
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

 

im. Tadeusza Kościuszki 

 

w Koluszkach 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Szkoła winna stać się kuźnią, cnót społecznych, 

tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi.” 
 

Jan  Paweł  II 



Rozdział 1 

Podstawy prawne programu wychowawczego. 
 
 
 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. 
Nr 78 poz. 483 ze zm.) 

 

Konwencja o Prawach Dziecka 

( Dz. U. z 1991 r. Nr 120 ze zm.) 

 

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach 

 

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w 
Koluszkach 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 
ze zm.) 
 
 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61,poz. 624 ze zm.) 
 
 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 r., poz. 1249) 
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Rozdział 2. 
 

Wartości wychowawcze wynikające z 
podstaw teoretycznych programu. 

 
 

 

W szkole przyjęliśmy system wartości, na podstawie którego będziemy 
kształtować postawy naszych wychowanków. 

 

Wartość rozumiemy jako źródło motywacji, przekonań, działań 
człowieka a celem jest wszechstronny i integralny rozwój jednostki. 
 
Uczeń musi odkryć, co dla niego jest ważne, cenne, wartościowe, następnie 
odkryć, na czym polega ta wartość, by wreszcie zacząć ją urzeczywistniać, 
realizować w swoim życiu. 
 
Rola wychowawcy polega na odkrywaniu tych wartości, pokazaniu ich na 
ciekawych treściach i w atrakcyjny sposób. 
 
Przyjęliśmy następujące wartości, które będziemy realizować w programie 
wychowawczym: odpowiedzialność za siebie i innych, prawda, dobro, 
tolerancja, miłość Ojczyzny 
 
 

 

Odpowiedzialność za siebie i innych uznaliśmy za wartość nadrzędną i 
priorytetową dla przyjętego przez nas systemu wychowania. 

 
 

 

Prawdę rozumiemy jako dążenie do wiedzy, dociekliwość poznawczą, 
rozszerzanie horyzontów myślowych oraz osobistą uczciwość, 
przeciwstawianie się kłamstwu i obłudzie. 

 

Tolerancja   to w    rozumieniu    programu    wychowawczego gotowość 

do  podejmowania dialogu  z  drugim  człowiekiem  ale  również szacunek 
 
dla odmiennych kultur, zgoda na inność, ale potępienie zła wypaczającego 
osobowość człowieka. 

 

Dobro rozumiemy szeroko jako osobisty wysiłek każdego człowieka w 
umiejętność odróżnienia dobra od zła i dokonywania właściwych wyborów, 
przestrzegania wartości i norm ogólnoludzkich, również jako kształtowanie 
wrażliwości na krzywdę, chęć niesienia pomocy innym troskę o środowisko i o 
własne zdrowie. 

 

Miłość Ojczyzny wyraża się w poczuciu tożsamości narodowej, szacunku do 
historii i kultury polskiej oraz kultywowaniu tradycji patriotycznych.  
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Rozdział 3.  

Cele programu wychowawczego – misja i wizja szkoły. 
 

 

Celem wychowania jest wszechstronny i harmonijny rozwój 
osobowości ucznia. 

 
 
 

MISJA SZKOŁY 

 
Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną i otwartą na potrzeby środowiska. 

Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów i umiejętności 
 

lecz także uwrażliwienie serc i dusz. 
 
 
 

 

WIZJA SZKOŁY 
 
Szkoła naszych marzeń to taka, w której: 
 
☺ panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera, oparta na wzajemnym 

szacunku, pomocy i współdziałaniu;  
 
☺ uczniowie prezentują właściwe zachowania;  
 
☺ nauczyciele stosują różne metody i sposoby wspierania i motywowania uczniów 

w procesie uczenia się;  
 
☺ uczniowie umieją się uczyć, znają swoje mocne strony i problemy;  
 
☺ oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia 

rozwój zainteresowań uczniów oraz zwiększa ich szanse edukacyjne:  
 
☺ nauczyciele realizują nowatorskie rozwiązania programowe i wspomagają 

się nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych;  
 
☺ zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć 

samodzielnego myślenia i wiary we własne siły;  
 
☺ uczniowie mają dostęp do współczesnych środków multimedialnych, bogato 

wyposażonej biblioteki i nowoczesnego zaplecza sportowego;  
 
☺ rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych 

działaniach;  
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☺ współpraca szkoły z lokalnymi instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie 

na rozwój uczniów.  

 
 

Absolwent naszej szkoły, to uczeń który: 
 

1. posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia;  
 
2. jest kreatywny, odpowiedzialny i obowiązkowy,  
 
3. posiada umiejętność pracy zespołowej,  
 
4. umiejętnie wykorzystuje media do nauki i pracy,  
 
5. umie porozumiewać się w języku obcym;  
 
6. jest świadomym Europejczykiem, szanuje odmienność religijną i kulturową,  
 
 
7. jest wrażliwy na sytuację drugiego człowieka, odczuwa potrzebę niesienia 

pomocy innym,  

 
 
8. ma szacunek dla rodziny, rówieśników, nauczycieli i osób starszych, uznaje 

trwałe wartości ogólnoludzkie,  

 

9. umiejętnie korzysta z dóbr kultury,  
 
 
10. reprezentuje postawę proekologiczną,  

 
 

11. dba o zdrowie, higienę, estetykę własnego otoczenia, 
 
 

12. żyje w zgodzie z innymi, ze światem oraz z samym sobą, 
 
 

 

Program wychowawczy przyjęty w naszej szkole zakłada realizację 
wymienionych celów poprzez szczegółowe zadania wychowawcze, odpowiednie 
dla danego wieku i możliwości ucznia oraz zasobów szkoły. 
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Rozdział 4. 

Wychowanie przez budowanie rytuału szkolnego. 
 
 

Szkoła buduje swoisty rytuał związany z cyklicznymi uroczystościami, 
imieniem szkoły, miastem i Ojczyzną. Wartość wychowawcza rytuału jest 
ogromna, gdyż towarzyszy uczniowi od pierwszego do ostatniego dnia pobytu w 
szkole.  
Elementy rytuału szkolnego oparte na wewnątrzszkolnym systemie wartości to: 

 

1. Pasowanie na ucznia, odbywa się w uroczystej oprawie z udziałem 
rodziców, nauczycieli, mediów.  

 

Tekst ślubowania: 
 

Ślubuję być dobrym Polakiem, 

dbać o dobre imię swej klasy i szkoły. 

 

Ślubuję uczyć się jak kochać Ojczyznę, 
jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. 

 
Ślubuję być dobrym kolegą, 
swym zachowaniem i nauką  
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

 

 

2. Pasowanie na czytelnika, odbywa się w bibliotece szkolnej, przygotowywane 
jest przez uczniów klas trzecich pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza. 
Uczniowie dowiadują się o prawach i obowiązkach czytelnika i wypożyczają 
pierwszą książkę.  

 
3. Dzień Edukacji Narodowej przebiega w uroczystej i pogodnej atmosferze, a 

uczniowie przygotowują występy artystyczne i konkursy dla nauczycieli.  

 
4. Apel z okazji Dnia Niepodległości jest okazją do kultywowania tradycji 

patriotycznych oraz poszerzania wiedzy i pamięci historycznej.  

 

5. Święta Bożego Narodzenia są dla dzieci ważnym i podniosłym przeżyciem 
duchowym. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli organizują akcje 
charytatywne mające na celu zbiórkę pieniędzy na paczki świąteczne, Wigilie w 
klasach oraz Szkolne Jasełka.  
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6. Święto Patrona. Obchody święta rozpoczynają się Konkursem Wiedzy 

o Patronie Szkoły. Uczniowie klas piątych walczą o Puchar Dyrektora   
Szkoły. Cała społeczność uczniowska, nauczyciele i zaproszeni goście biorą  

Rajdzie  Kościuszkowskim.  Jest  to  okazja  do  ukazania  wzoru  osobowego  
 

patrioty i bohatera narodowego oraz polskiej drogi do wolności i 
niepodległości, połączona ze wspaniałą integracją społeczności szkolnej.  

 

7. Apel z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja jest okazją do przeprowadzenia 
kolejnej lekcji patriotyzmu.  

 

8. Pierwszy dzień wiosny to spontaniczne zabawy, korowody, występy i popisy  
 

humorystyczne. To okazja do prezentacji przez uczniów swoich talentów i 
uzdolnień. Jest to również szkolny Dzień tolerancji, podczas którego uczniowie 
uczą się szanować poglądy i przekonania innych osób. 

 

9.W Dniu Dziecka odbywa się festyn sportowo – rekreacyjny. Pragniemy 
włączyć do wspólnej zabawy rodziców, pokazać im zalety spędzania 
wspólnie z dziećmi wolnego czasu i aktywnego wypoczynku. 

 
 

 

10. Szkolny dzień przeciw przemocy jest wspólnym protestem społeczności 
szkolnej przeciwko zjawiskom agresji i przemocy.  

 

11. Pożegnanie absolwentów szkoły odbywa się z udziałem rodziców, 
zaproszonych gości i pracowników szkoły. Część oficjalna rozpoczyna się 
przekazaniem sztandaru młodszym kolegom:   

Przekazujemy Wam sztandar szkoły – strzeżcie go jak źrenicy oka, 

 

Następnie odbywa się ślubowanie  absolwentów: 
 
 

My, absolwenci szkoły, ślubujemy godnie reprezentować w przyszłości naszą 
szkołę, postępować zawsze uczciwie i odpowiedzialnie, nie poddawać się 
przeciwieństwom losu, być życzliwym i wyrozumiałym, szanować godność 
innych ludzi, pomagać innym w potrzebie, stawać w obronie słabszych, 
rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, być prawym obywatelem  
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Rozdział 5.  

Samorząd uczniowski – elementem wychowania w szkole. 
 
 

Celem działalności samorządu uczniowskiego jest wychowanie do demokracji. 

 

Działalność samorządu uczniowskiego skupiona jest wokół budowania integracji 
zespołu uczniowskiego z nauczycielami i pracownikami szkoły poprzez tworzenie 
wspólnego systemu wartości. 
 
 
 

Do zadań samorządu uczniowskiego należy: 

 

1. podejmowanie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły  
 
2. godne reprezentowanie szkoły  

 
3. współpraca z uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły  

 
4. ustalenie planu pracy na cały rok  

 

1. wyznaczenie dyżurów i zorganizowanie ich pracy  
 
2. wpływanie na życie szkoły poprzez organizowanie różnych imprez  

 
3. dbanie o ład i porządek w szkole  

 
4. gospodarowanie środkami materialnymi SU  

 

 

Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej 
oraz dyrekcji wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, 
a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 

a) prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących  
 

b) prawo do korzystania z pomocy dyrekcji i rady pedagogicznej  
 

c) prawo do korzystania z urządzeń szkolnych  
 

d) prawo do uczestniczenia w rozwijaniu życia kulturalnego  
 

e) prawo do zostania nagrodzonym za rzetelną pracę.  
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Rozdział 6.  

Współpraca z rodzicami. 
 
 

Kluczowym pojęciem na określenie relacji rodzice i nauczyciele jest rosnąca 

współpraca, zgodna  z duchem  demokracji, mająca szczególne znaczenie 

dla   wychowania,  dzięki której rodzice  czują się  współgospodarzami  szkoły. 

Zakres uprawnień i kompetencji rodziców wynika 

z obowiązującego prawa.      

 

Współpraca rodziców i nauczycieli ma na celu w szczególności: 

 

1) realizację praw rodziców oraz ich dzieci w szkole – co wyraża się poprzez 
uchwalanie przez Radę Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną 
programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki oraz wpływ 
Rady Rodziców na organizację pracy szkoły i kształt życia szkolnego; 

 

2) demokratyzację życia społecznego, polegającą na współpracy i zrozumieniu 
wspólnej roli w wychowaniu dziecka poprzez inne formy spotkań z rodzicami 

 

3) zwiększenie efektywności i jakości pracy nauczycieli, co przejawia się 
poprzez indywidualne rozmowy wychowawcy, nauczycieli i pedagoga 
z rodzicami;  

 

4) stworzenie podstaw do budowania partnerstwa we współdziałaniu głównych  
 

środowisk życia i edukacji dziecka, to znaczy domu, szkoły i środowiska 
lokalnego – co przejawia się w realizacji inicjatyw rodziców oraz we wspólnym 

 
organizowaniu przedsięwzięć, imprez i uroczystości szkolnych z wykorzystaniem 
zasobów środowiska lokalnego; 

 

5) organizację różnych form pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia. 

 

Ważnym elementem współpracy z rodzicami jest wspieranie rodziców w 
pełnieniu funkcji rodzicielskich, opiekuńczych i wychowawczych. Formy działań 
w tym zakresie dostosowane są do potrzeb i preferencji rodziców. 
 
Przygotowując tematy spotkań z rodzicami należy dobierać i realizować je z 
dużym taktem, gdyż rodzice mają własne doświadczenia życiowe i utrwalone 
poglądy wychowawcze. 
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W programie wsparcia rodziców wychowawcy skupiają się na takich 

tematach jak: 

 rozwój psychiczny dzieci i młodzieży 
 rozwój zainteresowań 
 trudności wychowawcze 

 granice swobody w wychowaniu 

 problematyka czasu wolnego 
 wpływ mediów na dzieci 
 uzależnienia i nałogi 

 

Szczegółowe zadania dla wychowawców i nauczycieli 
w zakresie współpracy z rodzicami. 

 

1. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów informują o postępach w nauce  

i zachowaniu dzieci:  

 na wywiadówce śródrocznej; 

 w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz.18.00 – 19.00 

w trakcie ,,konsultacji nauczycielskich”; 
 

 w czasie indywidualnych konsultacji w dniach i godzinach określonych 
przez nauczyciela (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych  
i dyżurów);  

 na kartach ocen przekazywanych rodzicom do potwierdzenia dwa razy 

w półroczu ( październik, grudzień, marzec, maj);  
 

 przekazywanie informacji w zeszytach korespondencji, za pomocą 
dziennika elektronicznego i listownie; 

 udzielanie informacji telefonicznych w szczególnych przypadkach; 


2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas i nauczyciele 

przedmiotów zapoznają rodziców na zebraniach:   
 z koncepcją pracy szkoły 

 z planowaną organizacją roku szkolnego 
 z planem pracy wychowawcy klasowego 
 z wewnątrzszkolnymi systemem oceniania 

 z przedmiotowymi zasadami oceniania 
 
 
 

3. Rodzice    klas pierwszych przed    rozpoczęciem    roku szkolnego 

 są zapoznawani ze statutem szkoły.  

4. Wychowawcy klas    są zobowiązani    do    przekazania informacji 

 o instytucjach wspierających dziecko i rodzinę.  
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5.  Badanie opinii rodziców ( w formie ankiet lub wyrażania opinii 
 

na zebraniach klasowych), prowadzone w zależności od potrzeb, 
powinno dotyczyć: 

 oczekiwań rodziców wobec szkoły 
 skuteczności   realizowania   zadań   wychowawczych,edukacyjnych  

i profilaktycznych  

 wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

 przedmiotowych zasad oceniania 
 oceny pracy szkoły w  różnych obszarach działalności 


5. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej powinni uzyskać 

wsparcie poprzez:  
 

 prezentacje wychowawcy, pedagoga lub zaproszonych specjalistów na 
zebraniach z rodzicami 


 udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych 

problemów wychowawczych lub rodzinnych przez pedagoga lub 
wychowawcę 


 udzielanie informacji i pomoc w organizacji wsparcia i pomocy przez 

specjalistów /poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne) 
 organizowanie i udzielanie pomocy rodzinom wymagających wsparcia 

z różnych powodów /pomocy materialnej, organizacyjnej /  
 

 przygotowywanie materiałów dla rodziców dla rodziców w formie 
broszur, na gazetkach informacyjnych i na stronie internetowej szkoły. 


6. Nauczyciele współpracują z rodzicami we wspólnych działaniach na rzecz 

uczniów, i szkoły wspólnie realizują inicjatywy rodziców:   
 współorganizacja klasowych i szkolnych 

 współorganizowanie wycieczek 
 pomoc rodziców w drobnych remontach i upiększaniu klasy 
 udział w realizowaniu programów wychowawczych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



Rozdział 7  

Zadania wychowawcze i cele szczegółowe. 
 

 

1. Zadanie wychowawcze: Rozwijanie poczucia odpowiedzialności 
za siebie i społeczność, w której żyję. Przygotowanie uczniów do 

życia w społeczeństwie obywatelskim. 

 

Cele edukacyjne: przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i 
dokonywanie właściwej ich hierarchizacji, rozwijanie wrażliwości na problemy 
innych. 

 

Cele operacyjne: Uczeń: 

1. zna i stosuje w praktyce zasady i normy oraz regulaminy szkolne;   
2. uczestniczy aktywnie w różnych formach życia klasowego i szkolnego;   
3. zna ceremoniał szkolny;  

4. odróżnia właściwe i niewłaściwe formy zachowania;  

5. umie odczytać i zinterpretować przekazy reklamowe;  

6. zna i stosuje prawa dziecka oraz prawa i obowiązki ucznia  

7. szanuje poglądy, przekonania oraz godność innych osób;  

8. rozumie problemy niepełnosprawnych i umie im pomóc;   
9. potrafi ocenić własne postępowanie i panować nad emocjami;  

 
10. rozpoznaje i akceptuje pozytywne wzorce zachowań wykorzystując je w 

swoim życiu;  
11. potrafi współpracować w grupie i zespole. 

 
 
 
 
 

Sposób realizacji – na lekcjach przedmiotowych, godzinach do dyspozycji 
wychowawcy klasowego, w trakcie realizacji projektów i programów 
edukacyjno-wychowawczych, wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych. 
 
Metody realizacji – aktywne, a w tym: zabawy, drama, praca w grupach, zajęcia 
warsztatowe, zawody sportowe, uroczystości klasowe i szkolne. 
 
 
 
 

2. Zadanie wychowawcze: Promowanie zdrowego stylu 
życia oraz postaw i zachowań ekologicznych.  

 

Cele edukacyjne: rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i 
innych; nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie i środowisko 
naturalne. 

Cele operacyjne: Uczeń: 
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1. uczeń wie, jak dbać o własne zdrowie i środowisko naturalne, umie 

współpracować z dorosłymi w tym zakresie  

2. zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego wypoczynku   
3. uczestniczy w różnych formach aktywnego wypoczynku   
4. zna zabawy sportowe  

5. odróżnia potrawy zdrowe i służące zdrowiu  
 
6. umie odczytać symbole oznaczające składniki pożywienia umieszczone na 

opakowaniu  

7. zna i stosuje zasady higieny osobistej i otoczenia,   
8.  przyjmuje  odpowiedzialność  za  zdrowie  i  życie  swoje  oraz  innych  ludzi 

i zwierząt  

9. zachowuje się właściwie w stosunku do otaczającej go przyrody  

10. poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne  

11. zna mechanizmy i skutki niepożądanych zmian zachodzących w środowisku  
 
 

 

Sposób realizacji – na lekcjach przedmiotowych: przyrody, wychowania 
fizycznego, techniki, wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy na 
godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego, na zajęciach pozalekcyjnych, 
wyjazdach i wycieczkach. 

 

Metody realizacji – aktywne, a w tym: zabawy, drama, praca w grupach, 
prezentacje i pokazy multimedialne, udział w akcjach ekologicznych, wycieczki, 
festyny, zawody 
 
 

3. Zadanie wychowawcze: Kształtowanie umiejętności dbania o 
własne bezpieczeństwo na drodze, w szkole, w domu i na 
wakacjach. 

 

Cele edukacyjne: umiejętność rozpoznawania zagrożeń i właściwego 
reagowanie na nie, poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu. 

 

Cele operacyjne: Uczeń :  
1. zna i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego;   
2. uczestniczy w bezpiecznych formach wypoczynku;  

3. zna instytucje mogące pomóc w zagrożeniu;  

4. umie zawiadomić w razie niebezpieczeństwa odpowiednie służby;   
5. zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych;  

6. umie zachować się w sytuacji zagrożenia;   
7. potrafi udzielić pierwszej pomocy;  

8. umie zaplanować i zorganizować ciekawy sposób spędzania czasu wolnego;  
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Sposób realizacji: wychowawcy na lekcjach wychowawczych, nauczyciele na 
lekcjach przedmiotowych: przyrody, wychowania fizycznego, wychowania do  
życia w rodzinie, zajęciach pozalekcyjnych, programach i projektach. 

 

Metody realizacji – aktywne, a w tym: zabawy, drama, praca w grupach, 
wycieczki, festyny, zawody, konkursy, wspólne wyjścia na uroczystości, zajęcia z 
higienistką, lekarzem, policjantem i strażakiem oraz specjalistami z zakresu 
profilaktyki. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Zadanie wychowawcze: Motywowanie do rozwoju zainteresowań i 
uzdolnień. Pomoc dzieciom w zagospodarowaniu wolnego czasu. 
 
 

Cele edukacyjne: motywowanie do osobistego rozwoju, rozumienie roli 
odpoczynku w życiu człowieka, wyrobienie nawyku kulturalnego spędzania 
wolnego czasu. 

 

Cele operacyjne: Uczeń : 

1. zna swoje mocne strony;  

2. uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych;   
3.  uczy   się   twórczo   i   samodzielnie   rozwijając   swoje   zdolności  

i zainteresowania;   
4. stosuje w praktyce wiedzę teoretyczną;   
5. potrafi samodzielnie zdobywać informacje;   
6. zna propozycje spędzania wolnego czasu w szkole i w mieście;   
7. odróżnia wartości przekazów medialnych, umie wybrać odpowiednie dla 

siebie czasopismo, audycję, film;   
8. umie korzystać w sposób kulturalny z kina, teatru i innych instytucji 

kultury;  

9. umie zaplanować i zorganizować ciekawy sposób spędzania czasu wolnego.  

 

Sposób realizacji: na lekcjach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych, w 
ramach konkursów, projektów, programów, indywidualnych spotkań i 
konsultacji. 

 

Metody realizacji – aktywne, a w tym: zabawy, drama, praca w grupach, 
wycieczki, festyny, zawody, konkursy, prezentacje i uroczystości szkolne i 
środowiskowe 
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5. Zadanie wychowawcze: Kreowanie postaw patriotycznych.  

Rozbudzanie poczucia tożsamości narodowej. 
 
 

 

Cele edukacyjne: Kreowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością 
narodową i kulturą regionalną. 

 

Cele operacyjne: Uczeń: 

1. zna symbole narodowe;  

2. uczestniczy w obchodach świąt państwowych;  

3. zna patrona szkoły;  

4. odróżnia symbole regionalne;   
5. poznaje i szanuje dorobek kulturalny swojego regionu i państwa;   
6. bierze czynny udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego;   
7. umie zachować się podczas uroczystości patriotycznych;   
8. zna i dba o miejsca martyrologii i pamięci narodowej;  

 

Sposób realizacji – na lekcjach przedmiotowych: historii, przyrody, języka 
polskiego, muzyki, plastyki, wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy na 
godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego, nauczyciele realizujący 
zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektów, programów i wycieczek. 

 

Metody realizacji – aktywne, a w tym: zabawy, drama, praca w grupach, 
wycieczki, prezentacje, uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i konkursach 
związanych z patronem, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej. 
 
 

 

6. Zadanie wychowawcze: Kształtowanie umiejętności niezbędnych 
do stania się obywatelem Europy i świata. Korzystanie ze zdobyczy 
nauki i techniki. 

 

Cele edukacyjne: Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności 
europejskiej i światowej. Przygotowanie do życia w społeczeństwie 
informacyjnym 

Cele operacyjne: Uczeń:  
1. zna kraje europejskie;   
2. zna symbole międzynarodowe:  

3. zna korzyści współpracy międzynarodowej;  

4. umie posługiwać się językiem obcym;  

5. zna organizacje międzynarodowe;  
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6. potrafi świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze środków komunikacji 

masowej   
7. zna i wykorzystuje w praktyce podstawowe zasady posługiwania się 

komputerem i technologią informacyjną  

 

Sposób realizacji – na lekcjach przedmiotowych: języków obcych, przyrody, 
informatyki, wychowawcy na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego, 
na zajęciach pozalekcyjnych. 

 

Metody realizacji – aktywne, a w tym: drama, pedagogika zabawy, praca w 
grupach, prezentacje multimedialne i inne metody aktywizujące oraz wycieczki, 
wystawy, projekty. 

 

Zadania wychowawcze poprzez sposoby i metody realizacji stymulują 
ustawiczny proces rozwoju ucznia we wszystkich sferach: 
 intelektualnej 



 emocjonalnej 




 fizycznej i zdrowotnej 


 społecznej. 


 
 
 

 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA 
 
 
 

 Cele i zadania szkoły  Formy i metody realizacji 

 budzenie ciekawości poznawczej,  organizowanie konkursów 

rozwijanie kreatywnego myślenia, przedmiotowych i artystycznych, 

 kształtowanie umiejętności  indywidualna praca z uczniem 

selekcji, syntezy i analizy informacji, zdolnym, uwzględnianie w programach 

 kształtowanie umiejętności, dydaktyczno- wychowawczych klas 

poszukiwania samodzielnie źródeł programów wyzwalających aktywność 

informacji, twórczą uczniów, 

 pomoc w odkrywaniu własnych  indywidualna opieka nad uczniami 

możliwości, predyspozycji i ich wymagającymi indywidualnego traktowania 

twórczym rozwijaniu ze względu na deficyty intelektualne 

  i rozwojowe, 
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 stymulowanie aktywności poprzez 


 

prezentowanie publiczne osiągnięć 
 

(np. gazetki szkolne, wystawy 

tematyczne, projekty szkolne, gminne lub 

o szerszym zasięgu, występy artystyczne), 

    stosowanie aktywizujących metod 

  pracy na lekcjach przedmiotowych, 

    przysposobienie biblioteczne 

  i informacyjne 
     

     

  ROZWÓJ EMOCJONALNY UCZNIA  

     

 Cele i zadania szkoły  Formy i metody realizacji  
       

  pomoc w samopoznaniu,   indywidualna opieka nad uczniami  

 samoocenie,  wymagającymi indywidualnego  

  rozwijanie umiejętności  traktowania ze względu na problemy  

 akceptowania siebie,  emocjonalne,  

  kształtowanie umiejętności   wdrażanie programów rozwijających  

 samoobserwacji i trafnej oceny  umiejętności interpersonalne,  

 własnych działań,   stosowanie aktywizujących metod  

  pomoc w określeniu i nazwaniu  pracy na lekcjach wychowawczych (np.  

 uczuć, stanów psychicznych i radzeniu  psychodramy, ćwiczenia grupowe, treningi  

 sobie ze stresem,  interpersonalne, ćwiczenia asertywności),  

  budzenie zachowań   ankiety i psychotesty dostarczające  

 empatycznych,  wychowawcom i uczniom informacji  

  kształtowanie postawy  zwrotnych,  

 asertywnej,   diagnoza samopoczucia i miejsca  

  przygotowanie do budowania  uczniów w grupie, klasie i szkole,  
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własnego systemu wartości  stosowanie technik relaksacyjnych, 

 przeciwdziałających stresowi, 

  indywidualne i grupowe spotkania 

 z psychologiem poradni oraz pedagogiem 

 szkolnym, 

  uświadamianie mechanizmów 

 działających destrukcyjnie na psychikę 

 (np. reklamy, przemoc w mediach, 

 mechanizmy grupowe), 

  warsztaty dla dzieci i rodziców, 

 organizowane przez szkołę lub instytucje 

 wspierające szkołę, 

  współpraca z instytucjami 

 zajmującymi się dziećmi z rodzin 

 dysfunkcyjnych 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZWÓJ FIZYCZNY I ZDROWOTNY 
 
 
 

Cele i zadania szkoły Formy i metody realizacji 
    

 zapoznanie uczniów z zasadami  zapewnienie  uczniom opieki 

bezpieczeństwa na terenie szkoły medycznej, 

i poza nią,  zajęcia z pielęgniarką szkolną, 

 kształtowanie właściwych  wdrażanie programów 

nawyków zdrowotnych profilaktycznych, 
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i higienicznych,  podejmowanie działań 

 promocja zdrowego stylu życia,  dotyczących promocji zdrowia, 


 

 kształtowanie umiejętności  włączanie się w ogólnopolskie 

samodzielnego dokonywania akcje profilaktyki zdrowotnej  (np. 

wyborów zachowań chroniących Dzień  

zdrowie własne i innych, bez papierosa, Światowy Dzień Walki 

 uświadamianie zagrożeń z AIDS), 

związanych z nałogami,  kontynuacja programów 

  proekologicznych (np. Sprzątanie świata, 

 przekazywanie modelu Dzień Ziemi), 

aktywnego spędzania wolnego czasu,  programy artystyczne o 

 uświadamianie zagrożeń charakterze ekologicznym, 

cywilizacyjnych i ukazywanie  szkolne, gminne i rejonowe 

sposobów ich zapobiegania, zawody sportowe, 

 kształtowanie umiejętności  organizowanie pozalekcyjnych 

radzenia sobie i pomocy innym w zajęć sportowych, 

sytuacji zagrożenia,  udział w akcjach mających na celu 

 uzmysłowienie problemu ochronę środowiska naturalnego 

degradacji środowiska naturalnego   

i konieczności podejmowania przez   

ludzi działań proekologicznych   
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ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA 
 
 
 
 

 

FUNKCJONOWANIE W GRUPIE 
 

Cele i zadania szkoły Formy i metody realizacji 
    

 zapoznanie i praca nad  zapoznanie uczniów z 

przyswajaniem sobie w okresie regulaminami szkoły, 

rozwoju norm funkcjonowania  propagowanie  praw człowieka i 

społecznego, praw ucznia 

 integrowanie zespołu  rozwój grupy poprzez 

klasowego, tworzenie pozytywnych współdziałanie, współtworzenie oraz 

więzi międzygrupowych, współodpowiedzialność za wykonane 

 kształtowanie umiejętności zadania, 

komunikowania się werbalnego i  umożliwianie uczniom wejścia 

niewerbalnego, w różne role (np. lidera, koordynatora, 

 uświadamianie zagrożeń inicjatora, wykonawcy), 

płynących z braku tolerancji  organizowanie wspólnych wyjść 

(np. subkultury, agresja, rasizm, i wyjazdów jedno lub kilkudniowych, 

nacjonalizm),  określanie specyfiki zespołu 

 wspierania prawidłowego poprzez ustalenie wspólnych 

rozwoju emocjonalnego i zainteresowań grupy i ich rozwijanie, 

społecznego w tym koleżeństwa i  podejmowanie wspólnych akcji 

przyjaźni. charytatywnych, 

   wspieranie inicjatyw dziecięcych 

  (np. gazetka szkolna, klasowa, występy 

  okolicznościowe). 
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ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 
 

 

Cele i zadania szkoły Formy i metody realizacji 
    

 kształtowanie postaw  wprowadzanie elementów 

obywatelskich i patriotycznych, wychowania regionalnego na lekcjach 

 wpajanie szacunku dla tradycji przedmiotowych, 

i historii oraz symboli narodowych,  prezentowanie wzorów Polaków 

 uświadamianie związku tradycji  -patriotów 


 

narodowych z tradycjami rodzinnymi,  konkursy dotyczące naszej 

 motywowanie do poznawania ojczyzny i regionu, 

dziejów przodków,  poznawanie dziejów narodowych 

 uświadamianie istnienia poprzez różnorodne działania 

problemów o charakterze społecznym (np. wystawy, wizyty w muzeach, 

(np. narkomania, alkoholizm, inscenizacje, koncerty), 

przemoc),  organizowanie uroczystości 

 wdrażanie do samorządności, szkolnych związanych ze świętami 

 kształtowanie poczucia narodowymi, 

odpowiedzialności,  wycieczki programowe, 

 rozwijanie poczucia  stosowanie na lekcjach metod 

przynależności do społeczności aktywizujących (np. burza mózgów, 

lokalnej, Ojczyzny, społeczności drzewko decyzyjne, analiza 

europejskiej. dokumentów, praca nad tekstami 

  źródłowymi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 



 
 

UCZESTNICTWO W KULTURZE 
 

 Cele i zadania szkoły  Formy i metody realizacji 
      

  poznawanie i kultywowanie  wyjazdy do teatrów, muzeów 

  tradycji narodowych, religijnych i  i galerii, 

  rodzinnych,  wystawy prezentujące 

  kształtowanie umiejętności  dorobek kulturowy, 

  odczytywania różnorodnych  czytanie różnych tekstów 

  tekstów kultury (np. utworów  kultury 

  teatralnych, przekazów  i ich interpretacja, 

  multimedialnych) i ich  konkursy literackie, 

  interpretacji,  recytatorskie, czytelnicze, 

  zapoznanie z dorobkiem  plastyczne, muzyczne 

  kulturowym narodu.  i taneczne, 

    tworzenie tradycji klasowych, 

    uczestnictwo w zajęciach 

    rozwijających uzdolnienia i 

    talenty artystyczne uczniów, 

    prezentacje okazjonalnej 

    twórczości dziecięcej 

    (uroczystości szkolne), 

    kultywowanie tradycji 

    religijnej 

    i rodzinnej, 

    podtrzymywanie tradycji 

    Szkoły 

    (np. Dzień Patrona Szkoły, 

    kronika szkoły). 
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ŻYCIE W RODZINIE 
 

Cele i zadania szkoły Formy i metody realizacji 

    

 kształtowanie umiejętności  podkreślanie roli rodziny w 

 obserwacji i oceny relacji  życiu człowieka podczas zajęć 

 wewnątrzrodzinnych,  przedmiotowych i godzin 

 pomoc w kształtowaniu  wychowawczych 

 pozytywnego stosunku do  praca wychowawcza na 

 płciowości,  podstawie tekstów i 

 przybliżenie zagadnień życia  przykładów literackich, 

 seksualnego człowieka,  współudział rodziców w 

 kształtowanie poczucia  imprezach szkolnych i 

 odpowiedzialności za  klasowych, 

 podejmowane decyzje,  zorganizowanie szkolnego 

 współpraca z rodzicami  Dnia Rodziny 

 w przygotowaniu uczniów do  spotkania organizowane 

 okresu dojrzewania.  przez pedagoga i psychologa, 

   współpraca z Radą Rodziców. 
    

 
 

 

Rozdział 8  

Monitorowanie programu 

 

Monitorowanie, czyli ciągły proces rejestrowania postępów w realizacji 
naszego programu wychowawczego jest ważnym elementem planowanych 
działań.  
Monitorując działania: 

 Przekonujemy się czy program jest realizowany 

 Wiemy czy dokonywane są postępy w realizacji celów cząstkowych związanych z 

poszczególnymi, szczegółowymi zadaniami 
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  Możemy w porę podjąć działania korygujące 

 

Dane uzyskane w toku monitoringu służyć będą ewaluacji, a w efekcie posłużą do 
podejmowania decyzji, które niosą zmiany jakościowe w działaniu. 
Monitorowanie dokonywane będzie przez zespół wychowawczy szkoły, a większe 
zadania monitorować będą dodatkowo powołane osoby. 

 

Rozdział 9 

 

Ewaluacja programu. 
 
 

Program wychowawczy będzie podlegał ewaluacji ze względu na zmiany 
zarówno wewnątrz szkoły, jak i w środowisku. Celem ewaluacji jest analizowanie 
i doskonalenie działań wychowawczych szkoły. 

 
Ewaluacja będzie biegła równolegle z programem i badała go w trakcie rozwoju. 
Dokonywał jej będzie zespół wychowawczy szkoły wspólnie z przedstawicielami 
Rady Rodziców. Metody stosowane w procesie ewaluacji to ankiety, wywiady, 
obserwacja, rozmowy z uczniami i rodzicami oraz analiza dokumentów.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program wychowawczy został uchwalony przez Radę Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 1 w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 27.09.2016 
 
 
 

Przewodniczący Rady Rodziców 
 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach 
 

Ewa Wierzbowska 
 
 

Załącznik do Programu Wychowawczego stanowi Harmonogram Realizacji Zadań  
Wychowawczych. 
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