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Dzieci akceptowane 
Uczą się odnajdować w świecie miłość. 

Dzieci, które często słyszą słowa uznania, 
Uczą się stawiać sobie cele. 

Dzieci wzrastające w atmosferze wspólnoty Uczą 
się hojności. 

Dzieci otaczane rzetelnością i uczciwością Uczą 
się, czym jest prawda i sprawiedliwość. 

Dzieci wychowane w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać 
sobie i innym. 

Dzieci dorastające w klimacie przyjaźni Uczą 

się, jak wspaniale jest żyć. 

Dorothy L. Nolteju 

 

NARUSZEWO 2016 r. 
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PODSTAWA PRAWNA 

 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

 Konwencja Praw Dziecka 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2002 r. Nr 10 

poz.96) 

 Ustawa o systemie oświaty 

 

WSTĘP 

 

Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na 

planowym wpajaniu dziecku przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, 

którymi ma się ono kierować w swoim życiu. 

Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci i 

młodzieży jest rodzina, którą szkoła powinna wspierać w dziedzinie wychowania. Systematyczna 

praca z uczniami i rodzicami we współpracy z różnymi instytucjami jest podstawą naszego 

programu wychowawczego, gdyż wychowanie i kształcenie powinno stanowić integralną całość. 

Drogą pozytywnej motywacji, preferując humanistyczne normy moralne: 

 stwarzamy dziecku warunki do samodzielnego poznawania siebie i świadomej 

autokreacji, 

 mobilizujemy do rzetelnej samooceny i rozwijamy poczucie własnej wartości, 

 przybliżamy podstawowe zasady i reguły obowiązujące w stosunkach 

międzyludzkich, 

 kształtujemy zachowania sprzyjające zdrowiu dziecka, 

 zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy ucznia, wspomagamy ten rozwój we 

wszystkich wymiarach, zwłaszcza indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym i duchowym, a tym samym wyposażymy absolwenta naszej szkoły 

w bagaż pozytywnych wartości, by dalej podążał drogą poznawczą ukierunkowaną na 

poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. 

 

 

 

 

 



3 

 

CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Szkoły Podstawowej w Naruszewie 

jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. Fundamentalnym 

celem wychowania jest internalizacja wpajanych uczniowi zasad i norm, to znaczy takie ich 

utrwalanie w świadomości wychowanka, by autentycznie się z nimi utożsamiał, rozumiał je i 

przyjmował wszystkie konsekwencje wynikające z ich respektowania bądź nie respektowania. 

W związku z tym, nasze oddziaływania wychowawcze zmierzają do osiągnięcia 

następujących celów: 

1. Do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje 

psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe, 

2. Do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla 

tradycji, narodowych, państwowych i lokalnych. 

3. Do ścisłej współpracy między rodzicami, a wychowawcami, a także dążeniu do większego 

zaangażowania rodziców w życie szkoły. 

4. Do tworzenia atmosfery szacunku i zaufania w relacjach uczeń- uczeń, nauczyciel- uczeń, 

nauczyciel- rodzice. 

5. Do przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym społecznie poprzez stwarzanie 

uczniom możliwości aktywnego i rozwijającego ich zdolności i zainteresowania spędzania 

czasu wolnego. 

6. Nasze wszelkie działania mają na celu wychowanie ludzi: 

- mające poczucie swojej wartości, 

- wykazujących się twórczą postawą, gotowością do współpracy, 

- tolerancyjnych, 

- kulturalnych, 

- wrażliwych na potrzeby innych, 

- umiejących konstruktywnie radzić sobie z zagrożeniami jakie niesie współczesność. 

 

 

METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ: 

 gry i zabawy, 

 dyskusje na forum grupy, 

 scenki rodzajowe, 

 twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci, 

 pogadanki, 
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 gry dramatyczne, 

 wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze. 

 

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ: 

 praca zbiorowa, 

 praca w grupach, 

 praca indywidualna. 

OCZEKIWANY WZÓR UCZNIA I WYCHOWANKA 

Harmonijnie uporządkowany zbiór zasad postępowania nauczycieli winien prowadzić 

ucznia do świadomego i uważnego odbierania określonego rodzaju bodźców oraz wykonywania 

czynności odpowiadających przyjętej roli. 

Wychowanek nie tylko dostosowuje się do sytuacji w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w 

pewien sposób. Jest zwolennikiem aktywnego działania i zachęca do niego innych. Nie zawodzi w 

bardzo trudnych sytuacjach, a jego działania odznaczają się skutecznością oraz swoistością stylu. 

 

1. Kulturalny: 

- nie obraża innych, 

- nie używa „brzydkich słów”, 

- używa zwrotów grzecznościowych, 

- czyta książki i czasopisma odpowiednie do swego wieku, 

- bywa w teatrze, kinie, muzeum, w galerii, 

-  umie zachować się w różnych miejscach i sytuacjach, 

-  jest uczciwy, wiarygodny, wytrwały, odpowiedzialny, 

-  szanuje siebie i innych, ma poczucie własnej wartości. 

2. Tolerancyjny: 

-  szanuje cudzą godność, 

-  jest asertywny, 

-  umie przebaczać, 

-  umie współpracować w grupie, 

-  odróżnia dobro od zła, 

-  odróżnia pojęcie tolerancji od obojętności, 
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-  pomaga słabszym, ludziom niepełnosprawnym, 

-  wystrzega się agresji wobec ludzi o innych poglądach, zapatrywaniach, religii, okazuje 

im szacunek, 

-  jest tolerancyjny dla innych kultur, mniejszości etnicznych, wyznaniowych. 

3. Kreatywny: 

-    zna i korzysta z różnych źródeł informacji, 

- potrafi twórczo rozwiązywać problemy, 

-    bierze udział w różnych konkursach, 

-    umie i lubi się uczyć, 

-    zna wartość wiedzy, 

-    zna swoje mocne i słabe strony, 

-    umie planować, 

- jest ciekawy świata, 

- podejmuje inicjatywy własne, 

- potrafi pracować w zespole, 

- cechuje go ciekawość poznawcza i przedsiębiorczość, 

-     jest aktywny na lekcjach, 

-     bierze udział w organizowanych w szkole imprezach integracyjnych, 

okolicznościowych. 

4. Odpowiedzialny: 

-  wie, że odpowiada za efekty swojej nauki, 

-  umie przewidywać zagrożenia i zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo, 

- wywiązuje się z powierzonych mu zadań, nie kradnie i nie niszczy cudzej własności, 

-  wie, że „ moje czyny świadczą o mnie”, 

-  zna i wypełnia swoje obowiązki, 

   -    nie kłamie, 

                -   przewiduje skutki swoich czynów, 

                -   pełni różne funkcje w klasie i w szkole. 

5. Komunikatywny: 

- umie aktywnie słychać, 

- zna tzw. „mowę ciała”, 

-  umie wyrażać prośby, sądy, odmowę, oczekiwania, odczucia, 

- zna sposoby komunikowania się w mowie i piśmie, 

- umie wyrażać siebie językiem plastyki i muzyki, 

- zna i stosuje zasady jasnego wypowiadania się, 
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- zna techniki koncentracji, 

- rozumie uczucia innych, 

- potrafi porozumiewać się i pracować w grupie. 

6. Patriota: 

- szanuje swoją rodzinę, 

- zna i szanuje tradycje i kulturę własnego narodu, 

- zna sylwetki wielkich Polaków, 

- jest dumny, że jest Polakiem, kultywuje tradycje państwowe, 

- zna i szanuje symbole szkolne i narodowe, 

- tworzy tradycje szkolne. 

7. Ekolog: 

- jest opiekuńczy w stosunku do zwierząt, 

- nie niszczy przyrody, 

-  nie zaśmieca okolicy, czuje się odpowiedzialny za środowisko w którym żyje, 

- rozumie znaczenie segregacji śmieci i recyklingu, 

- reaguje na złe zachowanie wobec przyrody, 

- aktywnie uczestniczy w akcjach na rzecz ochrony środowiska, 

- wie, że świat stanowi całość, a człowiek jest jedną z jego części, 

8. Dba o zdrowie: 

-  dba o higienę ciała, 

-  ma zamiłowanie do aktywności ruchowej, 

-  zna zagrożenie wynikające ze stosowania używek. 

 

ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO  

 

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel 

obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, 

sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych 

i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów. 

 

2. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają 

rodziców, w dziedzinie wychowania, a zatem nie ponoszą wyłącznej i całkowitej 
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odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze. Celem ogólnym wychowania jest 

wszechstronny rozwój osobowy ucznia. Oznacza to, że nauczyciele będą rozwijali osobowość 

ucznia, wykorzystując przede wszystkim zajęcia edukacyjne. 

3. Nauczyciele dążyć będą do tego, aby uczniowie: 

a) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i 

piękna, 

b) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno przedmiotów szkolnych jak i całej 

edukacji na danym etapie oraz spójności wszystkich dziedzin wiedzy, 

c) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 

i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolność 

własną z wolnością innych i z odpowiedzialnością za siebie i innych, 

d) zostali wyposażeni w system wartości, którego istotnym elementem jest szacunek dla siebie 

i drugiego człowieka, tolerancja dla odmiennych poglądów, wyznań i kultur, 

e) byli przygotowani do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, a także 

ponoszenia konsekwencji nieudanych wyborów, 

f) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno przedmiotów szkolnych jak i całej 

edukacji na danym etapie oraz spójności wszystkich dziedzin wiedzy, 

g) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 

i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolność 

własną z wolnością innych i z odpowiedzialnością za siebie i innych, 

h) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości 

ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

i) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

patriotyzmu, wzbogacając swe doświadczenia o poznanie własnego dziedzictwa 

kulturowego, 

j) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę, 

k) przestrzegali norm kultury osobistej, w tym tych, które są ściśle określone postanowieniami 

Rady Pedagogicznej. 

 

4. Nauczyciele dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie umiejętności 

i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Umożliwiają im poznawanie 

świata w jego jedności i złożoności. Wspomagają ich samodzielność uczenia się i inspirują ich do 
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wyrażania własnych myśli i przeżyć. Rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do 

dalszej edukacji. Jednym z ważniejszych zadań wychowawczych wspólnych dla wszystkich zajęć 

edukacyjnych jest to, aby nauczyciele wspomagali wzrastanie dzieci w klimacie miłości do rodziny, 

małej i wielkiej ojczyzny, aby we wspólnotach naturalnych uczyli się otwarcia i odpowiedzialności 

w coraz szerszych społecznościach ludzkich. 

5.  Podstawą pracy wychowawcy klasowego są klasowe programy wychowawcze realizowane 

według określonego scenariusza, harmonogramu i rozpisania na role. W konstruowaniu programów 

wychowawczych pomaga pedagog szkolny. Wychowawca w szczególności: 

a) wnikliwie rozpoznaje środowisko rodzinne uczniów, 

b)  poznaje predyspozycje, zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dba o ich 

rozwój na terenie szkoły, współpracując z innymi nauczycielami i pedagogiem, 

c) współdziała z rodzicami w celu rozpoznania stanu zdrowotnego uczniów i uwzględnienia 

możliwości psychoruchowych dziecka, 

d) organizuje spotkania z rodzicami zespołowe i indywidualne w miarę potrzeb dbając o 

dokumentację tych spotkań, 

e) integruje rodziców i angażuje ich do pracy na rzecz klasy i szkoły, 

f) organizuje imprezy klasowe: wycieczki, spotkania okolicznościowe, wyjazdy do instytucji 

kulturalnych, 

g) dba o rozwój życia klasowego, tworząc serdeczną atmosferę wśród uczniów sprzyjającą 

koleżeństwu i przyjaźniom, 

h) reaguje i przeciwdziała wszelkim formom agresji, przemocy i wandalizmu, 

i) krytycznie obserwuje uczestniczenie uczniów w działalności różnych subkultur 

młodzieżowych, 

j) wyjaśnia i kształtuje normy współżycia koleżeńskiego, 

k)  jest pośrednikiem między rodzicami, a nauczycielami przedmiotów. 

 

6. Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział uczniów w obchodach rocznic 

wydarzeń historycznych, świąt państwowych i uroczystościach szkolnych. 

a) Harmonogram uroczystości w czasie roku szkolnego: 

 Rocznica odzyskania Niepodległości, święto patrona szkoły połączone z obchodami 

rocznicy powstania szkoły (apel, konkurs plastyczny, gazetki tematyczne i wystawki w 

salach), 

 Święto 3 Maja, 

 Dzień Dziecka, 

 Dzień Sportu, 
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 uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

b) Ceremoniał szkolny, indywidualne zwyczaje i obyczaje szkolne: 

 pasowanie uczniów klas pierwszych, 

 zabawy andrzejkowe, 

 mikołajki, 

 wigilia, 

 bal karnawałowy dla dzieci, 

  walentynki, 

 święto wiosny, 

 wycieczki klasowe, 

 uroczyste pożegnanie absolwentów, 

 apele szkolne organizowane doraźnie w miarę potrzeb, 

 organizowanie konkursów, występów artystycznych, wystaw  dzieci szczególnie 

uzdolnionych, 

 quizy, konkursy czytelnicze i tematyczne. 

 

W czasie niektórych uroczystości uczniowie śpiewają hymn państwowy oraz wysłuchują 

hymnu szkoły. 

Do obowiązków wszystkich osób społeczności szkolnej należy godne zachowanie w czasie 

wysłuchiwania wspomnianych hymnów. Do obowiązków należy również podkreślenie uroczystym 

strojem szkolnym, świąt państwowych oraz szkolnych. 

 

7. Spośród zasad współpracy z rodzicami istotną rolę odgrywa właściwy obieg informacji, od 

którego zależy interwencja odpowiedniego organu szkoły w złożonych problemach uczniów. 

Problemy wychowawcze mogą być zgłaszane: 

a)  na zebraniach klasowych przewodniczącemu trójki klasowej i dalej na forum rady 

rodziców, 

b) rodzicom i nauczycielom poprzez radę rodziców na zebraniach trójek klasowych, 

c) w doraźnych sprawach w pierwszej kolejności wychowawcom, w pilnych sprawach 

pedagogowi, 

d) przez pedagoga rodzicom (rozmowy indywidualne w szkole i rozmowy w domu), 

e) przewodniczącemu lub członkom Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej ( od roku szkolnego 

2014/2015 Zespołowi Wychowawczemu w skład którego wchodzą: wychowawca 

zgłaszający problem, p. Urszula Żochowska, p. Joanna Piechota, p. Konrad Nowak,             

p. Arkadiusz Sadowski)            

 W wyjątkowych wypadkach ignorowania przez rodziców obowiązków opiekuńczych wobec 
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swoich dzieci albo nie reagowania na ich naganne zachowania szkoła kieruje wniosek do organu 

prowadzącego szkołę, z kolei w przypadku braku poprawy do Sądu Rodzinnego. 

8. Współpraca z instytucjami lokalnymi: 

a) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

b) Komendą Powiatowej Straży Pożarnej 

c) Komendą Powiatową Policji 

d) Gminną Biblioteką Publiczną 

e) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

f) Sądem Rodzinnym 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI WYCHOWAWCZE 

 

I. Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie 

ZADANIA CELE FORMY REALIZACJI 

Przygotowanie  

uczniów do 

świadomego, 

aktywnego 

uczestnictwa  

w życiu 

społecznym. 

 

1. Rozwijanie samorządności 

uczniowskiej. 

 

 

2. Uczenie zasad demokracji- 

rozwijanie tolerancji wobec innych. 

Kształtowanie właściwych postaw w 

stosunku do osób niepełnosprawnych 

i w podeszłym wieku. 

Respektowanie ich praw. 

 

 

3. Poznanie przez uczniów ich praw i 

obowiązków. Czuwanie nad ich 

respektowaniem.  

4. Promowanie postaw twórczych oraz 

uczniów biorących udział w różnych 

konkursach, zawodach, imprezach 

szkolnych itp. 

 

5. Budzenie więzi wewnątrzszkolnej. 

Kształtowanie umiejętności bycia 

członkiem zespołu klasowego i 

szkolnego.  

Udział w pracach Samorządu 

Szkolnego i klasowego, udział 

uczniów w procesie 

planowania pracy szkoły. 

 

Reprezentowanie szkoły w 

czasie uroczystości lokalnych, 

spotkania z seniorami z okazji 

Dnia Babci i Dnia Dziadka, 

zapraszanie do szkoły i 

spotkania z osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

Kodeks Ucznia.  

W kryteriach ocen 

podkreślanie znaczenia 

twórczych postaw oraz 

działalności dodatkowej na 

rzecz szkoły. 

 

Imprezy integracyjne, 

uroczystości, wycieczki. 
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6. Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży. 

 

 

Bierze udział w 

wydarzeniach 

promujących 

czytelnictwo. 

Bierze udział w projekcie 

z wykorzystaniem 

księgozbioru biblioteki 

szkolnej. 

 

Uczniowie 

posiadają wysoki 

poziom kultury 

osobistej:  

a) uczeń stosuje 

podstawowe 

zasady dobrego 

wychowania;  

b) uczeń szanuje 

dobra osobiste  

i cudze;  

c) uczeń umie 

opanować swoje 

niezadowolenie  

i agresję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji 

etycznej oraz w hierarchizacji systemu 

wartości. 

2. Zapoznanie uczniów z podstawowymi 

zwrotami grzecznościowymi i 

egzekwowanie ich na co dzień.  

3. Wpajanie szacunku i tolerancji do 

odmiennych poglądów, ludzi, religii. 

4. Uczenie szacunku do drugiej osoby, 

słuchania, rozmawiania, zawierania 

kompromisów. 

5. Egzekwowanie właściwego zachowania 

uczniów wobec osób dorosłych i 

rówieśników. 

6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i 

kulturę języka. 

7. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za własne słowa i 

czyny. 

8. Przekazywanie uczniom informacji na 

temat konieczności poszanowania 

cudzych dóbr materialnych i osobistych 

oraz mienia szkoły. 

9. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły. 

10. Promowanie uczniów za pracę na rzecz 

klasy, szkoły i środowiska. 

11. Uświadamianie, że kara i negatywna 

ocena jest startem do próby poprawy. 

Pobudzanie ucznia do stawiania pytań, 

jak poprawić niekorzystną sytuację. 

12.Ćwiczenie z uczniami prawidłowej 

relacji w sytuacjach konfliktowych. 

13. Realizacja zasady fair-play. 

14. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.  

 

Udział  w rekolekcjach, 

praktyki religijne, akcje 

charytatywne, zajęcia 

ukazujące wzorce osobowe w 

literaturze, historii, 

współczesności, wyjścia na 

wartościowe filmy, spektakle 

teatralne, lekcje 

wychowawcze, pogadanki, 

apele szkolne.  

 

 

Przydział klasom zadań 

mających na celu wykazanie 

troski o wygląd sali, otoczenia 

szkoły. 

Omawianie z uczniami 

prawidłowego postępowania 

w takich sytuacjach jak zła 

ocena, niesprawiedliwa 

uwaga, obelga, itp.  

 

 

Podczas gier zespołowych, 

egzekwowanie posłuszeństwa 

zawodnika wobec arbitra, 

umiejętność godnego 

przegrywania, szacunek dla 

przeciwnika. 

 

 

 

 
Bierze udział w apelach, 

uroczystościach szkolnych, 

konkursie plastycznym, 

fotograficznym. 
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Uczeń jest 

asertywny. 

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i 

zachowań ucznia w grupie rówieśniczej:   

- uczeń umie powiedzieć „nie” na 

niewłaściwe propozycje oraz umie 

dokonać właściwego wyboru kolegów, 

- uczeń umie szanować zdanie innych 

oraz umie bronić własnego zdania. 

2.   Rozwijanie umiejętności słuchania i 

zabierania głosu. 

3.   Przeciwdziałanie wszelkim patologiom. 

Przekazanie wiedzy na temat 

szkodliwego działania używek, 

narkotyków, również negatywnego 

oddziaływania nieodpowiedniego 

towarzystwa. 

 

Stawianie uczniów w 

hipotetycznych sytuacjach 

wymagających zajęcia 

określonego stanowiska, 

pogadanki na lekcjach, 

prelekcje specjalistów.  

 

Realizacja programów 

profilaktycznych, opieka 

pedagoga, współpraca z 

rodzicami , Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną   

w Płońsku, Sądem 

Rodzinnym, Komendą Policji 

i innymi instytucjami 

wspomagającymi. 

 

Aktywne 

uczestnictwo 

ucznia w życiu 

szkoły. 

1. Udział uczniów w różnych konkursach, 

zawodach sportowych i innych formach 

prezentacji własnych umiejętności i 

wiedzy. 

2. Uczestnictwo uczniów w organizacji 

uroczystości szkolnych, imprez, itp. 

3. Udział uczniów w różnych akcjach 

charytatywnych organizowanych przez 

szkołę- Sprzątanie Świata, Zakręcona 

Akcja,  I Ty możesz zostać Świętym 

Mikołajem,  oraz akcji wynikających z 

bieżących potrzeb , sprzedaż cegiełek na 

rzecz fundacji „Pomóż i Ty”. 

 

 

Udział w konkursach 

przedmiotowych, zawodach 

sportowych 

wewnątrzszkolnych i 

pozaszkolnych, prezentacja 

wyników konkursów i 

zawodów na apelach 

szkolnych lub w inny sposób. 

Emocjonalny 

związek rodziców 

ze szkołą, 

współpraca z 

rodzicami. 

1. Wyróżnianie rodziców za wzorowe 

wychowanie dzieci. 

2. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, 

pomoc szkole w poprawianiu warunków 

pracy i nauki. 

3. Udział rodziców w pracach i w życiu 

szkoły. 

4. Zaproszenie rodziców na uroczystości 

klasowe, oraz na występy uczniów 

podczas zebrań z rodzicami. 

5. Zwiększenie frekwencji rodziców na 

zebraniach. 

 

 

 

Wręczanie rodzicom listów 

pochwalnych, podziękowań 

za pracę, umieszczanie 

dyżurów nauczycieli oraz 

harmonogramu zebrań z 

rodzicami na tablicy ogłoszeń 

w szkole oraz na  stronie 

internetowej szkoły. 
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Integrowanie 

wychowawczych 

działań szkoły i 

rodziców. 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie rodziców z opracowanym 

programem wychowawczym oraz innymi 

aktami prawnymi szkoły. 

2. Dokładne precyzowanie wymagań 

stawianych uczniom, dotyczących 

pożądanych przez szkołę zachowań, 

które zapewniają utrzymanie ładu 

społecznego. 

3. Rzetelne egzekwowanie powyższych 

wymagań. 

4. Włączenie tematów z zakresu 

wychowania, adekwatnych do 

problemów klasowych do spotkań 

okresowych z rodzicami. 

5. Badanie opinii rodziców odnośnie:  

- oczekiwań rodziców wobec szkoły,  

- skuteczności realizowanych zadań 

edukacyjnych i wychowawczych, 

- przedmiotowych systemów oceniania. 

6.  Włączenie rodziców do pracy przy 

realizacji zamierzeń wychowawczych: 

     - udział rodziców w tworzeniu programu 

wychowawczego WSO . 

     - udział w uroczystościach i imprezach 

klasowych i szkolnych, 

     - udział w drobnych remontach, 

upiększaniu klas lub budynku szkoły. 

7. Udział rodziców w konstruowaniu 

program wychowawczego i profilaktyki 

szkoły. 

 

 

 

Na spotkaniach rodziców z 

wychowawcami klas. 

 

 

 

 

W formie ankiet lub 

wyrażania opinii na 

zebraniach klasowych. 

Wychowawcy klas konsultują 

z rodzicami ich oczekiwania 

odnośnie pracy 

wychowawczej, współpraca 

Rady Rodziców. 

 

 

 

 

Wspólne organizowanie 

imprez integracyjnych. 

Rodzice potrafią 

pracować nad 

właściwym 

stosunkiem dzieci 

do obowiązków 

szkolnych. 

1. Przekazywanie rodzicom informacji na 

temat praw i obowiązków uczniów. 

2. Ustalanie strategii egzekwowania 

wypełniania przez uczniów ich 

obowiązków.  

3. Przekazywanie rodzicom informacji na 

temat metod oddziaływań 

wychowawczych. Uświadomienie 

szkodliwości nadopiekuńczej postawy, 

liberalnego wychowania, itp.  

4. Współpraca z rodzicami w planowaniu 

działań wychowawczych oraz pomoc w 

rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych ich dzieci. 

5. Organizowanie imprez dla rodziców z 

udziałem rodziców. 

6. Poszerzanie wiedzy rodziców w zakresie 

trudności wychowawczych i 

niepowodzeń szkolnych, używek i 

narkotyków. 

7. Przekazanie ulotek informacyjnych 

rodzicom uczniów klas 1 szkoły 

podstawowej  na temat ,,Wychowanie 

dziecka” oraz uczniów klas 

Pogadanki na spotkaniach z 

wychowawcami, na 

zebraniach i spotkaniach 

indywidualnych, tablica 

informacyjna SU. 

 

Pedagogizacja rodziców: 

prelekcje specjalistów, 

spotkania z pedagogiem 

szkolnym ( pogadanki, 

spotkania indywidualne), 

informacje przekazywane 

przez wychowawców i 

nauczycieli. 

 

Angażowanie rodziców w 

uczestnictwo i 

współorganizowanie 

uroczystości i wyjazdów 

klasowych i szkolnych. 
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4,,Bezpieczny internet”.  

 

 

 

 

 

 

 

II. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

ZADANIA CELE FORMY REALIZACJI 

Rozwijanie 

postaw 

patriotycznych- 

miłości ojczyzny, 

kultywowania 

tradycji. 

 

1. Znajomość słów i melodii hymnu 

narodowego. 

2. Kulturalne zachowanie się w miejscach 

pamięci narodowej w czasie uroczystości 

szkolnych, w kościele, na cmentarzu. 

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt 

szkolnych i akademii. 

4. Prowadzenie kroniki szkolnej. 

5. Kultywowanie tradycji szkolnej. 

Organizacja i aktywny udział w 

uroczystościach o charakterze 

rocznicowym i patriotycznym, opieka 

nad miejscami pamięci narodowej. 

Uroczyste obchody świąt narodowych i 

szkolnych. 

 

 

 

 

 

Godziny wychowawcze, 

zajęcia lekcyjne i 

pozalekcyjne, uroczystości 

szkolne i klasowe, wycieczki i 

wyjścia. 

Wprowadzanie w 

życie kulturalne 

wspólnoty 

lokalnej. 

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy o 

własnej miejscowości, regionie, kraju. 

2. Poznanie historii i tradycji własnej 

rodziny i jej związek z historią regionu 

(rodzinne korzenie, historia rodu). 

3. Identyfikacja tradycji rodzinnych z 

tradycją i kulturą lokalną. 

4. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w 

życiu wspólnoty lokalnej, imprezach 

regionalnych. organizowanie imprez na 

rzecz szkoły i środowiska.  

5. Poznanie historii najważniejszych 

obiektów w gminie. 

6. Historia i geneza powstania 

miejscowości gminnej.  

 

 

 

 

Wyjazdy lokalne, gazetki 

tematyczne, zajęcia 

dydaktyczne. 

Organizacja i uczestnictwo w 

imprezach i uroczystościach 

szkolnych i lokalnych. 

Poszanowanie 

historii i kultury 

regionu. 

1. Zapoznawanie z elementami kultury 

Północnego Mazowsza. 

2. Poznanie wybranych legend związanych 

z Mazowszem. 

3. Tradycje muzyczne i taneczne 

Mazowsza. 

4. Życie i twórczość Fryderyka Chopina  

 

Spotkania z ciekawymi 

ludźmi, wycieczki (np. do 

skansenu ), konkursy i zajęcia 

lekcyjne. 

Unia Europejska, 

a tożsamość 

narodowa. 

1. Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej. 

2. Zachowanie tożsamości narodowej we 

wspólnocie. 

3. Poznawanie krajów Unii Europejskiej- 

historii, kultury, tradycji. 

 

Pielęgnowanie polskiej 

tradycji narodowej, gazetki 

szkolne, konkursy. 
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III. Wychowanie prozdrowotne  

 

ZADANIA CELE FORMY REALIZACJI 

Kształtowanie 

zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu. 

1. Korygowanie wad budowy i postawy 

oraz wymowy. 

2. Kształtowanie postawy dbałości o własne 

zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie 

higieny ciała. Troska o schludny wygląd 

zewnętrzny. 

3. Wpajanie zasad zdrowego stylu życia, 

odżywiania i wypoczynku. Umiejętne 

zagospodarowanie czasu wolnego. 

4. Kształtowanie sprawności fizycznej, 

odporności i hartu. Uświadomienie roli i 

znaczenia sportu w życiu. Wpajanie 

nawyku rozwijania własnych 

predyspozycji w zakresie dyscyplin 

sportu. 

5. Zachowanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach i ulicach, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na 

bezpieczną drogę do szkoły. 

Lekcje przedmiotowe i 

zajęcia realizujące edukację 

zdrowotną. 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych, WDŻ, 

organizacja czynnego 

wypoczynku w czasie 

wolnym, konkursy dotyczące 

zdrowego stylu życia, 

organizowanie kół 

zainteresowań.  

Lekcje wychowania 

fizycznego i zajęcia SKS, 

wycieczki piesze i rowerowe, 

organizowanie zajęć w 

terenie, zajęcia wychowania 

komunikacyjnego, 

przeprowadzenie egzaminu na 

kartę rowerową, spotkania z 

policjantami. 

 Udział w programie 

rządowym „ Warzywa i 

owoce w szkole” „Mleko w 

szkole”. 

 

 

 

 

 

Szkoła zapewnia 

uczniom poczucie 

bezpieczeństwa 

fizycznego i 

psychicznego. 

 

 

 

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny 

pracy ucznia.  

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

Opracowanie i realizacja 

harmonogramu dyżurów 

nauczycielskich podczas 

dyżurów śródlekcyjnych, 

odjazdów autobusów po 

zakończonych zajęciach 

lekcyjnych. Zapoznanie 

uczniów i rodziców z 

zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi na terenie 

szkoły, Współpraca z 

powołanymi do tego 

instytucjami i organizacjami. 

W pracy z uczniami 

uwzględnia się orzeczenia 

poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. 

Prowadzenie przez pedagoga 
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elektronicznej skrzynki e-mail 

oraz skrzynki problemów 

umieszczonej na korytarzu 

szkoły dla uczniów 

posiadających problemy osobiste, 

rodzinne, szkolne.  

Prowadzenie monitoringu szkoły  

Uzależnienia- 

rozpoznawanie i 

zapobieganie. 

1. Podnoszenie wiedzy uczniów na temat 

zagrożeń społecznych. 

2. Kształtowanie umiejętności unikania 

wpływów negatywnych płynących z 

zewnątrz. 

3. Dostarczanie wiedzy o szkodliwości 

palenia papierosów, e-papierosów,  picia 

alkoholu, zażywania narkotyków  i 

dopalaczy. 

 

Współpraca i spotkania z 

kuratorem , lekarzem, 

psychologiem i pedagogiem. 

Realizacja programów 

profilaktycznych, 

uczestnictwo w spotkaniach 

teatralnych o tematyce  

profilaktycznej, prowadzenie 

godzin wychowawczych, 

pogadanki na zajęciach WDŻ. 

 

 

 

 

IV. Wychowanie ekologiczne 

 

ZADANIA CELE FORMY REALIZACJI 

Rozwijanie 

wrażliwości na 

problemy 

środowiska. 

1. Ukazanie wpływu codziennych 

czynności i zachowań na stan środowiska 

naturalnego. 

2. Przybliżenie uczniom problematyki i 

konieczności ochrony środowiska 

naturalnego. 

3. Uwrażliwienie na związek degradacji 

środowiska ze zdrowiem człowieka.  

4. Troska o środowisko naturalne. 

Realizacja programów 

ekologicznych. 

Podejmowanie takich 

inicjatyw jak: Sprzątanie 

Świata, Dzień Ziemi. 

Porządkowanie terenu 

przyszkolnego w ramach 

godzin wychowawczych, 

organizowanie wycieczek i 

zajęć w terenie, realizacja 

ścieżki ekologicznej, 

organizowanie szkolnych 

konkursów ekologicznych, 

pogadanki na temat sposobów 

ochrony środowiska. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły. 

Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji, wnosząc przed kolejnym rozpoczęciem 

roku szkolnego korekty i poprawki grona pedagogicznego. Za realizację poszczególnych zakresów 

odpowiedzialni są nauczyciele, zdeklarowani bądź zaproponowani przez Dyrektora szkoły. 
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Na terenie szkoły w ramach pracy wychowawczej mogą zostać wprowadzone w zależności 

od aktualnych potrzeb tematyczne lub okresowe programy wychowawcze. 

Harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych reguluje w kolejnych latach 

kalendarz imprez szkolnych. 

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Naruszewie jest otwarty, może być 

modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega ewaluacji oraz monitorowaniu. 

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Naruszewie uzupełniają i uszczegóławiają 

następujące dokumenty: 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania - kryteria oceniania zachowania. 

2. Regulamin Samorządu Szkolnego. 

3. Program Wychowania zdrowotnego 

4. Program Profilaktyki. 

5. Szczegółowe, roczne plany pracy wychowawczej dla danej klasy. 

6. Kalendarz imprez szkolnych. 

 

Program uzyskał pozytywną opinię Samorządu Uczniowskiego, akceptację rodziców oraz 

został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Naruszewie. 

 


