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Podstawa prawna 

 Konwencja o prawach dziecka 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572; obowiązuje od 17 grudnia 

2004 r.).  

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. 

z 2007r. Nr 70, poz. 473).  

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. 

Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48; 

Dz. U. z 2006r Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 826).  

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 10. z 1996 r., 

poz. 55 z późniejszymi zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 

1999 r. Nr 96, poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274).  

 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 

2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1108). Ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535;                       

z późniejszymi zmianami - Dz. U. Nr 113, poz. 731 z 1997 r., Dz. U. Nr 141, 

poz. 1183 z 2005 r.).  

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 

Nr 180, poz. 1493).  

 Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych 

publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).  

 Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania     

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 11, poz. 114).  
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 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. Nr 26. z 2003 r., poz. 226).  

 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletniego         

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii (Dz. U. Nr 178 z 2004 r., poz. 1833).  

 Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 

szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19          

z 2005 r., poz. 167).  

 Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych 

form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 

form oraz sposobu ich działania  (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 38). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 

roku w sprawie podstawy programowej… (Dz. U. Nr 51 z 2002 r. poz. 458 ze 

zm.)  

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r.  Nr 4, poz. 17).  

 Rozporządzenie MEN z dnia  7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej( Dz. U. poz.532). 

Programy narodowe i krajowe:  

 Narodowy Program Zdrowia (2007 - 2015)  

 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(2006 - 2010)  

 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (2006 - 2010)  

 Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (2007 - 2011)  
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 Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród 

Dzieci i Młodzieży (2004 - 2014)  

 Narodowy Plan Działań na rzecz Dzieci (2004 – 2012)  

 Narodowy Program Zdrowia (2007 - 2015)  

 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (2009 - 2013)  

 Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 

(2008-2011) 

 Rządowy Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” (2008-2013) 

 Szkolny program wychowawczy (również program profilaktyki) jest 

uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 54 

ustawy o systemie oświaty). Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną        

w sprawie tego programu, to program wychowawczy ustala dyrektor szkoły      

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 Program wychowawczy (również program profilaktyki) szkoły jest 

opiniowany przez samorząd uczniowski (na podstawie §2 ust.2 rozp. MEN         

z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów…- Dz. U. Nr 61 poz.624 

ze zm.) 
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Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej 

dyskryminacji. 

I. Wprowadzenie 

„Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący 

ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna.” 

T. Gadacz 

Wychowanie - jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, 

rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, 

mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem 

się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami                      

i negatywnymi emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa. 

Powstanie programu jest poprzedzone następującymi działaniami: 

a) powołanie koordynatora ds. programu wychowania i programu profilaktyki, 

b) określenie podmiotu oddziaływań, 

c) identyfikacja potrzeb środowiska szkolnego. 

ad a) 

Realizacją programu wychowawczego zajmują się wszyscy wychowawcy                  

i nauczyciele, pedagog szkolny, pielęgniarka oraz specjaliści z różnych instytucji 

wspierających działalność szkoły, zaproszeni do pomocy w realizacji konkretnych 

zadań. 

ad b) 

Głównym podmiotem oddziaływań są uczniowie naszej szkoły. Program jest 

zorientowany na ucznia, uwzględnia jego potrzeby oraz specyfikę okresu 

rozwojowego – przemiany związane z procesem dojrzewania, poszukiwaniem 

tożsamości, ćwiczeniem nowych ról. 
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Bardzo ważnym podmiotem oddziaływań wychowawczych są rodzice. Można 

powiedzieć, że stanowią podmiot wspomagający wychowanie w szkole. Rodzice 

współtworzą program poprzez wskazywanie najistotniejszych potrzeb oraz 

uczestniczą w nim, podnosząc swoje umiejętności rodzicielskie i wychowawcze, 

współpracując z kadrą szkoły w imię szeroko pojmowanego dobra dziecka. 

Wychowawcy i nauczyciele są realizatorami programu, ale także jego podmiotem. 

Stale podnoszą swoje kwalifikacje wychowawcze i interpersonalne poprzez 

uczestniczenie w szkoleniach i kursach oraz kontakt z najnowszą wiedzą                  

z dziedziny psychoprofilaktyki. 

ad c) 

W celu zdiagnozowania środowiska szkolnego, określenia jego potrzeb                     

i wytyczenia obszarów pracy wychowawczej przeprowadzone zostaną badania 

ankietowe. Badaniom poddani zostaną uczniowie wszystkich klas, rodzice oraz 

nauczyciele. Obserwacja życia w szkole oraz analiza ankiet pozwoli na wytyczenie 

kierunku naszej pracy i najważniejszych celów programu. Ankiety oraz ich 

opracowanie stanowią załącznik do niniejszego programu. 

Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły. 

Na terenie szkoły w ramach pracy wychowawczej mogą zostać 

wprowadzone w zależności od aktualnych potrzeb tematyczne lub okresowe 

programy wychowawcze. 

Od roku szkolnego 2011/2012 w oparciu o Program Wychowawczy 

funkcjonuje Szkolny Program Profilaktyki. 

Podstawą pracy wychowawcy klasowego są klasowe plany pracy 

wychowawczej, w których zawarte treści są ściśle powiązane z Programem 

Wychowawczym Szkoły jak również uwzględniają działania ujęte w Szkolnym 

Programie Profilaktyki. Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział 

uczniów w obchodach rocznic wydarzeń patriotyczno-religijnych oraz                  

w uroczystościach szkolnych. 
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Spośród zasad współpracy z rodzicami istotną rolę odgrywa właściwy obieg 

informacji, od którego zależy interwencja odpowiedniego organu szkoły               

w złożonych problemach uczniów. 

Program Wychowawczy w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Przyjmie jest otwarty i jest modyfikowany w trakcie realizacji. 

Program ten ulega okresowej ewaluacji oraz monitorowaniu.  

II. Szkolny system monitorowania i modyfikowania realizacji Programu 

Wychowawczego 

Na początku roku szkolnego powołany zostaje przez dyrekcję szkoły 

przewodniczący oraz zespół do redagowania i analizowania materiałów 

edukacyjnych (np.: ankiet, rozmów sondażowych, dyskusji, wywiadów itp.) oraz 

do informowania społeczności szkolnej o realizacji Programu Wychowawczego 

Szkoły i proponowania zmian w tym programie na kolejny okres nauki. 

Skład zespołu odnawiany jest na początku każdego nowego roku szkolnego, 

a przewodniczący zespołu przedstawia sprawozdanie: 

- nauczycielom - na czerwcowym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej, 

- uczniom - na koniec roku szkolnego, 

- rodzicom uczniów - na wrześniowym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

Sprawozdanie ma formę informacji i nie podlega formalnemu 

zatwierdzeniu, natomiast musi zawierać propozycje działań na kolejny rok szkolny 

i te podlegają aprobacie adresata sprawozdania. 

III. Naczelny cel wychowania, zadania szkoły i nauczycieli, metody i formy 

pracy 

Naczelnym celem szkoły jest wychowanie ucznia: wrażliwego, 

tolerancyjnego, uczciwego oraz świadomego odpowiedzialności za własny 

rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo.  

Cele priorytetowe we współczesnym wychowaniu, których nauczyciele nie 

powinni omijać, to: 

- pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizowaniu wartości; 

- pomoc w odnajdywaniu swojego miejsca: 

a) w rodzinie, 
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b) w grupie koleżeńskiej, 

c) społeczności szerszej: lokalnej, regionalnej i narodowej, 

- kształtowanie etyki pracy, zwłaszcza rzetelności i uczciwości. 

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego  

1. Opieka wychowawców nad fizycznym i psychicznym rozwojem 

wychowanków. 

2. Wychowanie zgodne z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, 

mądrości, dyscypliny i szacunku. 

3. Przygotowanie wychowanka do pełnienia ról społecznych oraz 

odpowiedzialności za środowisko. 

4. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska 

rówieśniczego. 

5. Usamodzielnienie uczniów i stworzenie im dogodnych warunków do pracy    w 

Samorządzie Uczniowskim. 

Zadania nauczycieli bezpośrednio wychowujących 

1. Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego 

siebie. 

2. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania ze sobą, w szkole             

i środowisku, szanowania elementarnych praw człowieka. 

3. Uczyć szacunku dla siebie i wobec innych, przygotować do życia w rodzinie, 

społeczności lokalnej, kształtować postawy patriotyczne. 

4. Kształtować umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, bycia 

tolerancyjnym. 

5. Wszechstronnie wspierać rozwój osobowy ucznia (intelektualny, psychiczny, 

społeczny, moralny, estetyczny i duchowy). 

6. Rozwijać dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie. 

7. Uświadomić praktyczną użyteczność edukacji w każdej sytuacji i na każdym 

etapie życia. 

8. Wyrabiać samodzielność, otwartość na problemy cywilizacyjne świata, ponosić 

odpowiedzialność za siebie i za grupę, której jest się uczestnikiem. 
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9. Przygotować do rozróżniania dobra i zła. 

10. Udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu          

o rozpoznanie potrzeb uczniów (prowadzone diagnozy). 

11. Kształtować zdrowy styl życia. 

12. Ściśle współpracować z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem 

szkolnym i innymi nauczycielami w sprawach wychowawczych dotyczących 

uczniów.  

Metody pracy 

- gry i zabawy, 

- dyskusje na forum grupy, 

- scenki rodzajowe, 

- twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci, 

- pogadanki, 

- gry dramatyczne, 

- treningi umiejętności, 

- projektowanie dokumentów, 

- symulacje, 

-warsztaty z psychologiem i pedagogiem oraz poznawczo-

doskonalące(wyjazdowe) 

- wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, 

- biwaki. 

Formy pracy 

- praca zbiorowa, 

- praca w grupach, 

- praca indywidualna. 

IV. Szkoła Podstawowa w Przyjmie daje swoim uczniom możliwości 

samorealizacji, rozwoju zainteresowań,  oraz wyrównania braków w wiedzy 

i umiejętnościach szkolnych poprzez: 

1. Koła przedmiotowe: 

- Koło Teatralne ,,Biedroneczki” 

- „Prześmiewcy świata przedstawionego – czyli kabaret” 
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- Koło Młodych Przyrodników 

- Zajęcia z języka polskiego i historii dla uczniów zdolnych 

- Koło Językowe (języka angielskiego) 

- Koło Muzyczne 

- Zajęcia sportowe połączone z wyjazdami na zawody 

-       Zajęcia taneczne 

-       Zajęcia twórcze ( uczymy się poprzez sztukę i zabawę) 

-       Zajęcia plastyczne 

2. Zespoły wyrównawcze: 

- Zajęcia matematyczno-przyrodnicze w klasach IV – VI 

- Świetlica Opiekuńczo- Wychowawcza 

- Zajęcia logopedyczne 

-        Zajęcia z pedagogiem 

-        Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 

-       Zajęcia wspierające w kl.1-3 

3.  

- Samorząd Szkolny 

- Pedagog szkolny 

- Trójki klasowe 

- Współpraca z Policją (dzielnicowym z Posterunku Policji w Golinie) 

- Współpraca z Miejską Komendą Policji w Koninie 

- Współpraca ze Strażą Pożarną 

- Współpraca z Kościołem Parafialnym w Golinie 

- Współpraca z Gminnym Domem Kultury 

- Współpraca z pielęgniarką z Gminnego Ośrodka Zdrowia 

- Współpraca z GOPS w Golinie 

- Współpraca z MOPS w Golinie 

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koninie 

-       Współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

- Współpraca ze Sanepidem (Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia) 

         w Koninie 
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-        Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem w Koninie 

-        Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koninie( odział w Golinie) 

III. Wzorzec osobowy ucznia opracowany na podstawie „Praw i obowiązków 

ucznia” i zgodny ze Statutem Szkoły 

1. Uczeń spełnia wymagania na ocenę wzorową zawarte w WSO - zachowanie. 

2. Uczeń w pełni przestrzega praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie 

Szkoły. 

3. Uczeń w pełni przestrzega wypracowanych przez Samorząd Uczniowski oraz 

określonych postanowieniami Rady Pedagogicznej norm kultury osobistej:  

§ na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości szkolne oraz 

sprawdzian OKE w klasach szóstych, uczeń przychodzi w stroju apelowym 

(chłopcy - biała koszula, spodnie czarne lub granatowe, dziewczęta – biała bluzka, 

czarna lub granatowa spódnica lub spodnie);  

§ na zajęcia szkolne, uroczystości i dyskoteki uczeń: 

- nie farbuje włosów, ma zadbaną fryzurę, 

-zakłada czyste, schludne ubranie, 

- nie maluje paznokci, 

- nie stosuje makijażu, 

- nie zakłada kolczyków (dotyczy chłopców), 

- nie zakłada kolczyków o niebezpiecznych kształtach oraz innych dodatków do 

stroju stwarzających zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa (dotyczy 

dziewcząt), 

- nie nosi wyzywających ubiorów, zwłaszcza dziewczęta – głębokich dekoltów, 

odkrytych pleców, ramion i brzucha. 

IV. Plan działań wychowawczych 

Cele ogólne: 

1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. 

2. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego      

w niej działania. 
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3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych 

i trudnych celów. 

4. Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie. 

5. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego 

indywidualnych zdolności twórczych. 

6. Zapoznawanie uczniów z elementami prawa na poziomie szkoły podstawowej 

Priorytetowe cele wychowania i efekty wychowawcze w poszczególnych klasach 

Klasa Cel wychowania Efekty działań wychowawczych 

 

I Uczeń potrafi 

funkcjonować                    

w nowej 

grupie i efektywnie 

w niej działać. 

Uczeń: 

- ma poczucie przynależności do klasy, 

- współdziała w grupie rówieśniczej i czuje się 

odpowiedzialny za efekty swojej pracy, 

- dostosowuje się do panujących norm i przestrzega je. 

II Uczeń posiada nawyki 

dobrego zachowania 

i efektywnej współpracy, 

komunikowania się 

z rówieśnikami oraz 

dorosłymi. 

 

Uczeń: 

- zna i stosuje zwroty grzecznościowe, 

- postępuje według przyjętych zasad dobrego zachowania, 

- szanuje siebie, młodszych, rówieśników i dorosłych, 

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich 

zachować. 

- Zna zasady bezpieczeństwa w szkole ,w drodze od i ze 

szkoły oraz w domu, 

III Uczeń wykazuje wiarę we 

własne możliwości 

i potrafi zachować się 

w trudnych sytuacjach. 

 

Uczeń: 

- zna swoje prawa i obowiązki, 

- odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach 

konfliktowych, 

-  dostrzega swoje mocne i słabe strony, 

- potrafi zaprezentować siebie w grupie rówieśniczej                 

i szkolnej, 

- wie do kogo zwrócić się ze swoimi potrzebami                       

i problemami. 

IV Uczeń rozumie siebie 

i dostrzega 

prawidłowości rządzące 

światem zewnętrznym. 

 

Uczeń: 

- ma poczucie swoich korzeni - rodzina, środowisko, szkoła..., 

- ustala, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien 

podejmować decyzje, 

- jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, 
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- akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa, 

- doświadcza różnych uczuć i potrafi je nazwać, 

- potrafi nazwać własne zachowania, 

- chce i wyraża potrzeby rozszerzenia swoich zainteresowań. 

V Uczeń zna normy 

i zasady życia 

społecznego oraz elementy 

prawa i według 

nich postępuje. 

 

Uczeń: 

-  zna elementy prawa, przestrzega go świadomie, zna 

konsekwencje złych czynów, 

- jest świadomy swojej niepowtarzalności, dostrzega                 

i akceptuje niepowtarzalność innych, 

- potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje 

międzyludzkie, 

- posiada konkretną wiedzę o tym jak radzić sobie                    

z trudnościami w kontaktach międzyludzkich, 

- podejmuje próby konstruktywnego rozwiązywania 

problemów i konfliktów, 

-  posiada umiejętność dobrego komunikowania się: potrafi 

wyrażać swoje opinie i sądy, nie naruszając godności drugiej 

osoby, 

- przyjmuje postawy asertywne. 

VI Uczeń ma poczucie 

własnej wartości, dąży 

do określenia swojej 

tożsamości. 

 

Uczeń: 

- rozumie znaczenie „hierarchii wartości”, 

- dostrzega wartość życia i przyjmuje je jako fundament 

wszystkich innych wartości, 

- stara się poznać i zrozumieć hierarchię wartości innych 

ludzi, 

- potrafi docenić wartości przyrody i rzeczy nas otaczających, 

- próbuje odkrywać sens i cel własnego życia, 

- wzbogaca swoją osobowość szukając życiowej pasji, 

-  ma poczucie własnej godności i szanuje godność drugiego 

człowieka, 

- potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni przyjaźń    

i miłość, 

- jest świadomy odpowiedzialności za słowo; stara się, aby 

jego słowa nie rozmijały się z czynami, 

- stara się efektywnie i mądrze wykorzystywać czas, 

- wzbogaca swoją wiedzę na temat kultury, obyczajów oraz 

sytuacji społeczno-politycznej w innych krajach 

europejskich. 
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Zadania wychowawcze 

Klasy Zadania Sposób realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

 

Korelacja 

ze ścieżką 

edukacyjną 

I-III 

 

1. Organizowanie 

zajęć integrujących 

zespół klasowy. 

 

- Gry i zabawy 

integracyjne. 

- Imprezy klasowe, 

wycieczki. 

- Uroczystości 

klasowe i szkolne 

(np.: ślubowanie 

klas pierwszych, 

andrzejki, choinka 

noworoczna itp.). 

- Zajęcia 

dydaktyczno-

wychowawcze 

prowadzone 

metodami 

aktywizującymi. 

Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

Dyrekcja 

 

 

2. Opracowanie 

obowiązujących      

w klasie, w szkole     

i poza szkołą norm    

i reguł zachowania. 

 

- Kontrakt klasowy 

„Reguły życia          

w klasie”. 

- Czynny udział         

w imprezach 

kulturalnych 

organizowanych      

w szkole i poza 

szkołą. 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

 

 

3. Uczenie nawyków 

dobrego 

zachowania 

 i porozumiewania 

się z ludźmi. 

 

- Pogadanki, 

dyskusje  

z dziećmi. 

- Zabawy 

integracyjne. 

- Inscenizacje 

przygotowane 

przez uczniów 

obrazujące 

właściwe 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 
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zachowanie 

 w różnych 

sytuacjach. 

- Przykłady 

pozytywnych 

wzorców 

literackich. 

- Gazetki 

tematyczne. 

 

4. Tworzenie                 

i kultywowanie 

tradycji szkoły, 

miasta, regionu         

i państwa. 

 

- Udział w ważnych 

uroczystościach, 

apelach. 

- Spotkania                   

z ciekawymi 

ludźmi. 

- Zapoznanie                

z legendami 

związanymi               

z naszym 

miastem, 

regionem                    

i państwem. 

- Uczestnictwo           

w akcjach 

ekologicznych na 

terenie naszego 

miasta. 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Dyrekcja 

 

 

5. Organizowanie 

sytuacji 

sprzyjających 

podnoszeniu wiary 

we własne 

możliwości. 

 

- Udział  

w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

- Udział  

w konkursach 

klasowych, 

szkolnych                   

i pozaszkolnych. 

- Angażowanie do 

pracy w 

samorządzie 

klasowym oraz 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Opiekun SU 
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Samorządzie 

Uczniowskim. 

6. Organizowanie 

zajęć wskazujących 

drogi 

rozwiązywania 

problemów. 

 

- Pogadanki                  

z wychowawcą. 

- Zajęcia                       

z pedagogiem 

szkolnym. 

- Spotkania                   

z policjantem. 

- Spotkania                   

z psychologiem 

(warsztaty). 

 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

Dyrekcja 

 

 

IV-VI 1. Rozpoznawanie        

i wyrażanie 

własnych uczuć        

i emocji. 

 

- Godziny 

wychowawcze, 

zajęcia lekcyjne          

i pozalekcyjne. 

- Spotkania  

z lekarzem  

i pielęgniarką. 

- Pogadanki. 

- Projekcje filmów. 

- Analiza utworów 

literackich 

 i spektakli 

teatralnych. 

(warsztaty  

z pedagogiem 

i z psychologiem) 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Dyrekcja 

 

 

2. Przygotowanie do 

pełnienia ról             

w rodzinie                  

i społeczeństwie. 

 

- Uroczystości 

klasowe i szkolne      

z udziałem 

rodziców. 

- Festyn szkolny. 

- Godziny 

wychowawcze. 

- Lekcje 

przedmiotowe, 

ścieżki między-

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 
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przedmiotowe. 

- Wychowanie do 

życia w rodzinie 

zajęcia za zgodą 

rodziców. 

3. Organizowanie 

sytuacji 

sprzyjających 

podnoszeniu wiary 

we własne 

możliwości. 

- Udział 

 w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

- Udział  

w konkursach 

klasowych, 

szkolnych                   

i pozaszkolnych. 

- Angażowanie do 

pracy  

w Samorządzie 

klasowym                   

i Uczniowskim. 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Opiekun SU 

Pedagog szkolny 

 

 

4. Opracowanie 

obowiązujących       

w klasie, w szkole     

i poza szkołą norm    

i reguł zachowania. 

 

- Ustalenie 

wewnątrz-

klasowych zasad 

oceniania 

zachowania-

samoocena. 

- Zapoznanie                

z prawami                   

i obowiązkami 

uczniów, 

regulaminem 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

Statutem Szkoły. 

- Zredagowanie 

tzw. ,,Kącika 

Prawnego dla 

Uczniów” (wg 

Kodeksu Prawa 

Cywilnego) 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

 

 

5. Zagospodarowanie 

czasu wolnego. 

- Koła 

zainteresowań. 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 
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 - Organizowanie 

zajęć w czasie 

ferii zimowych. 

- Wyjazd na zabawę 

integracyjną do 

Gimnazjum  

w Golinie 

- Gry i zabawy na 

nowo otwartym  

boisku szkolnym. 

- Wyjazdy sportowe 

i turystyczno-

rekreacyjne. 

- Wyjazdy org. 

Przez TPD,  

 

 

Dyrekcja 

pedagog 

 

6. Przekazanie wiedzy 

i wyrabianie 

umiejętności na 

temat troski           

o własne zdrowie  

i zdrowie innych. 

 

- Pogadanki, 

prelekcje na 

lekcjach 

wychowawczych. 

- Spotkania                   

z pielęgniarką, 

lekarzem. 

- Omawianie 

stosownej 

literatury. 

- Spotkania                   

z pedagogiem. 

- Współpraca                

z Powiatowym 

Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

- Realizacja 6 

programów 

prozdrowotnych  

( promowanych 

przez Sekcję 

Oświaty 

Zdrowotnej ) 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

Dyrekcja 
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- Wyjazd na 

warsztaty do 

Sanepidu w 

Koninie 

- Konkursy szkolne, 

powiatowe 

 i wojewódzkie 

- Gazetki 

tematyczne, 

7. Przygotowanie do 

pełnienia ról 

społecznych oraz 

odpowiedzialności 

za środowisko. 

 

- Aktywna praca         

w Samorządzie 

Uczniowskim. 

- Reprezentowanie 

szkoły podczas 

uroczystości 

patriotyczno-

religijnych na 

terenie Gminy 

 i miasta. 

- Udział w akcjach 

„Sprzątanie 

Świata”. 

- Udział                      

w konkursach. 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Opiekun SU 

Dyrekcja 

 

 

8. Pomoc uczniom       

w uzyskaniu 

orientacji etycznej     

i hierarchizacji 

systemu wartości. 

 

- Prelekcje  

i pogadanki na 

temat tolerancji. 

- Inscenizacja, 

drama. 

- Rekolekcje. 

- Lekcje języka 

polskiego, religii 

ukazujące - 

wzorce osobowe                   

w literaturze               

i w świecie 

współczesnym. 

- Akcje 

charytatywne. 

Wychowawcy klas 

Nauczyciel religii 

Nauczyciele innych 

Przedmiotów 

Pedagog szkolny 

Dyrekcja 

 

 



 

21 
 

- Odwiedzanie 

chorych koleżanek     

i kolegów. 

- Wolontariat 

(pomoc osobom 

starszym, chorym, 

pomoc uczniom 

mającym kłopoty 

w nauce). 

- Praktyki religijne. 

- Wyjścia na 

wartościowe 

filmy, sztuki 

teatralne, 

wystawy. 

9. Integrowanie 

rodziców                    

i angażowanie ich 

do pracy na rzecz 

klasy, szkoły. 

 

- Udział rodziców       

w uroczystościach 

klasowych, 

szkolnych, 

wycieczkach, 

biwakach. 

- Lekcje otwarte           

z udziałem 

rodziców. 

- Spotkania                  

z wychowawcą         

w innej formie 

pozbawionej 

bariery nauczyciel 

- rodzic. 

- Spotkanie                   

z rodzicami               

z udziałem 

pedagoga 

szkolnego. 

- Konsultacje, 

prelekcje, 

warsztaty 

 z pracownikami  

PPP - P w Koninie 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 
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- współpraca 

 z Radą Rodziców, 

- otwarcie nowego 

boiska 

sportowego, 

- współpraca przy 

współtworzeniu 

(akceptacji 

szkolnych 

programów: 

wychowawczego 

 i profilaktyki), 

 

 

VII. Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły 

Zawarte w ww. Statucie Szkoły Rozdział 2 §6 oraz Rozdział 6§43. 

VIII. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 

a) znajomość i akceptacja przez rodziców programów, planów pracy                 i 

regulaminów szkoły, 

b) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań 

wychowawczych szkoły, a przede wszystkim w zapobieganiu 

niepowodzeniom w nauce uczniów, 

c) wspieranie procesu wychowawczego rodziców poprzez organizowanie         

w szkole działań wychowawczo – profilaktycznych, opiekuńczych                  

i prozdrowotnych, 

d) aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły, w tym między innymi     w 

zakresie organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych, 

e) stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i życzliwości, 

f) współdziałanie w zakresie przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży, 

g) umożliwianie i ułatwianie kontaktów rodziców z placówkami i instytucjami 

wspierającymi działania wychowawcze szkoły, 

h) opiniowanie i wpływanie na zmiany programów edukacyjnych, 

i) spełnianie oczekiwań rodziców w zakresie wychowania zgodnie                    

z preferowanym przez siebie światopoglądem, 
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j) zgłaszanie wniosków i uwag mających na celu usprawnienie funkcjonowania 

placówki, 

k) wypracowanie jednolitego systemu reagowania na łamanie dyscypliny przez 

uczniów, 

l) organizowanie pomocy rodzicom ubogim oraz profilaktycznej                        

i terapeutycznej rodzicom patologicznym, 

m) ustalanie zakresu i form pomocy finansowej dla szkoły oraz zaspokajania 

potrzeb klasowych, 

n) podejmowanie wspólnych działań promujących szkołę w środowisku. 

IX. Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym 

a) zapewnienie, określonych w ustawach i statutach, warunków do realizacji 

zadań wychowawczych szkoły, ustalenie potrzeb i priorytetów szkoły oraz 

możliwości ich zaspokojenia, 

b) przekazywanie szkole środków na realizacje zadań wychowawczych, w tym 

na zajęcia pozalekcyjne, pomoce dydaktyczne, monitoring szkoły, remonty, 

c) aktywizowanie do udziału w ważnych wydarzeniach z życia lokalnej 

społeczności, 

d) współdziałanie w realizacji edukacji obywatelskiej uczniów, promowaniu 

zasad samorządności, 

e) organizowanie kontaktów szkoły z przedstawicielami władzy samorządowej, 

f) współdziałanie szkoły z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 

oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golinie    w zakresie 

wspierania finansowego i materialnego uczniów z  rodzin ubogich i 

patologicznych oraz wspierania rodzin zastępczych,  

g) organizowanie wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu 

Miejskiego, działań, profilaktycznych, reedukacyjnych                                      

i terapeutycznych w stosunku do rodzin patologicznych, 

h) pomoc w promowaniu szkoły w środowisku   lokalnym. 

X. Ceremoniał i tradycje szkoły 

Ceremoniał i tradycje Szkoły Podstawowej w Przyjmie tworzą: 

1. Uroczystości inauguracji i zakończenia roku szkolnego. 
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2. Kroniki szkoły. 

3. System nagród i wyróżnień dla uczniów przodujących w nauce i zachowaniu 

(wg regulaminu WSO), w tym: 

a) list gratulacyjny dla rodziców za wyniki w nauce uczniów, 

b) list gratulacyjny za prace społeczną rodziców na rzecz szkoły, 

c) Dyplom Wzorowego Ucznia 

d) Dyplom Ukończenia Szkoły 

4. Informatory o szkole. 

5. Stałe imprezy okolicznościowe, w tym między innymi: 

a) Sprzątanie Świata, 

b) Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, 

c) Dzień Edukacji Narodowej, 

d) Bal pożegnalny uczniów klas szóstych. 

XI. Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego 

Opracowane są na dany rok szkolny i stanowią załącznik do niniejszego Programu. 

XII. Harmonogram działań pedagoga 

Załącznikiem do harmonogramu jest plan działań wychowawczo – opiekuńczych i 

profilaktycznych dla uczniów i rodziców, opracowany na dany rok szkolny. 

XIII. Harmonogram działań prozdrowotnych 

Załącznikiem do harmonogramu jest grafik działań prozdrowotnych, opracowany 

na dany rok szkolny. 

XIV. Harmonogram działań okolicznościowych 

Opracowany jest na dany rok szkolny i stanowi załącznik do niniejszego Programu. 

XV. Ewaluacja Programu Wychowawczego 

1. W procesie ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły w Przyjmie udział 

biorą: 

a) uczniowie (podczas ankiet ewaluacyjnych, rozmów z nauczycielami na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego lub na zebraniach 

Samorządu Szkolnego), 

b) rodzice (podczas ankiet ewaluacyjnych, w czasie spotkań z nauczycielami 

lub spotkań Rady Rodziców z dyrektorem szkoły), 
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c) nauczyciele i pedagog (podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej). 

2. Monitoring i ewaluację Programu Wychowawczego Szkoły przeprowadza 

zespół nauczycieli i pedagog, którego zakres kompetencji określa zarządzenie 

dyrektora szkoły. 

3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego następuje weryfikacja Programu 

Wychowawczego zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez osoby 

uprawnione wymienione w pkt 1 i 2. 

4. Wszelkich zmian w Programie Wychowawczym dokonuje Rada Pedagogiczna. 

 

 


