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I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO- 
 

PROFILAKTYCZNEGO  
 

Program wychowawczy został opracowany zgodnie z: 

- Konstytucją RP 

 
- Ustawą z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59, 60) 

 

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 
 
- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 1943) 

 

- Ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875) 

 
- Rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249). 

 

- Konwencją o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych 20 listopada 1989r. ratyfikowana prze Polskę 30 kwietnia 1991r. 

 
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2002r. 

N r 11, poz.109) 

 

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535) 

 

- Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) 

 

- Ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 

198 ) 

 

- Ustawą z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r. Nr10, poz. 55). 

 

- Statutem Szkoły 
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II. WIZJA SZKOŁY, ABSOLWENTA 
 
 
 

Tworzymy szkołę bezpieczną, przyjazną, otwartą, o wysokiej randze społecznej, w 

której występuje zespołowe działanie i sprzyjająca atmosfera umożliwiająca uczniowi 

wszechstronny rozwój. Pielęgnujemy tradycje narodowe i regionalne. Szanujemy 

godność drugiego człowieka, rozwijamy wartości moralne i etyczne. Uwrażliwiamy na 

literaturę.  

Opuszczający ją absolwent będzie ciekawy świata, wrażliwy, tolerancyjny, dobrze 

przygotowany do dalszej nauki, potrafiący kochać to, co dobre i piękne, umiejący 

odróżnić dobro od zła. Mający poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, Ojczyzną. 
 

 

MISJA 
 

Jesteśmy po to by: 

 

1. Umożliwić  uczniowi  rozwój  społeczny  i  emocjonalny  z  promowaniem 

zachowań pozytywnych i eliminowaniem negatywnych. 

2. Miał poczucie bezpieczeństwa, umiał współżyć w grupie rówieśniczej 

i w grupie sprawnej inaczej. 

3. Rozwój młodego człowieka ukierunkowany był na tolerancję,  
odpowiedzialność, sprawiedliwość, na poszukiwanie prawdy, dobra 

i piękna w świecie.  

4. Umożliwić uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.  

5. Uwzględnić w działalności dydaktyczno-wychowawczej indywidualne 
potrzeby uczniów, w tym specyficzne potrzeby edukacyjne.  

6. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, dostosować nauczanie do ich możliwości 
psychofizycznych oraz tempa uczenia się.  

7. Nabył umiejętność samodzielnego uczenia się, posługiwania językiem obcym.  
8. Wspomagać rozwój talentów, uzdolnień, pasji, zainteresowań poprzez szeroki 

zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych.  
9. Był w pełni kompetentny i posiadał określone zainteresowania, które pomogą 

mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia.  
10. Uczeń potrafił samodzielnie funkcjonować i współdziałać w otaczającym 

go świecie (np. w społeczności szkolnej, osiedlowej, lokalnej oraz 
społeczności innych szkół itd.). 
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III. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO  PROFILAKTYCZNEGO 
 

Nadrzędnym celem kształcenia i wychowania w szkole podstawowej jest wspieranie dziecka 
 

w  rozwoju  ku  pełnej  dojrzałości  fizycznej,  emocjonalnej,  intelektualnej,  duchowej  i  społecznej. 
 

Dokonuje się to poprzez wyposażenie i kształtowanie u uczniów różnych umiejętności i postaw, a 
 

także działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb i możliwości 
 

rozwojowych dzieci, a także środowiska, w którym żyją. Działania wychowawcze szkoły są jednolite 
 

i spójne. 
 

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny zakłada, że: 
 

1. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami, wychowują poprzez swoją postawę. 

 

2. Nauczyciele pełnią funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców (art. 48, ust. 1 
Konstytucji RP  „ Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 
Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia  

i wyznania oraz jego przekonania”).  
Pierwszymi wychowawcami dzieci są ich rodzice, którzy mają obowiązek wychowywania swoich 
dzieci zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. 

 

3. Nauczyciele w swoich działaniach wychowawczych mają obowiązek kierowania się dobrem 
uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej 
ucznia (ustawa o systemie oświaty, art., 4). 

 

4. Szkoła motywuje uczniów do pracy i organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego 
sukces, tworząc uczniom warunki do rozwoju samorządności, aktywności i odpowiedzialności za 
własny rozwój. 

 

5. Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy – w szkole przestrzega się zasad demokracji 

i tolerancji, wpływa na dobre relacje międzyludzkie, promuje pozytywne zachowania. 

 
6. Placówka diagnozuje potrzeby uczniów i wspiera ich indywidualne dążenia i aspiracje. 

 

7. Pedagog szkolny wraz z nauczycielami podejmuje działania profilaktyczne w zakresie 
zapobiegania i eliminowania zachowań niepożądanych, w tym agresywnych i dyskryminacyjnych. 

 

8. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie rozpoznawania zagrożeń związanych z uzależnieniami  
i skutecznej interwencji. Podejmuje się działania edukacyjne w środowisku szkolnym we 
współpracy ze środowiskiem lokalnym (policją, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

Miejskim Centrum Wspierania Rodziny, Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, 
psychologami, terapeutami) polegające na dostarczaniu podstawowych informacji na temat 

profilaktyki narkomanii. 
 

 

IV. CELE WYCHOWAWCZE ORAZ FORMY I ŚRODKI ICH REALIZACJI 

Głównym celem wychowania jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia obejmujący: 

 rozwój intelektualny


 rozwój emocjonalny i duchowy


 społeczny
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 edukację prozdrowotną


 rozwój fizyczny


 edukację informacyjną
 

 

Realizacji następujących celów wychowawczych: 
 

1.W wymiarze intelektualnym: 
 

 budzenie ciekawości poznawczej i rozwijanie umiejętności twórczego i logicznego myślenia, 
rozumowania, argumentowania i wnioskowania

 ukazywanie wartości jako podstawy do rozwoju umiejętności

 rozbudzanie motywacji do nauki
 wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat
 kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy
 pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich 

twórczego wykorzystania oraz określeniu drogi dalszej edukacji
 kształcenie umiejętności spostrzegania i kojarzenia poprzez umiejętną obserwację, ćwiczenie 

pamięci i uwagi


 zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy.
 
Formy realizacji: 

- indywidualna praca uczniem zdolnym oraz z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, 

- organizowanie konkursów przedmiotowych,  
- udział w różnych formach imprez klasowych i szkolnych,  
- projekty edukacyjne,  
- prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac, występy, pokazy),  
- zajęcia dydaktyczno -wychowawcze,  
- koła zainteresowań, 

- indywidualizacja pracy szkolnej i domowej,  
- zajęcia w pracowniach przedmiotowych. 
 

 

2. W wymiarze emocjonalnym i duchowym: 
 

 kształtowanie umiejętności akceptacji siebie
 wprowadzenie ucznia w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, szacunku dla tradycji
 formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób

 uwrażliwienie na potrzeby i stany emocjonalne danej osoby

 kształtowanie empatii
 uczenie i ćwiczenie postaw asertywnych

 kształcenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz właściwej ekspresji uczuć i emocji


 kształtowanie emocjonalnego stosunku do kultury i przeszłości własnego kraju.
 

Formy realizacji: 
- zajęcia terapeutyczne i warsztatowe,  
- organizacja pomocy koleżeńskiej,  
- zajęcia z pedagogiem szkolnym,  
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- udział w akcjach humanitarnych,  
- zajęcia prowadzone przez pracowników PPP. 

 

3. W wymiarze społecznym: 
 

a ) życie w rodzinie:  

 kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny zjawisk interpersonalnych we 
własnej rodzinie

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, 

sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
b ) funkcjonowanie w grupie: 

 integrowanie zespołu klasowego
 tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie
 kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w 

życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość
 rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji
 kształtowanie tolerancji wobec innych postaw wyznaniowych, poglądów społeczno 

– moralnych; 
c ) życie w społeczeństwie:  

 rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, 
społeczności europejskiej

 wdrażanie do samorządności
 zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, 

w tym do angażowania się w wolontariat
 pomoc w odnajdywaniu przez uczniów swego miejsca w społeczeństwie;

d ) uczestnictwo w kulturze:  

 kultywowanie tradycji narodowych i rodzinnych
 zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu, ze szczególnym uwzględnieniem 

kultury własnego regionu;

e) edukacja patriotyczna i obywatelska:  
 wpajanie szacunku do tradycji i historii narodowej, symboli narodowych

 powiązania tradycji narodowych z tradycjami rodzinnymi
 wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej

i etnicznej  
 poznanie i otoczenie szacunkiem lokalnych miejsc pamięci narodowej

 prawa i obowiązki obywatelskie

 poznanie sylwetek osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju.

 

Formy realizacji: 
- działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych,  
- zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”,  
- zajęcia terapeutyczne i warsztatowe,  
- organizacja pomocy koleżeńskiej,  
- wycieczki klasowe,  
- pikniki rodzinne,  
- udział w imprezach okolicznościowych,  
- udział w akcjach charytatywnych,  
- organizacja i udział w imprezach sportowych.  
- wolontariat. 
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4 Edukacja prozdrowotna: 
 

 promocja zdrowego stylu życia

 kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych
 kształcenie postaw proekologicznych

 propagowanie zdrowego odżywiania się

 uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem od narkotyków

 poznanie problemów i potrzeb kolegów niepełnosprawnych, osób starszych i chorych
 poznanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz zachowań w kontakcie z 

przedmiotami niebezpiecznymi
 poszerzenie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, w tym o ratownictwo medyczne
 przekazywanie modeli aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

Formy realizacji: 

- zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne  
- akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe,  
- spotkania z pielęgniarką szkolną,  
- nauka pływania,  
- programy profilaktyczne,  
- realizacja programu „ Od kuchni do salonu”,  
- spotkania z policjantem,  
- karta rowerowa. 

 

5. Rozwój fizyczny: 

 

 uświadomienie uczniom znaczenia aktywność fizycznej dla zdrowia

 kształcenie sprawności fizycznej

 poznanie zasad zdrowego odżywiania

 zwrócenie uwagi na znaczenie higieny osobistej i czystości odzieży

 poznanie sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
 omówienie sposobów redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób 

konstruktywny
 poznanie przyczyn i skutków otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania 

sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.

 

Formy realizacji: 
 

-organizacja i udział w imprezach sportowych, 
 

-konkursy, akcje promujące aktywność ruchową, 
 
-programy edukacyjne, 
 

-programy profilaktyczne. 
 
 

 

5. Edukacja informacyjna 
 
 rodzaje mediów, ich istota i zasady funkcjonowania
 poznanie funkcji środków masowej komunikacji we współczesnym 

społeczeństwie informacyjnym
 stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki
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 oraz posługiwania się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych 
i zdrowotnych

 przygotowywanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów 
w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie

 uczenie krytycznej analizy informacji oraz bezpiecznego poruszania się w przestrzeni 
cyfrowej.

 

Formy realizacji: 
-korzystanie z wydawnictw informacyjnych, literatury popularno – naukowej, czasopism  
dziecięcych i młodzieżowych, Internetu, 

-zajęcia w pracowni komputerowej, 

-przygotowywanie dyplomów, ulotek, broszur i in. z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 
 

 

V. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM SKIEROWANE DO 

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW 
 
 

Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej  
 zwracanie podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: 

toalety, schody, szatnie itp.,
 informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków 

zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,
 obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy 

agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.
 wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania 

i negocjacji,
 natychmiastowa, zgodna ze Statutem Szkoły reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemocy i 

zachowania dyskryminacyjne.
 dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania 

konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji 

profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych



Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych 
 pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji 

informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem 
do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,

 podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów – godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w 
stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, muzeum itp.),

 współpraca z rodziną – inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów 
wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,

 realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania 
środków psychoaktywnych, przeciwdziałania agresji , rozwijania umiejętności interpersonalnych,

 wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych,

 organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,

 kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,

 systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.



Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych, 
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 organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, specjalistów

 pedagogizacja rodziców.



Zadania profilaktyczne rodziców 
Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w 
dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców : 

 każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz 
sumiennie realizowało obowiązek szkolny.

 rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby z pedagogiem 
szkolnym bądź Dyrektorem /zastępcą/ Szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.

 rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na 
celu doskonalenie metod wychowawczych.

 rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą 
w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie 
znajdować sposoby rozwiązywania problemów.
W zakresie realizacji działań profilaktycznych szkoła współpracuje z : 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

 Policją

 MOPS Głogów

 Sąd Rejonowy ds. Rodzinnych i Nieletnich  oraz kuratorzy sądowi

 Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”
 

 

CELE I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI  
Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:  

 w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w 
prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 
ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 
i substancji szkodliwych;



 w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu 
na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 
narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;



 w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano 

wczesne objawy używania środków i substancji uzależniających lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Cele szczegółowe programu  

 Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią


- Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci 
na drodze i w szkole.  
- Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania. 

- Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych. 

- Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły. 

- Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.  
- Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: pożar, zachowanie na szkolnym korytarzu, 
szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, boisku szkolnym. 
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- Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, picie 
alkoholu, zachowania agresywne. 

 

 Eliminacja zachowań agresywnych i przemocy w szkole


- Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole. 

- Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.  
- Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności 
asertywnych.  
- Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji. 

- Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych. 

-Wzbudzanie empatii, tolerancji, zachowań prospołecznych i antydyskryminacyjnych. 

- Pedagogizacja rodziców. 

 

 Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego


- Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole. 

- Edukacja prawna uczniów. 

- Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych. 

-Uwrażliwienie uczniów na akceptację odmienności. 

-Kształtowanie postaw tolerancyjnych i antydyskryminacyjnych. 

- Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej. 

 

 Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia


- Propagowanie zdrowego trybu życia. 

- Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

- Uświadomienie konieczności zachowania higieny pracy. 

- Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą. 

- Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia. 

 

 Profilaktyka uzależnień


- Kształtowanie postawy asertywnej. 

- Profilaktyka palenia papierosów. 

- Profilaktyka picia alkoholu. 

- Profilaktyka narkomanii (w tym dopalaczy), uzależnienia od komputera. 

- Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków. 

-Wdrażanie wybranych programów profilaktycznych. 

 

 Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju


- Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości. 

- Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. 

- Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań. 

- Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów. 

- Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń. 

-Pomoc uczniom w organizowaniu i planowaniu swojej pracy. 

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji. 

 

 Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach


- Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych. 

- Wdrażanie zachowań asertywnych.  
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-Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem. 

-Pomoc uczniom w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami. 

- Kształtowanie umiejętności szukania pomocy. 

Forma realizacji:  

 godziny wychowawcze

 lekcje przedmiotowe

 zajęcia z pedagogiem

 zajęcia warsztatowe z udziałem specjalistów

 zajęcia pozalekcyjne
 zajęcia w świetlicy środowiskowej

 uroczystości szkolne

 konkursy



Metody pracy: 
pogadanki, dyskusje, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców, treningi, zabawy 
psychologiczne, ankiety, konkursy, obserwacje, wywiady , rozmowy indywidualne i grupowe. 



Przewidywane efekty działań profilaktycznych: 

 uczeń uzyskuje wiedzę na temat zagrożeń oraz możliwości radzenia sobie z nimi
 uczeń zna zagrożenia, jakie stwarza używanie alkoholu, nikotyny i środków odurzających i nie 

sięga po te środki
 uczeń jest objęty pełną i kompleksową pomocą psychologiczno- pedagogiczną
 uczeń identyfikuje się ze środowiskiem klasowym, szkolnym

 uczeń zna korzyści, płynących ze zdrowego trybu życia

 umie bezpiecznie funkcjonować  w szkole i domu

 wie jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.





VI. TREŚCI WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI 

PODCZAS GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I-III ORAZ VII  - VIII  

I ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH (KLASY III) 
 

 

Treści wychowawczo – profilaktyczne w klasach I - III 
 

OBSZAR: Relacje – przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie 
 

ZADANIA: 
 

 rozwijanie samorządności uczniów poprzez włączenie ich w różne sprawy szkoły.


 kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania 

ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury 

osobistej;


 kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;


 rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych 

doświadczeń;


 kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;


 przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;


 zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka 

szkolnej społeczności, rodziny i kraju,


 rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i 

potrzebującym, umiejętność rozwiązywania konfliktów i sporów;
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OBSZAR: Rozwijanie pracowitości i systematyczności - planowanie, systematyczność w uczeniu 

się, terminowość w wywiązywaniu się z obowiązków. 

 

ZADANIA: 
 motywowanie uczniów do systematycznej nauki,




 stosowanie na zajęciach pracy w grupach, zabaw integrujących i gier zespołowych oraz 
różnorodnych metod i technik wspomagających proces uczenia się,



 udział uczniów w zajęciach rozwijających,




 stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności,




 zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach,




 kształtowanie umiejętności samooceny,




 wyrabianie odpowiedzialności za powierzone obowiązki.


 

OBSZAR: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

 

ZADANIA:  
 kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej 
poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, 
szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, 
lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;




 kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość 
o język i kulturę wypowiadania się;



 kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;




 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, 
zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i 
europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;




 kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, 
wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, 
podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;




 inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań 
służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;




 przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, 
budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;




 przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych 
zainteresowań;




 wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji 
związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;



 kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;




 kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, 
rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i 
działania;




 kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, 
tradycji kulturowej oraz ich praw.



 

OBSZAR: Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych ( problemowych) 
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ZADANIA:  
 zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach 
nadzwyczajnych;




 kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości 
negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie-
czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących 
korzystania z komputera, Internetu i multimediów;




 przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, 
bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;




 przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania 
sytuacjom problemowym;



 kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.


 

OBSZAR: Zdrowie – edukacja zdrowotna 

 

ZADANIA:  
 zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;




 zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;




 przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym




i psychicznym; 
 kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;




 rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;




 kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;




 uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;




 kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się




w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

 

Treści wychowawczo – profilaktyczne w klasie VII - VIII 
 

i oddziałach gimnazjalnych (klasy III) 

 

 OBSZARY ZADANIA 

   KLASA VII KLASA II i III GIMNAZJUM 

1.  - zapewnienie uczniom bezpieczeństwa -wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, 

 Bezpieczeństwo: na terenie szkoły ( podczas przerw oraz - natychmiastowa reakcja na złe zachowanie 
   zajęć pozalekcyjnych), uczniów, 
   - zapewnienie uczniom bezpieczeństwa - kształtowanie postaw obowiązkowości 

   w sytuacjach zagrożenia, i odpowiedzialności, 

   - utrwalanie zasad właściwego - utrwalanie zasad właściwego zachowania w 

   zachowania, sytuacjach zagrożenia, 

   -kształcenie umiejętności radzenia -rozwijanie umiejętności podejmowania 

   sobie w sytuacjach zagrożenia, działań zgodnych ze zweryfikowanymi 

   -znajomość przepisów ruchu źródłami wiedzy, 

   drogowego i umiejętność stosowania -utrwalanie umiejętności 

   ich w praktyce, oceny konsekwencji podejmowanych działań 

   -rozwijanie umiejętności dla siebie i dla innych – określanie 
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             reagowania w sytuacjach   alternatywnych rozwiązań problemu, 

             kryzysowych, niesienia   -rozwijanie umiejętności prowadzenia 

             pomocy dotkniętym nimi   rozmowy w sytuacji konfliktowej, 

             osobom oraz minimalizowania ich  - nabycie umiejętności odpowiedniego 

             negatywnych skutków,   zachowania podczas ewakuacji, 

             -rozwijanie umiejętności   - znajomość istniejących zagrożeń oraz 

             lepszego rozumienia siebie   umiejętność prawidłowego zachowania się w 

             poprzez poszukiwanie   sytuacji kontaktu z substancjami 

             i udzielanie odpowiedzi   niebezpiecznymi. 

             na pytania: Kim jestem?   -znajomość przepisów ruchu drogowego- 

             Jakie są moje cele i zadania   umiejętność stosowania ich w praktyce-znaki 

             życiowe?     drogowe, które znamy i których 

                  przestrzegamy 

 2. Profilaktyka  -rozwijanie postaw   -propagowanie wiedzy na temat prawnych i 
            

 

opartych na odpowiedzialności za 
 

moralnych skutków  zachowań         
            

 

dokonywane wybory i postępowanie, posiadania, zażywania i rozprowadzania  ryzykownych,     

-dostarczenie wiedzy z zakresu prawa środków psychoaktywnych,  agresywnych     
     

dotyczącego postępowania w sprawach -rozwijanie umiejętności  
i przemocy w 

 

  nieletnich.     wykorzystywania elementów negocjacji i 
 

szkole: 
              

        -przeciwdziałanie ryzykownym  mediacji w sytuacji rozwiązywania 
              

             zachowaniom seksualnym,   konfliktów, 

             -uświadomienie   uczniom   problemu - znajomość zagrożeń występujących w 

             agresji i przemocy, w tym środowisku uczniowskim, 

             cyberprzemocy oraz sposobów radzenia - nabycie umiejętności rozpoznawania przez 

             sobie z nimi,    uczniów zachowań agresywnych oraz 

             -działania na rzecz ograniczenia agresji przeciwstawiania się tym zachowaniom, 

             i przemocy,    -znajomość konsekwencji niewłaściwego 

             -kształtowanie   postaw   i   zachowań wykorzystywania narzędzi technologii 

             prospołecznych, tolerancji oraz empatii, informacyjnej, 

             -wzmocnienie zachowań   -nabycie umiejętności samokontroli w 

             empatycznych,    sytuacjach o znamionach agresywnych, 

             -ukształtowanie i utrwalanie postaw -nabycie umiejętności aktywnego i 

             szacunku dla norm i wartości   bezpiecznego spędzania czasu, 

             społecznych, kulturowych i rodzinnych, -kształtowanie zachowań asertywnych, 

             -ukształtowanie postawy tolerancji  -wzmocnienie zachowań empatycznych, 

             wobec inności.    -ukształtowanie i utrwalanie postaw szacunku 

                  dla norm i wartości społecznych, kulturowych 

                  i rodzinnych, 

                  -ukształtowanie postawy tolerancji wobec 

                  inności, 

                  -zachęcanie do zwracania się 

                  do osób dorosłych o pomoc 

                  w sytuacjach trudnych. 

      

 3. Rozwijanie  -wzmacnianie motywacji do własnego -znajomość zasad dobrego wychowania i 
         

rozwoju, 
    

umiejętność stosowania ich w praktyce;  umiejętności        
             

-poznanie swoich mocnych i słabych -ukształtowanie postawy  współżycia        
     

stron, 
    

współodpowiedzialności za zespół (szkolny,  społecznego i        
   

-rozwijanie zainteresowań uczniów, 
 

klasowy),  rozwoju           

    

-kształtowanie postaw tolerancyjnych, -praca nad wytworzeniem pozytywnego  

osobistego: 
      

   - uwrażliwianie na potrzeby innych,  obrazu samego siebie – akcentowanie 
              

             -integrowanie społeczności klasowej i mocnych stron, odnoszenie sukcesów, 

             szkolnej,     -uświadomienie kierunku zainteresowań i 

             -umiejętność rozpoznawania uczuć i wspieranie ich rozwoju, 

             emocji,     -rozwijanie umiejętności rozpoznawania i 

             -zapobieganie nadmiernej absencji  ujawniania swoich emocji i uczuć, 

             uczniów,     - diagnozowanie przyczyn niepowodzeń 

             -uczenie szacunku do rodziców, ludzi szkolnych, 

             starszych, pracowników szkoły,  -rozwijanie umiejętności pomagania osobom 

                  14   



          -kształtowanie umiejętności niepełnosprawnym, 

          wchodzenia w interakcje z ludźmi- -integrowanie uczniów szkoły poprzez 

          zapewniające zadowolenie obydwu tworzenie warunków do różnorodnej ich 

          stron, aktywności-wolontariat, pomoc koleżeńska, 

          -kształtowanie umiejętności szukania -uczenie szacunku do rodziców, ludzi 

          inspiracji, rozwijania własnej starszych, pracowników szkoły, 

          kreatywności, -rozwijanie umiejętności dostrzegania 

          -rozwijanie odpowiedzialności za siebie pozytywnych aspektów działania 

          i innych (wolontariat). zespołowego poprzez docenianie różnic zdań, 

           wiedzy i doświadczeń, 

           -rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia 

           siebie jako jednostki, członka rodziny i 

           społeczeństwa. 

 4. Kultura – -popularyzowanie alternatywnych form -rozbudzanie wrażliwości poznawczej 
          

spędzania 
 

 wartości,  i estetycznej a przez to kształtowanie 
 normy, wzory czasu wolnego, refleksyjnej postawy wobec siebie jako 
        

-rozwijanie pozytywnego człowieka,  zachowań 
          

stosunku do procesu -przygotowanie do rozpoznawania           
          

kształcenia i samokształcenia,           podstawowych wartości i dokonywania 
          

-zaangażowanie w zdobywanie wiedzy           właściwej ich hierarchizacji, 
          

i umiejętności,           -popularyzowanie wiedzy           

-rozwijanie takich cech jak:           o różnicach kulturowych           
pracowitość,odpowiedzialność,           oraz rozwijanie umiejętności korzystania z           

prawdomówność, rzetelność           niej w kontakcie z przedstawicielami innych           

i wytrwałość,           narodowości,           
-umacnianie więzi ze społecznością           -poznanie środowiska i specyfiki swojego           

lokalną.           regionu,            

           - rozwój postaw patriotycznych związanych z 

           tożsamością kultury regionalnej, 

           -rozwijanie wrażliwości na problemy 

           środowiska regionalnego, 

           -kształtowanie szacunku dla więzi 

           społecznych wspólnoty regionalnej oraz 

           postaw prospołecznych, 

           -popularyzowanie wiedzy 

           i rozwijanie świadomości 

           na temat zasad humanitaryzmu, 

           -rozwijanie poczucia 

           odpowiedzialności społecznej poprzez 

           podejmowanie działań na rzecz lokalnej 

           społeczności, 

           - ukazanie wartości nauki i pracy w życiu 

           osobistym i społecznym, 

           - uświadomienie roli praw i obowiązków 

           jednostki w społeczności regionalnej. 

 5.Relacje  -kształtowanie umiejętności -rozwijanie umiejętności poszukiwania takich 

 – kształtowanie  wchodzenia w interakcje z ludźmi w rozwiązań, które stwarzają korzyści dla 
 postaw sposób obydwu stron, 
          

zapewniający zadowolenie obydwu -rozwijanie umiejętności  społecznych 
 

stron, dostrzegania pozytywnych aspektów działania           

          -kształtowanie umiejętności szukania zespołowego poprzez 

          inspiracji, docenienie różnic zdań 

          rozwijanie własnej kreatywności, i wiedzy, doświadczeń, 

          -rozwijanie odpowiedzialności za siebie specjalizacji, kompetencji, 

          i innych (wolontariat). -rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia 

           siebie 

           jako jednostki, członka 
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                   rodziny i społeczeństwa. 

                

 6. Rozszerzenie -kształtowanie postawy proaktywnej, -kształtowanie postawy nastawionej na 
                  

ale też odpowiedzialnej za swoje rozwiązywanie – charakteryzujące się  działań na rzecz   
                  

działania i decyzje, samoświadomością , wyobraźnią,  propagowania       
      

-kształtowanie umiejętności kreatywnością,  zdrowego trybu    
   

świadomego wyznaczania sobie -kształtowanie umiejętności wyznaczania  życia:               

            
konkretnych celów, sobie celów krótko- i długoterminowych,                   

                  -rozwijanie umiejętności hierarchizacji -rozwijanie umiejętności ustalania 

                  zadań, priorytetów, uwzględniając kryteria ważności 

                  -podnoszenie poczucia własnej i pilności, 

                  wartości poprzez określenie osobistego - umiejętność oceny własnych możliwości, 

                  potencjału, -rozwój poczucia odpowiedzialności za 

                  -stosowanie w praktyce zasad zdrowie własne i innych , 

                  zdrowego odżywiania się, -stosowanie w praktyce zasad zdrowego 

                  -znajomość sposobów aktywnego odżywiania się, 

                  spędzania czasu wolnego, -znajomość sposobów aktywnego spędzania 

                  -uświadomienie korzyści wynikających czasu wolnego, 

                  z aktywnych form spędzania czasu -uświadomienie sobie znaczenia ruchu w 

                  wolnego; życiu człowieka jako skutecznego sposobu 

                  -umiejętność świadomego korzystania dbania o zdrowie psychiczne, 

                  ze środków audiowizualnych(TV, -uświadomienie korzyści wynikających z 

                  komputer, Internet), aktywnych form spędzania czasu wolnego; 

                  -znajomość i umiejętność stosowania -umiejętność świadomego korzystania ze 

                  zasad higieny osobistej, środków audiowizualnych(tv, komputer, 

                  -kształtowanie świadomości własnego Internet), 

                  ciała uwzględnieniem zmian -znajomość i umiejętność stosowania zasad 

                  fizycznych i psychicznych w okresie higieny osobistej, 
                  dojrzewania. -znajomość i umiejętność stosowania zasad 
                   kształtujących właściwą postawę ciała 

                

 7. Profilaktyka - kształtowanie postaw asertywnych - kształtowanie postaw asertywnych wobec 
             

wobec propozycji inicjacji substancji propozycji inicjacji substancji  uzależnień-       
                  

uzależniających, uzależniających,  przeciwdziałanie  
  

-świadomość przyczyn sięgania po -świadomość przyczyn sięgania po środki  przestępczości i     
  

środki uzależniające, uzależniające,  

demoralizacji 
       

  - świadomość wpływu środków - świadomość wpływu środków  

nieletnich: 
           

    uzależniających na organizm młodego uzależniających na organizm młodego                   

                  człowieka, człowieka, 

                  -promowanie abstynencji, -promowanie abstynencji, 

                  -podejmowanie przez uczniów -podejmowanie przez uczniów świadomych 

                  świadomych decyzji w sprawie decyzji w sprawie używek, 

                  używek, -uczestnictwo uczniów w alternatywnych 

                   do uzależnień sposobach spędzania czasu 

                   wolnego. 

 8. Wdrażanie -walka z własnymi ograniczeniami, -walka z własnymi ograniczeniami, radzenie 
       

-radzenie sobie ze stresem, sobie ze stresem,  metod radzenia  
 sobie w    -kształtowanie umiejętności szukania -kształtowanie umiejętności szukania 
     

pomocy, pomocy,  trudnych   
    

-wdrażanie do aktywnego życia w -wdrażanie do aktywnego życia w klasie i  sytuacjach:  
                  

klasie i szkole, szkole,                   

                  -zapobieganie niepowodzeniom -zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. 
                  szkolnym.   

                     
 
 
 
 
 

 

16 



MODUŁ / BLOK CELE WYCHOWAWCZE 

PRZEDMIOTOWY  

Przedmioty - Kształtowanie postawy szacunku dla własnego języka ojczystego 
humanistyczne wyrażonej w dbałości o poprawność różnego rodzaju wypowiedzi. 

 - Dążenie do postawy eliminowania wulgaryzmów w języku ucznia. 

 - Zapoznanie z symbolami narodowymi, religijnymi i państwowymi; 

 wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie postawy szacunku wobec 

 innych. 

 - Rozwijanie postawy patriotycznej. 

 - Rozbudzenie zainteresowania przeszłością własną, swojej rodziny oraz 

 korzeniami rodzimej kultury. 

Przedmioty - Eksponowanie znaczenia matematyki dla rozwoju innych dziedzin nauki i 
matematyczno- w życiu codziennym. 

przyrodnicze - Kształtowanie nawyku dobrej organizacji pracy, systematyczności, 

 wytrwałości, dokładności, czytelności zapisu, sprawdzania odpowiedzi i 

 korygowania błędów. 

 - Ukazanie korzyści płynących z podejmowania wysiłku intelektualnego, 

 poczucia satysfakcji z wyników badań matematycznych. 

 -Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody i wartość życia. 

 - Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej 

 przyrody. 

 -Wyrabianie nawyków proekologicznych. 

 -Uczenie zwyczajów, obyczajów właściwych dla danego środowiska . 

Przedmioty -Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. 
artystyczne, sztuka - Budzenie szacunku dla dorobku kulturalnego własnego narodu i całej 

 ludzkości. 

 - Uświadomienie wielorakich funkcji sztuki w życiu jednostki i 

 społeczeństwa. 

 -Uwrażliwienie na piękno sztuki. 
 

 

VII. OPIS RÓŻNORODNYCH SYTUACJI ZMIERZAJĄCYCH DO 

REALIZACJI PRZYJĘTEGO SYSTEMU WARTOŚCI 

 

Dla osiągnięcia celów wychowawczych z przyjętego systemu wartości będziemy 

wykorzystywać uroczystości szkolne, godziny z wychowawcą, ( podczas których będziemy stosować 
dramę, „ burzę mózgów ”, treningi interpersonalne, warsztaty, pracę w grupie, pracę indywidualną, 

mapę pamięci, itp.) 

 

Od wychowania w naszej szkole jest nie tylko wychowawca, ale każdy nauczyciel, niezależnie 
od przedmiotu, którego naucza i rodzaju zajęć, które prowadzi. 

 

Do najważniejszych sytuacji wychowawczych wykorzystywanych poza 
przedmiotami dydaktycznymi należą:  

 Warsztaty na godzinach z wychowawcą,

 Zajęcia pozalekcyjne- w tym pomoc psychologiczno- pedagogiczną,
 Obchody świąt i rocznic szkolnych,

 Rytuał szkolny,

 Pomoc koleżeńska,

 Pomoc uczniom chorym (także w nauce),

 Pomoc osobom wskazanym przez MOPS,

 Zajęcia integracyjne.
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VIII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 
 

 ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY


- dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły i o wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej 
oraz opiekuńczej szkoły,  

- czuwa nad realizacją przez uczniów obowiązku szkolnego, 

- współpracuje z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców, 

- współpracuje z różnymi instytucjami mającymi wpływ na rozwój uczniów 
 
 

 NAUCZYCIEL


- systematycznie rozwija swój warsztat, 

- szanuje uczniów i sprawiedliwie ich ocenia, 

- wspiera uczniów swoją postawą i działaniami pedagogicznymi, 

-pozytywnie motywuje  do nauki, 

- wychowuje w duch demokracji, patriotyzmu oraz szacunku wobec drugiego człowieka, 

- uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 

-rozwija zainteresowania uczniów i ich zdolności, 

- uczy kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, 

- współpracuje z rodzicami. 
 
 

 ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY
 

Wychowawca klasy to rzeczywisty doradca ucznia, mistrz i przewodnik. Musi starać się być 
autorytetem dla swoich wychowanków i w tej roli nikt nie może go wyręczać, ani dyrektor szkoły, 
ani szkolny pedagog. 

 

a) Wychowawca klasy :  
- wspomaga wszechstronny rozwój osobowy uczniów w wymiarze psychicznym, społecznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,  
- diagnozuje potrzeby wychowawcze (samopoczucie w klasie, szkole), planuje pracę oraz ewaluację 

efektów 
 

- opracowuje plan wychowawczy wspólnie z rodzicami i uczniami, czuwa nad jego realizacją 

- rozpoznaje środowisko rodzinne ucznia i gromadzi informacje 

- kształtuje osobowość ucznia zgodnie z przyjętymi w szkole wartościami  
- współdziała z rodzicami uczniów (zebrania z rodzicami, konsultacje w / g ustalonego 

harmonogramu)  
- tworzy właściwy klimat wychowawczy, uwzględniając bieżące potrzeby uczniów i zaistniałe 

sytuacje  
- przygotowuje lekcje wychowawcze w formie ciekawych zajęć wynikających z programu 

wychowawczego szkoły  
- organizuje wspólne wyjścia, wycieczki i wyjazdy (np. do muzeum, po mieście i po najbliższej 

okolicy)  
- podtrzymuje tradycje klasowe 

- prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, buduje klimat zaufania 

- wdraża uczniów do stosowania metod aktywizujących do pracy na lekcjach  
- monitoruje postępy w nauce, zachęca do systematyczności i rzetelności w codziennej nauce i 

pracy  
- systematycznie kontroluje frekwencję uczniów (w przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia 

nieobecności ucznia w terminie, wychowawca klasy jest zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn 
nieobecności i zwłoki w usprawiedliwieniu z rodzicami)  

- inicjuje działania na rzecz klasy (troska o jej wystrój), szkoły 
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- stosuje niekonwencjonalne metody integrujące zespół klasowy (m.in. socjodrama, psychodrama, 
gry i zabawy integracyjne)  

-współpracuje z nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym 

- współdziała z dyrekcją szkoły w sprawach organizacyjnych i wychowawczych 

- współpracuje z biblioteką (w sprawach czytelnictwa i multimediów) 

- współdziała ze służbą zdrowia w sprawach zdrowia i higieny uczniów 

- prowadzi dokumentacji wychowawcy klasowego. 
 
 
b) Dokumentacja pracy wychowawcy klasowego to: 
 

1. Arkusze ocen, dziennik klasowy 

2. Plan pracy wychowawczej stworzony w oparciu o program wychowawczy szkoły 

3. Tematyka godzin wychowawczych 

4. Kalendarz imprez i wycieczek klasowych  
5. Informacje dotyczące ucznia, zeszyty kontaktowe ( lub e-dziennik), zeszyt wychowawcy 

zawierający informacje o uczniach i o klasie. 
 

 

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI


1. Rodzice: 
a) - systematycznie spotykają się z wychowawcą i nauczycielami na zebraniach ogólnych 

b) i indywidualnych, 

c) - aktywnie włączają się w życie klasy, uczestniczą w imprezach szkolnych, 

d) - ustalają działania wychowawcze z wychowawcą, 

e) - systematycznie wspomagają dziecko w przygotowaniach do szkoły,  
f) - szczerze i otwarcie poruszają nurtujące problemy podczas zebrań lub 

rozmów indywidualnych,  
g) - odpowiednio i szybko reagują na negatywne zachowania dziecka w szkole, 

h) - dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dziecko. 
 
 
2. Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez: 
 

a) Współdziałanie dyrektora i pedagoga szkolnego z Radą Rodziców. 

b) Zebrania klasowe. 

c) Pracę z rodzicami w następujących strukturach:  
 w prezydium Rady Rodziców

 plenarne posiedzenia Rady Rodziców

 zebrania w klasach i konsultacje w/g harmonogramu

d) Pokaz aktualnych osiągnięć uczniów, prezentacje projektów.  
e) Spotkania z psychologiem w/g potrzeb. 

f) Zapoznanie rodziców z lekturą pomagająca w wychowaniu (wystawki w holach szkoły). 

g) Udział rodziców w planowaniu, przeprowadzaniu imprez klasowych . 

h) Organizowanie z nauczycielami, radą osiedla imprez środowiskowych . 

i) Podtrzymywanie tradycji rodzinnych, tworzenie drzew genealogicznych wspólnie z rodzicami. 

j) Pedagogizacja rodziców. 

 

3. Zadania Rady Rodziców: 
 

a) reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowania 

szkoły 

b) współdecyduje o formach pomocy rodzicom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy 

w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły 

c) pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły 
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d) organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 
szkoły. 

 
 

  WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
 

1. Udział uczniów w konkursach miejskich, powiatowych, wojewódzkich, regionalnych, 
ogólnopolskich.  

2. Udział dzieci i młodzieży oraz nauczycieli w uroczystościach patriotycznych organizowanych 
na terenie miasta.  

3. Opiekę nad miejscami pamięci narodowej. 

4. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”. 

5. Spotkania z pielęgniarką środowiskową, policją.  
6. Poznanie historii regionalnej, narodowej poprzez różnorodne działanie, wywiady, 

inscenizacje, formy teatralne.  
7. Wycieczki edukacyjne. 

8. Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych. 

9. Zbieranie darów dla domu dziecka i inna pomoc ludziom potrzebującym.  
10. Aktywne włączanie się młodzieży do akcji charytatywnych, realizowanych przez MOPS, PCK i 

organizacje pomocowe.  
11. Współpraca z Biblioteką Miejską – propagowanie aktywnego czytelnictwa. 

12. Udział w działalności kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury. 
 
 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i 

grona pedagogicznego.  
2. Inicjuje działania dotyczące życia uczniów. 

3. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji. 

4. Angażuje uczniów do wykonywania prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska. 

5. Dba o dobre imię szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.  
6. Wyraża za pośrednictwem swoich opiekunów opinię dotyczącą problemów 

społeczności uczniowskiej.  
7. Proponuje zmiany w przepisach szkolnych. 

 

Pomoc dla Samorządu Uczniowskiego ze strony szkoły to: 

 

1. Udostępnienie pomieszczenia do pracy SU. 

2. Umożliwienie wydawania szkolnej gazety ( udostępnienie kserokopiarki, skanera,  
drukarki, komputerów, do świadczenia usług w zakresie kserowania, skanowania i drukowania za 
częściową odpłatnością).  

3. Umożliwienie korzystania ze szkolnego radiowęzła.  
4. Pomoc w organizacji różnych przedsięwzięć ( zbiórka odzieży, artykułów szkolnych, książek, 

zabawek, loterie),  
5. Stały kontakt z dyrekcją szkoły. 

 

 

 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Pedagog szkolny nie ma prawa „wchodzić” w obowiązki wychowawców klas; nie może wyręczać 
wychowawców, ale zgodnie z zarządzeniem MEN dot.. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
ma ona służyć pomocą wychowawcom, realizując następujące zadania: 

 

1. Inicjowanie, opracowanie programów profilaktycznych realizowanych w szkole przez 
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wyspecjalizowaną kadrę pozyskaną przez pedagoga lub z jego inicjatywy, 
wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów.  

2. Pozyskanie kadry do realizacji trudniejszych programów profilaktycznych.  
3. Psychologiczno – pedagogiczna pomoc rodzinie, jeśli trzeba, także w 

warunkach środowiska rodzinnego ucznia.  
4. Indywidualna praca z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. 

5. Współdziałanie z regionalną poradnią psychologiczno- pedagogiczną:  
 kierowanie na badania pod kątem dysortografii i dysleksji;
 kierowanie na badania psychologiczno - pedagogiczne, ustalanie 

harmonogramu badań;

6. Współdziałanie z Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich oraz  z miejscową policją.  
7. Badanie (np. poprzez ankietę) danego problemu w całej szkole (bez wyręczania 

wychowawcy klasy, który ma obowiązek sam rozpoznawać i diagnozować własny 
zespół klasowy).  

8. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na pomoc uczniom w trudnej 
sytuacji finansowej i zdrowotnej.  

9. Zapewnienie opieki w świetlicy szkolnej wszystkim uczniom dojeżdżającym. 

10. Współuczestniczenie w tworzeniu szkolnego programu wychowawczego.  
11. Reprezentowanie interesów każdego, ucznia gimnazjum, obrona jego praw w przypadkach 

ich naruszania przez świat dorosłych.  
12. Podejmowanie mediacji w przypadku konfliktów interpersonalnych w relacjach 

uczeń nauczyciel, rodzic - nauczyciel.  
13. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów gimnazjum i tworzenie warunków do 

alternatywnego spędzania czasu przez młodzież jako skutecznej formy przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologii społecznej.  

14. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów.  

15. Zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

 
 

IX. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM 
 

I KULTURALNYM. OPIS WYBRANEGO RYTUAŁU SZKOLNEGO 
 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 Sprzątanie Świata

 Imprezy integracyjne organizowane wspólnie z „Arką”

 Dzień Chłopaka

 Akcja Góra Grosza

 Dzień Edukacji Narodowej

 Apel z okazji Święta Niepodległości
 Jasełka, spotkanie wigilijne

 Walentynkowa poczta zakochanych

 Obchody Międzynarodowego Dnia Liczby 

 Powitanie Wiosny – dzień samorządności
 Głogów - moje miasto

 Dni Teatru,

 Światowy Dzień Ziemi

 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – Maja

 Dzień Dziecka

 Uroczystość  Gala Sukcesu
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 Inne, wynikające z realizacji programów, współpracy z instytucjami i środowiskiem lokalnym.
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X. ZASADY OCENIANIA 
 

Zasady oceniania uczniów, kary i nagrody, prawa i obowiązki uczniów określają Wewnątrzszkolne 
Zasady Oceniania (WZO) oraz kodeks życia wewnątrzszkolnego. Wymagania przedmiotowe 
ustalają Przedmiotowe Zasady Oceniania. 

 

XI. KODEKS ŻYCIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uczniowie mają prawo do: 

 Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole

 Poszanowania swojej godności i dobrego imienia

 Jawnej , rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce
 Przejawienia własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwijania 

zdolności i zainteresowań
 Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami
 Korzystania z pomieszczeń szkolnych w czasie wolnym od zajęć , o ile znajduje się wówczas 

pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły
 Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

 

2. Uczniowie mają obowiązek : 

 Przestrzegania prawa szkolnego

 Chronienia własnego życia i zdrowia

 Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych
 Przebywania w czasie zajęć lekcyjnych na terenie szkoły i nie opuszczania tego terenu od 

początku pierwszej lekcji do czasu trwania ostatniej w planie zajęć uczniów
 Stosowania się do zasad kultury współżycia wobec uczniów, nauczycieli i innych osób

 Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły
 Dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd

 Ponosić odpowiedzialność za naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody

 

B. SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. Uczniowie mają prawo do:  
 Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu, działającego na 

podstawie uchwalonego regulaminu
 Pomocy organizacyjnej i merytorycznej opiekuna samorządu , szczególnie w zakresie 

przestrzegania reguł demokracji 
2. Uczniowie mają obowiązek:  
 Traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby 

godne zaufania i odpowiedzialne
 Stosowanie się do uchwalonego przez samorząd regulaminu
 Respektowania uchwał samorządu lub odwoływania go , jeżeli nie spełniłby swoich funkcji

 

C. LEKCJA 

1. Uczniowie mają prawo do: 

 Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji

 Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności 
2. Uczniowie mają obowiązek: 

 Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia

 Sumiennego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych
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 Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych

 Wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy na czas trwania zajęć lekcyjnych

 Uzupełnienia braków wynikających z absencji

 

D. SALA LEKCYJNA 

1. Uczniowie mają prawo do:  
 Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu 

uzgodnionego z wychowawcą
 Kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę 
2. Uczniowie mają obowiązek: 

 Pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku

 Dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe
 Niezwłocznego zgłoszenia nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy 

dydaktycznych

 

E.  ODPOCZYNEK 

1. Uczniowie mają prawo do : 

 Odpoczynku podczas przerwy międzylekcyjnej
 W czasie przerwy, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku 

szkolnym
 Przerw świątecznych i ferii bez zadawanych prac domowych. 
2. Uczniowie mają obowiązek: 

 Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 Dbania o kulturę zachowania i kulturę języka

 Zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia

 

F. PRACE DOMOWE 

1. Uczniowie mają prawo do: 

 Uwzględnienia przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości

 Ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe 
2. Uczniowie maja obowiązek: 

 Starannego i sumiennego odrabiania prac domowych

 

G. ZESZYT PRZEDMIOTOWY 

1. Uczniowie mają prawo do: 

 Ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy. 
2. Uczniowie mają obowiązek: 

 Starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli

 

H. ZASADY USTALANIA NORM Z PRZEDMIOTÓW I OCENY 

ZACHOWANIA OKREŚLA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

I. REGUŁY ŻYCIA W SZKOLE 

1. Przed wejściem do klasy 
 Uczniowie ustawiają się w sposób uporządkowany przed klasą.

 

2.  W czasie lekcji  
 Uczeń odpowiada z ławki siedząc lub stojąc, chyba, że istnieje powód do wezwania go do 

tablicy, mapy.
 Uczeń nie musi odpowiadać o ile jest posiadaczem „szczęśliwego numerka”.
 W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną pracę kontrolną lub sprawdzian pisemny, w 

ciągu tygodnia nie może ich być więcej niż trzy.
 

23 



 Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego, (telefon musi być wyłączony loub 
wyciszony). 

( W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego w czasie lekcji, z wyjątkiem 
sytuacji wskazanych przez nauczyciela).  
UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO NA LEKCJACH BĘDZIE KARANA UWAGĄ 
WPISANĄ DO DZIENNIKA (co trzecia taka uwaga skutkuje naganą wychowawcy)  

 Uczeń nie może spożywać posiłków, żuć gumy.
 Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła– wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie 

nauczyciela.
 Lekcja kończy się na wyraźne polecenie nauczyciela.
 Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a 

kontrolują dyżurni.
 Szczególne zasady zachowania w pracowniach specjalistycznych, biblioteki i świetlicy szkolnej 

odrębne regulaminy wywieszone w tych pomieszczeniach.

 

3. Nieobecności 
 

 Rodzice usprawiedliwiają wszelkie nieobecności w zeszycie kontaktowym 
( usprawiedliwienia podpisuje rodzic i wychowawca) lub poprzez e-dziennik.  

 Usprawiedliwienia należy dokonać w dniu powrotu ucznia do szkoły po okresie nieobecności, w 
szczególnych przypadkach do 3 dni.

 Usprawiedliwienie spóźnienia na lekcję powinno nastąpić w bieżącym dniu lub najdalej w dniu 
następnym.

 Ucznia może zwolnić z zajęć lekcyjnych wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził 
lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. 
Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub 
własnej decyzji nauczyciela.

 Obecność ucznia niećwiczącego na lekcji wychowania fizycznego jest obowiązkowa tak jak na 
każdej innej lekcji.

 O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
 Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub przedmiotu, z którego są zwolnieni w 

świetle prawa przebywają w tym czasie w czytelni lub świetlicy szkolnej.

 

4. Strój szkolny 
 

CAŁOŚĆ UBIORU UCZNIA MUSI BYĆ CZYSTA, SCHLUDNA I ESTETYCZNA; 

 

Dyrektor szkoły w szczególnych dniach może podjąć decyzję o innym stroju uczniowskim niż 
codziennym. 

 

Strój codzienny 

Dziewczęta:  

 odpowiednia do pogody garderoba (t-shirt, bluzka, bluza, sweter) z krótkim lub długim 
rękawem, w stonowanych kolorach, bez wulgarnych i niestosownych napisów, zasłaniająca 
dekolt, długość co najmniej do połowy bioder (zasłaniająca brzuch) , spodnie lub spódnica
(nie mini)  

 buty bezpieczne, na płaskiej podeszwie, niepozostawiające śladów na podłodze, (w dni 
deszczowe oraz w okresie jesień – wiosna, od chwili ogłoszenia takiego obowiązku przez 
dyrektora, obowiązuje obuwie zmienne),  

 kolczyki jedynie w uszach, bezpieczne- niewiszące,
 biżuteria skromna,

 paznokcie krótkie, niemalowane na jaskrawo (najlepiej kolorem cielistym), niezdobione,
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 bez makijażu i ekstrawaganckich fryzur;

 

Chłopcy:  

 odpowiednia do pogody garderoba- t-shirt, bluza- z krótkim lub długim rękawem, w 
stonowanych kolorach, bez wulgarnych i niestosownych napisów,, spodnie długie lub krótkie 
jednokolorowe, w kolorach wymienionych powyżej

 buty niepozostawiające śladów na podłodze (w dni deszczowe oraz w okresie jesień – wiosna, 
od chwili ogłoszenia takiego obowiązku przez dyrektora, obowiązuje obuwie zmienne)

 biżuteria skromna, bez kolczyków

 bez ekstrawaganckich fryzur.

 

Strój galowy 
Obowiązuje w dniach: rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, podczas apeli szkolnych z  

okazji świąt państwowych: 3 maja i 11 listopada oraz sprawdzianów na zakończenie szkoły. 

Dziewczęta:  

 biała bluzka, spódnica (najkrótsza ok. 5 cm nad kolano) albo spodnie granatowe lub czarne, 
ewentualnie elegancka ciemna suknia (typ mała – czarna)

 buty bezpieczne, niepozostawiające śladów na podłodze, mogą być na niewysokim obcasie,

 pozostałe ustalenia jak w stroju codziennym.

 

 biała koszula z długim lub krótkim rękawem, ewentualnie krawat, spodnie długie, granatowe 
lub czarne lub garnitur.

 pozostałe ustalenia jak w stroju codziennym.
 

 

Strój na lekcje wychowania fizycznego  
Biała koszulka, spodenki do kolan dowolnego koloru, białe skarpetki, obuwie zmienne (halówki, 
tenisówki, adidasy z jasną podeszwą), dres sportowy (pod dresem musi być strój sportowy).  
Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na sportowe o jasnej 
podeszwie 

 

 

5.  Savoir – vivre 
 

 Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach.

 Odzywa się kulturalnie i z szacunkiem, nie używa wulgaryzmów.

 Używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
 Pomaga pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym.
 W stołówce przestrzega regulaminu.

 W szkole uczeń nie może nosić nakryć głowy.

 Uznaje czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost).

 Nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej i słownej.
 Nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych  przedmiotów.

 Podczas przerwy obowiązuje zakaz głośnego odtwarzania muzyki.
 

Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych. 

 

6.  Inne  

 Rejestracja obrazu i dźwięku na terenie szkoły może odbywać się za zgodą dyrektora szkoły, 
nauczyciela lub osób nagrywanych. Jeżeli uczeń narusza te reguły nauczyciel odbiera uczniowi 
urządzenie i przekazuje dyrektorowi szkoły, który może sprawdzić treść zapisu. Uczeń może 
odebrać urządzenie po zakończonych lekcjach.
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7.  Nagrody i kary 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

Klasy I-III 
 

1.Uczeń może być nagradzany za:  
a) Wyróżniające osiągnięcia edukacyjne i wzorowe zachowanie;  
b) Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych;  
c) Aktywność i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, klasy i środowiska lokalnego;  
d) Działania na rzecz promocji szkoły;  
e) Nienaganną frekwencję. 

 

2.Formy nagradzania uczniów:  
a) Pochwała ustna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela na forum klasy;  
b) Pochwała pisemna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela w 

dzienniku elektronicznym lub zeszycie kontaktowym  
c) Pochwała ustna udzielona przez dyrektora szkoły na apelu;  
d) List pochwalny do rodziców podpisany przez dyrektora szkoły;  
e) Dyplom lub nagroda rzeczowa przyznawana na zakończenie roku szkolnego. 

 

3. Uczeń może być ukarany za:  
a) Stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego oraz innych;  
b) Umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych;  
c) Wymuszenia, pobicie, zastraszanie, poniżanie i zachęcanie do bójek;  
d) Nierespektowanie regulaminów obowiązujących w szkole;  
e) Dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności;  
f) Lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły  
g) Uniemożliwienie nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudnienie zdobywania wiedzy 

pozostały uczniom;  
h) Nagminne spóźnienia się;  
i) Wulgarne słownictwo i zachowanie;  
j) Kłamstwo, oszustwo, oszczerstwo. 

 

4.Kara może być udzielona w formie:  
a) Ustnego upomnienie nauczyciela;  
b) Pisemnego upomnienia sporządzonego przez nauczyciela w zeszycie kontaktowym ucznia 

lub dzienniku elektronicznym;  
c) Wezwania przez wychowawcę rodziców ( prawnych opiekunów) do szkoły i 

przeprowadzenia z nimi rozmowy na temat dziecka;  
d) Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) na rozmowę do pedagoga szkolnego. 

 

 

Klasa VII oraz oddziały gimnazjalne (klasa II i III)  

 Rodzaje nagród


 Pochwała wychowawcy klasy

 Pochwała Dyrektora Szkoły
 Wyróżnienie wobec całej szkoły

 Dyplom 
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 List pochwalny

 Nagrody książkowe i rzeczowe

 Świadectwo z wyróżnieniem

 Nagrody sponsorowane 

 Nagrody utrzymuje uczeń za


 Bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 Osiągnięcia w międzyszkolnych oraz szkolnych konkursach i zawodach sportowych

 Reprezentowanie szkoły na zewnątrz

 Aktywność społeczną na rzecz klasy, szkoły , środowiska

 Udział w akcjach charytatywnych 

 Z propozycją nagrody może wystąpić


  Wychowawca klasy lub świetlicy 

  Opiekun organizacji szkolnej lub koła przedmiotowego, koła zainteresowań 


  Pedagog szkolny, bibliotekarz 

  Samorząd uczniowski 


 Rodzaje kar


 

 Upomnienie nauczyciela ,wychowawcy

 Upomnienie wychowawcy wobec klasy



 Nagana wychowawcy z wpisem do dziennika,
 Obniżenie oceny zachowania połączone z działalnością kompensacyjną ucznia na rzecz klasy 

lub szkoły ,
 Rozmowa ostrzegawcza w obecności nauczyciela i rodziców, a w razie potrzeby - z udziałem 

przedstawicieli zewnętrznych instytucji wychowawczych ( Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej , kuratora sądowego , Policji ),

 Upomnienie (ustne) Dyrektora z równoczesnym zawieszeniem prawa do reprezentowania 
szkoły na zewnątrz, z

 Zakaz przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
 Nagana (pisemna) Dyrektora stanowiąca załącznik do arkusza ocen. O terminie zatarcia wpisu 

decyduje Dyrektor.
 Przeniesienie ucznia do równoległej klasy

 Wniosek do kuratora oświaty o przeniesieniu ucznia do innej szkoły 

 Karę wymierza się uczniowi za


 Lekceważenie obowiązku szkolnego

 Zachowanie łamiące zasady współżycia szkolnego i społecznego

 Zachowanie wywierające szkodliwy wpływ na innych uczniów

 Łamanie porządku prawnego 

 Obowiązkiem ustalającego karę jest poinformowanie o tym fakcie rodziców ucznia




 Tryb odwoławczy


 Uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie:

1) do wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, jeżeli jego prawa naruszył inny uczeń ,  
2)do dyrektora szkoły za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych), jeżeli jego prawa 

naruszył nauczyciel lub inny pracownik szkoły  
3)do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem rodziców (opiekunów, prawnych), 

jeżeli jego prawa naruszył dyrektor szkoły. 
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Skarga powinna zostać wniesiona w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zdarzenia,  

 Uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie bezpośrednio 
do pedagoga lub psychologa szkolnego jako osób zaufania publicznego na zasadzie 
powiadomienia i w celu uzyskania wsparcia.

 W przypadku spraw spornych w pierwszej kolejności powinni dążyć się do ich załatwienia w 
drodze porozumienia bezpośrednio przez osoby zainteresowane lub za pośrednictwem 
mediatorów. Mediacje mogą prowadzić: wychowawca klasy, samorząd uczniowski, pedagog 
i psycholog.  

 Skargi powinny zostać rozpatrzone wg kompetencji w terminie: 
1/przez nauczyciela w ciągu 3 dni
2/przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni 

3/przez organ prowadzący szkole – na zasadzie odrębnych przepisów 
 W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic (opiekunowie prawni) uznają, że skarga 

została rozpatrzona niezgodnie z prawem szkolnym, mają prawo do wniesienia w ciągu 
3 dni zażalenia podając, jakie przepisy zostały naruszone.:
 na rozstrzygnięcie ustanowione przez nauczyciela  do dyrektora szkoły,



 na rozstrzygniecie ustanowione przez dyrektora do organu prowadzącego szkołę. Decyzja organu 
prowadzącego szkołę jest ostateczna.



 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według 
potrzeb. Ma charakter otwarty.





 Rada Pedagogiczna może wprowadzić zmiany w KODEKSIE ŻYCIA 
WEWNĄTRZSZKOLNEGO w trakcie roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.



 Rada Pedagogiczna wprowadza zmiany w KODEKSIE ŻYCIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO w 
formie aneksu lub tekstu jednolitego.



 Propozycje zmian w KODEKSIE ŻYCIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO mogą 
przedkładać Radzie Pedagogicznej nauczyciele, przewodniczący Rady Rodziców i 
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.



 FORMY EWALUACJI:


- obserwacja (wychowawcy klas) 
- ankiety dla uczniów 

- ankiety dla rodziców 

- wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) 

- rozmowy z uczniami 

- rozmowy z rodzicami 

- analiza dokumentów 

- obserwacja i ocena zachowań. 

 

ZA REALIZACJĘ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY odpowiadają wszyscy 

pracownicy pedagogiczni szkoły, we współpracy z rodzicami, Samorządem Uczniowskim, 

pozostałymi pracownikami szkoły i organizacjami służącymi dzieciom. Zobowiązani zostali do 
stworzenia indywidualnych planów wychowawczych z uwzględnieniem w/w zadań i założeń. 

 

Przewodniczący  
Rady Rodziców 

 

Przewodniczący  
Samorządu uczniowskiego 

 

Przewodniczący 

Rady Pedagogicznej 
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