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2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., poz.60, przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
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wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej. 

4. Konwencja Praw Dziecka art. 18, 1-3 
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6. Konkordat 

7. Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie 

8. Obserwacje, sondaż, konsultacje z rodzicami. 

9. Programy krajowe promujące  zdrowy styl życia 

10. Karta Nauczyciela 

 

1. Jesteśmy przyjazną i bezpieczną szkołą 

Celem naszym jest wszechstronne przygotowanie uczniów do dalszej edukacji oraz wspieranie 

aktywnego rozwoju poprzez efektywne kształcenie i wychowywanie młodzieży w ścisłej 

współpracy z rodziną. 

Jesteśmy szkołą, która: 

1.  Dobrze  przygotowuje uczniów do egzaminów; 

2.  Cieszy się zaufaniem społecznym i uznaniem w środowisku; 

3.  Legitymuje się wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, z dużym 

doświadczeniem i profesjonalizmem w działaniu; 



4.  Posiada kadrę nauczycielską, która systematycznie doskonali swoje umiejętności poprzez 

udział w szkoleniach zewnętrznych, WDN i poprzez samokształcenie; 

5.  Kształci i wychowuje młodzież w atmosferze życzliwości, otwartości  

i poczuciu bezpieczeństwa, przy indywidualnym podejściu do każdego ucznia; 

6.  Kształtuje osobowość ucznia i właściwe postawy społeczno – moralne; 

7.  Umożliwia uczniom prezentację swoich osiągnięć w konkursach zewnętrznych  

     i wewnątrzszkolnych; 

8.  Umożliwia kontynuację edukacji w wybranych przez uczniów typach szkół średnich; 

9. Otacza opieką dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych  

    i socjalnych; 

10. Propaguje zdrowy styl życia; 

11. Realizuje programy profilaktyczne; 

12.  Współpracuje z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami 

działającymi na rzecz edukacji. 

 

2.Wizerunek absolwenta 

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 11  łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. 

Pozytywnie patrzy na wszystko, wierzy w siebie i swoje możliwości. Ma określone 

zainteresowania i  potrafi dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia.  

Jest odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Gotów jest 

ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i swoje decyzje – potrafi przyznać się do 

błędu i wykazuje odwagę cywilną. W działaniu zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa. 

W działaniu zbiorowym wykazuje poczucie odpowiedzialności za efekty pracy grupy. Potrafi 

przestrzegać ustalonych zasad i norm. 

Jest ciekawy świata. Stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności 

występujących w świecie. Z dystansem podchodzi do uzyskiwanych informacji; potrafi je 

weryfikować w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. 

Jest rozważny. Potrafi przewidywać zagrożenia i podejmować właściwe decyzje. Ma 

ugruntowane nawyki higieniczne. Planuje swoją pracę i wypoczynek, potrafi świadomie 

przeciwdziałać stresowi. Jest aktywny fizycznie. 



Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Ze 

zrozumieniem traktuje różnice wynikające z różnych możliwości, motywacji oraz odmienności 

kulturowej. 

Jest otwarty. Komunikuje się, co najmniej w dwóch językach. Posługuje się mową ciała 

i dostosowuje treść i formę komunikatu do możliwości odbiorcy. Sprawnie posługuje się 

nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Dobrze współpracuje z grupą. Rozumie 

zasady demokracji: potrafi dyskutować używając różnych argumentów, umie poszukiwać 

rozwiązań kompromisowych i podporządkować się woli większości 

Jest samodzielny. Orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi stawiać sobie cele i je 

realizować. Swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy. W razie potrzeby potrafi 

zaprojektować złożone działania, dobierając odpowiednie metody postępowania. 

2. Potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiskowe 

 
a) Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym 

 

Uczniowie, z którymi spotykamy się w klasach I - III mają od 6 do 10 lat. Jest to wiek, 

w którym oczekuje się od dziecka zdobycia podstaw wiedzy mającej zasadnicze znaczenie do 

jego przystosowania się do późniejszego życia. 

W tym okresie dzieci również rozwijają umiejętności zaspokajania własnych potrzeb, 

życia w społeczeństwie oraz umiejętności wspólnej zabawy. Dziecko podejmuje konkretne 

działania, w których język znajduje zastosowanie do przedstawiania doświadczeń i myśli. 

Rozwijają się szybko umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania, jako że dziecko 

uczy się od rodziców, rówieśników, a także z książek, czasopism i za pośrednictwem telewizji. 

W tym samym czasie dziecko interesuje się szczególnie samodzielnym wytwarzaniem 

rzeczy (majsterkowanie, rysowanie, malowanie, gotowanie, itp.). Jeżeli sprosta tym zadaniom, 

spotka się z pochwałą i zachętą otoczenia, wzrasta jego motywacja do dalszego działania 

i poczucie własnej wartości. Jeśli otoczenie zlekceważy jego wysiłki, wówczas jego zdolności 

twórcze nie rozwijają się, a ono samo może wzrastać w poczuciu niższości i zagrożenia. 

Dziecko spędza teraz mniej czasu w gronie rodziny, za to doświadcza nowych wrażeń 

wśród towarzyszy zabaw w szkole. Proces separacji od osób znaczących przebiega głównie na 

podstawie poszerzenia istotnych kontaktów z innymi osobami dorosłymi i rówieśnikami spoza 

rodziny. Rodzice przestają być absolutnym autorytetem, zaczyna liczyć się ocena innych 

zwłaszcza nauczycieli. Rodzice pozostają jednak nadal ważni dzięki zapewnieniu poczucia 

bezpieczeństwa i oparcia emocjonalnego i dzieci nadal chętnie z nimi przebywają. Około 10 do 

11 roku życia potrzeba ta nawet się nasila. Okresowo dziecko jakby bardziej staje się zależne 

od rodziców, częściej potrzebuje kontaktu fizycznego (pieszczoty, przytulanie się). 

Znaczenie dobrych relacji z rodzicami uwypukla się w zestawieniu  

z problemami, jakie stwarza w naszej kulturze szkoła. Zarówno rodzice, jak  

i nauczyciele oczekują, aby dzieci dobrze się uczyły, co powoduje, że oceny stają się często 

jedynymi miernikami wartości dziecka. W tym kontekście znaczenia nabiera umiejętność 

dostrzegania w dziecku innych możliwości i mocnych stron, zaakceptowania jego trudności 

czy niedojrzałości. Niepowodzenie w szkole staje się faktycznym niepowodzeniem, jeśli tak 

przeżywają je rodzice i nauczyciele. Pomoc rodziców i nauczycieli może polegać na 

przeformułowaniu trudności z kategorii wyłącznie emocjonalnych na kategorie zadaniowe, np., 

co zrobić, aby lepiej napisać wypracowanie, czy szybciej nauczyć się wiersza. 

 



W okresie tym w sposób znaczący poszerzają się kontakty z rówieśnikami. Dziecięce 

przyjaźnie są na ogół nietrwałe. Znaczenie ma bardziej to, jaką ma się pozycję w grupie 

kolegów czy koleżanek. W pierwszych klasach szkoły podstawowej zabawy, przyjaźnie dzieją 

się w obrębie tej samej płci. 

Akceptacja nieformalnej grupy tej samej płci wzmacnia nie tylko poczucie 

bezpieczeństwa i atrakcyjności, ułatwia nawiązywanie kontaktów, ale wpływa również także 

na proces identyfikacji psychoseksualnej. 

Pozycja dziecka w klasie - prowodyr, kozioł ofiarny, wzorowy uczeń, zdolny, leń, itp. 

jest na ogół później przenoszona na inne grupy nieformalne  

i formalne oraz wpływa na zachowanie i przeżywanie siebie przez dziecko.  

W ramach grup zachodzą zjawiska przywództwa i podporządkowania, a kłótnie i spory są 

częstym zjawiskiem. 

Miejsce, jakie zajmuje dziecko w grupie zależy od bardzo wielu czynników: wzorców, 

zachowań wyniesionych z domu (szczególnie z doświadczeń w grupie rodzeństwa), stopnia 

pewności siebie, stopnia zależności, sposobu spostrzegania innych (Hurlock 1985). 

W pierwszych latach omawianego okresu przeżywanie siebie jest podobne do okresu 

wczesnego dzieciństwa. Dziecko jest całkowicie zwrócone na zewnątrz. Doskonali swe 

sprawności, czerpie satysfakcję z umiejętności i aktywności fizycznej. 

Różnorodność oczekiwań dorosłych i rówieśników, często sprzecznych  

ze sobą i z potrzebami dziecka, powoduje niespokojne, w dużej mierze zależne od sytuacji 

zachowanie dziecka. Staje się to bodźcem do porządkowania doświadczenia, skłania do 

dokonywania własnych ocen, decyzji, wyborów. 

Zaczynają powstawać ogólne własne zasady postępowania. W pierwszych latach szkoły 

podstawowej dzieci są szczególnie wrażliwe na normy współżycia między ludźmi, takie jak 

sprawiedliwość, równość, koleżeństwo, uczciwość (Piagnet 1966). 

To, jak dziecko przeżywa siebie, w dalszym ciągu zależy od tego, co myśli o nim jego 

otoczenie: dorośli, rówieśnicy. Pierwsze samooceny dotyczą podstawowych cech wyglądu 

zewnętrznego. Dopiero w końcowej fazie omawianego okresu obraz siebie zaczyna poszerzać 

o oceny charakteru i cech psychicznych. Początkowo dziecko gromadzi głównie pozytywne 

sądy o sobie, później wraz z rosnącym krytycyzmem zaczynają pojawiać się także negatywne 

oceny (Kozielecki 1985, Hurlock 1986). 

Pod koniec tego okresu życia wzrasta zdolność do myślenia syntetycznego, co daje 

dziecku możliwość stworzenia systemu wiedzy o sobie mniej zależnego od ocen i poglądów 

otoczenia.  

 

Niektóre cechy charakterystyczne dziecka w tym wieku: 

a) Początki dążenia do osiągnięcia osobistej niezależności. 

b) Ocenianie siebie według pojęć opartych na wzorcach szkolnych i wzorcach swoich 

szkolnych kolegów. 

c) Zdolność do podejmowania czynności zmierzających do określonego celu  

i wykonywanie ich do końca. 

d) Większe zainteresowanie w kierunku uzyskania uznania i aprobaty grupy. 

e) Niekonsekwentne i zmienne zachowanie w stosunku do rodziców. 

f) Rozterki między poczuciem lojalności wobec domu a kontaktami z rówieśnikami. 

g) Nieszanowanie zdrowia i traktowanie go jak czegoś naturalnego, przejmowanie się nim 

tylko w wypadkach, gdy choroba zakłóca jakieś podejmowane działania. 

h) Brak dojrzałości w ocenach. 

i) Wzrost zainteresowania różnego rodzaju zjawiskami i wykazywanie chęci rozwijania 

zarówno fizycznych, jak również intelektualnych zdolności. 

 



 
         b)   Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku 11 - 15 lat 

 
Uczniowie w klasach IV - VIII mają od 11 do 15 lat. Jest to okres niejednorodny. Uczeń 

11-letni to jeszcze dziecko, 15-letni natomiast to już młody nastolatek. Tempo 

psychofizycznych przemian w tym okresie jest niezwykle zróżnicowane i zależy w dużym 

stopniu od ilości i tempa wytwarzania hormonów przez gruczoły wydzielania wewnętrznego, 

w związku, z czym z reguły u dziewcząt te zmiany zaczynają się o dwa lata wcześniej. 

Najważniejszy mechanizm rozwoju w tym okresie polega na stopniowym 

usamodzielnianiu i uniezależnianiu się od otoczenia, co znajduje odbicie  

w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Początek tego okresu to etap pewnej stałości 

i spokojniejszego rozwoju. Jest to okres intensywnego poznawania rzeczywistości. Dziecko 

w tym wieku chce się uczyć i wiedzieć, jego uwaga jest skierowana na zewnętrzną obiektywną 

rzeczywistość. Lubi dowiadywać się różnych ciekawych rzeczy, chce poznać przyczyny 

i mechanizmy obserwowanych zjawisk. Szybki rozwój umysłowy pozwala na lepsze 

rozwiązywanie problemów, dokonywanie uogólnień, zastąpienie potocznych pojęć 

naukowymi. Zapewnia mu to lepszą orientacje w otaczającej rzeczywistości. Wiele w tym 

zakresie zależy od postawy dorosłych. Dziecko w tym wieku w zasadzie nie musi być 

motywowane i zachęcane do nauki, ponieważ zdobywanie wiedzy stanowi jego potrzebę 

rozwojową. Ważne jest natomiast dostarczenie mu okazji do rozszerzania swojej wiedzy 

i możliwości intelektualnych oraz aby robić to w możliwie ciekawy i zróżnicowany sposób. 

Równie ważne jest to, aby dziecko w tym okresie nie było zbyt ostro i często krytykowane 

i oceniane, zniechęcając się w efekcie do nauki. 

W życiu społecznym zaczynają dokonywać się w tym okresie zasadnicze zmiany. 

Dzieci związane dotąd silnie z dorosłymi (rodzicami a potem nauczycielami) zaczynają 

zwracać się w stronę rówieśników. Chociaż większość dzieci nadal blisko jest związana ze 

swoimi rodzicami, to stosunek do nich staje się wyraźnie ambiwalentny. Obok prób oderwania 

się i dążenia do samodzielności, istnieje jeszcze ciągle duży autorytet rodziców i w wielu 

ważnych sprawach dzieci wciąż jeszcze do nich się zwracają. Jednocześnie pojawia się silne 

poczucie przynależności do grupy. Powoduje to, że dzieci bardziej zaczynają słuchać siebie 

nawzajem, niż rodziców. Zaczynają dostosowywać swoje zachowania i dążenia do potrzeb 

grupy, przyswajają sobie jej normy. Uczucie silnej więzi z grupą rodzi poczucie solidarności, 

która może dotyczyć wielu spraw - również tych nieakceptowanych przez rodziców. Także 

normy moralne i ich przestrzeganie są w tym okresie uzależnione od opinii rówieśników. 

Wyraźny kryzys zaufania do rodziców pojawia się około 12 roku życia. Towarzyszy 

temu negatywizm, krnąbrność i nieposłuszeństwo wobec rodziców. 12 - 15 latkom wydaje się, 

że nie są już dziećmi, podczas gdy otoczenie nadal ich tak traktuje. Starają się, więc za pomocą 

zachowania dać do zrozumienia otoczeniu, że są już dorośli i samodzielni. Dla wielu rodziców 

takie przejawy niezależności mogą być bardzo trudne, ważne jest jednak utrzymanie kontaktu  

i możliwości porozumienia się z dziećmi, gdyż w późniejszym okresie może być to jeszcze 

trudniejsze. 

Bardzo ważny jest w tym okresie problem przyjaźni. Dzieci wierzą w jej istnienie 

i szukają jej, stawiając jednocześnie przyjaźni bardzo wysokie wymagania - wyłączności, 

wierności i bezwzględnego dochowywania tajemnic. Przyjaźnie dotyczą z reguły osób tej samej 

płci, ponieważ w tym wieku istnieje ostry antagonizm między chłopcami a dziewczynkami. 

Około 12 - 13 roku życia dziewczęta zaczynają się już interesować chłopcami, starają się 

zwrócić na siebie ich uwagę, ci jednak zazwyczaj trzymają się z daleka i wciąż wolą 

towarzystwo kolegów. 

W tym okresie znacznym przemianom podlega również obraz własnego ja. Dziecko 

oceniane przez różne osoby z otoczenia, wytwarza swoją samoocenę, która jest początkowo 



bardzo zależna od tych opinii. Stopniowo dziecko zaczyna wykorzystywać swoje logiczne 

myślenie w celu uporządkowania wiedzy o sobie. W coraz większym stopniu potrafi porównać 

opinie innych na swój temat z tym, co sam o sobie myśli, a także ze swoimi realnymi 

osiągnięciami. Tworzy się „ja” racjonalne - zdolne do adekwatnej oceny siebie oraz 

dokonywania świadomych wyborów. Na kształtowanie się obrazu samego siebie wpływa 

również - dokonujące się około 12 - 13 roku życia - uświadomienie sobie istnienia własnego 

świata psychicznego. Młodzi ludzie zaczynają się interesować własną osobowością, 

porównywać się z innymi.  

W tym początkowym okresie ważne są zwłaszcza te cechy, które mają znaczenie w kontaktach 

z innymi ludźmi, np.: koleżeńskość, odwaga, prawdomówność, itd. Pod koniec tego stadium 

rozwoju zaczynają się też pojawiać początki autonomii w zakresie norm moralnych - stopniowo 

coraz ważniejsze staje się własne wewnętrzne przekonanie o słuszności postępowania, 

niezależne od opinii innych ludzi oraz konsekwencji. 

 

Niektóre cechy charakterystyczne dziecka w tym wieku: 

a) duże indywidualne zróżnicowanie tempa zmian rozwojowych, 

b) intensywne poznawanie rzeczywistości, duża potrzeba wiedzy, 

c) zwrot w stronę rówieśników i ustalenie się własnej tożsamości w kontaktach z nimi, 

d) kształtowanie się realnego obrazu własnego ja. 

e) tworzenie się oddzielnych grup dziewcząt i chłopców, 

f) początek kryzysu zaufania do dorosłych, 

 

Rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. 

Szkoła wspiera rodzinę w dziedzinie wychowania. 

Nauczyciele wspomagają rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach: 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym. 

Uczniowie mają możliwość dociekania do prawdy, szkoła ułatwi im osiągnięcie 

świadomości życiowej użyteczności poszczególnych zajęć. 

W szkole kładzie się nacisk na budzenie wrażliwości moralnej, na wspomaganie 

uczniów w ich dążeniu do samodzielności osądów, rozwijanie wrażliwości na dobro. 

Szkoła dąży do kształtowania w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, 

społeczności lokalnej, państwowej, a także do rozwijania patriotyzmu, jako wartości 

o podstawowym znaczeniu. 

Młodzież otrzymuje w szkole pomoc w rozpoznawaniu wartości moralnych, 

w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości. 

Szkoła pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi o sens życia, o przyszłość, wskazując na rzetelną 

pracę i uczciwość, jako wartości prowadzące do realizacji przyjętych celów. 

 

 

3. Zadania szkoły, jako środowiska wychowawczego: 

 
1. Budowanie więzi wewnątrzszkolnej oraz tworzenie z zespołu wspólnoty nauczycieli, 

uczniów i rodziców oraz społeczności lokalnej. 

2. Opieka nad psychosomatycznym rozwojem dziecka. 

3. Przygotowanie dziecka do życia w społeczności szkolnej i środowiskowej. 

4. Uczenie dziecka samodzielności. 

5. Przeciwdziałanie agresji. 

6. Kreowanie pozytywnych wzorców osobowych. 

7. Przekazywanie wartości kultury uniwersalnej i narodowej. 

8. Diagnoza środowiska szkolnego w kierunku rozpoznania specyficznych trudności uczniów. 



4. Zadania nauczyciela wychowującego: 

 
1. Kreowanie sytuacji, w której dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości. 

2. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, społecznej poprzez wspólną 

naukę i zabawę. 

3. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby w oparciu o samoocenę. 

4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, dokonywania właściwych 

wyborów oraz wyrażania ocen i sądów w różnych sytuacjach. 

5. Zapoznanie z systemem praw i obowiązków oraz kar i nagród w SP Nr 11. 

6. Zapewnienie Uczniom i ich Rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań, 

działań i osiągnięć szkoły. 

7. Koordynacja oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego. 

8. Eliminowanie wulgaryzmów ze słownika uczniów, agresji szkolnej, cyberprzemocy. 

9. Podejmowanie kroków mających na celu ograniczanie hałasu podczas przerw. 

10. Wsparcie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz potrzebami 

specjalnymi. 

11. Tworzenie zwyczajów i obyczajów szkolnych. 

Aktualizowanie strony w Internecie, zorganizowanie pasowania na ucznia klas I, 

przekazania klas trzecich nowym wychowawcom, prowadzenie Kroniki Szkoły, posiadanie 

sztandaru szkoły, obchody święta Patrona Szkoły, organizacja cyklicznych uroczystości: 

Dnia Bez Agresji, Andrzejki, Wigilia, Święto Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, 

organizacja dyskotek szkolnych i klasowych, zabaw i innych. 

12. Praca z  Samorządem Uczniowskim klas I-III, IV-VIII. 

13. Współpraca z instytucjami tj. PPP, Straż Miejska, MOPS i inne. 

 

 

5. Priorytetowe wartości i ich realizacja w procesie 

wychowawczym w roku szkolnym 2017/2018-2019/2020 

 

1) Wdrażanie do postaw przyjaznego i bezpiecznego współdziałania w grupie. 

 
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie i pomagania sobie nawzajem. Propagowanie 

postaw, zachowań tj.: tolerancja, patriotyzm, altruizm, koleżeństwa i przyjaźni. 

Uczniowie dbają o wystrój sal, korytarzy, o estetykę otoczenia, zwracają uwagę na ubiór, 

higienę, dostosowują wygląd i ubiór do sytuacji, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, np.: 

wystawy, filmy, przedstawienia teatralne. 

 

2) Wdrażanie do  postawy samodzielności  i pracy nad sobą. 

 

Uczniowie dokonują samooceny własnej pracy, np.: dokonują oceny zachowania, wypełniają 

obowiązki dyżurnego, uczestniczą w wycieczkach i wykonują samodzielnie czynności takie 

jak: zakupy, sprzątanie, ustalanie tras wycieczek, organizują imprezy klasowe. Kształtowanie 

postawy asertywnej. 

 



3) Wdrażanie do   postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

 
Uwrażliwienie na pomoc najbliższemu otoczeniu, zwłaszcza rówieśnikom, rodzinie, osobom 

niepełnosprawnym. Uczenie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania. 

Wychowawcy i nauczyciele premiują uczniów wykonujących bardzo dobrze obowiązki wg 

zasad ustalonych przez szkołę, pracownicy poprzez wzorce osobowe wpływają na stosunek 

uczniów do obowiązków i pracy. 

Uczniowie nawiązują kontakt ze schroniskiem dla zwierząt, biorą udział  

w akcjach charytatywnych pracują w ramach szkolnego „Caritas”. 

 
4) Dbałość o czystość języka polskiego i kulturę słowa. 

 
Uczniowie czuwają nad poprawnością i czystością języka polskiego podczas lekcji, przerw, 

wycieczek, wyjeżdżają na przedstawienia, są zachęcani do lektury pozaszkolnej, mają kontakt 

z kulturą i sztuką. 

 

5) Poszanowanie przyrody i promowanie zdrowego stylu życia. 

Poprzez udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska, pomocy zwierzętom, konkursach 

o tematyce ekologicznej, promowanie i udział w zajęciach zdrowego stylu życia. 

 

 
6) Kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych do 

własnego kraju i regionu. 

 

Uczniowie uczestniczą w uroczystościach, rocznicach o charakterze patriotycznym 

odbywających się na terenie miasta, poznają patriotyczne postawy z literatury, historii, 

organizują uroczystości związane z tradycjami szkoły (pasowanie na ucznia, obchody dnia 

patrona, wigilia klasowa), uczestniczą w akcji Sprzątanie Świata na terenie miasta, organizują 

obchody świąt szkolnych (obchody Odzyskania Niepodległości  Konstytucji 3 Maja, Dzień 

Sportu, Szkolne Dni bez Agresji), zapraszają na występy, wystawy, przedstawienia szkolne 

uczniów z innych szkół, biorą udział w programie   „Szkoła z pasją”, oraz w międzyszkolnym 

konkursie poezji „O Żołnierzu Polskim”. Poznają  miejsca historyczne  i piękno kraju poprzez 

wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Odznaczają się kulturą i szacunkiem do kultury 

i polskiej tradycji. 

 

 

 

 

 

6. Zadania i cele kierunkowe do realizacji w roku szkolnym  

                   2017/2018– 2019/2020 

 



A.  Wspieranie rozwoju ucznia 

    Zadanie 

kierunkowe: 
 Wspieranie rozwoju ucznia 

  

Cele 

kierunkowe: 

Budowanie poczucia akceptacji i przynależności 

Rozwój zainteresowań i uzdolnień 

Nabywanie umiejętności psychospołecznych 

Budowanie  poczucia własnej wartości 

  

  

Cele 

szczegółowe: 

  

  

  

  

Uczeń: 

1.  Chętnie chodzi do szkoły 

2.  Ma poczucie własnej wartości 

3.  3.  Umiejętnie komunikuje się z innymi, podejmuje próby 

asertywnego rozwiązywania konfliktów, rozumie pojęcie 

empatii 

4.   Potrafi dokonywać obiektywnej oceny siebie i innych 

5.   Wypełnia swoje obowiązki i korzysta ze swoich praw 

6.   Pracuje nad swoją kulturą osobistą 

7.   Zna swoje mocne strony 

B. Wychowanie patriotyczne, obywatelskie, edukacja regionalna 

 Zadanie 

kierunkowe: 

 Wychowanie patriotyczne, obywatelskie oraz edukacja regionalna 

  

Cele kierunkowe: 

     Rozwijanie świadomości obywatelskiej 

     Rozwijanie poczucia przynależności do Unii Europejskiej 

     Pielęgnowanie tożsamości narodowej, regionalnej 

  

  

  

  

  

Cele szczegółowe: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Uczeń: 

1. Wywiązuje się ze swoich obowiązków  

i korzysta ze swoich praw 

2. Bierze udział w demokratycznym życiu szkoły 

3.  Zna historię i kulturę miejscowości oraz regionu, 

w którym mieszka 

4.  Bierze udział w życiu kulturalnym miasta 

5. Angażuje się w przedsięwzięcia służące podtrzymywaniu 

tradycji regionalnej 

6.  Zna wybitnych przedstawicieli środowiska lokalnego 

7.   Interpretuje wydarzenia życia publicznego w oparciu 

o normy i wartości demokratyczne 

8.   Załatwia proste sprawy urzędowe 

9.   Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz 

10. Zna najważniejsze instytucje europejskie 

11.  Posiada wiedzę o kulturze i tradycji krajów europejskich  

12.  Posługuje się językiem obcym 

13.  Godnie zachowuje się w czasie świąt narodowych 

i uroczystości szkolnych 

14.  Zna historię, kulturę, tradycje i wartości narodowe 

15.  Używa poprawnego języka i ma wzbogacone słownictwo 



C. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych 

    Zadanie 

kierunkowe: 

 Przygotowanie do pełnienia ról społecznych 

Cele kierunkowe: Wspieranie w pokonywaniu trudności okresu dorastania 

Wzmacnianie prawidłowych relacji ucznia z rodziną 

  

Cele 

szczegółowe: 

   

Uczeń: 

 1.   Rozumie pojęcie roli społecznej, wie, jakie role pełni 

 2.   Potrafi rozróżniać i pielęgnować uczucia koleżeństwa, 

przyjaźni i miłości, tolerancji 

 3.   Akceptuje siebie i szanuje innych 

4.   Przestrzega społecznie akceptowanych norm  i wartości 

D. Promowanie zdrowego stylu życia 

Zadanie kierunkowe: Promowanie zdrowego stylu życia. 

  

Cele kierunkowe: 

  

  Wzmacnianie nawyków higienicznego trybu życia 

  Budowanie postaw proekologicznych 

  Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje  

i innych zdrowie 

  

  

 

Cele szczegółowe:  

   

  

1. Zna zasady zdrowego odżywiania i potrafi je wykorzystać 

2. Dba o higienę osobistą i higienę pracy umysłowej 

3. Dba o ład i porządek w szkole o poza nią 

4. Dba o swoje i innych bezpieczeństwo 

5. Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska 

6. Potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia życia 

i zdrowia (czynności ratownicze) 

7. Aktywnie wykorzystuje czas wolny 

8. Poznaje zagrożenia cywilizacyjne 

(alergie, otyłość, nowotwory, choroby zakaźne, cukrzyca, 

hałas, zanieczyszczenia środowiska)   

E. Orientacja zawodowa i planowanie kariery 

 Zadanie 

kierunkowe 
Orientacja zawodowa i planowanie kariery 

 Cele 

kierunkowe: 

Przygotowanie uczniów do podejmowania świadomych decyzji 

dotyczących dalszej edukacji 

Cele szczegółowe:  

1. Próbuje planować swoją ścieżkę edukacyjną 

2. Zna zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych 

3. Potrafi wybrać dla siebie szkołę ponadpodstawową 

4. Zna i nazywa różne zawody 

5. Zna swoje mocne strony, potrafi się zaprezentować. 

 



F. Współpraca z rodzicami 

 Zadanie kierunkowe:                Współpraca z rodzicami 

  

Cele kierunkowe: 

Integracja rodziców wokół szkoły. 

Wzbogacenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców 

  

  

  

Cele szczegółowe:         

  

  

  

  

  

Rodzic 

1. Rozumie swoją rolę w szkole, akceptuje 

współodpowiedzialność za wychowanie dziecka, 

jego właściwe funkcjonowanie  

i rozwój 

2. Angażuje się w życie szkoły, uczestniczy 

w procesach podejmowania decyzji na poziomie 

klasy lub szkoły 

3. Dba o sprawny przepływ informacji  

o dziecku 

4. Korzysta z pomocy specjalistycznej, dostępnej 

w szkole i poza nią w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych 

 
7. Zadania szkoły w zakresie rozwijania czynników 

chroniących 

 
W SP Nr 11 szczególny nacisk kładzie się na wcześniejsze zapobieganie czynnikom 

destrukcyjnym w myśl hasła „Lepiej i łatwiej oraz taniej zapobiegać niż leczyć”, dlatego duży 

nacisk kładzie się na rozwijanie czynników chroniących. 

Należą do nich: 

1. Silna więź rodzinna. 

2. Zainteresowanie nauką szkolną (nakreślenie celów życiowych, zajęcie czasu wolnego). 

3. Praktyki religijne (wskazanie sensu życia, właściwych zachowań, dbałości  

o siebie, kolegów). 

4. Wiara w wartości społeczne, normy, prawo (wskazanie wartości życia społecznego, 

stosowanie i przestrzeganie prawa i norm społecznych). 

5. Przynależność do konstruktywnych grup rówieśniczych (wskazanie właściwych sposobów 

spędzania czasu wolnego, właściwe dobieranie kolegów, praca na rzecz innych). 

6. Pomoc materialna (zapobieganie problemom ekonomicznym, biedzie). 

7. Pomoc w nauce (likwidacja źródeł stresu). 

 

 

 



Zadania Formy realizacji 

1. Rozwijanie silnej więzi 

rodzinnej    

1. Organizacja spotkań z rodzicami wspólnych  

z uczniami. 

2. Włączanie rodziców do organizacji biwaków, wycieczek, 

prac na rzecz szkoły. 

3. Organizowanie godzin wychowawczych prowadzonych 

przez ekspertów, fachowców spośród rodziców. 

4. Godziny na temat roli społecznej dziecka, członka rodziny. 

5. Warsztaty dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej. 

6. Organizowanie spotkań z okazji Dnia Matki. 

7. Organizowanie spotkań z osobami starszymi. 

8. Współpraca z Domem Dziecka. 

9. Stosowanie listów pochwalnych dla Rodziców za pomoc 

szkole, wychowanie dziecka o szczególnych osiągnięciach. 

2.Rozwijanie zainteresowań 

nauką i szkołą 

1.Spotkania z olimpijczykami, zwycięzcami konkursów. 

2. Działalność kół przedmiotowych i kół zainteresowań. 

3. Eksponowanie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki 

w nauce, w olimpiadach. 

4. Premie za wyniki w nauce - stypendia. 

5. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi na godzinach 

wychowawczych. 

6. Eksponowanie i przyznawanie nagrody „Za wzorowe 

ukończenie szkoły podstawowej”. 

7. Umieszczanie informacji o tej nagrodzie i o osobach, 

którym ją przyznano, w gazetce szkolnej, na stronie 

internetowej, w gablocie szkolnej. 

8. Zachęcanie do udziału w konkursach organizowanych 

przez szkołę. 

9. Oceny celujące dla uczniów biorących udział  

w olimpiadach i konkursach. 

3. Praktyki religijne 1. Systematyczne prowadzenie lekcji religii. 

2. Respektowanie zaświadczeń o nauce religii poza szkołą. 

3.Udział nauczycieli - katechetów w radach szkoleniowych. 



4.Przygotowanie ciekawych form zajęć na rekolekcje 

z uwzględnieniem profilaktyki. 

5. Wycieczki i pielgrzymki religijnego kultu. 

6. Organizacja Jasełek, spotkań wigilijnych. 

7. Organizacja konkursów wiedzy religijnej i pieśni 

chrześcijańskiej. 

8. Uwzględnianie w tematyce lekcji religii zasad profilaktyki, 

sensu życia, celów życiowych, itp. 

4. Kształtowanie wiary 

w wartości społeczne, 

normy, prawo 

1. Zapoznanie uczniów ze Statutem, WSO, regulaminem 

i włączanie przedstawicieli SU do ich opracowania. 

2. Dyskusje na godzinach wychowawczych o znaczeniu 

regulaminów i statutów. 

3. Godziny wychowawcze o prawach dziecka, ucznia, 

człowieka. 

4. Spotkania z pracownikami Sądu dla Nieletnich, Policji, PPP. 

5. Warsztaty dotyczące odpowiedzialności, wartości, celów 

życiowych, poprawy komunikacji. 

6. Włączanie uczniów do samooceny w ramach ocen 

z zachowania. 

7. Nagradzanie pracy na rzecz innych, szkoły. 

5. Zachęcanie do   przy-

należności do konstrukty-

wnych grup rówieśniczych 

1. Spotkania z przedstawicielami SU w klasach I. 

2. Działalność i wybory do SU. 

3. Praca w wolontariacie. 

4. Nagradzanie osób pracujących społecznie poprzez 

informowanie o ich pracy w gazetce szkolnej, stronie 

internetowej, itp. 

5. Zachęcanie do pracy w szkolnej gazetce. 

6. Organizowanie warsztatów teatralnych. 

7. Stała współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury, 

Biblioteką Wojewódzką. 

8. Spotkania z pracownikami TZN. 

9. Szkolenie na młodzieżowych liderów „Grupa wsparcia”. 

10. Propagowanie zajęć sportowych, alternatywnych. 

11. Pomoc nauczycielom w pełnieniu dyżurów. 

6. Zapobieganie                               

niedostatkom ekonomi-

cznym 

1. Wypożyczanie podręczników z biblioteki. 

2. Pomoc jednorazowa pieniężna, zakup obiadów, biletów. 

3. Dopłaty za kino, teatr, wycieczki. 

4. Kierowanie do MOPS i Centrum pomocy Rodzinie. 

5. Dyskretne zbiórki odzieży. 

7. Zapobieganie problemom 

w nauce 

1. Zajęcia wyrównawcze. 

2. Pomoc wewnątrzklasowa. 

3. Pomoc koleżeńska wewnątrzszkolna. 

4. Indywidualne konsultacje z nauczycielem. 



 

Wyniki diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr11  

w Rzeszowie w zakresie  wychowania i profilaktyki, stały się  podstawą do budowania 

programu wychowawczo-profilaktycznego 

8. „Bezpieczeństwo, Kultura, Tolerancja” w latach 

                                    2017/2018 – 2019/2020 

 

Uczniowie coraz częściej są ofiarami przemocy w Internecie. W ostatnich latach 

zwiększa się natężenie agresji z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Może przybierać 

różne formy: od nieprzyjemnych SMS-ów lub e-maili, przez zamieszczanie w sieci 

ośmieszających zdjęć lub filmików (happy slapping), aż po upublicznianie prywatnych 

materiałów, np. listów lub zdjęć ofiary (outing). Już jedna piąta uczniów mówi o wysyłaniu 

nieprzyjemnych SMS-ów lub e-maili czy wiadomości z pogróżkami. Polskie szkoły od 

dłuższego czasu mają problem z falą przemocy wśród swoich uczniów. Teraz jednak przybrała 

ona nową formę - dzieci wykorzystują w tym celu media elektroniczne. Jednym z głównych 

zadań na rok szkolny 2017/2018 w SP11 ma być profilaktyka agresji i cyberprzemocy. 

Wyniki  ewaluacji dotyczącej respektowania norm społecznych przeprowadzonej 

w roku szkolnym 2016/2017stały się podstawa do wyznaczenia kierunku  pracy wychowawczej 

w roku szkolnym 2017/2018. 

Prezentowane wyniki  są  rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole 

Podstawowej im. Gen Stanisława Maczka przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej powołany 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.  

w sprawie nadzoru pedagogicznego.  

Celem ewaluacji i zasadniczym problemem badawczym było pozyskanie informacji na 

temat kształtowania postaw i przestrzegania norm społecznych panujących w szkole 

i przestrzegania ich przez uczniów oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły. 

W roku szkolnym 2016/2017 zostały przeprowadzone badania w klasach IV- VI n/t  

korzystania z Internetu  i cyberprzemocy oraz    respektowania norm społecznych. Wnikliwa  

analiza tych ostatnich dokonywana była od  września 2016 do maja 2017 przez zespół ds. 

ewaluacji wewnętrznej. 

W trakcie badania zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł, np.: ankiety 

 dla uczniów i nauczycieli, rodziców, dyskusji  w gronie nauczycieli  

i rodziców, wywiadu z personelem szkoły, jak również analizy  dokumentów nauczyciela oraz 

obserwacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wyjść i wycieczek.  

Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod badawczych, wyniki ewaluacji wewnętrznej 

charakteryzują się wysokim stopniem wiarygodności, ponieważ została ona zaplanowana 

i wykonana profesjonalnie, a wykonawcy mimo, że są pracownikami placówki, starali się 

zachować jak największy obiektywizm. 

Badaniami objęto 188 osobową grupę odbiorców ewaluacji, w tym: 100 uczniów, 58 

rodziców, 30 nauczycieli i pracowników szkoły. Wszyscy badani, przed rozpoczęciem badań, 

byli informowani o celach badań, sposobie wykorzystania ich wyników oraz całkowitej 

anonimowości uzyskanych informacji. Analiza zebranego materiału pozwoliła na 

sformułowanie następujących wniosków. 

 Rodzice uczniów uważają, że szkoła podejmuje działania kształtujące 

wrażliwość społeczną i  sposób wystarczający reaguje na zachowania 

niepożądane.  



 Nadal w opinii Rodziców należy prowadzić zajęcia warsztatowe n/t 

rozwiązywania konfliktów, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka  

  Większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, choć doświadczają ze 

strony innych uczniów, różnego rodzaju zachowań agresywnych mających 

charakter agresji fizycznej i słownej. W porównaniu  poprzednimi badaniami  

2014/2015 więcej agresji słownej (w formie wyśmiewania, izolacji, 

wulgaryzmy,  poniżania) psychicznej (brak tolerancji) i fizycznej (bicie) jest 

wśród dziewczynek. Najczęściej do wyżej opisanych zjawisk dochodzi na 

korytarzu szkolnym lub w szatni. W większości zarówno dziewczynki jak 

i chłopcy starają się nie przeszkadzać na lekcji, choć wśród chłopców są osoby, 

które często to robią. 

 Dziewczęta bardziej cenią sobie kulturę osobistą niż chłopcy, choć na 

pierwszym miejscu dla obojga płci najważniejsze jest koleżeństwo. 

 Jedynie w przypadku agresji cyfrowej między płciami nie ma różnic. 

Najczęstszym problemem jest agresja werbalna, która przechodzi w przemoc 

werbalną. Powyższe zjawiska zgodnie rodzice i nauczyciele potwierdzają. 

 Nie wszyscy uczniowie znają obowiązujące normy społeczne oraz dokumenty 

szkolne. Uważają ze jedynymi obowiązkami ucznia jest uczenie się i właściwe 

zachowanie.  Rodzice zgodnie twierdzą, że szkoła właściwie reaguje na 

wszelkie przejawy niestosownego zachowania uczniów w szkole. Według nich 

uczniowie chętnie chodzą do szkoły i czują się w niej bezpieczni.  

  Nauczyciele dostrzegają zarówno pożądane zachowania wśród uczniów, jak 

i zachowania niewłaściwe. Podejmują oni szereg skutecznych działań 

wychowawczych, które mają na celu zmniejszenie zagrożeń oraz promowanie 

właściwych zachowań. Czynią to zwłaszcza na lekcjach wychowawczych, 

zajęciach prorodzinnych, poprzez rozmowy z psychologiem i pedagogiem, 

spotkania z przedstawicielami policji, pedagogizacje i kontakty  

z rodzicami oraz realizowanie programów profilaktycznych. Po 

przeprowadzeniu analizy dokumentacji szkolnej należy stwierdzić, że 

nauczyciele na bieżąco reagują na nieodpowiednie zachowanie uczniów, co 

przejawia się w systematycznym prowadzeniu zeszytu klasowego oraz 

kontaktach z rodzicami.  

  Personel czuje się w szkole bezpiecznie, ale również spotyka się  

z przejawami niekulturalnego zachowania  ze strony uczniów.  

W roku szkolnym 2017/2018 należy nadal pracować nad kulturą, 

bezpieczeństwem i tolerancją.  

 

Opracowany został projekt „Inni a tacy sami”, rozwijający umiejętności 

psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między 

uczniami, tolerancje. 

Uczniowie wybranych  klas  w trakcie 4 godzinnych  warsztatów psychoedukacyjnych 

zapoznani  zostaną z problemami osób niepełnosprawnych uczyć się będą tolerancji, empatii 

i poszanowania godności drugiego człowieka. W klasach wypracowane zostaną sposoby 

przeciwdziałania aktom nietolerancji w szkole. Konkurs literacki w formie listu  ‘Piszę do 

Ciebie….’. Pozwoli to przemyśleć i zastanowić się nad potrzebami drugiego człowieka. 



  Młodzież również będzie mogła przygotować lub obejrzeć spektakl teatralny 

podejmujący powyższą tematykę. Na korytarzu szkolnym przygotowana zostanie wystawa prac 

plastycznych osób niepełnosprawnych. Poza tym wykonane zostaną „Bransoletki przyjaźni”, 

które przekazane zostaną do hospicjum. Kolejnym propozycją będzie spotkanie  z osobą 

niepełnosprawną, która pomimo swoich ograniczeń pomaga innym potrzebującym. Ponadto 

jedna z klas odwiedzi związek niewidomych, inna związek głuchoniemych, aby lepiej 

zrozumieć osoby z takimi deficytami (spotkanie ze specjalistami.). Podsumowanie projektu 

nastąpi podczas spotkania, na którym uczestnicy podzielą się wrażeniami i wytworami swojej 

pracy z kolegami z innych klas. Realizując cele i zadania projektu będą stosowane metody 

warsztatowe, podczas, których uczniowie pracować będą nad zrozumieniem różnic między 

ludźmi i akceptacją ich odmienności.  Jedną z form działalności, z którą  będziemy wychodzić 

poza   szkołę  będzie integracja z osobami, które potrzebują naszej pomocy i akceptacji. 

 

1) Zachowania agresywne uczniów 

  
Lp. Działania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

1. Kontynuacja opracowanego programu  

z bajką terapeutyczną. 

Psycholog szkolny, 

nauczyciel 

bibliotekarz 

Rok szkolny 

2. Prowadzenie warsztatów psycholo-

gicznych o tematyce: „Agresji mówimy 

NIE” w klasach IV- VIII. 

Psycholog, 

pedagog szkolny 

4 razy 

w semestrze 

Rok szkolny 

3. Sporządzanie plakatów, gazetek i orga-

nizacja konkursów szkolnych doty-

czących konieczności przestrzegania 

norm i zasad współżycia społecznego. 

Psycholog, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

Rok szkolny 

Wg 

harmonogramu 

4. Systematyczna edukacja uczniów w za-

kresie radzenia sobie  z własnymi trudny-

mi uczuciami oraz w zakresie obrony 

przed czyjąś agresją i cyberprzemocą. 

 

Psycholog, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

Rok szkolny 

Na bieżąco 

5. Konsekwencja w  ocenianiu zachowania 

uczniów. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Rok szkolny 

Na bieżąco 

6. Stała kontrola zachowań pozytywnych 

i negatywnych (analiza wpisów). 

Wychowawcy Rok szkolny 

Na bieżąco 

7. Udostępnianie wykazu różnych instytucji 

przeciwdziałających agresji, kierowanie 

na badania psychologiczne, psychia-

tryczne  i neurologiczne uczniów. 

Psycholog, 

pedagog szkolny 

Rok szkolny 

8. Oferta zajęć pozalekcyjnych (koła 

zainteresowań, udział uczniów w różnych 

formach wolontariatu). 

Nauczyciele 

prowadzący 

Rok szkolny 

  

9. Organizowanie wycieczek, dyskotek, 

imprez w ramach czasu wolnego od zajęć 

wychowawczych. 

Wychowawcy Zgodnie               

z potrzebami 



10. Realizacja systemu nagród i kar zawar-

tego w Statucie Szkoły, natychmiastowa  

i konsekwentna reakcja na negatywne 

zachowania uczniów, stosowanie „proce-

dury kolejnych kroków w interwencji 

wychowawczej” wprowadzenie nagrody 

„Złote Skrzydła”. 

Wychowawcy 

psycholog, 

pedagog szkolny 

Rok szkolny 

11. Przeprowadzanie lekcji wychowawczych 

poruszających temat konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie 

ze stresem i identyfikacji problemów, 

także tych prowadzących do agresji 

i braku tolerancji. 

Wychowawcy klas, 

psycholog, 

pedagog 

Wg potrzeb 

12. Przeprowadzanie zajęć integracyjnych dla 

uczniów w klasach, w których występują 

konflikty. 

Psycholog, 

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

13. Interwencje w klasach, rozwiązywanie na 

bieżąco problemów, których przyczyną 

jest brak respektowania zasad i norm 

społecznych. 

Wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

14. Rozmowy indywidualne z uczniami i ich 

rodzicami mające na celu eliminację 

zachowań agresywnych. 

Wychowawcy 

psycholog, 

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

15. Zapoznanie uczniów ze zbiorem norm  

i zasad, pogadanki  i warsztaty w klasach 

dotyczące norm społecznych, ich postrze-

gania przez uczniów i  ich respektowania. 

Wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog 

Wg potrzeb 

16. Organizacja przedstawień na temat pod-

stawowych norm społecznych obowią-

zujących w szkole i poza nią 

Wychowawcy 

psycholog, 

pedagog 

Wg potrzeb 

17. Współpraca szkoły z Policją, Strażą 

Miejską, Sądem, kuratorami sądowymi, 

MOPS 

Psycholog, 

pedagog, 

wychowawcy 

Wg potrzeb 

     

2) Adaptacja w szkole uczniów niepełnosprawnych 

 
Lp. Działania Osoba 

odpowiedzialna 

termin 

1. Dogłębne zapoznanie się z problema-

mi  dzieci niepełnosprawnych(emocjonalne, 

wychowawcze, intelektualne, zdrowotne) - 

przeprowadzenie ankiety diagnozującej 

problemy uczniów. 

Wychowawcy 

klas, psycholog, 

pedagog szkolny 

  

  

Wrzesień  

2. Kierowanie uczniów na dodatkowe badania 

specjalistyczne, jeśli zaistnieje taka 

potrzeba, ew. monitorowanie terminów 

badań kontrolnych, opracowanie IPET. 

Wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog szkolny, 

specjaliści, 

lekarze 

Wg potrzeb 



3. Rozmowy z rodzicami, opiekunami 

prawnymi uczniów niepełnosprawnych, 

objęcie uczniów     i rodziców wsparciem. 

Wychowawcy 

Psycholog, 

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

4. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie 

można uzyskać pomoc, jeśli wsparcie szkoły 

jest niewystarczające. 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

szkolny 

Wg potrzeb 

5. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrówna-

wczych oraz korekcyjno – kompensacyjnych 

Nauczyciele Wg potrzeb 

6. Prowadzenie terapii uczniów w celu 

eliminacji problemów emocjonalnych, 

uczenie radzenia sobie ze stresem, 

ułatwienie adaptacji uczniów niepełnospra-

wnych w  klasach i w szkole. 

 Psycholog, 

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

  

7. 

Systematyczna edukacja uczniów w zakresie 

uczenia, radzenia sobie  z problemami, ze 

stresem, uczenie radzenia sobie w różnych 

sytuacjach, tolerancji. 

Wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

  

8. 

Stworzenie możliwości rozwijania zainte-

resowań uczniom zdolnym poprzez ich 

udział w kółkach zainteresowań, konkur-

sach, wycieczkach. 

Wychowawcy, 

inni nauczyciele 

Wg potrzeb 

  

9. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

  

10. 

Zapewnienie uczniom dodatkowej pomocy 

w różnej formie, jeśli stan psychofizyczny 

ucznia będzie tego wymagał z uwzględnie-

niem rodzaju niepełnosprawności (zajęcia 

świetlicowe, pomoc w nauce, umożliwienie 

wykorzystania przez uczniów odpowiednich 

pomocy podczas zajęć lekcyjnych i inne). 

Wychowawcy, 

inni nauczyciele 

Wg potrzeb 

11. Pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat 

chorób i ich objawów, które są przyczyną 

niepełnosprawności uczniów przez czytanie 

fachowej literatury i organizację szkoleń 

kadry pedagogicznej, wyjścia z młodzieżą 

do związku niewidomych i głuchoniemych. 

Wszyscy 

nauczyciele, 

psycholog, 

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

  

12. 

Zajęcia warsztatowe w klasach, w których 

występuje problem niepełnosprawności, 

uwrażliwienie uczniów na ten problem, 

przekazanie im potrzebnej wiedzy w tym 

zakresie oraz możliwości pomocy niepełno-

sprawnym rówieśnikom. 

Wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

  

 

 

 

 



3) Prowadzenie profilaktyki uzależnień 

  
Lp. Działania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

1. Udział szkoły w ogólnopolskiej  kampa-

nii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- 

organizacja konkursów, przekazywanie 

ulotek informacyjnych o używkach 

organizowanie szkolnych dni bez agresji 

Psycholog, pedagog 

szkolny, 

wychowawcy, inni 

nauczyciele 

Cały rok 

2. Omówienie w gazetce szkolnej  tematów 

związanych z wartościami wybranymi na 

każdy miesiąc oraz poruszenie 

tematów dotyczących  tolerancji profi-

laktyki uzależnień, agresji i cyber-

przemocy. 

Wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

szkolny 

Na bieżąco 

3. Przeprowadzanie zajęć warsztatowych  

w klasach IV- VIII na temat szkodliwości 

palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, tematy spotkań: 

„Narkotyki i skutki ich używania”, 

„Palenie szkodzi”, „Jak wystrzegać się 

nałogów”, „Stop nałogom”, pogadanki 

we wszystkich klasach o napojach 

energetyzujących  i ich szkodliwości dla 

zdrowia dzieci i młodzieży 

Nauczyciele, 

psycholog, pedagog 

szkolny 

Na bieżąco 

4. Realizacja programu antynikotynowego 

organizowanego  w klasach I – III: 

„Nie  pal przy mnie, proszę”, w klasach 

IV–VIII: „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

wychowawcy klas Cały rok 

5. Imprezy antynikotynowe, antyalkoho-

lowe, antynarkotykowe: 

- konkursy plastyczne 

- konkursy literackie 

- scenki profilaktyczne 

  

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

wychowawcy 

świetlicy szkolnej, 

pedagog szkolny, 

psycholog, 

bibliotekarz, 

pielęgniarka 

szkolna 

Cały rok 

zgodnie z planem 

6. Przekazywanie rodzicom, uczniom   

i wychowawcom ulotek informacyjno – 

edukacyjnych dotyczących używek, 

udzielanie porad, wskazówek, wsparcia, 

kierowanie do odpowiednich placówek. 

Psycholog, pedagog 

szkolny 

Cały rok 

 

 

 



9.Priorytetowe wartości i ich realizacja w procesie wychowawczym, 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Wrzesień – bezpieczeństwo 

Październik – koleżeństwo, przyjaźń 

Listopad -  patriotyzm 

Grudzień – altruizm, empatia 

Styczeń – samodzielność i praca nad sobą 

Luty – otwartość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka 

Marzec – dbałość o czystość języka polskiego i kulturę słowa 

Kwiecień – poszanowanie przyrody, promowanie zdrowego stylu życia 

Maj – patriotyzm do kraju i własnego regionu  

 



10.Rozbudzanie i rozwijanie naszych zainteresowań, pasji   

klasy  I- VIII 

 

1. Plan pracy wychowawczej dla klasy pierwszej. 

„Przyjazny początek – dziecko odnajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej”. 

L.p. 
Cele 

operacyjne 
Zadania 

Osoba 

odpowiedzialna 
Sposób ewaluacji 

1 „Poznajmy się” Gry i zabawy integracyjne 

Uczenie się wyrażania 

emocji. 

Kształtowanie pozy-

tywnego obrazu siebie. 

Uczestniczymy w organi-

zowanych przez siebie 

uroczystościach klasowych 

i szkolnych, np.: pasowanie 

na ucznia, urodziny kolegi, 

Wigilia, itp. 

Dbamy o kulturę słowa  

w komunikacji między-

ludzkiej o szacunek i tole-

rancję wobec kolegów  

i koleżanek. 

Poznajemy najbliższe oto-

czenie. 

Wychowawca, 

Rodzice 

Rada Szkoły 

Pedagog 

 

Obserwacja pro-

wadzona przez 

wychowawcę, pe-

dagoga, rodziców. 

Rozmowy wycho-

wawcy z rodzica-

mi. 

2 Tworzymy 

grupy 

zadaniowe 

Realizujemy ustalony przez 

siebie zakres obowiązków, 

szkolnych zasad. 

Przestrzegamy przyjaznego 

współdziałania w grupie. 

Realizujemy program 

„Owoce i warzywa  

w szkole”; „Bezpieczna 

droga do szkoły”; „Nie ufaj 

obcym” „ Sieciaki”. 

Wychowawca 

Uczniowie 

Bibliotekarz 

Higienistka 

Rodzice 

Analiza dokume-

ntów klasowych 

przez wychowa-

wcę i rodziców. 

Analiza wytworów 

pracy dzieci. 

3 Prezentujemy 

się dla innych 

Redagujemy gazetkę 

ścienną z aktualnościami 

klasowymi. Bierzemy 

udział w konkursach 

organizowanych przez 

Samorząd Uczniowski  

I-III. Aktywności: 

Wychowawca 

Uczniowie-

redaktorzy 

Rodzice 

 

Uczniowie  

Wychowawca 

Rodzice 

Obserwacja. 

Rozmowa  

o przeżyciach 

dzieci podczas 

działań. 

Analiza wytworów 

pracy dzieci przez 

wychowawcę, 



 teatralna (udział 

w przedstawieniach 

szkolnych) 

 plastyczna (wystawy 

prac plastycznych) 

 muzyczna (koncert, np.: 

kolęd, piosenek regio-

nalnych) 

 poznajemy swoją 

okolicę 

Wspólna ocena osiągnięć. 

Moja kochana rodzina. 

Dbamy o środowisko – 

udział w akcjach ekolo-

gicznych (pomoc schro-

nisku dla zwierząt, wolon-

tariat – segregacja 

odpadów). Inni a tacy sami 

– pomoc koleżeńska, udział 

w akcjach charytatywnych 

(wolontariat, inne). 

rodziców, 

pedagoga. 

 

2. Plan pracy wychowawczej dla klasy drugiej. 

„Przyjazny początek – znam i stosuję zasady dobrego zachowania.” 

L.p. Cele operacyjne Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Sposób ewaluacji 

1 Poznajemy 

zasady 

zachowania 

i regulaminy 

instytucji 

publicznych 

i stosujemy je 

Bierzemy udział 

w imprezach 

kulturalnych, m.in.: 

 Spektakl teatralny 

 Seans kinowy 

 Wystawa 

 Muzeum 

Korzystamy z biblioteki 

szkolnej i publicznej. 

 

Poznajemy piękno na-

szej ojczyzny i regionu 

– wycieczka krajo-

znawcza. 

Rodzice 

Dyrekcja szkoły 

Wychowawca 

 

 

Bibliotekarz 

Rodzice 

Dyrekcja szkoły 

Wychowawca 

Przewodnicy 

turystyczni 

Obserwacja i ocena 

zachowania przez 

rodziców, 

wychowawcę 

i pracowników 

odwiedzanych miejsc. 

Analiza prac 

plastycznych  

i literackich; 

Rozmowa z uczniami, 

rodzicami  

i przewodnikami 

turystycznymi. 

2 Tworzymy  

i kultywujemy 

tradycje 

rodziny, szkoły, 

miasta, regionu  

i państwa 

Sporządzenie 

terminarza ważnych dat 

i planowanych działań 

klasowych, grupowych, 

indywidualnych; 

Przygotowywanie sce-

nariuszy imprez i uro-

czystości 

Rodzice 

Dziadkowie 

Wychowawca 

Dyrektor szkoły 

Analiza dokumentów 

szkolnych. 

 Dyrektor szkoły 

 Wychowawca 

Obserwacja dokonań 

uczniów. 

Rodzice, dziadkowie 

wychowawca 



3 Znamy 

i stosujemy 

zasady dobrego 

zachowania  

 

Zachowujemy się 

kulturalnie będąc w: 

 Środkach 

komunikacji 

publicznej 

 Instytucjach 

użyteczności 

publicznej 

 Szkoła, dom, 

podwórko 

 Używamy 

właściwego języka 

 Szanujemy 

odmienność 

 Akceptujemy 

i rozumiemy 

ograniczenia 

innych, bawimy się 

wspólnie 

 Dbamy o czystość 

języka ojczystego 

Wychowawca 

Rodzice 

Pracownicy 

instytucji 

Analiza prac 

plastycznych 

 i literackich dzieci; 

Analiza dokumentów; 

Rozmowy z dziećmi, 

rodzicami, 

pracownikami 

instytucji. 

4 „Poznajmy się” Zajęcia warsztatowe Wychowawca   

5 Zasady 

właściwej 

komunikacji 

międzyludzkiej 

Uczestnictwo w grupie 

– zawiązywanie 

przyjaźni i koleżeństwa 

oraz właściwe rozwią-

zywanie konfliktów 

rówieśniczych. 

Zapoznanie się z ele-

mentami Konwencji 

Praw Dziecka. 

Wychowawca   

6 Nasze nawyki – 

złe i dobre 

Uczymy się 

podejmować właściwe 

decyzje – „Dbam 

o własne zdrowie”. 

Wybieramy zdrowe 

produkty żywieniowe. 

Wychowawca   

 

                        3. Plan pracy wychowawczej dla klasy trzeciej. 

 

                         „Przyjazny początek – jak radzić sobie w sytuacjach trudnych?” 

L.p. Cele operacyjne Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Sposób ewaluacji 

1 Zadania 

Samorządu 

klasowego, SU 

Określamy zadania SU oraz 

prawa i obowiązki dzieci – 

„burza mózgów”. 

Wykonujemy szkolną 

gazetkę ścienną 

Wychowawca 

Pedagog 

Uczniowie 

Nauczyciel – 

opiekun SU 

Sondaż wśród 

uczniów 

dotyczący wagi 

informowania 

dzieci o ich 

prawach; 



z dziecięcym słowniczkiem 

prawnym. 

Konwencja Praw Dziecka. 

Zapoznanie z dokumentami 

szkolnymi – Kodeks ucznia 

i inne. 

2 Tworzymy 

MAPĘ 

PRZYJACIÓŁ 

DZIECI 

Odwiedzamy osoby 

i instytucje wspomagające 

szkołę: 

 Pedagog szkolny 

 Higienistka 

 Policja 

Organizacje pozarządowe – 

wycieczki tematyczne; 

Przedstawiamy na gazetce 

ściennej adresy osób i 

instytucji pomagających 

dzieciom oraz sposoby 

dotarcia do nich. 

Wychowawca 

Rodzice 

Dyrektor 

szkoły 

Uczniowie 

Analiza prac 

uczniów 

 Nauczyciele 

 Uczniowie 

pozostałych 

klas 

 

3 Uczymy się 

egzekwować 

swoje prawa 

Prawidłowo oceniamy sytu-

ację – scenki umożliwiające 

odróżnienie dobra od zła; 

uczymy się odpowiedzia-

lności za czyny i słowa i 

ponoszenia konsekwencji 

Zapoznajemy dzieci  

i dorosłych z prawami 

dziecka – różne formy 

ekspresji: 

 teatralna 

przedstawienia, 

happening; 

 plastyczna – plakaty, 

gazetka ścienna; 

 słowno – muzyczna – 

występ. 

Wychowawca 

Katecheta 

Rodzice 

Rozmowy 

z rodzicami: 

 Wychowawca 

 Dyrektor 

szkoły 

 Pedagog 

szkolny 

 Rodzice 

Sondaż 

w środowisku 

dotyczący 

respektowania 

praw dziecka; 

4 Uczymy się 

współodczuwania  

i radzenia sobie  

w trudnych sytu-

acjach. 

Dbamy o kulturę 

słowa. 

Zajęcia warsztatowe 

„Rodzina, grupa 

rówieśnicza”. Wzmacniamy 

zachowania pozytywne. 

W działaniu kierujemy się 

wartościami. 

Poznajemy patrona szkoły. 

Ratujemy i uczymy 

pomagać – pierwsza 

pomoc. 

 

Wychowawca 

Pedagog 

 

 

 

 



                                4.Plan pracy wychowawczej dla klasy czwartej.  

„Dorastanie – postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć”. 

L.p. Cele operacyjne Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Sposób ewaluacji 

1 Obserwujemy 

swoje 

zachowanie 

w różnych 

sytuacjach 

Sytuacje ukazujące 

formy zachowań oraz 

uczucia charakterysty-

czne dla danej osoby  

w określonej sytuacji. 

Kształtowanie dojrzałego 

i odpowiedzialnego 

postępowania -

nabywanie umiejętności 

rozróżniania i pielęgno-

wania uczuć: 

koleżeństwa, przyjaźni, 

miłości, tolerancji. 

Wychowawca 

 

Rozmowa 

z uczniami, analiza 

prac plastycznych 

dzieci. 

2 Poznajemy 

siebie na 

podstawie 

własnych 

doświadczeń 

i opinii innych 

Przeprowadzamy 

wywiad z osobami 

ważnymi (rodzice, kre-

wni, przyjaciele, ulubio-

ny nauczyciel, itp.) na 

temat: „Jaki/ a jestem?”. 

Sporządzamy rysunek ze 

swoimi mocnymi 

stronami charakteru 

i działań oraz z tymi, nad 

którymi należy jeszcze 

popracować. 

Rodzice 

Krewni 

Uczniowie 

Wychowawca 

Arkusz samooceny 

ucznia: 

 Wychowawca 

 Pedagog 

Autoprezentacja, 

czyli przedstawienie 

siebie w formie 

słownej, plastycznej, 

itp. ze szczególnym 

uwzględnieniem 

pozytywów. 

3 Dostrzegamy 

własne potrzeby 

i zasób 

możliwości 

Sporządzamy listę 

marzeń i celów klasy, 

szkoły, każdego ucznia 

indywidualnie w formie 

plastycznej i literackiej  

(potrzeba bezpieczeń-

stwa akceptacji, bycia 

ważnym docenionym, 

lubianym) 

Poznajemy zawody. 

Uczniowie 

Rodzice 

Wychowawca 

Wywiad 

z dyrektorem szkoły. 

Analiza prac 

uczniów. 

4 Jak 

podobieństwa  

i różnice 

wpływają na 

nasze wzajemne 

kontakty 

Uczymy się dostrzegać 

podobieństwa i różnice 

między sobą (rozbu-

dzania postawy tolerancji 

dla odmienności różnego 

typu). Nasze emocje 

i sposoby zachowania 

podczas konfliktu. 

Sposoby rozwiązywania 

konfliktów. 

Wychowawca 

Rodzice 

Obserwacja 

prowadzona przez 

wychowawcę, 

rodziców, pedagoga 

i uczniów. 

Rozmowa 

z rodzicami  

i uczniami 

(kontynuacja w kl. 

V, VI) 



5 Uczestniczymy  

w życiu szkoły, 

osiedla, miasta 

 Znamy dokumenty 

szkoły. 

Wystawy, koncerty, 

filmy, imprezy 

plenerowe – festyny, 

akademie szkolne, 

audycje, itp. 

Ekologia w naszym 

domu – to zdrowie. 

Zdrowy styl żywienia. 

Wychowawca 

Rodzice  

Biblioteka 

szkolna 

Obserwacja 

prowadzona przez 

wychowawcę, 

rodziców, pedagoga 

i uczniów. 

Rozmowa 

z rodzicami  

i uczniami 

(kontynuacja w kl. 

V, VI) 

 

 

5.Plan pracy wychowawczej dla klasy piątej. 

 

„Dorastanie – uczeń poznaje zasady komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi”. 

 

L.p. 
Cele 

operacyjne 
Zadania 

Osoba 

odpowiedzialna 
Sposób ewaluacji 

1  

 

Kultura, na co 

dzień 

 

 

Uczymy się 

aktywnie 

słuchać 

Zapoznanie 

z dokumentami 

szkolnymi 

 

Normy regulujące 

współżycie w grupie 

uprzejmość, 

punktualność, życzliwość 

tolerancja. 

 

„Jestem asertywny” 

zajęcia warsztatowe 

„Rozmawiamy ze sobą” 

zajęcia warsztatowe 

Wychowawca 

 

Testy i sprawdziany 

rozumienia tekstów 

mówionych: 

 Wychowawca 

 Nauczyciele 

 Samokontrola 

ucznia 

2 Uczymy się 

jasno 

formułować 

wypowiedzi  

i asertywnego 

zachowania 

Poznajemy istotę procesu 

komunikacji i przyczyny 

zakłóceń: 

 Analiza przyczyn 

błędów w odbiorze 

komunikatu i sposobu 

ich uniknięcia 

 Określenie cech 

jasnego 

wypowiadania się 

(intonacja głosu, 

szybkość mówienia, 

język wypowiedzi) – 

zajęcia warsztatowe 

n/t  właściwego 

komunikacji 

miedzyludzkiej 

Wychowawca 

Pedagog 

szkolny 

Nauczyciele 

Rozmowy 

z uczniami: 

 Wychowawca 

 Nauczyciele 

 Rodzice 

 

 

 

Sondaż wśród 

odbiorców 

przygotowanego 

programu 

(uczniowie, 

nauczyciele, rodzice, 

itp.) 



Przygotowujemy montaż 

słowno-muzyczny na 

wybrany temat lub 

nagrywamy audycję 

radiową z zastosowaniem 

poznanych zasad. 

„Ojczyzna –polszczyzna” 

 

3 Jak wyrażać 

swoje uczucia  

i odczytywać 

uczucia innych 

Poznajemy sposoby 

odczytywania „mowy 

ciała”. 

Używamy komunikatu 

„Ja” w sytuacjach 

trudnych. 

 

Wychowawca 

Pedagog 

szkolny 

 

Obserwacja 

prowadzona przez 

nauczycieli 

i rodziców. 

4 Uczymy się 

wyrażać swoje 

prośby, 

oczekiwania 

i sądy 

Uczymy się wyrażać 

swoje zdanie – 

symulowanie sytuacji 

domowych, szkolnych, 

itp. pomocnych  

w nauczeniu się 

asertywności. 

 

Wychowawca 

Pedagog 

szkolny 

Obserwacja 

prowadzona przez 

wychowawcę, 

nauczycieli  

i rodziców. 

5 Rozwijanie 

szacunku do 

tradycji 

i historii 

własnej, 

rodziny, 

szkoły, 

regionu, 

państwa 

Uczymy się kultywować 

tradycje. 

Edukacja regionalna  

Wychowawca Obserwacja 

prowadzona przez 

wychowawcę, 

nauczycieli  

i rodziców. 

6 Edukacja 

prozdrowotna. 

„Ratujemy i uczymy 

ratować” 

„Uczymy się wybierać 

zdrowe produkty 

żywieniowe” 

 

Wychowawcy 

Nauczyciel 

przyrody 

Zajęcia warsztatowe 

7 Planujemy 

swoją 

przyszłość. 

„Jeżeli nie Oxford to, 

co?” 

Wychowawcy   

 

 

 

 

 



6.Plan działań wychowawczych dla klasy szóstej. 

„Dorastanie – uczeń potrafi zaplanować działanie i wyznaczyć jego efekt”. 

L.p. 
Cele 

operacyjne 
Zadania 

Osoba 

odpowiedzialna 
Sposób ewaluacji 

1 Planujemy swój 

czas pracy 

i rozwijamy 

swoje 

zainteresowania 

 Analiza własnych potrzeb 

i zainteresowań 

 Linia czasu – wizualne 

umiejscowienie zamierzeń 

i umiejscowienie ich w 

czasie 

 Ustalenie planu zajęć – 

praca z planem lekcji 

 Wyznaczanie celów 

bliskich i odległych 

 Określenie sposobów 

realizacji 

 Rozwijanie zainteresowań 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Rodzice 

Opiekunowie 

kół 

zainteresowań 

 

Studium 

przypadku: 

 Pedagog 

szkolny 

 Wychowawca 

z uczniem 

 

Obserwacja 

prowadzona 

przez nauczycieli, 

wychowawcę  

i rodziców. 

2 Planujemy swój 

wypoczynek  

i umiejętnie 

korzystamy  

z mediów 

Organizujemy wycieczkę 

klasową: 

 Zaplanowanie terminu 

i trasy 

 Transport 

 Ustalenie kosztów 

 Przygotowanie informacji 

o odwiedzanych 

miejscach 

Oferta sposobów spędzania 

wolnego czasu w naszej oko-

licy – wyjście do instytucji 

kulturalnych, np. kino, teatr, 

wystawa, itp. 

Kultywowanie tradycji 

naszego kraju. 

„Bezpieczeństwo w sieci” 

zajęcia warsztatowe. 

Wychowawca 

Nauczyciel –

organizator 

imprezy 

Rodzice 

Dyrektor 

Podsumowanie 

imprez  

w ankietach dla: 

 Uczniów 

 Wychowawcy 

 Organizatora 

imprezy 

 Rodziców 

 

3 Kontroluję  

i oceniam 

swoją pracę 

Określenie metod oceny 

pracy, np.: analiza oczekiwań 

i efektów w odniesieniu do 

celów krótkoterminowych. 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Wychowawca  

 

Obserwacja 

własnych 

dokonań – 

uczniowie 

i wychowawca. 

4 Poznajemy rolę 

człowieka we 

współczesnym 

świecie 

i rodzinie 

Uwrażliwienie na 

zagrożenia dotyczące 

człowieka we współczesnym 

świecie. Rozwijanie 

asertywności. 

Wspieranie rozwoju 

moralnego i kształtowanie 

właściwej hierarchii wartości. 

Uczniowie  

Rodzice 

Nauczyciele 

Wychowawca 

Obserwacja 

własnych 

dokonań – 

uczniowie 

i wychowawca. 



Aktywny udział 

w akcjach charytatywnych. 

„W rodzinie, w szkole wśród 

kolegów” 

5 Realizujemy 

programy 

profilaktyczne 

dotyczące 

uzależnień 

i promocji 

zdrowia 

Umiejętność podejmowania 

właściwych decyzji „Zdrowo 

jem, zdrowo żyję” 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Wychowawca 

Obserwacja 

własnych 

dokonań – 

uczniowie 

i wychowawca. 

6 Wiem, że 

można sobie 

radzić ze 

złością, agresją  

i przemocą oraz 

hałasem. 

Wykonanie listy sytuacji, 

które wywołują złość, agresję. 

Wpływ hałasu na zdrowie. 

Poszukiwanie metod radzenia 

sobie ze stresem. 

Wychowawca 

 

Analiza 

rysunków 

uczniów. 

Rozmowa 

z uczniami. 

7 Z czym wiąże 

się wejście do 

nowej grupy? 

Odgrywanie scenek różnych 

sytuacji wchodzenia w nowe 

środowisko. Autoprezentacja. 

Przygotowanie plakatu, 

komiksu, itp. ilustrujących te 

sytuacje. 

Wychowawca 

 

Wypowiedzi 

uczniów. 

Analiza prac 

uczniowskich. 

8 Wpływ 

używania 

środków 

zmieniających 

świadomość na 

kontakty 

międzyludzkie 

Warsztaty na temat „Wpływ 

reklamy na używanie przez 

ludzi szkodliwych substancji”. 

Szukanie innych zachowań niż 

stosowanie środków 

zmieniających świadomość, 

gdy pojawi się trudna sytuacja. 

Dyskusja o tym, jak środki te 

wpływają na kontakty 

międzyludzkie. „Stop 

uzależnieniom” zajęcia 

warsztatowe”. 

Wychowawca  

Higienistka 

szkolna 

Policjant 

zajmujący się 

środkami 

odurzającymi. 

Analiza prac 

uczniów: 

- Wykonanie 

„antyreklamy” 

zwracając uwagę 

na szkodliwą 

stronę używek. 

- Wywiady 

uczniów  

z osobami, które 

mają osiągnięcia 

w dziedzinach 

będących hobby. 

9 Między nami Wzajemne oczekiwania 

i wyobrażenia chłopców 

i dziewcząt. 

Jak pozbyć się uprzedzeń do 

innych ludzi? 

Co dziewczęta i chłopcy 

myślą o sobie? 

Wychowawca 

Pedagog 

szkolny 

 

Dyskusja 

z uczniami. 

Rozmowa 

z rodzicami. 

Analiza prac 

dzieci. 

10 Dorastanie „Między nami kobietkami” Pedagog 

szkolny 

Zajęcia 

warsztatowe 

11 „Chyba wiem, 

kim będę” 

Zapoznawanie się 

z możliwościami dalszej 

edukacji  

Wychowawcy   

 



              7.Program lekcji wychowawczych w klasie VII i VIII  

 

Program został podzielony na kilka grup tematycznych. Większość lekcji może być przepro-

wadzonych w dowolnie wybranym przez  nauczyciela terminie. Przy tematach związanych 

z  konkretnymi datami, podano je w przybliżeniu.  

 Na każdej lekcji obecne są stałe elementy związane z organizacją życia klasowego  

rozliczaniem frekwencji uczniów, analiza ich ocen i problemami bieżącymi 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

Poznajemy prawo i dokumenty szkolne. 

Zapoznanie uczniów ze Statutem i regulaminami szkoły, 

 a w szczególności z zasadami oceniania zachowania. 

Przedstawienie struktury szkoły, osób które ją tworzą. 

 

Prezentacja siebie. 

Zajęcia integracyjne, które pozwolą uczniom 

 lepiej się poznać. 

 

Stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających  

rozwojowi i odkrywaniu osobowości oraz tożsamości 

 poszczególnychuczniów. 

 

Czego oczekujesz od nauczyciela, wychowawcy? 

Wdrażanie do samodzielnego myślenia i formułowania 

oczekiwań. 

 

Plan pracy w bieżącym roku szkolnym. 

Wybór samorządu klasowego, łączników z biblioteką, 

zaplanowanie wycieczek szkolnych. 

 

Moje miejsce pracy – szkoła i klasa. 

Uświadomienie uczniom potrzeb estetycznych i podstawowych 

zasad higieny. Zapoznanie z zasadami 

 BHP w drodze, w szkole oraz podczas wycieczek.  

 Zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi. 

 

Budujemy wzajemne zaufanie w zespole klasowym. 

Pomoc w tworzeniu więzi przyjacielskich  i koleżeńskich  

w klasie poprzez zabawy integracyjne i in. 

Niemodne słowa? Ojczyzna, Patriotyzm, Honor, Polak,   

Uczciwość, Człowieczeństwo. 

 

IX 

 

 

 

IX 

 

 

 

IX 

 

 

IX 

 

 

IX 

 

 

X 

 

 

 

X 

Wychowawcy 

 

 

 

wychowawca / 

pedagog szkolny 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy 

 



8.Poszukiwanie własnego Ja 

 
Co udało mi się osiągnąć? 
 

Sztuka obiektywnej oceny własnych możliwości. 

Pozytywne myślenie o sobie. 

Jak uwolnić się od lęków i niepokojów? 

Rozwijanie umiejętności nazywania własnych lęków, stresu. 

Poznanie sposobów radzenia sobie z nimi. 

Pozytywne myślenie o sobie. 

Zasady ,,dobrego komunikowania się” . 

Kształcenie umiejętności słuchania innych, bezkonfliktowego 

rozwiązywania problemów, sztuki kompromisu, postaw asertywnych. 

 

Radzenie sobie z własną i cudzą agresją. 

Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych empatia, 

altruizm, tolerancja. Podejmuję ważne decyzje. Kształcenie w uczniach 

sztuki kompromisu. 

 

Prawa osób nieletnich. Prawo – przywilej czy...kara? 

Przestępczość wśród nieletnich i jej przyczyny. 

Odpowiedzialność cywilna i karna za własne czyny. 

Bezpieczni w Sieci. 

Podejmuję ważne decyzje – zajęcia warsztatowe. 

 

wychowawca 

 

 

 

 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca 

 

 

 

 

 

 

wychowawca 

 



 
 

9. Zasady dobrego wychowania 

 
 

 

Kultura dnia codziennego. 

Normy regulujące współżycie, uprzejmość, punktualność, 

życzliwość, tolerancja. Higiena życia psychicznego. 

 

Najprostsze wyrazy uprzejmości. 

 

Jak się podaje rękę? Kto komu podaje rękę? 

Czy wypada całować dłoń kobiety?  

Używanie tytułów w mowie i piśmie, 

przedstawianie osób. 

 

Ubiór i zachowanie przy stole. 

 

Rodzje ubiorów na różne okazje. 

„Mundurek czy garniturek” . 

Zachowanie przy stole i nie tylko.  

Organizowanie urodzin, 

 jak podawać do stołu.  

„Kulturalny Nastolatek to Ja”. 

 

 

 

wychowawca 

 

 

 

 

wychowawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca 



10. Moje miejsce w rodzinie i społeczeństwie 
 
 
 

1. 

 

 

2. 

W moim magicznym domu... uczę się miłości. 

Uświadomienie uczniom roli rodziny w ich życiu.  

Tradycje rodzinne. 

 

I ja staję się odpowiedzialny za życie w rodzinie. 

Wspólna odpowiedzialność za atmosferę w domu rodzinnym. 

Zachowanie się w  trudnych sytuacjach rodzinnych. 

wychowawca 

 

 

wychowawca 

 

                                  11. MOJE ZDROWIE 

1. 

 

 

2. 

Jak pogodzić pracę z odpoczynkiem? – 
  mój rozkład dnia, miejsce pracy. 

Kształtowanie zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego. 

 

Zdrowe odżywianie się – spotkanie z dietetykiem 

Anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała. Realizacja 

programów krajowych dotyczących zdrowego stylu życia. Moje 

aktywności fizyczne i zainteresowania. 

wychowawca 

 

 

wychowawca 

 

12. Święta w tradycji polskiej 

1. 

 

 

 

2. 

Nasza klasa przy wigilijnym stole. 

Rozumienie ciągłości rozwoju kultury i tradycji, 

uświadomienie  przynależnoścido określonej 

wspólnoty, identyfikacji z polskimi 

i europejskimi tradycjami. 

 

Obrzędy i zwyczaje regionalne Wielkiej Nocy. 

Wielkanoc  refleksje rekolekcyjne, rola Świąt  

Wielkanocnychw życiu człowieka. 

  Integracja zespołów klasowych. 

wychowawca 

 

 

wychowawca, 

ksiądz 

 



   13.Lekcje organizacyjne i podsumowujące pracę 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

Lekcja z cyklu „Polecam”. 

Ostatnio przeczytana książka, obejrzany film, 

 program TV, koncert, itp. 

 

Oceniamy nasze zachowanie i wyniki w nauce. 

Próba obiektywnej oceny siebie i innych. 

Wdrażanie doautorefleksji i krytycznejsamooceny.Umiejętnośćkonstrukty

wnego  planowania  swojego rozwoju.    

  Zajecia zawodoznawcze „Kim chcę być” 

 

Podsumowanie wyników klasyfikacji – 

 Nasze refleksje i wnioski do dalszej pracy / sprawy  

wychowawcze (bieżące wynikające ze specyfiki klasy). 

Wdrażanie do autorefleksji i krytycznej samooceny. 

 

 Umiejętność wyciągania wniosków na przyszłość. 

Lekcje dotyczące spraw wychowawczych – wynikające  

ze specyfiki klasy. Bezpieczeństwo. 

 

 

Pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu 

podczas wycieczek, w czasie ferii, wakacji. 

 

Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, 

wycieczki, przygotowanie uroczystości szkolnych. 

 

wychowawca, 

polonista 

 

 

 

wychowawca 

 

 

 

wychowawca 

 

 

wychowawca 

 

 

wychowawca 

 

 

wychowawca 

 

 

14. Ekologia 

1. Ochrona środowiska.” Tyle śmieci a czas leci – EKO – obywatel”. 

Szanujemy  siebie, środowisko, dzielimy się z nadwyżką żywności.   

Ewaluacja programu. 

wychowawca 

 
 
 
 
 
 
 



 
                    15.Harmonogram działań wychowawczych  

                         i profilaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 

 
Miesiąc Hasło dnia Zadania Odpowiedzialni 

Wrzesień 

- czerwiec 

 

 

 

Wrzesień 

- czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

- czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

- czerwiec 

 

 

 

 

 

Kultura, na co dzień, 

czyli jak obycie 

ułatwia życie. 

 

 

Mundurek  

i garniturek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do 

wartości.  

Zapoznanie 

z dokumentami 

szkolnymi.  

 

Integracyjne 

wycieczki klasowe 

 

Historia szkoły dzieje  

Dzień Patrona 

„Moja mała 

Ojczyzna”   

 

 

Zajęcia 

psychoprofilaktyczne  

 

 

 

 

 

Z kulturą na ty 

 

 

 

 

 

 

Godziny wychowawcze poświęcone 

tematyce kultury osobistej  

w życiu codziennym. 

 

 

Jak się ubrać w różnych sytuacjach. 

Spotkanie ze specjalista do spraw 

wizerunku. „Mundurek i garniturek, 

czyli kulturalny strój na co dzień i od 

święta” - 

umiejętność doboru stosownego ubioru 

w zależności od okoliczności. 

 „Szkolna moda” – pokaz. 

 

 

 

Dekoracja na korytarzu „złotymi 

myślami" o kulturze: 

„Kulturalne drzewo" klas I- III 

Tablice ogłoszeń    

Nauczanie wartości wybranej na 

poszczególny miesiąc – 

bezpieczeństwo - wrzesień 

Zwiedzanie regionu i kraju. 

 

Zapoznanie z życiorysem  

gen. S. Maczka. Ważne miejsca 

pamięci narodowej. 

 

 

 

Bezpieczeństwo w sieci. „Przemocy – 

Nie”. „Techniki uczenia się”. 

„Podejmujemy właściwe decyzje” 

„Uzależnieniom – nie”. 

 

 

 

Konkurs plastyczny I – III 

Konkurs „Grzeczność nie jest nauką 

łatwą ani małą”…. piszemy limeryki  

o grzeczności - klasy III - VII  

Konkurs „Kulturalny Junior” 

i  „Kulturalny Nastolatek” 

Wychowawcy 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Samorząd 

Uczniowski, 

wychowawcy 

świetlicy 

 

 

 

 

Wychowawcy 

nauczyciele 

 

 

 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

Samorząd 

Uczniowski 

Pedagog, 

psycholog 

 

Samorząd 

Uczniowski  

I-III, 

nauczyciele 

poloniści 

 

 



 
Październik 

- Listopad 

 

 

 

 

 

W konkursie biorą udział wszyscy 

uczniowie klas I-VII. 

Wybierają najbardziej kulturalnego 

kolegę i koleżankę swojej klasy. 

Lista klasowych laureatów zostanie 

zaprezentowana na tablicy ogłoszeń. 

 

 

wychowawcy 

 

Grudzień 

- marzec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

- czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bezpieczny  

Internet” 

 

 

 

 

 

„Bliżej siebie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialność 

prawna nieletnich 

 

 

 

 

 

 

 

Mój język świadczy 

o mnie 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia warsztatowe 

Klasy 1-3 "Spotkanie z sieciakami".  

„Dziecko w sieci”. 

Prezentacje multimedialne na 

godzinach wychowawczych dotyczące 

bezpiecznego internetu. 

 

Życzę ci …… - wykonanie kartek 

świątecznych i przekazanie ich do 

Domu Dziecka, Hospicjum 

„Świąteczny worek życzeń” 

Wykonanie kartek dla kolegów ze 

szkoły. 

Jestem dobry, dzielę się tym, co mam – 

akcje charytatywne, zbiórki 

i wolontariat. 

 

 

 

Spotkanie z policjantem - prawna 

odpowiedzialność za swoje czyny, 

przestrzeganie prawa szkolnego, 

poszanowanie mienia – klasy VII 

 

Zajęcia n/t bezpieczeństwa  

kl. I – Kl. II – III – Kl.IV – VI  

 

 

Mój język świadczy o mnie - 

protestujemy przeciwko 

wulgaryzmom - plakaty i hasła. 

Gazetka szkolna „Maczkiem pisane” 

„Corrida, czyli walka z bykami„– 

międzyszkolny konkurs ortograficzny 

klas III 

Ogólnoszkolny konkurs ortograficzny. 

Dyktando w klasach IV - VII dla 

uczniów i nauczycieli. 

„Tomik poezji dziecięcej" klasyI-III 

„Moje wiersze” - konkurs skierowany 

do uczniów klas IV-VII –Czas trwania 

- do uzgodnienia. 

Forma pracy dowolna, mile widziane 

ilustracje tekstów. 

Nauczyciele 

informatycy, 

wychowawcy 

 

 

 

 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

j.polskiego  

opiekun gazetki 

szkolnej 

wychowawcy 

klas I-III, 

Biblioteka 

Świetlica 

 

p. I. Weron 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Najciekawsze prace zostaną wydane 

w gazetce szkolnej, a ich autorzy 

uhonorowani okolicznościowymi 

dyplomami. 

Konkurs pięknego czytania  

w klasach III. 

Wychowawcy wybierają trzech 

najlepiej czytających uczniów klas III. 

Klasowi laureaci wezmą udział  

w konkursie szkolnym. 

 

 

 

 

 

Wychowawcy  

Wrzesień 

- czerwiec 

 

 

 

Grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec  

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

–czerwiec 

 

 

 

 

 

Integracja 

z niepełnosprawnymi 

Wyjścia do związku 

niewidomych 

i głuchych 

 

 

 

Jak jeść zdrowo, 

smacznie i kulturalnie 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Internetu 

 

Bajki terapeutyczne 

Inni a tacy sami  

 

 

 

 

Kultura w miejscach 

publicznych 

 

 

 

 

 

Festyn integracyjny 

Ewaluacja działań 

Konsekwencja w ocenianiu 

zachowań uczniów. Ocena klasy za 

zachowanie podczas lekcji i na 

przerwach. 

 

„Kolędy i pastorałki” –  wieczór kolęd  

 

Klasowy konkurs plastyczny I – VII 

wystawa prac na temat „Oni są wśród 

nas” 

Spotkanie z niepełnosprawnym 

sportowcem  

 

Jak jeść zdrowo, smacznie i kulturalnie, 

czyli w zdrowym ciele zdrowy duch - 

konkurs na najciekawszy jadłospis dla 

dzieci na przyjęcie urodzinowe. 

 

Kultura spożywania posiłku - 

zajęcia świetlicowe, premiowanie 

pozytywnych zdrowotnych zachowań. 

 

AKCJA DBI 

 

„Ciepłe i kolczaste” i inne. 

Wystawa prac osób niepełnospra-

wnych. 

Realizacja projektu  

Dzień bez agresji – dni tolerancji, 

kultury i życzliwości 

 

 Kolorowe wiosenne życzenia  

1.Wycieczka do Muzeum  

2.Wyjście do kina, teatru i fil-

harmonii. 

3.Ewaluacja programu-obserwacja 

 

Rozgrywki sportowe, konkursy, itp. wg 

planu imprez 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Nauczyciel 

muzyki 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

świetlicy 

 

 

 

Nauczyciele 

informatyki 

 

 

Pedagog, 

bibliotekarz 

 

 

 

Pedagog, 

SU, 

wychowawca 

 

Świetlica 

 

Wychowawcy 

 


