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SPIS TREŚCI: 

 

• Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego. 

• Misja i Wizja szkoły. 

• Model absolwenta szkoły. 

• Wartości wychowawcze. 

• Priorytety szkoły. 

• Założenia programu. 

• Główny cel wychowawczy. 

• Cele, zadania i formy realizacji. 

• Struktura oddziaływań wychowawczych. 

• Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej. 

• Ewaluacja programu. 

• Załącznik: Szczegółowy Plan  Oddziaływań Wychowawczych 2016/2017 



I . PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:  

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące dokumenty: 

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

2. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 11 kwietnia 2007r. 

3. Karta Nauczyciela 

4. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół. 

5. Statut szkoły 

6. Procedura „Niebieskiej Karty” 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu 

 i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 



II. MISJA I WIZJA SZKOŁY: 

Misją naszej szkoły jest wszechstronne wspomaganie rozwoju ucznia, w celu przygotowania go do 

aktywnego i twórczego życia rodzinnego, kulturalnego i społecznego. 

Wizja: 

• Zespół Szkół Specjalnych jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą  
absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie 

• Program Zespołu Szkół ukierunkowany jest na ucznia jego potrzeby, umożliwia mu  
wszechstronny rozwój, w zależności od indywidualnych potrzeb. 

• Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna we współpracy z rodzicami  

i środowiskiem lokalnym. 

 

III. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY 

Efektem pracy dydaktycznej wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej ZSS im. W. Sherborne ma być 

absolwent, który:  

• jest wyposażony w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje; 

• ma poczucie własnej wartości i swoje przekonania; 

• posiada własny system wartości i zasad akceptowanych społecznie; 

• jest przygotowany do dokonywania świadomych wyborów; 

• posiada umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków życia; 

• jest zdolny do krytycznej analizy ofert z różnych sfer  życia; 

• umie korzystać z przysługujących praw człowieka i obywatela; 

• posiada nawyki prowadzenia zdrowego stylu życia i życia w harmonii z przyrodą; 

• jest osoba przedsiębiorczą, przygotowana do dorosłego życia, posiada umiejętności  
poszukiwania pracy i analizowania ofert zatrudnienia i doskonalenia zawodowego pod kątem  

własnych możliwości i umiejętności; 

• prezentują postawę otwartą wobec ludzi należących do innych narodów i społeczeństw; 

• posiada umiejętność porozumiewania się z przedstawicielami innych narodów (np. za pomocą Internetu); 

• posiada poczucie odpowiedzialności za państwo polskie. 
  



 

IV. WARTOŚCI  I NORMY WYCHOWAWCZE: 

• Najważniejsze wartości obowiązujące w szkole to: 
- bezpieczeństwo; 

- tolerancja i akceptacja; 

- współpraca; 

- godność i zaufanie; 

- zdrowie i życie; 

- integracja; 

- rozwój i samodzielność; 

- kultura osobista; 

- ekologia i patriotyzm; 

 

• Najważniejsze normy obowiązujące w szkole to; 
- zachowujemy się bezpiecznie w klasie, w szkole, podczas wycieczek; 

- jesteśmy tolerancyjni, potrafimy akceptować innych, 

- współpracujemy ze sobą, pomagamy sobie wzajemnie; 

- poznajemy swoje możliwości i mocne strony, rozwijamy się, odnosimy sukcesy, wierzymy w siebie 

i innych; 

- dbamy o nasze zdrowie; 

- uczestniczymy w zawodach sportowych, kołach zainteresowań, prawidłowo się odżywiamy, dbamy 

o higienę osobistą, znamy zagrożenia wynikając e z używek; 

- dbamy o środowisko naturalne, znamy zagrożenia cywilizacyjne, uczestniczymy w akcjach  

i projektach ekologicznych; 

- współpracujemy z innymi szkołami i placówkami przy realizacji różnych projektów, programów, 

kampanii społecznych i akcji np.: CPCzDz, Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Tydzień 

Kariery, Turniej Sportowy „Uśmiech”, Przegląd Teatralny „Bliskie Spotkania”, kiermasze  

i wolontariat; 

- godnie reprezentujemy nasza szkołę, znamy zasady kulturalnego zachowania się, stosujemy zwroty 

grzecznościowe; 

- wykazujemy się postawą patriotyczną i obywatelską podczas uroczystości szkolnych, Dnia Patrona, 

Świąt państwowych itp.; 

- znamy swoje prawa i obowiązki 

V. PRIORYTETY SZKOŁY 

• Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces. 

• Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy. 

• Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej. 

• Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku. 
 

VI. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Program wychowawczy Zespołu Szkół Specjalnych jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania 

wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do 

dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu 

Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły, oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę 

szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno-wychowawczych. 

Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych 

skierowanych do uczniów szkoły. Program realizowany będzie w różnych sytuacjach wychowawczych: 



• przykład własny 

• treść zajęć edukacyjnych 

• zajęcia pozalekcyjne: świetlica, kółka zainteresowań 

• wycieczki 

• pogadanki, dyskusje 

• uroczystości i imprezy szkolne 

• konsultacje indywidualne 

• spotkania z pedagogiem i psychologiem 

• spotkania z rodzicami 

• spotkania z pielęgniarką szkolną 

• spotkania z osobami będącymi specjalistami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

• spotkania z ludźmi będącymi autorytetem dla młodych 

• wspólne obejrzenie filmu, sztuki teatralnej, wystawy 

• przydzielone funkcje społeczne 

 

VII. GŁÓWNY CEL WYCHOWAWCZY SZKOŁY  

Wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia  tak, 

aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem, mogły uczestniczyć  

w życiu społecznym. 

VIII. CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

• umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań; 

• kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych; 

• ukazywanie i motywowanie do działań alternatywnych wobec negatywnych i antyspołecznych  
zachowań; 

• kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne  
i przyjęty system wartości; 

• przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych; 

• tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole wzajemnego szacunku,  

tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

• kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie  
i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań; 

• integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność; 

• włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły 

• kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk  
zdemoralizowanych; 

• kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec rodziców; 

•  zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych niewydolnych  

wychowawczo i zaniedbanych; 

 

IX. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

Rada Pedagogiczna 

• Ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom. 

• Ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją i z Sądem (w razie zaistniałej potrzeby). 



• W sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych. 

• Współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci  
szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo (biednych). 

•  Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość  

prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych. 

 

Dyrekcja 

•  Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  
o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole. 

•  Współpracuje z Samorządem Uczniowskim. 

•  Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom  

podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej. 

•  Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

•  Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział  
w kursach pedagogicznych. 

 

Nauczyciele 

• Dobierają treści, metody i formy pracy z uczniem tak, aby móc na zajęciach realizować także  
cele wychowawcze. 

• Proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście. 

• Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego. 

• Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji  
uczniów wobec których Sąd zastosował środki wychowawcze w postaci nadzoru kuratora  

(w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby) - WYCHOWAWCY. 

• Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich  

zdolności i zainteresowania. 

• Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb  
uczniów. 

• Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia  
i szacunku dla każdego człowieka. 

• Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej  
terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp. 

• Każde spotkanie z rodzicami nauczyciele traktują jako okazję do współpracy w ramach  

programu. 

Wychowawcy klas 

• Wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia rodziców. 

• Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich  
uczniów, również nieakceptowanych. 

• Wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej  

dla uczniów. 

• Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki  
wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie. 

• Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i  
poszanowaniu godności osoby. 

• Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej  

wartości. 



• Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji,  
elastyczności w zachowaniu. 

• Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego  
szkoły. 

 

 Rodzice 

• Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im  

pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście. 

• Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie  
i Szkole. 

• Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
 

Rada Rodziców 

• Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy  

szkoły. 

• Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy  
w opracowaniu programu wychowawczego szkoły. 

• Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły. 

• Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. 

Samorząd Uczniowski 

• Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie  

szkoły i w środowisku lokalnym. 

• Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona  
pedagogicznego. 

• Inicjuje działania dotyczące życia uczniów. 

• Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji. 

• Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 

• Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 

• Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności  
uczniowskiej. 

X. EWALUACJA PROGRAMU 

Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma 

charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. 

FORMY EWALUACJI: 

• obserwacja (wychowawcy klas) 

• ankiety dla uczniów 

• ankiety dla rodziców 

• wywiad (Dyrektor szkoły, rada rodziców) 

• rozmowy z uczniami 

• rozmowy z rodzicami 

• analiza dokumentów 

• obserwacja i ocena zachowań 



SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, SPdP 

2016/2017 znajduje się w załączniku. 

Projekt Szkolnego Programu Wychowawczego przygotował zespół nauczycieli w składzie: 

mgr Krzysztof Samborski 

mgr Beata Frycz 

mgr Grzegorz Gajos 

mgr Mariola Ogonowska 

mgr Karina Tomasik 

mgr Bogdan Burek 

mgr Agnieszka Połednik 



OGÓLNOSZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

 

ZADANIA 

 

FORMY  REALIZACJI ZADAŃ 

 

PRIORYTET I ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA 

1. Wszechstronne poznanie 

uczniów i ich potrzeb  

w środowisku szkolnym  

i rodzinnym. 

2. Troska o prawidłowy 

rozwój umysłowy 

uczniów oraz budzenie w 

nich ciekawości 

poznawczej. 

3. Rozwijanie umiejętności 

twórczego myślenia. 

4. Pomoc w odkrywaniu 

własnych możliwości, 

predyspozycji, talentów  

i ich twórczym 

wykorzystywaniu. 

5. Edukacja czytelnicza  

i medialna 

6. Kształtowanie 

umiejętności korzystania  

z dostępnych źródeł 

informacji środków 

masowego przekazu. 

 

*indywidualizacja wymagań w stosunku do uczniów  

o różnych poziomach rozwoju psychoruchowego oraz 

systematyczna analiza osiągnięć i ocena zmian 

rozwojowych uczniów; 

*organizowanie i udział uczniów w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych, sportowych, 

czytelniczych; 

*systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia 

specjalistyczne oraz aktywny udział w kołach 

zainteresowań; 

*stymulowanie aktywności poprzez prezentacje 

osiągnięć uczniów (wystawy nagród, apele, galerie, 

publikacje prac na łamach gazetki szkolnej i gazetkach 

ściennych); 

*stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach 

wszystkich przedmiotów; 

*przysposobienie czytelnicze i informacyjne oraz 

kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez 

współpracę z Biblioteką Szkolną i Miejską; 

*przygotowywanie uczniów do umiejętności 

bezpiecznego, odpowiedzialnego pozyskiwania 

informacji w Internecie i wykorzystywania 

nowoczesnych form przekazu informacji; 

*wprowadzanie technologii informacyjnej  

i komputerowej podczas zajęć szkolnych; 

*uświadamianie zagrożeń wynikających  

z  utożsamiania się z negatywnymi postaciami gier 

komputerowych, bajek i filmów. 

PRIORYTET II  ROZWÓJ EMOCJONALNY UCZNIA 

1. Pomoc w samopoznaniu  

 oraz kształtowanie umiejętności 

samooceny. 

2. Rozwijanie umiejętności 

akceptacji siebie. 

3. Kształtowanie umiejętności 

trafnej oceny własnych reakcji  

i zachowania. 
4. Pomoc w określaniu  

i nazywaniu uczuć, stanów 

psychicznych oraz opieka 

wychowawcza nad  

psychofizycznym rozwojem 

ucznia i umiejętnościach radzenia 

sobie ze stresem. 

*obserwacja oraz prowadzenie dokumentacji 

wychowawczej zawierającej spostrzeżenia dotyczące 

postaw i zachowań, a także monitorowanie zdrowia 

fizycznego i psychicznego uczniów; 

* opracowywanie na podstawie orzeczeń PPP, wyników 

diagnozy, programu „Nowy Uczeń” oraz  

indywidualnych rozmów z rodzicami/opiekunami 

prawnymi IPET-ów oraz wskazań do pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i indywidualnej terapii 

ucznia; 

* przeciwdziałanie zjawiskom negatywnie 

wpływającym na psychikę młodego człowieka poprzez 

pogadanki  

i lekcje wychowawcze prowadzone przez specjalistów  

i nauczycieli;  



5. Wdrażanie postaw asertywnych 

oraz wykazania odwagi i 

gotowości do ponoszenia 

odpowiedzialności za swoje 

czyny i zachowanie. 

*tworzenie szkolnych i klasowych systemów 

motywacyjnych wzmacniających pozytywne 

zachowania; 

* zapoznanie z Deklaracją Praw Dziecka, zwrócenie 

uwagi uczniów na prawa i obowiązki członków rodziny 

oraz przestrzegania regulaminów szkolnych; 

PRIORYTET III  ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA  

– FUNKCJONOWANIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ 

1. Kształtowanie umiejętności 

komunikowania się. 

2. Integrowanie zespołu 

klasowego oraz tworzenie 

pozytywnego klimatu 

emocjonalnego w grupie. 

3. Uświadamianie zagrożeń 

płynących z braku tolerancji. 

4. Opieka psychologiczno-

pedagogiczna i przeciwdziałanie 

niedostosowaniu społecznemu. 

5 Rozwój samorządnej 

działalności uczniów. 

* kultura żywego słowa- upowszechnianie wśród 

uczniów posługiwania się zwrotami grzecznościowymi; 

* tworzenie życzliwej i serdecznej atmosfery na terenie 

szkoły poprzez poszanowanie siebie innych 

pracowników szkoły, lekcje wychowawcze i zajęcia 

poruszające tematykę tolerancji; 

* umożliwianie uczniom wejścia w różne role – 

koordynatora, inicjatora, wykonawcy oraz wdrażanie 

pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym; 

* organizowanie wspólnych uroczystości  szkolnych  

i klasowych, wyjść, wyjazdów, wycieczek; 

* wspieranie inicjatyw uczniów, kształtowanie 

odpowiedzialności za podjęte zadania; 

* tworzenie Szkolnego Samorządu Uczniowskiego 

udział jego przedstawicieli uczniów w posiedzeniach 

SU, opracowanie Planu Pracy SU 

PRIORYTET III  ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA  

– FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

1. Kształtowanie właściwych 

postaw obywatelskich wobec 

współczesnych zagrożeń świata  

i stwarzanie sytuacji 

wychowawczych 

umożliwiających stosowanie 

postaw asertywnych. 

2. Wpajanie szacunku do tradycji, 

historii, symboli narodowych. 

3. Wdrażanie do samorządności. 

4. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności oraz 

przygotowywanie do podjęcia 

pracy i obowiązków zawodowych 

oraz życia w społeczeństwie; 

5. Kształtowanie poczucia 

przynależności do społeczności 
lokalnej, ojczyzny, społeczności 

europejskiej. 

6. Aktywna współpraca z 

rodzicami. 

7. Organizowanie pomocy dla 

dzieci z rodzin ubogich i 

wielodzietnych. 

* wdrażanie do postępowania zgodnie z regulaminami 

wypracowanymi w klasach a także wyrabianie nawyku 

poszanowania własności osobistej, społecznej oraz 

pracy własnej i innych ludzi; 

* codzienne pozytywne wzmacnianie postępów  

u uczniów, wyrabianie szacunku dla rówieśników  

i dorosłych, grzeczności i życzliwości oraz chęci 

niesienia pomocy; 

*rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów 

sprawiających trudności i niedostosowanych społecznie 

w realizacji procesu dydaktycznego poprzez obserwacje, 

wywiady środowiskowe, indywidualna pomoc 

nauczycieli, kierowanie na badania i konsultacje w PPP 

oraz współprace z rodzicami; 

*kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się  

w środkach komunikacji miejskiej, miejscach 

publicznych, w czasie uroczystości szkolnych; 
* zaangażowanie uczniów i rodziców w życie szkoły 

poprzez: 

- organizację kiermaszy świątecznych; 

-organizację Tygodnia Godności Osób 

Niepełnosprawnych, Przeglądu Teatralnego  

i Recytatorskiego „Bliskie Spotkania”, Tygodnia 

Kariery 



 - organizację  i udział w konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych, olimpiadach, przeglądach na terenie 

gminy, powiatu i kraju; 

- zamieszczanie artykułów z życia szkoły w prasie 

lokalnej na stronie internetowej, a także w kronice 

szkolnej; 

* pedagogizacja rodziców poprzez aktywny ich udział  

w szkoleniach tematycznych, spotkaniach ze 

specjalistami; 

* zaangażowanie w działalność Klubu Rodzica; a także 

organizację imprez szkolnych i klasowych oraz 

codzienne życie szkoły; 

* organizowanie zebrań  i indywidualnych kontaktów  

z rodzicami na których zostają zapoznani z : 

- dokumentacją szkolną, regulaminami,  

Indywidualnymi Programami Nauczania, wewnętrznym 

ocenianiem, wymaganiami edukacyjnymi itp.; 

- bieżącymi postępami, problemami wychowawczymi 

oraz osiągnięciami uczniów; 

- możliwościami uzyskania specjalistycznej pomocy; 

* poznanie sytuacji materialno – bytowej uczniów oraz 

pomoc w uzyskaniu dofinansowania do wyżywienia, 

darmowe śniadania  i podwieczorki dla uczniów, opieka 

na zajęciach świetlicowych w oczekiwaniu na transport 

lub na rodzica/ opiekuna prawnego; 

* pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania na udział 

dziecka w turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach; 

PRIORYTET IV  KSZTAŁTOWNIE POSTAW PROZDROWOTNYCH  

I EKOLOGICZNYCH 

1.Kształtowanie właściwych 

nawyków higienicznych  

i zdrowotnych. 

2. Promocja wzorowego stylu 

życia. 

3. Kształtowanie umiejętności 

samodzielnego dokonywania 

właściwych wyborów zachowań 

chroniących zdrowie własne  

i innych ludzi. 

4. Wskazywanie sposobów 

aktywnego spędzania wolnego 

czasu. 

5. Uświadomienie zagrożeń 
cywilizacyjnych i ukazywanie 

sposobów zapobiegania 

degradacji środowiska 

naturalnego 

* utrzymywanie stałego kontaktu z pielęgniarką szkolną 

oraz wyrabianie umiejętności korzystania z pomocy 

medycznej; 

* przeciw działanie paleniu tytoniu, piciu alkoholu, 

zażywania środków psychoaktywnych i uzależnień od 

mediów poprzez pogadanki/ lekcje wychowawcze  

i stały kontakt i monitoring zachowań prowadzony przez 

wychowawców, nauczycieli, pedagoga  

i psychologa szkolnego; 

*kształtowanie nawyków higienicznych, umiejętności 

właściwej pracy umysłowej i wypoczynku oraz dbałości 

o higienę żywienia poprzez pogadanki/ lekcje 

wychowawcze prowadzone przez pielęgniarkę szkolną, 

wychowawców, nauczycieli, zaproszonych gości; 
* organizowanie konkursów oraz wystaw promujących 

zdrowy styl życia w formie plakatu i prac plastycznych 

– aktywna współpraca z świetlica szkolną; 

*realizacja programów prozdrowotnych tj. „Trzymaj 

formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Ratujemy i 

uczymy ratować” oraz aktywny udział uczniów w   

- pokazach udzielania pierwszej pomocy doraźnej  



w nagłym zagrożeniu życia; 

- projekcjach filmów zapobiegających nałogom 

szkodliwym dla zdrowie; 

- warsztatach psychopedagogicznych na temat 

uzależnień, asertywności, zdrowia psychicznego; 

*organizowanie i udział w zawodach sportowych  

w ramach KOS „Dziewiątka” Olimpiad Specjalnych 

Polska, Turnieju Gier i Zabaw „Uśmiech, Dnia Sportu, 

szkolnych turniejów tenisa stołowego w trosce o 

sprawność fizyczną ucznia; 

*organizowanie konkursów, programów o charakterze 

ekologicznym; 

*zapoznanie z instytucjami działającymi na rzecz 

środowiska; poznanie terenów i obiektów przyrody 

chronionych w najbliższym otoczeniu oraz zasad 

zachowania na obszarach chronionych; 

* ukazywanie zależności stanu środowiska od 

działalności człowieka oraz działań człowieka na rzecz 

zachowania naturalnego środowiska poprzez: 

- udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” 

- zapoznanie uczniów z zasadami segregacji śmieci oraz 

wdrożenie tych czynności w szkole i klasie; 

- prowadzenie przez nauczycieli zajęć/lekcji 

wychowawczych o tematyce ekologicznej, gromadzenie 

informacji i nowinek ekologicznych; 

- pielęgnacja zieleni wokół terenu szkoły oraz dbanie  

o rośliny w klasach; 

- utrzymywanie czystości najbliższego otoczenia oraz 

zapobieganie dewastacji na terenie szkoły; 

-  współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, akcje 

charytatywne na rzecz zwierząt; 

PRIORYTET V  KSZTAŁTOWNIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH 

1.Tworzenie sytuacji 

wyzwalających emocjonalny 

związek z krajem ojczystym 

2.Zapoznawanie uczniów  

z symbolami państwowymi, 

ważnymi dla kraju rocznicami, 

zasadami i instytucjami, które 

posiadają istotne znaczenie dla 

funkcjonowania narodu  

i państwa polskiego 

3.Przygotowanie do  
świadomego, aktywnego  

i odpowiedzialnego uczestnictwa 

w życiu publicznym. 

*poznawanie dziejów narodowych poprzez różnorodne 

działania (wywiady, inscenizacje, udział w spektaklach 

teatralnych, konkursach, osądy bohaterów literackich  

i  historycznych; 

*obchody ważnych rocznic związanych  

z historycznymi wydarzeniami państwowymi  

i szkolnymi; 

*Wdrażanie uczniów do odpowiedniego zachowania się 

podczas uroczystości państwowych, szkolnych  

i utrwalanie szacunku dla symboli narodowych; 

*Organizowanie wyjść i wycieczek do miejsc 
historycznych, pamięci narodowej, muzeów oraz 

zapoznanie z kulturą regionu poprzez bliższe i dalsze 

zwiedzanie okolicy regionu; 

*Znajomość hymnu narodowego, szkolnego, symboli 

państwowych i szkolnych (logo, patron szkoły) oraz 

zapoznawanie z tradycją polską i jej wyjątkowością; 

  



DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SKIEROWANE DO UCZNIÓW  

KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  

 

ZADANIA 

 

FORMY REALIZACJI ZADAŃ 

 

1.Troska o prawidłowy rozwój 

umysłowy uczniów oraz budzenie 

w nich ciekawości poznawczej. 

2.Rozwijanie umiejętności 

twórczego myślenia. 

3.Edukacja czytelnicza  

i medialna 

 

*organizowanie i udział uczniów w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych, sportowych, 

czytelniczych; 

*systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia 

specjalistyczne oraz aktywny udział w kołach 

zainteresowań; 

*stosowanie aktywizujących metod pracy na zajęciach: 

- metoda ośrodków pracy 

- elementy MRR Weroniki Sherborne 

- elementy metody Knilla, Denissona 

- elementy metody C. Freineta 

- pedagogika zabawy 

*przysposobienie czytelnicze i informacyjne oraz 

kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez 

współpracę z Biblioteką Szkolną i Miejską; 

*przygotowywanie uczniów do umiejętności 

bezpiecznego, odpowiedzialnego pozyskiwania 

informacji w Internecie i wykorzystywania 

nowoczesnych form przekazu informacji; 

*uświadamianie zagrożeń wynikających  

z  utożsamiania się z negatywnymi postaciami gier 

komputerowych, bajek i filmów. 

4. Rozwijanie umiejętności 

akceptacji siebie. 

5. Pomoc w określaniu  

i nazywaniu uczuć, stanów 

psychicznych oraz opieka 

wychowawcza nad  

psychofizycznym rozwojem 

ucznia i umiejętnościach radzenia 

sobie ze stresem. 

* przeciwdziałanie zjawiskom negatywnie 

wpływającym na psychikę młodego człowieka poprzez 

pogadanki  

i lekcje wychowawcze prowadzone przez specjalistów  

i nauczycieli;  

* zapoznanie z Deklaracją Praw Dziecka, zwrócenie 

uwagi uczniów na prawa i obowiązki członków rodziny 

oraz przestrzegania regulaminów szkolnych; 

 

6. Kształtowanie umiejętności 

komunikowania się. 

7. Integrowanie zespołu 

klasowego oraz tworzenie 

pozytywnego klimatu 

emocjonalnego w grupie. 

8. Uświadamianie zagrożeń 

płynących z braku tolerancji. 

* umożliwianie uczniom wejścia w różne role – 

koordynatora, inicjatora, wykonawcy oraz wdrażanie 

pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym; 

* organizowanie wspólnych uroczystości  szkolnych  

i klasowych, wyjść, wyjazdów, wycieczek; 

 

 

9. Wpajanie szacunku do tradycji, 

historii, symboli narodowych. 

10. Kształtowanie poczucia 

przynależności do społeczności 

lokalnej, ojczyzny. 

*kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się  

w środkach komunikacji miejskiej, miejscach 

publicznych, w czasie uroczystości szkolnych; 

* zaangażowanie w działalność Klubu Rodzica; a także 

organizację imprez szkolnych i klasowych oraz  



11.Kształtowanie właściwych 

nawyków higienicznych  

i zdrowotnych. 

12. Promocja zdrowego stylu 

życia. 

13. Wskazywanie sposobów 

aktywnego spędzania wolnego 

czasu. 

14. Uświadomienie zagrożeń 

cywilizacyjnych i ukazywanie 

sposobów zapobiegania 

degradacji środowiska 

naturalnego 

* utrzymywanie stałego kontaktu z pielęgniarką szkolną 

oraz wyrabianie umiejętności korzystania z pomocy 

medycznej; 

*kształtowanie nawyków higienicznych, umiejętności 

właściwej pracy umysłowej i wypoczynku oraz dbałości 

o higienę żywienia poprzez pogadanki/ lekcje 

wychowawcze prowadzone przez pielęgniarkę szkolną, 

wychowawców, nauczycieli, zaproszonych gości; 

* organizowanie konkursów oraz wystaw promujących 

zdrowy styl życia w formie plakatu i prac plastycznych 

– aktywna współpraca z świetlica szkolną; 

*realizacja programów prozdrowotnych tj. „Trzymaj 

formę; 

*organizowanie i udział w zawodach sportowych  

w ramach KOS „Dziewiątka” Olimpiad Specjalnych 

Polska, Turnieju Gier i Zabaw „Uśmiech, Dnia Sportu, 

szkolnych turniejów tenisa stołowego w trosce o 

sprawność fizyczną ucznia; 

* ukazywanie zależności stanu środowiska od 

działalności człowieka oraz działań człowieka na rzecz 

zachowania naturalnego środowiska poprzez: 

- udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” 

- zapoznanie uczniów z zasadami segregacji śmieci oraz 

wdrożenie tych czynności w szkole i klasie; 

- prowadzenie przez nauczycieli zajęć/lekcji 

wychowawczych o tematyce przyrodniczej; 

- utrzymywanie czystości najbliższego otoczenia; 

-  współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, akcje 

charytatywne na rzecz zwierząt; 

15.Zapoznawanie uczniów  

z symbolami państwowymi i 

ważnymi dla kraju rocznicami. 

*Organizowanie wyjść i wycieczek do miejsc 

historycznych, pamięci narodowej, muzeów oraz 

zapoznanie z kulturą regionu poprzez bliższe i dalsze 

zwiedzanie okolicy regionu; 

*Znajomość hymnu narodowego, szkolnego, symboli 

państwowych i szkolnych (logo, patron szkoły) 

 

  



DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SKIEROWANE DO UCZNIÓW KLAS IV – VI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  

 

ZADANIA FORMY  REALIZACJI 

1.Troska o prawidłowy rozwój umysłowy 

uczniów oraz budzenie w nich ciekawości 

poznawczej. 

2. Pomoc w odkrywaniu własnych 

możliwości, predyspozycji, talentów i ich 

twórczym wykorzystaniu 

3.Kształtowanie umiejętności korzystania  

z dostępnych źródeł informacji i środków 

masowego przekazu; 

*udział uczniów w konkursach plastycznych 

„Słoneczniki”, „Mój Pluszowy Miś” 

 „Podaj dalej … drugie życie odpadów” 

*konkursy SKO- „ Rymowanka o SKO” 

„Tydzień oszczędzania”; 

*Organizacja i udział w szkolnym konkursie 

tenisa stołowego 

 

4. Rozwijanie umiejętności twórczego 

myślenia. 

 

* aktywny udział uczniów w kołach 

zainteresowań; (plastyczne, sportowe, 

muzyczne ,teatralne) 

* stosowanie różnych metod pracy (Metoda 

Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda 

i Techniki Behawioralne, Metoda 

Sscrapbooking,  Metoda Quilling,  

Bajkoterapia,  Muzykoterapia) 

5. Edukacja czytelnicza i medialna  *współpraca z biblioteką szkolną poprzez 

systematyczne wypożyczanie książek i udział 

klasy w konkursie czytelniczym; 

6.Pomoc w samopoznaniu  

oraz kształtowanie umiejętności       

samooceny. 

7. Wykazanie odwagi i gotowości do 

ponoszenia odpowiedzialności za swoje 

czyny i zachowanie oraz kształtowanie 

umiejętności trafnej oceny własnych reakcji i 

zachowania. 

*rozmowy wychowawcy z uczniami na 

temat: 

Rozpoznajemy i nazywamy uczucia. 

Jestem sobą mam własne zdanie – kilka słów 

o asertywności. 

Rozwiązujemy konflikty i radzimy sobie w 

trudnych sytuacjach. 

Potrafię się zrelaksować i poradzić sobie ze 

stresem. 

Poznać siebie – moje zalety i wady. 

Moje miejsce wśród rówieśników – 

budowanie pozytywnej samooceny 

* różnicowanie wymagań dydaktycznych  

i wychowawczych 

-udział w zajęciach ekspresywnych 

* klasowy system motywacyjny 

wzmacniający pozytywne zachowania, 

kodeks klasowy 

8.Integrowanie zespołu klasowego oraz 

tworzenie pozytywnego klimatu 

emocjonalnego w grupie. 

 

*organizacja spotkań klasowych  

i uroczystości Mikołajek, Jasełka, Wigilia 

klasowa , urodziny dzieci, wyjazdy do kina, 

teatru, 

9.Kształtowanie poczucia odpowiedzialności 

oraz życia w społeczeństwie; 

*systematyczne zajęcia w ramach programu 

„Trening Umiejętności Społecznych” 

(uczniowie z autyzmem) 



10.Aktywna współpraca z rodzicami. *pomoc przy organizacji kiermaszu 

świątecznego (pieczenie ciast)  

*organizacja paczek dla dzieci na święta, 

zajęcia otwarte,  

*indywidualne spotkania z rodzicami; 

* aktywny udział w Klubie Rodzica 

11.Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych 

i ukazywanie sposobów zapobiegania 

degradacji środowiska naturalnego 

*stosowanie zasad segregacji śmieci w klasie 

i w szkole – oznakowanie koszy na śmieci; 

*udział klasy w akcji Sprzątanie Świata 

*organizacja i współudział w konkursie 

plastyczno- technicznym „ Podaj dalej”, 

„Drugie życie odpadów” , Dzień Ziemi,  

* przeprowadzenie zajęć o tematyce 

ekologicznej- odnawialne źródła 

energii(prezentacja multimedialna) 

12.Promocja wzorowego stylu życia  

 

*prowadzenie działań mających na celu 

promowanie zdrowego trybu życia: 

-filmy edukacyjne 

-zajęcia na temat: „Moje ciało, moje 

emocje”, „Jak postępować w chorobie”, „Jak 

dbać o zdrowie zimą”; „Recepta na nudę, 

czyli jak spędzać wolny czas”, 

„Problemy młodych nastolatków  - tematy, 

które nas interesują” 

„Chcę czuć się pomocny – dostrzegamy 

problemy kolegów i służymy pomocą” 

*wprowadzanie zasad zdrowego odżywiania, 

*kształtowanie higienicznego przygotowania 

i kultury spożywania posiłków (zajęcia 

techniczne, wspólne spożywanie posiłków na 

stołówce szkolnej) 

*systematyczne wyjazdy na basen MOSiR 

*udział klasy  w programie „Trzymaj formę” 

*reprezentowanie KOS „Dziewiatka” 

poprzez udział w zawodach sportowych 

*udział  w Turnieju ”Uśmiech” 

13.Zapoznawanie uczniów z symbolami 

państwowymi, ważnymi dla kraju 

rocznicami, zasadami i instytucjami, które 

posiadają istotne znaczenie dla 

funkcjonowania narodu i państwa polskiego 

 

*nauka hymnu narodowego i hymnu szkoły- 

zwrócenie uwagi na postawę w czasie 

wykonywania hymnu 

*lekcje wychowawcze i pogadanki 

wychowawcze na temat: 

- Patriotyzm. Symbole narodowe: hymn, 

godło, flaga 

- Istota Świąt Bożego Narodzenia – 

pielęgnujemy tradycje świąteczne 

- Wielkanoc – polskie tradycje świąteczne 

- Patriotyzm dawniej i obecnie 

*udział w uroczystościach szkolnych z okazji 

Świąt narodowych i religijnych;  

- wykonanie gazetek tematycznych z okazji 



Świat państwowych i religijnych; 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SKIEROWANE DO UCZNIÓW  

KLAS GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  

 

 

 

ZADANIA 

 

 

FORMY REALIZACJI ZADAŃ 

1. Wszechstronne poznanie 

uczniów i ich potrzeb w 

środowisku szkolnym i 

rodzinnym. 

2. Pomoc w odkrywaniu 

własnych możliwości, 

predyspozycji, talentów  

i ich twórczym 

wykorzystywaniu. 

3. Edukacja czytelnicza i 

medialna 

4. Kształtowanie umiejętności 

korzystania  

z dostępnych źródeł 

informacji środków masowego 

przekazu. 

- Indywidualizowanie wymagań w stosunku do 

uczniów poprzez stosowanie odpowiednich metod i 

technik 

-Analizowanie osiągnięć i ocena zmian rozwojowych 

uczniów poprzez dokonywanie diagnozy 

funkcjonalnej, obserwacje podczas zajęć, rozmowy z 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia, wywiad z 

rodzicami itp. 

-Organizowanie  i udział uczniów w 

wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych konkursach 

plastycznych tj.”Słoneczniki”, „Pejzaż zimowy”, 

„Owady w służbie światu i ludziom”. „Dom”, 

„Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, konkursach 

czytelniczych, Olimpiadach Specjalnych 

-Prezentowanie osiągnięć uczniów: wystawy prac, 

nagród, uroczyste apele. 

-Systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia 

specjalistyczne w ramach RI: biofeedbeck, zajęcia 
logopedyczne, gimnastyka korekcyjna i terapia 

ruchowa, na zajęcia w ramach kół zainteresowań: 

koło taneczne, sportowe, POPP 

-Rozwijanie wśród uczniów zamiłowanie do czytanie 

poprzez systematyczne uczęszczanie do bibliotek: 

szkolnej i miejskiej, monitorowanie  wypożyczanych 

książek, udział w konkursach czytelniczych. 

-wprowadzanie technologii informacyjnej i 

komputerowej podczas zajęć szkolnych, bezpieczne 

pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie  

informacji  

5. Pomoc w samopoznaniu  

 oraz kształtowanie 

umiejętności samooceny. 

6.  Pomoc w określaniu  

i nazywaniu uczuć, stanów 

psychicznych oraz opieka 

wychowawcza nad  

psychofizycznym rozwojem 

ucznia i umiejętnościach 

radzenia sobie ze stresem. 

- konsultacje indywidualne z uczniami 

- egzekwowanie regulaminów szkolnych 

- tworzenie systemów motywacyjnych 

wzmacniających pozytywne i kulturalne zachowania 

- pogadanki na temat zachowań 

antydyskryminacyjnych, zachowań agresywnych 

występujących w klasie i poza nią 

- udział w zajęciach ekspresyjnych (tańce 

integracyjne, teatr, muzykoterapia, arterapia , 

biblioterapia) 



7. Rozwój samorządnej 

działalności uczniów 

 

-realizowanie programu: „Bezpiecznie w szkole” 

oraz „Trzymaj formę” 

-uczenie rozpoznawania i nazywania emocji, 

radzenia sobie z nimi – zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem, psychologiem szkolnym i PPP 

- spotkania z policjantem 

- udział w posiedzeniach samorządu uczniowskiego 

oraz zgłaszanie propozycji modyfikacji programów 

szkolnych,  

- organizowanie imprez i uroczystości szkolnych 

 

8. Kształtowanie umiejętności 

komunikowania się. 

9. Integrowanie zespołu 

klasowego oraz tworzenie 

pozytywnego klimatu 

emocjonalnego w grupie. 

10. Uświadamianie zagrożeń 

płynących z braku tolerancji 

 - rozmowy z uczniami; 

- zachęcanie do podejmowania wspólnych akcji 

klasowych np. zbiorowe prace plastyczne, 

organizowanie uroczystości klasowych tj. Wigilia, 

Dzień Kobiet , Śniadanie wielkanocne itp., wspólne 

spędzanie przerw, wspólne spożywanie posiłków, 

wyjazdy na zawody w ramach Olimpiad Specjalnych 

(osiąganie sukcesów) czy basen 

- zaangażowanie w opiekę nad słabszymi; 

- pogadanki na temat zachowań 

antydyskryminacyjnych – uwrażliwienie na 

reagowanie, stawanie w obronie słabszego 

- wycieczki klasowe, pikniki itp. 

11. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności oraz 

przygotowywanie do podjęcia 

pracy i obowiązków 

zawodowych oraz życia w 

społeczeństwie; 

12. Kształtowanie poczucia 

przynależności do 

społeczności lokalnej, 

ojczyzny, społeczności 

europejskiej. 

13. Aktywna współpraca z 

rodzicami 

- kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się 

w środkach komunikacji miejskiej, miejscach 

publicznych: basen, biblioteka, muzeum, kino, teatr, 

podczas uroczystości szkolnych 

- przypominanie o zasadach dobrego zachowanie, 

używaniu zwrotów grzecznościowych itd. 

- spotkania z rodzicami (wywiadówki), rozmowy 

indywidualne, zeszyty do korespondencji 

- zaangażowanie rodziców w przygotowania do 

kiermaszów, balu, organizację Tygodnia Godności 

czy Przeglądu Teatralnego „Bliskie Spotkania”, 

współorganizacja konkursów szkolnych. 

- Klub Rodzica 

- dbanie o wystrój korytarzy i sal szkolnych 

- opieka nad przydzielonymi salami 

- preorientacja zawodowa dla uczniów 

- organizowanie wycieczek dydaktycznych do 

zakładów pracy i szkół zawodowych 

- udział w Olimpiadach Specjalnych 
Publikacja zdjęć na portalu społecznościowym 

-redagowanie gazetki szkolnej „Dziewiątka na 

przedzie” 

- prowadzenie kroniki szkolnej,, rozpowszechnianie 

materiałów promujących szkołę 

14. Kształtowanie właściwych 

nawyków higienicznych i 

- monitorowanie zdrowia fizycznego i psychicznego 

dziecka poprzez wywiady z rodzicami, informacje od 



zdrowotnych. 

15. Promocja zdrowego  stylu 

życia. 

16. Wskazywanie sposobów 

aktywnego spędzania wolnego 

czasu. 

 

lekarzy specjalistów  

- ustalenie  indywidualnych zajęć: logopedia, 

gimnastyka korekcyjna, zajęcia  

 korekcyjno-kompensacyjne,  

   terapia ruchowa, biofeedbeck 

- realizacja programów ekologicznych 

- udział w akcji “Sprzątanie Świata”, “Dzień Ziemi” 

- realizacja programów zdrowotnych: “Trzymaj 

formę”, “Zachowaj trzeźwy umysł”, 

- rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami 

- spotkania z pielęgniarką szkolną 

- udział w olimpiadach specjalnych 

- pogadanki nt. przeciwdziałaniu paleniu tytoniu, 

piciu alkoholu i zażywania narkotyków prowadzone 

przez pedagoga i psychologa 

- udział uczniów w  kołach sportowych , w zawodach 

w ramach Olimpiad Specjalnych. 

- organizacja konkursów oraz wystaw promujących 

zdrowy styl życia- konkurs plastyczny ”Jak aktywnie 

spędzam czas wolny?” 

17. Zapoznawanie uczniów  

z symbolami państwowymi, ważnymi 

dla kraju rocznicami, zasadami i 

instytucjami, które posiadają istotne 

znaczenie dla funkcjonowania narodu  

i państwa polskiego 

- udział w apelach poświęconych świętom 

narodowym 

-wdrażanie uczniów do odpowiedniego zachowania 

się podczas uroczystości państwowych, szkolnych  

i utrwalanie szacunku dla symboli narodowych: 

Flagi, Hymnu Narodowego i Godła 

- organizowanie wycieczek do miejsc pamięci 

narodowej 

- udział w organizowaniu Dnia Patrona Szkoły;; 

- organizowanie lekcji o tematyce patriotycznej 

 

 

  



DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SKIEROWANE DO UCZNIÓW KLAS SPdP 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  

 

 

ZADANIA 

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ 

 

7. Wszechstronne poznanie uczniów 

i ich potrzeb  

w środowisku szkolnym  

i rodzinnym. 

8. Pomoc w odkrywaniu własnych 

możliwości, predyspozycji, talentów  

i ich twórczym wykorzystywaniu. 

*udział w konkursach teatralnych, plastycznych,  

olimpiadach sportowych,  

 *stosowanie dramy, praktycznego pokazu i działania, 

choreoterapia, tańce integracyjne 

*wyszukiwanie informacji potrzebnych na zajęciach z 

przysposobienia do pracy 

  

3. Pomoc w samopoznaniu  

 oraz kształtowanie umiejętności 

samooceny. 

4. Rozwijanie umiejętności 

akceptacji siebie i  trafnej oceny 

własnych reakcji i zachowania. 

*  uczenie rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia 

sobie z nimi – scenki dramowe 

*zajęcia tematyczne : dojrzewanie i dorosłość – zmiany w 

wyglądzie, zachowaniu, seksualność, antykoncepcja, 

odpowiedzialność.  

 

5.  Integrowanie zespołu klasowego 

oraz tworzenie pozytywnego klimatu 

emocjonalnego w grupie. 

6. Uświadamianie zagrożeń 

płynących z braku tolerancji. 

* imprezy klasowe: wigilia, śniadanie wielkanocne, 

urodziny, dzień kobiet, dzień chłopaka, jasełka, 

przedstawienia teatralne 

*  wdrażanie pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym; 

* inicjatywy uczniów- tematyka przedstawień teatralnych, 

wyjazdów klasowych - odpowiedzialności za podjęte 

zadania 

- różnorodność ludzi, ich zachowań, wyglądu, przekonań-  

uczenie tolerancji- spotkania integracyjne, wyjazdy na 

przeglądy, wycieczki integracyjne. 

7. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności oraz 

przygotowywanie do podjęcia pracy 

i obowiązków zawodowych oraz 

życia w społeczeństwie; 

8. Kształtowanie poczucia 

przynależności do społeczności 

lokalnej, ojczyzny, społeczności 

europejskiej. 

9. Organizowanie pomocy dla dzieci 

z rodzin ubogich i wielodzietnych. 

* opieka nad salami 121, 122, 19, dbałość o porządek i 

wyposażenie sal, wycieczki i wyjścia do instytucji pożytku 

publicznego w ramach przedmiotu przysposobienie do 

pracy 

* kulturalne zachowanie się w miejscach użyteczności 

publicznej - wycieczki  kilkudniowe (Kraków, Warszawa); 

 * przeglądy teatralne 

* przekazywanie odzieży ubogim uczniom  

* miejsca historyczne, pamięci narodowej, muzea w czasie 

wycieczek do Krakowa i Warszawy 

 

 

10.Wskazywanie sposobów 

aktywnego spędzania wolnego 

czasu.  

11. Uświadomienie zagrożeń 

cywilizacyjnych i ukazywanie 

sposobów zapobiegania degradacji 

środowiska naturalnego; 

* wycieczki turystyczno- krajoznawcze (Warszawa, 

Kraków) 

* grupa teatralna „Zetki” 

* pielęgnacja zieleni wokół terenu szkoły, zawieszanie 

budek lęgowych oraz dbanie o rośliny w klasie i w szkole; 

 

 



 

 


