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I.PODSTAWA PRAWNA 

Podstawą prawną programu wychowawczego są następujące akty prawne: 

1. Konstytucja RP, art. 48,ust.1; art. 53, ust. 1,3,7; art. 72, ust.1. 

2. Konwencja Praw Dziecka z dn. 20.11.1989 r., Dz. U. z dn.1991 r. 

3. Ustawa o Systemie Oświaty z dn.7.09.1991 r.; Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.2572 z 

późniejszymi zmianami. 

4. Rozporządzenie MEN z dn.23.12.2008 r. w sprawie programu wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. nr 

4, poz. 17. 

5. Rozporządzenie MEN z dn. 30.04. 2013 r. w sprawie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; Dz. U. poz. 532. 

6. Rozporządzenie MEN z dn. 18.08.2015 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. 

7. Statut Szkoły. 

8. „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 

tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń 

uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy 

psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19. 

9. Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 

epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na 

wynikach badań wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 
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II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Program, zawierający treści wychowawcze i profilaktyczne, realizowany w  Szkole 

Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach, stanowi wytyczne do pracy, 

skierowane do wszystkich pracowników szkoły przy współudziale rodziców oraz 

organizacji i instytucji wspierających prace szkoły. Realizacja założeń programowych 

wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych i 

profilaktycznych skierowanych do uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach 

Strona 4 

 

III. WIZJA I MISJA SZKOŁY 

Jesteśmy szkołą, która: 

● jest placówką przyjazną dla dziecka, 

● nastawiona jest na indywidualny rozwój uczniów, ich kreatywność, 

● zapewnia bezpieczeństwo, 

● poszerza horyzonty. 

 

Misja szkoły: 

1. Jesteśmy szkołą przyjazną, ukierunkowaną na wszechstronny rozwój ucznia: 

● stwarzamy właściwe warunki zapewniające wszechstronny rozwój uczniów, 

● wykorzystujemy nowoczesne metody rozwijające kreatywność, 

● wyposażmy uczniów w umiejętności językowe, ułatwiające nawiązywanie 

kontaktów i komunikowanie się w świecie, 

● zapewniamy równe szanse edukacyjne wszystkim uczniom, 

● rozwijamy odpowiednie postawy etyczne i moralne, 

● inspirujemy i rozwijamy pasje oraz uzdolnienia uczniów, 

● propagujemy wartości zdrowego stylu życia, promujemy postawy 

proekologiczne,  

● wdrażamy profilaktykę i działania pomocowe na rzecz wsparcia 

psychicznego uczniów w związku z epidemią COVID-19. 

● wyposażamy uczniów w umiejętność posługiwania się technologią 

informacyjną i komputerową, 

● kształtujemy postawy obywatelskie, poszanowanie tradycji, kultury własnego 

regionu i narodu, 

● stwarzamy możliwości szeroko pojętej współpracy z rodzicami. 

2. Nasza szkoła jest kreatywna oraz wspomagająca rozwój każdego ucznia na 

miarę jego potrzeb i możliwości: 

● uczymy oraz wychowujemy naszą młodzież w atmosferze poczucia 

bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku przy wsparciu rodziców oraz środowiska 

lokalnego, 

● stwarzamy każdemu uczniowi warunki do zrównoważonego rozwoju 

poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i 

pozalekcyjnych, 

● wzmacniamy kreatywność uczniów, ich zdolności komunikacyjne oraz 

umiejętność współpracy w grupie, 

● dbamy o bliski kontakt z szeroko pojęta kulturą i sztuką, 
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● czuwamy nad rozwojem naszych uczniów, stosujemy nowoczesne metody 

nauczania i wychowania, 

● wspólnie z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej 

drogi edukacyjnej, 

● włączamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły jako swych 

partnerów i podejmujemy wspólnie różnorodne działania, 

● nieustannie doskonalimy bazę szkoły, 

● dbamy, aby wszystkie dzieci miały dostęp do Internetu, a pracownie ciągle 

unowocześniamy, 

● dbamy o wzbogacanie szkoły w środki dydaktyczne, 

● uczymy przestrzegania wszelkich zasad społecznych i patriotycznych. 
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IV. WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DYWIZJONU 

303 W MAŁKACH 

 

Chcemy, aby nasz absolwent: 

● był dobrze przygotowany do kontynuowania nauki w dalszych cyklach 

kształcenia, 

● samodzielnie zdobywał wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń 

technologicznych, 

● wykorzystywał zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i 

sztuki, 

● miał poczucie własnej wartości, dążył do osiągania sukcesów, 

● znał języki obce, co ułatwia komunikację we współczesnym świecie, 

● przejawiał postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji i był 

otwarty na potrzeby innych i środowiska (propagowanie wolontariatu) 

● miał poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafił planować swoją 

przyszłość, 

● znał i stosował normy właściwego postępowania i zachowania społecznego, 

● szanował potrzeby innych, chętnie i bezinteresownie niósł pomoc, 

● dbał o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawiał postawy 

proekologiczne oraz przestrzegał zasad ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. 

COVID-19), 

● znał i kultywował tradycje rodzinne, regionalne, narodowe i patriotyczne. 
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V. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW 

W ZAKRESIE WSPARCIA INDYWIDUALNEGO UCZNIA: 

● tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego, 

● otaczanie opieką każdego ucznia, 

● współpraca dyrektora szkoły z wychowawcami w zakresie pomocy uczniom 

ze  specjalnymi i specyficznymi trudnościami w nauce, 

● pomoc w pokonywaniu trudności, 

● uczenie sposobów wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz kształtowania 

potrzebnych umiejętności, nawyków, nabywania doświadczeń, a także 

kształtowania wartości zgodnych z potrzebami i celami wychowawczymi szkoły.  

● przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, 

GIS”, obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

● udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian 

związanych z epidemią COVID-19, 

 W ZAKRESIE INTEGRACJI KLASY I WDROŻENIA DO ŻYCIA W 

SPOŁECZEŃSTWIE: 

● integrowanie zespołu klasowego i dbanie o dobrą atmosferę, 

● inicjowanie sytuacji umożliwiających współpracę w grupie, 

● tworzenie warunków do wyrażania poglądów i wdrażanie do szanowania  

odmiennych poglądów  

● przydział ról społecznych w klasie, 

● motywowanie do aktywnego działania, 

● inicjowanie akcji pomocy potrzebującym, 

● kształtowanie postaw do pokojowego rozwiązywania konfliktów, 

● zaszczepianie poszanowania dla rodziny, tradycji oraz patriotyzmu. 

W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZICÓW W WYCHOWYWANIU DZIECI: 

● informowanie rodziców o postępach, problemach, sukcesach w nauce i 

zachowaniu, 

● pomoc rodzicom w działaniach wychowawczych i profilaktycznych wobec 

dzieci, 

● stwarzanie możliwości kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami 

świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień, 

● uświadamianie rodzicom, iż są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, 

● odpowiednie organizowanie zebrań wychowawczych i konsultacji w 

atmosferze życzliwości i szczerości, 
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● udział rodziców w życiu szkoły, 

● oddziaływanie na wychowanków w celu kształtowania  ich poczucia 

odpowiedzialności za własne czyny. 

● Rada Rodziców ‒  uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny (przybliżanie jego treści rodzicom np. 

podczas spotkań z wychowawcą) 

 W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOŁA 

ORGANIZUJE: 

1. zajęcia logopedyczne, 

2. zajęcia w zakresie oligofrenopedagogiki, 

3. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

4. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

 

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POSTAW: 

Szkoła, chcąc uzyskać odpowiednie postawy organizuje uroczystości szkolne, 

obejmujące wydarzenia historyczne, uroczystości państwowe, święta, apele i 

imprezy kulturalno-rozrywkowe. Na każdy rok szkolny opracowany jest kalendarz 

tych uroczystości (patrz załączniki do programu). 

WYKAZ  IMPREZ, ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

L.p. Wydarzenie Przewidywane efekty osiągnięć uczniów 

 

1. 

 

Inauguracja roku 

szkolnego 

Rozumieją i utożsamiają się z tradycjami szkolnymi. 

Znają i zachowują odpowiednią postawę podczas 

śpiewania hymnu państwowego. 

 

2. 

 

Dzień Chłopca 

Wiedzą, że każdy bez względu na płeć, może mieć swoje 

święto. Umieją kulturalnie bawić się na imprezach 

szkolnych. 

 

 

3. 

  

 

Tydzień Dysleksji 

Rozumieją potrzebę czytania i wiedzą , że czytając  

wzbogacają słownictwo, poszerzają swoje wiadomości i 

umiejętności czytelnicze. Wyrabiają w sobie odwagę, 

poprawność w mowie i piśmie. 

4. Dzień Edukacji 

Narodowej 

Znają zasługi Komisji Edukacji Narodowej. Szanują pracę 

ludzi oświaty. 

 

5. 

 

Dzień Papieski 

Znają postać Jana Pawła II oraz jego oczekiwania wobec 

młodzieży i starają się je realizować. 

6. Andrzejki Znają tradycje i zwyczaje. Przestrzegają zasad kulturalnej 

zabawy. 
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7. 

 

Dzień 

Niepodległości 

Znają polskie tradycje niepodległościowe. Rozumieją 

wagę kultywowania tradycji narodowościowych. 

Śpiewają hymn narodowy, zachowując odpowiednią 

postawę. 

 

8. 

 

Mikołajki 

Znają postać św. Mikołaja. . Umieją kulturalnie się bawić. 

Rozumieją potrzebę pomagania innym i obdarowywania 

ich. 

 

 

9. 

 

Dzień Świąteczny-

Wigilia, Jasełka 

Znają, szanują tradycje polskie. Umieją integrować się i 

kulturalnie zachowywać podczas występów. Rozumieją 

potrzebę spędzania czasu w rodzinie własnej i szkolnej. 

Rozwijają swe umiejętności aktorskie i wokalne. 

10. Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

Rozumieją potrzebę pomagania chorym i starszym. 

Umieją kulturalnie bawić się. Uczestniczą w akcji WOŚP. 

11.  Zabawa 

karnawałowa 

Umieją wyzwolić w sobie ekspresję twórczą. Umieją 

kulturalnie bawić się z innymi zespołami klasowymi. 

12. Dzień Babci i 

Dziadka 

Umieją wyrazić szacunek do dziadków. Zacieśniają więzi 

rodzinne. 

13. Walentynki Mają możliwość przesłania sobie wzajemnie słów 

sympatii dzięki specjalnie utworzonej poczcie 

walentynkowej . Znają święta obchodzone w innych 

krajach. 

14. Dzień Kobiet Znają historię święta kobiet. Rozumieją potrzebę 

obchodów różnych świąt. 

 

15. 

 

Święto Wiosny 

Znają tradycje ludowe. Wyzwalają w sobie ekspresje 

twórczą. Umieją kulturalnie bawić się. 

16. Kiermasz ozdób 

wielkanocnych 

Znają symbolikę świąt wielkanocnych. Szanują tradycje. 

Działają na rzecz szkoły. 

 

17. 

 

Dzień Ziemi 

Wiedzą, jakie zagrożenia dla środowiska przynosi 

działalność człowieka. Rozumieją potrzebę ochrony 

środowiska. Włączają się w akcje ekologiczne. 

 

 

18. 

 

 

Dzień Patrona 

Szanują tradycje patriotyczne. Znają ceremoniał szkoły. 

Akceptują wzorzec patrona. Kierują się w życiu ideą 

pokoju na całym świecie. Znają i śpiewają hymn 

państwowy oraz umieją zachować odpowiednią postawę. 

Wykazują szacunek do sztandaru i symboli narodowych.  

19. Dzień 

Dziecka/Festyn 

Rodzinny 

Znają zasady zdrowej rywalizacji. Zacieśniają więzi 

rodzinne. Potrafią wspólnie z rodzicami spędzać czas i 

bawić się. 

 

20.  

 

Dzień Hobby 

Umieją dzielić się swoimi zainteresowaniami i potrafią 

propagować je wśród innych. Umieją wspólnie spędzać 

czas. 

21. Dzień Sportu Znają zasady zdrowego odżywiania się  

znaczenie ruchu w życiu człowieka 
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22. 

Uroczyste 

zakończenie roku 

szkolnego. 

Pożegnanie 

absolwentów. 

Rozumieją i utożsamiają się z tradycjami szkolnymi. 

Znają i śpiewają hymn państwowy oraz umieją zachować 

odpowiednią postawę. Rozumieją potrzebę 

uhonorowania starszych kolegów. 

 

W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA I EWALUACJI PRACY WYCHOWAWCZEJ: 

● tworzenie i wykorzystywanie narzędzi badania oczekiwań, ocen, opinii 

uczniów i rodziców oraz diagnozowania efektów własnej pracy wychowawczej i 

profilaktycznej, 

● prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodne z 

wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania –formułowanie oceny z zachowania ucznia. 
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VI. ROLA I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ROLA: 

● reprezentuje wspólnotę uczniowską i jest rzecznikiem jej interesów, 

● stoi na straży praw i obowiązków każdego ucznia, 

● uczy samorządności, współdziałania, aktywności i kreatywności, 

● organizuje życie kulturalne szkoły. 

ZADANIA: 

● ukazywanie uczniom ich praw i obowiązków, 

● zgłaszanie wszelkich przejawów niesprawiedliwości oraz problemów związanych 

z życiem szkolnym i rozwiązywanie ich poprzez rozmowę, dyskusję, zgłaszanie radzie 

pedagogicznej, opiekunowi, dyrektorowi, 

● ukazywanie podmiotowości ucznia i rozwijanie partnerstwa między uczniem a 

nauczycielem, 

● tworzenie klimatu swobody, możliwości podejmowania decyzji, realizacji ciekawych 

pomysłów, wzajemnego zaufania, niezależności, 

● uczenie samokrytycyzmu, 

● działanie na rzecz środowiska, 

● pielęgnowanie wartości nadrzędnych: symbole narodowe, wzory godne naśladowania, 

poszanowanie drugiej jednostki, a przede wszystkim osób chorych, starszych, innego 

wyznania, narodowości i grupy etnicznej, 

● organizowanie imprez, uroczystości szkolnych, zabaw sportowych  

i rozrywkowych, konkursów, akcji charytatywnych 
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VII. ZADANIA OGÓLNE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO  

I. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DLA EFEKTYWNEJ PRACY WYCHOWAWCZEJ : 

● dążenie do poprawy bazy dydaktycznej wykorzystywanej w procesie 

wychowawczym, 

● wspomaganie uczniów w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, 

społecznym, etycznym, fizycznym, 

● doskonalenie umiejętności wychowawczych kadry, 

● doskonalenie współpracy między podmiotami szkoły, 

● organizowanie spotkań dla rodziców z różnymi specjalistami. 

II. PRACA WYCHOWAWCZA  SZKOŁY: 

● kształtowanie postaw zgodnie z zasadami etyki, 

● kształtowanie postaw wolnych od nałogów, 

● kształtowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu, 

● kształtowanie postaw i umiejętności umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, współczesnym świecie i demokratycznym 

państwie, 

● kształtowanie tożsamości regionalnej, tradycji, postaw moralnych i 

patriotycznych, 

● propagowanie postępowania zgodnego z obowiązującymi normami, 

● promowanie zdrowego stylu życia, 

● kształtowanie postaw proekologicznych, 

● rozwijanie postaw i zachowań zgodnych z dobrem szkolnej społeczności, 

● stwarzanie warunków do równomiernego rozwoju ucznia. 

III. SZKOŁA ZAPEWNIA SZEROKI WACHLARZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH: 

● SK Sportowe, 

● SK Komputerowe, 

● SK Strzeleckie, 

● SK Języka Angielskiego, 

● SK Ekologiczne 

● SK Caritas/Wolontariat 
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VIII. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE-REALIZACJA 

 

Zadanie:  Kształtowanie postaw wolnych od nałogów i uzależnień. 

Wartości/postawy i umiejętności: zdrowie, radość życia, dokonywanie wyborów. 

Cele/efekty pracy wychowawczej: 

Uczeń: 

● wie, jaką wartość ma życie i zdrowie, 

● zna zagrożenia wynikające z uzależnień i nałogów, 

● umie dokonać dobrych wyborów. 

L.p. Zadania Działania/formy realizacji Uwagi 

1. Popularyzowanie wiedzy 

o przyczynach i skutkach 

używania środków 

psychotropowych, 

nadużywania leków, 

środków nasennych, 

tytoniu i alkoholu oraz 

dopalaczy. 

Pogadanki, prelekcje 

(spotkania z pracownikami 

PPP), testy wiedzy, 

oddziaływanie przez: 

inscenizacje, literaturę, 

muzykę, wykorzystanie 

treści programowych i 

elementów programu 

,,Spójrz inaczej”, filmy, 

scenki sytuacyjne, gry 

dydaktyczne, gazetki 

tematyczne, działalność SK, 

lekcje WDŻ. 

 

2. Wspomaganie rodzin 

niewydolnych 

wychowawczo oraz 

znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej. 

Rozmowy rodziców z 

wychowawcami klas- 

rozpoznanie w sytuacji 

rodzinnej, wspieranie 

poprzez paczki świąteczne, 

SK Caritas, gminy- Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, porady 

specjalistów PPP w 

Brodnicy. 

 

3. Organizowanie spotkań 

rodziców ze specjalistami. 

Spotkania rodziców z 

psychologiem, pedagogiem, 

policjantem, 

przedstawicielem straży 

gminnej, pracownikiem 

sądu: prelekcje, pogadanki. 
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Zadanie: Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. 

Wartości/ postawy i umiejętności: odpowiedzialność, aktywność, zdrowy tryb życia, 

organizacja czasu wolnego. 

Cele/efekty pracy wychowawczej: 

Uczeń: 

● wie, co zagraża, co sprzyja zdrowiu, 

● potrafi zadbać o higienę osobistą i higienę jamy ustnej, 

● wie, w  jaki sposób zapobiegać  niektórym chorobom zakaźnym, szczególnie 

COVID -19 

● bierze czynny udział w zajęciach sportowych, 

● przebywa na świeżym powietrzu podczas przerw, 

● wie, że aktywność fizyczna sprzyja zdrowiu, 

● wie i rozumie, że spożywanie warzyw i owoców sprzyja zdrowiu, 

● zna produkty zawierające szkodliwe substancje dla zdrowia. 

 

L.p. Zadania Działania/formy realizacji Uwagi 

1. Rozbudzać motywację do 

dbania o higienę osobistą i 

higienę jamy ustnej. 

Pogadanki, filmy edukacyjne, 

wykorzystanie treści 

programowych,  fluoryzacja, 

spotkania z pielęgniarką i 

stomatologiem, oddziaływanie 

poprzez literaturę dziecięcą, 

uczestnictwo w Klubie Wiewiórka, 

dyskusje, prace plastyczne. 

 

2. Wskazywać sposoby 
zapobiegania chorobom 
zakaźnym. 

Pogadanki, filmy edukacyjne, 
wykorzystanie treści 
programowych. 

 

3. Rozbudzać zamiłowanie do 
sportu i aktywnego 
spędzania wolnego czasu. 

Wykorzystanie treści 
programowych, aktywny udział w 
zajęciach wychowania fizycznego, 
przebywanie na świeżym 
powietrzu, organizowanie 
sportowych zajęć  pozalekcyjnych, 
prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych, gry i zabawy na 
świetlicy szkolnej i 
środowiskowej, treningi sportowe, 
wycieczki piesze, rowerowe, 
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konkursy plastyczne, sportowe, 
zawody strzeleckie, zabawy na 
świeżym powietrzu wraz z 
rodzicami na Festynie Rodzinnym, 
wskazywanie sukcesów 
pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych sportowców. 

4. Wskazywać uczniom 
walory odżywcze owoców 
 i warzyw. 

Wykorzystanie treści 
programowych, udział uczniów w 
akcji: ,,Owoce w szkole” ,  filmy, 
pogadanki, poszukiwanie 
informacji w różnych źródłach 
wiedzy, konkursy plastyczne. 

 

5. Dostarczać informacji o 
szkodliwych substancjach 
dla zdrowia, zawartych w 
produktach spożywczych 
oraz niektórych roślinach. 

Pogadanki, wyszukiwanie 
wiadomości w Internecie, czytanie 
składu produktów z opakowań i 
wyjaśnienie ich znaczenia, udział 
w akcji: ,,Szklanka ciepłego 
napoju” w okresie jesienno -
zimowo-wczesnowiosennym, 
udział w akcji: ,,Mleko w szkole”, 
przygotowywanie zdrowych 
kanapek, wykorzystanie treści 
programowych, zapoznanie 
uczniów z roślinami trującymi 
znajdującymi się na naszym 
terenie (np.: grzyby trujące, wilcza 
jagoda, barszcz Sosnowskiego) , 
konkursy wiedzy i plastyczne 

 

 

Zadanie: Kształtowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu. 

Wartości/postawy i umiejętności: odpowiedzialność, obowiązkowość, 

przewidywanie, bezpieczne zachowania. 

Cele/efekty pracy wychowawczej: 

Uczeń: 

● zna stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, w domu i podczas 

zabaw, 

● wie, gdzie może bezpiecznie się bawić, 

● potrafi odpowiednio zachować się na drogach i zna zasady bezpieczeństwa na 

jezdni, 
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● zna i stosuje się do podstawowych przepisów ruchu drogowego 

obowiązujących pieszych i rowerzystów, 

● zna zasady bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych oraz zna 

regulaminy sal, 

● wie, kogo i w jaki sposób powiadomić w razie niebezpieczeństwa, 

● wie, w jaki sposób zachować się w autobusie szkolnym i umie zachować 

bezpieczeństwo podczas dojazdu do i ze szkoły. 

L.p. Zadania Działania/formy realizacji Uwagi 

1. Zapoznać z 

podstawowymi zasadami 

bezpiecznego zachowania 

się w szkole i w domu. 

Wykorzystanie treści programowych, 

pogadanki tematyczne, zapoznanie i 

przypomnienie zasad bezpiecznego 

zachowania się w szkole, zapoznanie 

z regulaminami pracowni, filmy 

edukacyjne, wyposażenie uczniów w 

charakterystyczne apaszki podczas 

wycieczek szkolnych. 

 

2. Zapoznać uczniów z 

podstawowymi 

przepisami w ruchu 

drogowym 

obowiązujących pieszych i 

rowerzystów. 

Udział w akcji: ,,Bądź widoczny na 

drodze”- obowiązkowe noszenie 

kamizelek odblaskowych w okresie 

jesienno- zimowo-

wczesnowiosennym,  zakładanie  

charakterystycznych apaszek 

podczas wycieczek szkolnych, udział 

najmłodszych uczniów w zajęciach 

„Jestem widoczny- jestem 

bezpieczny”,dotyczących przepisów 

ruchu drogowego i bezpiecznego 

poruszania się po drogach 

organizowane przez Caritas w 

Przysieku, udział uczniów klasy I w 

ogólnopolskim programie 

edukacyjnym o tematyce 

bezpieczeństwa” Akademia 

Bezpiecznego Puchatka”, spotkania z 

policjantem i z przedstawicielem 

straży gminnej, filmy instruktażowe, 

przeprowadzenie egzaminu na kartę 

rowerową. 

 

3. Dążyć do zapewnienia 

uczniom warunków 

bezpiecznego przebywania 

w szkole. 

Wykorzystanie treści programowych, 

monitorowanie bezpieczeństwa w 

szkole przez dyżury nauczycielskie 

na korytarzu, na boisku szkolnym, 

świetlicy szkolnej i środowiskowej, 

 



Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach 

Strona 17 

 

zapewnienie dzieciom dojeżdżającym 

odpowiedniej opieki-odprowadzanie 

do autobusu szkolnego i opieka w 

autobusie. 

4. Zapoznać uczniów z 

konsekwencjami 

nieprawidłowego 

korzystania z urządzeń 

elektrycznych. 

Wykorzystanie treści programowych, 

filmy instruktażowe, odczytywanie 

instrukcji przeciwpożarowych, 

pogadanki. 

 

5.  Dostarczać informacji na 

temat przemocy i instytucji 

udzielających pomocy oraz 

zagrożeń życia i mienia. 

Prezentacje multimedialne, filmy, 

wycieczki do jednostek straży 

pożarnej, przeprowadzenie próbnych 

alarmów przeciwpożarowych, 

wykorzystanie treści programowych-

telefony alarmowe, spotkania z 

pedagogiem, psychologiem, 

konsekwentne karanie za wszelkie 

przejawy łamania zasad BHP na 

terenie szkoły zgodnie z WSO. 

 

 

Zadanie: Kształtowanie postaw i umiejętności umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, społeczeństwie i demokratycznym państwie. 

Wartości/postawy i umiejętności: tolerancja, komunikatywność, aktywność, 

samorządność, kreatywność, kompromis, demokracja. 

Cele/efekty pracy wychowawczej: 

Uczeń: 

● potrafi zgodnie współpracować w grupie rówieśniczej, 

● wie, na czym polega współpraca i współodpowiedzialność, 

● jest aktywny, pracuje na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego, 

● potrafi słuchać i wypowiadać  w kulturalny sposób własne zadanie, 

● wie, co to jest tolerancja i jest tolerancyjny wobec opinii i poglądów innych, 

● potrafi zainicjować działania i wciela je w życie, 

● umie nawiązać kontakty z rówieśnikami i zawiązywać przyjaźnie, 

● potrafi komunikować się w języku angielskim i wykorzystuje bezpiecznie 

technologię komputerową. 

L.p. Zadania Działania/formy realizacji Uwagi 

1. Zapoznać z normami życia 

społecznego. 

Wykorzystanie treści zajęć 

edukacyjnych, uczestnictwo we 

wspólnych zabawach, wyjazdach, 
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przedstawieniach, konkursach, 

zawodach sportowych. 

2. Zachęcać uczniów do 

podejmowania własnych 

inicjatyw. 

Rozwijanie samorządności w szkole 

poprzez motywowanie samorządu 

uczniowskiego do podejmowania 

własnych inicjatyw i wspieranie 

jego działania do 

współuczestnictwa w życiu szkoły. 

 

 

 

3. Uczyć planowania i 

organizowania działalności 

indywidualnej i zespołowej. 

Organizowanie kół zainteresowań: 

przedmiotowych, sportowych, 

artystycznych, konkursy muzyczne, 

plastyczne, koło teatralne. 

 

4. Stwarzać sytuacje do 

integracji zespołów 

klasowych. 

Zwiększanie inicjatywy, aktywności 

i samodzielności, organizowanie 

imprez klasowych i szkolnych, 

świąt, ogniska, wycieczek i 

biwaków, dyskotek. 

 

5.  Umożliwić uczniom 

wykorzystywanie języka 

angielskiego  w celu 

doskonalenia komunikacji 

językowej. 

Zorganizowanie konkursu języka 

angielskiego w dwóch kategoriach 

wiekowych, koncert kolęd 

angielskich, sprawdzian 

kompetencji uczniów klasy VI z 

języka angielskiego. 

 

6.   Stworzyć możliwość  

korzystania z technologii IT  

do komunikowania się. 

 Koło informatyczne, konkurs na 

prezentację multimedialną w 

wybranym zakresie i tematyce, 

korzystanie z komputera na 

poszczególnych przedmiotach, 

wykorzystanie dziennika 

elektronicznego. 

 

 

Zadanie: Kształtowanie tożsamości regionalnej, tradycji, kultury, postaw moralnych 

i patriotycznych. 

Wartości/postawy i umiejętności: patriotyzm, szacunek do tradycji. 

Cele/efekty pracy wychowawczej: 

Uczeń: 

● zna historię najbliższej okolicy, kraju i dorobek regionu i kraju, 

● czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym w środowisku lokalnym, 



Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach 

Strona 19 

 

● potrafi wymienić nazwiska patriotów polskich, 

● zna Miejsca Pamięci Narodowej gminy i powiatu, 

● bierze udział w uroczystościach patriotycznych, 

● zna hierarchię wartości, 

● jest tolerancyjny wobec innych grup etnicznych, narodowości, wyznań, 

kultury, poglądów i tradycji, 

● zna postać patrona szkoły, ceni jego postawę i zasługi dla obrony wolności 

Polski. 

 

L.p. Zadania Działania/formy realizacji Uwagi 

1. Rozwijać zainteresowania 

historią i kulturą naszego 

kraju i regionu. 

Wykorzystanie treści 

programowych poszczególnych 

przedmiotów i edukacji, wycieczki 

bliższe i dalsze, udział w 

konkursach historycznych. 

 

2. Przekazać wiedzę na temat 

świąt państwowych, miejsc 

ważnych dla historii 

państwa polskiego oraz 

sylwetek patriotów 

polskich. 

Zorganizowanie uroczystości 

upamiętniających wydarzenia 

historyczne: 1 IX, 11XI, 2 i 3 V, 

wyjazd do Izby Pamięci Jana 

Zumbacha w Bobrowie, 

wykorzystanie treści 

programowych poszczególnych 

przedmiotów. 

 

3. Organizować obchody świąt 

państwowych. 

Czynny udział uczniów w 

uroczystościach w stroju galowym. 

 

4. Rozwijać postawy 

patriotyczne. 

Organizowanie wycieczek po 

najbliższej okolicy-szlakiem 

zabytków gminy Bobrowo, Miejsca 

Pamięci Narodowej na terenie 

gminy i regionu. 

 

5. Budzić wrażliwość na 

piękno kraju i najbliższej 

okolicy. 

Wycieczki bliższe i dalsze, wyjazdy 

do ośrodków kształcenia 

ekologicznego w powiecie 

brodnickim i województwie 

kujawsko-pomorskim, konkursy 

plastyczne, fotograficzne, udział w 

Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej. 

 

6. Rozbudzać wrażliwość na 

dobro drugiego człowieka i 

wskazywać przykłady 

wartości cenionych w życiu 

rodzinnym i społecznym . 

Wykorzystanie treści 

programowych poszczególnych 

przedmiotów i edukacji 

wczesnoszkolnej, lekcje religii i 

WDŻ, działalność w szkolnych 
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organizacjach Caritas, udział w akcji 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. 

7. Uczyć szacunku do symboli 

narodowych i kształtować 

poczucie dumy z faktu 

bycia Polakiem. 

Apele z okazji świąt państwowych, 

realizacja wykorzystanie 

programowych, filmy edukacyjne. 

 

8. Budować uznanie dla 

postaci patrona szkoły, 

wskazywać przykład jego 

postawy jako wzorca do 

naśladowania. 

Coroczna organizacja Święta 

Patrona Szkoły, konkurs wiedzy o 

patronie, wystawy, gazetki 

tematyczne, poszanowanie dla 

Sztandaru Szkoły. 

 

 

9.  Kształtować postawy 

tolerancji wobec 

odmienności kulturowej, 

etnicznej, odmienności 

poglądów. 

Wykorzystanie treści 

programowych, lekcje religii i WDŻ, 

godziny wychowawcze. 

 

 

Zadanie: Propagowanie postępowania zgodnego z obowiązującymi normami. 

Wartości, postawy i umiejętności: szacunek dla  innych, kultura osobista. 

Cele/efekty pracy wychowawczej: 

Uczeń: 

● zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią, 

● zna swoje prawa i obowiązki, 

● dba o kulturę języka, 

● potrafi panować nad swoim zachowaniem, 

● stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z kolegami i osobami dorosłymi, 

● jest tolerancyjny i okazuje szacunek innym, 

● potrafi rozwiązywać konflikty bez przemocy i agresji, w swoich działaniach 

potrafi być asertywny, 

● pomaga słabszym w codziennym życiu, właściwie reaguje na przejawy 

przemocy, motywuje innych d przeciwdziałania agresji, umie się im przeciwstawić, 

● przestrzega norm zasad panujących w szkole, 

● jest świadomy konsekwencji swoich zachowań. 

 

L.p. Zadania Działania/formy realizacji Uwagi 

1. Zwracać uwagę na Systematyczne zaznajamianie  
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przestrzeganie  

regulaminów 

szkolnych, praw i 

obowiązków ucznia 

oraz praw dziecka. 

uczniów ze Statutem Szkoły, 

prawami i obowiązkami, 

zasadami oceniania 

zachowania-lekcje 

wychowawcze, Klub 

Dyskusyjny- prawa dziecka. 

2. Wdrażać do 

właściwego 

zachowania w czasie 

zajęć, przerw oraz 

podczas wyjazdów 

organizowanych przez 

szkołę. 

Wzmacnianie dyżurów 

organizacyjno-porządkowych. 

 

3. Zwracać uwagę na 

słownictwo uczniów. 

Organizowanie konkursów 

czytelniczych, recytatorskich, 

występów teatralnych, 

przedstawień, skeczy. 

 

4. Stwarzać warunki do 

nauki, pozytywnych 

stanów emocjonalnych 

oraz właściwych 

zachowań uczniów. 

Wzmacnianie roli postaw 

respektujących normy życia 

społecznego w strukturze 

kryteriów oceny zachowania i 

konsekwentne ich stosowanie, 

wykorzystanie treści 

programowych, realizacja 

elementów programu ,,Spójrz 

inaczej”. 

 

5. Promować właściwe 

zachowanie, zgodnie z 

ogólnie przyjętymi 

normami.  

Promowanie kultury osobistej 

na akademiach, imprezach 

szkolnych i na co dzień, lekcje 

wychowawcze, wykorzystanie 

treści programowych. 

 

    

6.  Oceniać konsekwentnie 

i sprawiedliwie 

postawy i zachowania. 

Stosowanie nagród, pochwał i 

wyróżnień, a także kar zgodnie 

z WSO. 

 

7. Uczyć szacunku do 

rodziców, 

pracowników szkoły. 

Organizowanie Dnia Babci i 

Dziadka, Festynu Rodzinnego, 

Dnia Matki, Dnia Kobiet, Dnia 

Edukacji Narodowej. 

 

8. Kształtować 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów, 

przeciwdziałania i 

eliminowania agresji 

Konsekwentne reagowanie na 

wszystkie przejawy agresji i 

wulgaryzmu, zorganizowanie 

spotkań i prelekcji przeciwko 

przemocy i agresji, realizacja 

elementów programu ,,Spójrz 
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rówieśniczej i innych 

nieprawidłowych 

zachowań uczniów. 

inaczej na agresję”, lekcje religii, 

WDŻ , godziny wychowawcze 

w poszczególnych klasach. 

9. Uczyć szacunku do 

innych ludzi oraz 

tolerancji. 

Wykorzystanie treści 

programowych oraz elementów 

programu ,,Spójrz inaczej”. 

 

 

 

Zdanie: Kształtowanie postaw proekologicznych. 

Wartości/postawy i umiejętności: bezpieczeństwo, zdrowie fizyczne i psychiczne, 

ochrona przyrody, segregacja odpadów 

Cele/efekty pracy wychowawczej: 

Uczeń: 

● rozumie potrzebę dbania o środowisko, 

● właściwie reaguje w przypadku działania na szkodę środowiska naturalnego, 

● wie, jakie zagrożenia wynikają z zanieczyszczenia środowiska, 

● bierze udział w akcjach związanych z ochroną przyrody. 

 

L.p. Zadanie Działania/formy realizacji Uwagi 

1. Ukazać zależności między 

człowiekiem, a przyrodą. 

Wykorzystanie treści zajęć na 

poszczególnych przedmiotach. 

 

2. Przekazać wiedzę na temat 

zagrożeń wynikających z 

zanieczyszczenia przez 

człowieka środowiska 

naturalnego. 

Organizowanie akcji 

,,Sprzątanie Świata”. 

Organizowanie konkursów o 

tematyce ekologicznej. Obchody 

Dnia Ziemi i Dnia Wiosny. 

Udział w Gminnej Olimpiadzie 

Ekologicznej.  Organizowanie 

wyjazdów do ośrodków 

kształcenia ekologicznego. 

Organizowanie zajęć 

ekologicznych w klasach I - III. 

Praca uczniów w Szkolnym 

Kole Ekologicznym. 

 

3. Wyrabiać u uczniów 

wrażliwość na piękno świata, 

naszego regionu i kraju i 

umożliwić uczniom 

Organizowanie wycieczek 

krajoznawczych pieszych i 

rowerowych oraz 

autokarowych. Gromadzenie 
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obcowanie z przyrodą. mapek, folderów, widokówek, 

informatorów, wiadomości o 

przyrodzie   naszej gminy, 

powiatu, województwa i kraju- 

nauczyciele przyrody i klas I-III. 

4.  Zachęcać do przyjmowania 

postaw proekologicznych. 

Udział w akcji segregacji 

odpadów, np.; zbiórka zużytych 

baterii, makulatury, PET-u. 

Pielęgnacja roślin w klasie i 

szkole. Udział w akcjach 

dokarmianie zwierząt w okresie 

zimowym. Organizacja 

konkursów plastycznych o 

tematyce ekologicznej, zajęcia 

ekologiczne. 

 

 

Zadanie:  Rozwijanie postaw zachowań zgodnych z dobrem społeczności szkolnej. 

Wartości, postawy, umiejętności: tożsamość szkolna, poszanowanie dobra 

wspólnego, dbałość o honor. 

Cele/efekty pracy wychowawczej: 

Uczeń: 

● aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, 

● troszczy się o estetykę klasy i szkoły, 

● utożsamia się ze szkołą, broni jej godności i dobrego imienia, 

● uczestniczy w kultywowaniu tradycji szkolnych, i przyczynia się do sukcesów 

swojej szkoły, 

● ma poczucie przynależności szkolnej, 

● właściwie funkcjonuje w środowisku szkolnym, przyjmując odpowiedzialność 

za powierzone zadania, 

● reprezentuje szkołę na konkursach i zawodach sportowych. 

 

L.p. Zadania Działania/formy realizacji Uwagi 

1. Motywować uczniów 

do działalności na rzecz 

klasy i szkoły. 

Wykorzystanie treści zajęć 

lekcyjnych, uczestnictwo 

uczniów w przedstawieniach, 

włączanie się w organizację 

uroczystości  i imprez szkolnych. 

 

2. Rozwijać samorządność Rozwijanie działalności  
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uczniowską. Samorządu Uczniowskiego, a w 

szczególności organizowanie 

zbiórek na cele społeczne i 

charytatywne, konkursów 

szkolnych, apeli, imprez 

szkolnych. 

3. Rozwijać nawyki dbania 

o porządek i estetykę 

szkoły i wdrażać do 

poszanowania 

własności szkolnej. 

Przydzielanie zadań i 

obowiązków porządkowych  w 

klasie. Włączanie uczniów do 

prac porządkowych na terenie 

szkoły i wokół budynku.    

Sprawdzanie działania sprzętu 

szkolnego, sal lekcyjnych, 

pomocy dydaktycznych. 

 

4. Zachęcać uczniów do 

udziału w konkursach  

i zawodach sportowych. 

Nagradzanie uczestników 

konkursów i zawodów 

sportowych oraz osiągnięć 

edukacyjnych i artystycznych 

( nagrody rzeczowe, dyplomy, 

wpisy na stronę internetową 

szkoły, wyróżnienia na apelu 

szkolnym, notatki w lokalnej 

prasie). Prowadzenie kroniki 

szkolnej. Aktualizowanie gazetek 

szkolnych, punkty z zachowania. 

 

 

Zadanie: Stwarzanie warunków do równomiernego rozwoju osobowego uczniów. 

Wartości/postawy i umiejętności: akceptacja, wsparcie, zrozumienie, zdrowie 

fizyczne i psychiczne. 

Cele/efekty pracy wychowawczej: 

Uczeń: 

● odczuwa wsparcie ze strony nauczycieli, 

● wie, do kogo może się zwrócić z problemami dotyczącymi szkoły i 

środowiska rodzinnego, 

● zna, akceptuje i respektuje WSO, 

● Rozumie potrzebę stałego rozwijania swoich umiejętności i poszerzania 

posiadanej wiedzy, 

● Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy. 
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L.p. Zadania Działania/formy realizacji Uwagi 

1. Realizować nauczanie 

zgodne z podstawą 

programową i przyjętym 

do nauczania Szkolnym 

Zestawem Programów. 

Zatwierdzenie programów 

nauczania, monitorowanie 

realizacji podstawy 

programowej z 

poszczególnych przedmiotów 

przez dyrektora szkoły. 

 

2. Zapoznać uczniów z 

wymaganiami 

edukacyjnymi z 

poszczególnych 

przedmiotów nauczania. 

Potwierdzenie przekazania 

informacji o wymaganiach 

przez nauczycieli przedmiotu 

odpowiednim wpisem w 

dzienniku elektronicznym. 

 

 

3. Indywidualizować 

programy nauczania dla 

uczniów ze specjalnymi 

trudnościami w nauce, 

współpracować z PPP, 

wspierać uczniów 

mających specyficzne 

trudności w uczeniu się. 

Przeprowadzenie rozmów z 

rodzicami, uczniów mających 

trudności w nauce  

i podejmowanie decyzji o 

specjalistycznych badaniach w 

PPP. Rozpoznawanie u dzieci 

zaburzeń i organizowanie dla 

nich pomocy logopedycznej, 

terapeutycznej, wyrównawczej 

w celu wyrównania szans 

edukacyjnych ( zajęcia 

wyrównawcze z języka 

polskiego, matematyki, języka 

angielskiego, zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych 

w klasach I-III, zajęć 

logopedycznych i korekcyjno-

kompensacyjnych oraz 

nauczania indywidualnego 

dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi). 

Opracowanie kart IPET oraz 

opracowanie przez 

specjalistów (logopeda, 

oligofrenopedagog, terapeuta) 

indywidualnych planów pracy 

ze SPE. Konsultacje 

wychowawców z PPP w celu 

wymiany informacji o 

uczniach objętych pomocą. 

 

4. Wspierać uczniów 

zdolnych. 

Organizowanie kół 

zainteresowań dla uczniów 
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zdolnych, wprowadzenie 

odznaki wzorowego ucznia. 

 

Zadanie: Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym. 

Wartości/postawy i umiejętności: otwartość, podejmowanie decyzji, współpraca i 

współodpowiedzialność, wzajemna życzliwość. 

Cele/efekty współpracy: 

Rodzice: 

● mają świadomość, że ich głos jest najważniejszy w wychowaniu dziecka, 

● znają zasady oceniania zawarte w WSO, 

● znają Statut Szkoły, 

● współtworzą program wychowawczy szkoły, 

● znają i akceptują programy nauczania, 

● czynnie włączają się w organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, 

● wspomagają szkołę własną pracą. 

L.p. Zadania Działania/formy realizacji Uwagi 

1. Stwarzać możliwość 

uczestniczenia w 

tworzeniu programu 

wychowawczego i szkoły 

oraz programów 

wychowawczych klas i 

ich opiniowania. 

Zorganizowanie spotkania z 

rodzicami, przedstawienie projektu 

planu, podjęcie dyskusji i włączenie do 

planu propozycji rodziców. Włączenie 

do wspólnej pracy rodziców w 

projektowaniu i  planowaniu pracy 

wychowawczej  w zespołach 

klasowych. 

 

2. Stworzyć jednolity 

system informacyjny dla 

rodziców. 

Na zebraniach ogólnych i z 

wychowawcami klas przedstawiać 

rodzicom: projekty planów 

wychowawczych, WSO, Statutu 

Szkoły, programów nauczania, 

organizacji roku szkolnego, stanie 

finansowym szkoły i możliwościach 

budżetowych. Zamieszczanie na 

stronie internetowej szkoły: 

tygodniowych planów zajęć, rozkładu 

jazdy autobusu szkolnego, 

harmonogramu spotkań z rodzicami, 

programu wychowawczego. 

Zamieszczanie w dzienniku 

elektronicznym bieżących ocen z 
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przedmiotów nauczania i zachowania 

uczniów oraz zamieszczanie istotnych 

dla rodziców informacji. 

Powiadamianie rodziców na piśmie o 

zagrożeniu oceną niedostateczną na 

miesiąc przed wystawieniem oceny 

semestralnej i końcowo rocznej. 

Zamieszczanie na stronie internetowej 

szkoły bieżących informacji z życia 

szkoły i sukcesów uczniów. 

 

3. Podtrzymywać dobre 

relacje z rodzicami. 

Zapraszanie rodziców na zebrania 

ogólne i klasowe. Zapraszanie na 

imprezy i uroczystości szkolne. 

Organizowanie spotkań z różnymi 

specjalistami: pedagogiem, 

psychologiem, terapeutą, lekarzem, 

policjantem, przedstawicielem straży 

gminnej, pracownikiem sądu 

rodzinnego, itp. Stwarzanie przyjaznej 

atmosfery podczas spotkań i imprez i 

traktowanie rodziców jako partnerów 

w wychowaniu. Zapraszanie na 

występy uczniów. Organizowanie 

Festynu Rodzinnego. 

 

 

 

Zadanie: Stwarzanie warunków współpracy z instytucjami pozaszkolnymi. 

Wartości/postawy i umiejętności: otwartość. 

Cel/efekt współpracy: integracja ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie 

tożsamości regionalnej. 

L.p. Zadania Działania/formy realizacji Uwagi 

1. Włączać uczniów do 

pracy na rzecz 

środowiska lokalnego. 

Udział uczniów w konkursach i 

przeglądach oraz akcjach 

organizowanych przez UG. 

Udział w imprezach lokalnych: Dzień 

seniora, ,,Jasełka”, Dni Gminy 

Bobrowo, akcja Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, itp. 

 

2. Organizować spotkania z 

przedstawicielami 

Zorganizować spotkania, np.: 

 z policjantem, przedstawicielem 
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różnych środowisk 

zawodowych. 

straży gminnej, straży pożarnej, 

leśnikiem, pracownikami służby 

zdrowia i innymi.  

3. Nawiązywać współpracę 

z lokalnymi władzami  

i ośrodkiem kultury. 

Zorganizowanie spotkania z 

pracownikiem gminnej biblioteki 

publicznej. Zapraszanie gości na 

uroczystości szkolne. Wzajemna 

pomoc w organizowaniu gminnych 

konkursów i przeglądów. 

 

 

IX. METODY I FORMY PRACY 

W pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły zadania będą realizowane z 

zastosowaniem metod i form pracy zgodnych z metodami i formami stosowanymi 

we współczesnej dydaktyce. 

        Metody: 

● warsztaty, 

● dyskusje na forum klasy i grupy, 

● rozmowy indywidualne, 

● spotkania z rodzicami, 

● gry i zabawy, 

● scenki rodzajowe, 

● twórczość artystyczna, 

● konkursy, turnieje, quizy, 

● wycieczki tematyczne i turystyczno-krajoznawcze, 

● imprezy okolicznościowe. 

● spotkania dla uczniów i rodziców prowadzone przez specjalistów 

Formy pracy: 

● praca indywidualna, 

● praca w grupach, 

● praca w zespołach zadaniowych, 

● praca w kołach zainteresowań. 

X. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

I. MONITOROWANIE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 

1. Monitorowanie Programu Wychowawczego  polega na  obserwowaniu realizacji 

zadań ujętych w programie przez wszystkich pracowników szkoły. 
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2. Monitorowanie programu obejmuje: 

a). dokumentację szkolną, 

b). półroczne i roczne sprawozdania dyrektora z nadzoru pedagogicznego, 

c). dokumentację: logopedy, nauczyciela zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, 

d). ankiety adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

e). sprawozdania z przeprowadzonych konkursów, imprez, uroczystości, zawodów 

sportowych i zajęć wychowawczo-profilaktycznych, 

f). semestralną i końcowo roczną  charakterystykę poszczególnych klas, 

g). opinię środowiska lokalnego. 

II. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 

1. Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji o tym, w jaki sposób podjęte działania 

wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy. Ewaluacja jest podstawą 

do oceny efektywności działań programowych. Ponadto służy wprowadzaniu 

poprawek, zmian jakościowych i takiego przystosowania programu, by w stale 

zmieniających się potrzebach środowiska, był atrakcyjną ofertą dla uczniów i ich 

rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Ewaluacji dokonuje zespół ewaluacyjny, powołany przez dyrektora szkoły. 

Wyniki ewaluacji przedstawione są na zebraniu rady pedagogicznej. 

3. Ewaluacja prowadzona jest w oparciu o: 

a). analizę zachowań uczniów, stopnia rozumienia norm, zasad i reguł, 

b). ocenę postępów w zachowaniu i nauce, 

c). sukcesy uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, 

d). badanie frekwencji na zajęciach szkolnych, 

e). analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i 

rodziców/opiekunów prawnych,   

f). sprawozdania wychowawców klas. 
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Program został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu 

13.09.2021 r. 

 

 

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 14.09.2021 r. 

 

 

 

Program został uchwalony przez radę pedagogiczną uchwałą nr 8/2021/2022 i 

przyjęty w dniu 13.09.2021 r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


