
 

 

Program wychowawczy  
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Rok szkolny 2016/2017 

 



I. Misja szkoły 

1. Rzetelnie przygotowuje do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie. 

 

2. Otwarta na współpracę. 

 

3. Przyjazna uczniowi. 

 

II. Sylwetka ucznia, absolwenta 

1. Zna swoje środowisko społeczne i przyrodnicze, rozumie konieczność dbania o przyrodę. 

 

2. Umie komunikować się ze środowiskiem. 

 

3. Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym. 

 

4. Dba o swoje zdrowie i rozwój sprawności fizycznej. 

 

5. Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, małej ojczyzny, narodu, Unii Europejskiej.  

 

6. Zna swoje mocne strony. 

 

7. Prezentuje postawy takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość. 

 

8. Potrafi współdziałać w zespole. 

 

9. Jest kreatywny, przedsiębiorczy, podejmuje nowe inicjatywy. 

 

10. Przedstawia postawę obywatelską. 

 

11. Prezentuje postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

 

12. Potrafi odróżnić dobro od zła. 

 

13. Rozumie znaczenie wolności, autorytetów i wzorów osobowych. 

 

14. Korzysta z nowoczesnych technologii informacyjno - komputerowych. 

 

15. Komunikuje się w języku ojczystym i obcym. 

 

III. Zadania 

1. Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym 

tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. 

 

2. Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń- 

szkoła- dom rodzinny. 



3. Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka. 

 

4. Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości  

w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy. 

 

5. Poszanowanie godności dziecka, zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych 

 i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, 

rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 

ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności 

twórczej. 

 

6. Wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności 

matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu 

problemów. 

 

7. Dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia 

świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości 

korzystania z nich. 

 

8. Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

 

IV. Powinności wychowawcy klasy  

1. Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki zgodnej 

z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły. 

 

2. Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych 

zachodzących w klasie, wspomaganie i prowadzenie uczniów zdolnych i mających 

trudności w nauce. 

 

3. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. 

 

4. Integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy. 

 

5. Udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, 

rodzinnych i szkolnych. 

 

6. Obserwowanie i ocenianie zachowań uczniów, organizowanie sytuacji wychowawczych 

stwarzających możliwości. 

 

7. Integrowania klasy, kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażanie do współdziałania, 

poszerzania zainteresowań (imprezy klasowe, wycieczki, wspólne wyjścia do kina, teatru 

itp.). 

 

8. Organizowanie (w miarę możliwości) różnych form pomocy dla uczniów np.: pomocy 

koleżeńskiej w nauce, pomocy materialnej. 

 



9. Utrzymywanie współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich w wychowaniu dzieci, 

 w szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, 

uczniem a nauczycielem. 

  

V. Powinności wychowawcze nauczycieli przedmiotów  

Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych 

sytuacji wychowawczych. 

1. Uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, przestrzegania 

obowiązujących norm, pracowitości. 

 

2. Stwarzać uczniom warunki do wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 

 

3. Podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania w nich 

samokrytycyzmu. 

 

4. Uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie. 

 

5. Zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego. 

 

6. Uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 

 

7. Dbać o poprawne wyrażanie się uczniów. 

 

Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych do ukazywania. 

1. Wartości ogólnoludzkich, które mogą być drogowskazem w życiu człowieka. 

 

2. Przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, 

sytuacji, problemów i idei. 

 

3. Procesu podejmowania decyzji i ich skutków. 

 

4. Rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów.  

 

5. Tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka. 

 

6. Wartości rodzinnych w życiu człowieka. 

 

7. Piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami 

cywilizacji. 

 

8. Osiągnięć człowieka, będących skutkiem jego pracy i zaangażowania. 

 

9. Znaczenia norm moralnych w życiu człowieka. 



 

10. Zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody i cywilizacji oraz sposobów ich uniknięcia. 

VI. Okresowe tematyczne programy wychowawcze  

Na początku każdego roku szkolnego zespół nauczycieli opracowuje plan pracy szkoły wraz z 

załącznikami: 

- uroczystości szkolne, 

- wykaz konkursów szkolnych. 

Na podstawie powyższych dokumentów wychowawca tworzy plan pracy wychowawcy klasy 

realizowany w danym roku szkolnym. 

W celu zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Gostyninie w roku szkol. 2014/2015 realizuje rządowy program 

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”.   

VII. Współpraca z rodzicami 

Każdy wychowawca ma obowiązek prowadzić zeszyt wychowawcy klasy, w którym 

odnotowana jest tematyka spotkań z rodzicami. W ciągu roku wychowawca organizuje co 

najmniej 4 spotkania z rodzicami 

Szkolny zestaw programów nauczani, program wychowawczy szkoły oraz program 

profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w 

podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak 

każdego nauczyciela. 

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również zadania 

opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. 

 

VIII. Ewaluacja programu wychowawczego 

 

Ewaluacja programu wychowawczego dokonywana będzie w miarę potrzeb i określona  

w „Planie nadzoru” 

Ustała się następujące sposoby ewaluacji: 

-    ankiety, 

-    wypowiedzi nauczycieli, 

-    opinie nadzoru pedagogicznego, 

-    opinie samorządu szkolnego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI 

 

Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. 

Celem programu jest ochrona społeczności szkolnej przed przejawami przemocy, a także 

wskazanie norm postępowania bez przejawów wandalizmu, oraz korzystania z różnych 

używek. 

  

CELE PROGRAMU 

  

1. Przeciwdziałanie i redukowanie przemocy w szkole, domu i środowisku lokalnym dla 

uzyskania przyjaznych więzi międzyludzkich w relacjach uczeń —uczeń, nauczyciel 

 —uczeń, dziecko — rodzic, kolega — koleżanka itp. 

 



2. Przeciwdziałanie i redukowanie przejawów wandalizmu i nieposzanowania mienia 

własnego, szkoły, społecznego. 

 

3. Wyrobienie nawyku troski i poszanowania zdrowia własnego jak i innych. 

 

4.  Uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości palenia tytoniu, spożywania 

alkoholu, zażywania narkotyków oraz ich negatywnym wpływie na organizm człowieka. 

  

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

1. Podejmowanie środków zaradczych mających na celu zredukowanie negatywnych 

skutków, wynikających z zagrożenia dzieci przemocą w szkole, domu, środowisku 

lokalnym; wandalizmem oraz wszelkiego rodzaju uzależnieniami. 

 

2. Modelowanie określonego typu zachowań za pomocą uporządkowanego zbioru zasad 

postępowania. 

 

3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu kształtowanie odpowiednich, 

pożądanych postaw wobec zjawisk: przemocy, wandalizmu, uzależnień. 

 

4. Podjęcie współpracy z rodzicami. 

 

5. Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Komendą Policji, Sądem 

Rejonowym. 

 

6. Wzbogacanie wiedzy nauczycieli. 

 

7.  Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców. 

 

8. Aktywna postawa pracowników szkoły, rodziców a także uczniów wobec przejawów 

przemocy, wandalizmu oraz uzależnień. 

 

9. Przygotowywanie ściennych gazetek tematycznych. 

  

CEL PIERWSZY SZCZEGÓŁOWY 

Redukcja wszelkich zjawisk przemocy i przejawów wandalizmu. 

  

GŁÓWNE HASŁO 

Szkoła naszym drugim domem — szanujemy siebie nawzajem i wszystko co nas otacza. 

  



SPOSOBY OSIĄGNIECLA CELU 

  

1. Przypomnienie treści deklaracji Nasz szkoła bez nałogów. 

 

2. Wywieszenie listy obowiązujących zasad na tablicy ściennej SU. 

 

3. Zapoznanie z zasadami wszystkich uczniów na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

 

4. Systematyczne uczenie dzieci samokontroli i sposobów radzenia sobie z własnymi 

emocjami. 

 

5. Poprawa więzi uczniowskich, szkolnych oraz rodzinnych. 

 

6. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo wraz z umiejętnością 

przewidywania skutków zachowań własnych. 

 

7. Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi. 

 

8. Wdrażanie zasady nie używania przemocy.  

 

9. Poszanowanie mienia własnego. 

 

10. Umacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie społeczne 

 

11. Egzekwowanie ogólnie przyjętych norm postępowania przez wszystkich uczestników 

programu (uczniów, nauczycieli, rodziców). 

 

CEL DRUGI SZCZEGÓŁOWY 

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat szkodliwego wpływu tytoniu, alkoholu, narkotyków na 

organizm człowieka oraz konieczności troski o własne zdrowie. 

  

GŁÓWNE HASŁO 

Życie bez nałogów — to zdrowe życie. 

  

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU 

  

1. Realizacja elementów programów profilaktycznych, np.: Drugi elementarz; Nie pal przy 

mnie proszę, Edukacja antynikotynowa. 



 

2. Wykorzystanie przez nauczycieli scenariuszy lekcji ukierunkowanych na problemy 

istniejących zagrożeń i uzależnień. 

 

3. Poszerzenie wiedzy pedagogów poprzez udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego. 

 

4. Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców na temat uzależnień oraz zdrowego trybu 

życia. 

 

5. Organizowanie przez wychowawców spotkań dla uczniów i rodziców z przedstawicielami 

policji, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, pracownikami służby zdrowia. 

  

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA UCZNIÓW  

1. Przypomnienie norm zachowań obowiązujących wszystkich uczniów i egzekwowanie ich 

przez wychowawcę. 

 

2. Zajęcia edukacyjne o charakterze warsztatowym na tematy dotyczące agresji przemocy, 

radzenie sobie z emocjami, asertywności, praw człowieka, tolerancji, alkoholizmu, 

narkomanii i innych uzależnień, zdrowego stylu życia, radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

Działaniom edukacyjnym towarzyszyć mogą również działania ogólnoszkolne: 

1. Obchody dnia bez przemocy ( 5 czerwca). 

 

2. Konkursy plastyczne promujące podejmowaną tematykę. 

 

3. Projekcje filmów o poruszanej problematyce. 

 

4. Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji.  

 

5. Przygotowanie edukacyjnych przedstawień teatralnych przez starszych uczniów lub 

korzystanie z ofert teatrów profilaktyki. 

 

6. Zorganizowanie w klasach dyskusji na temat nałogów i tego, co szkoła może zrobić, aby 

lepiej przed nimi chronić. 

  

KSZTAŁTOWANIE KULTURY PEDAGOGICZNEJ RODZICÓW 

1.  Aktywne włączanie rodziców we wszystkie działania podejmowane przez szkołę. 



 

2. Poinformowanie rodziców o procedurach postępowania wobec dzieci zachowujących się 

agresywnie oraz stosujących przemoc w stosunku do rówieśników. 

 

3. Organizacja spotkań z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Policji 

 i przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą.  

 

4. Podejmowanie podczas spotkań z rodzicami tematów dotyczących problemów zespołu 

klasowego. 

  

  

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RADY PEDAGOGICZNEJ 

1.  Zapoznanie Rady Pedagogicznej z założeniami programu profilaktyki. 

 

2. Analizowanie przypadków agresji i przemocy przez Zespół Wychowawczy. 

 

3. Interwencja pracowników szkoły we wszystkie przejawy przemocy, wandalizmu, 

pojawiających się uzależnień. 

 

4. Ustalenie terminów „ dni otwartych” dających możliwość indywidualnego kontaktu  

z rodzicami. 

 

5. Organizacja czasu wolnego dzieci - zajęcia pozalekcyjne. 

W wyniku realizacji programu uczniowie mają zdobyć wiedzę i umiejętności samodzielnego 

dokonywania wyboru zachowań właściwych dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz 

innych ludzi. 

 

ZADANIA 

 

 

SPOSOBY REALIZACJI 

  

 

ODPOWIEDZIALNI 

  

 

TERMINY 

  

  

UWAGI 

  

1. Stop 

przemocy 

i wandaliz 

mowi 

2.Zapobie 

ganie 

narkomanii 

- Wdrażanie zasad 

dotyczących zwalczania i 

zapobiegania przejawom 

przemocy i wandalizmu. 

- Zapoznanie uczniów z 

prawami dziecka 

- Przestrzeganie trybu 

odwoławczego w 

przypadkach 

nieprzestrzegania praw 

wychowawcy klas 

grup przedszkolnych i 

klas I-VI 

samorząd uczniowski 

pedagog szkolny 

jw. 

jw. 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

wrzesień 

cały rok 

cały rok 

 



dziecka. 

- Przypomnienie  listy osób 

do których może zwrócić 

się uczeń w przypadku 

pojawiających się 

problemów. 

-Przeprowadzenie zajęć 

edukacyjnych na temat 

radzenia sobie z 

emocjonalnością i 

zapobiegania przemocy, 

wandalizmowi. 

- Umacnianie poczucia 

odpowiedzialności za 

mienie własne i społeczne. 

- Przeprowadzenie zajęć 

edukacyjnych na temat 

zapobiegania narkomanii.  

-Realizacja elementów 

programów 

profilaktycznych.  

- Gazetki tematyczne w 

klasach. 

- Projekcja filmów z 

zakresu profilaktyki. 

jw. 

jw. 

jw. 

wychowawcy 

wychowawcy 

pedagog 

wychowawcy 

jw. 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

jw. 

3. Zapobiega 

nie 

nikotyzmowi 

- Przeprowadzenie zajęć 

edukacyjnych na temat 

zapobiegania nikotyzmowi. 

Realizacja elementów 

programu Nie pal przy mnie 

proszę… 

- Realizacja elementów 

programu Edukacja 

antynikotynowa. 

- Projekcja filmów z 

zakresu profilaktyki. 

wychowawcy  

pedagog 

wychowawcy  

pedagog 

wychowawcy  

pedagog 

jw. 

cały rok 

jw. 

jw. 

jw. 

 

4. Zapobiega 

nie alkoholiz 

- Przeprowadzenie zajęć 

edukacyjnych na temat 

zapobiegania 

wychowawcy 

wychowawcy  

cały rok 

jw. 

 



mowi  alkoholizmowi. 

- Realizacja elementów 

programów 

profilaktycznych.  

- Projekcja filmów z 

zakresu profilaktyki.  

- Gazetki tematyczne w 

klasach. 

pedagog 

jw. 

wychowawcy  

jw. 

jw. 

 

EWALUACJA PROGRAMU  

Ewaluacja programu wychowawczego dokonywana będzie w miarę potrzeb i określona  

w „Planie nadzoru” 

Ustała się następujące sposoby ewaluacji: 

-    ankiety, 

-    wypowiedzi nauczycieli, 

-    opinie nadzoru pedagogicznego, 

-    opinie samorządu szkolnego. 

. 

 


