkolny Konkurs pn. „Zaprojektuj grę 

planszową” w ramach walki z hałasem 

 

 

zgodnie  

z harmonogramem 

 

zgodnie  

z harmonogramem 

 

 

 

 

nauczyciele  

 

 

nauczyciele  

 

p.K. Koziej 

 

 

 

p. A. Sowa.  

E. Chodorowska, 

 

 

sprawozdania 

 

 

 

Ochrona środowiska 

naturalnego. 

 

Kształtowanie 

wrażliwości na estetykę 

otoczenia, piękno przyrody. 

 

 

1. Dbanie o zieleń w szkole i o tereny 

zielone wokół szkoły. 

2. Udział w akcjach: Sprzątanie Świata  

i Światowy Dzień Ziemi. 

3. Dokarmianie zwierząt zimą - karmniki. 

4. Udział w konkursach plastycznym 

5. Segregujemy odpady. 

 

 

cały rok 

 

zgodnie z kalendarzem 

imprez szkolnych 

 

 

 

zgodnie  

z przydziałem 

czynności 

 

 

sprawozdania  

za I,II semestr 

 

 


