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Misja szkoły:  
 Nasza Szkoła istnieje po to, aby uczciwie i rzetelnie przekazywać wiedzę, 

kształtować umiejętności, właściwe nastawienia i zachowania uczniów. 

 

Priorytet szkoły: 
Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia, ukierunkowany na jego sukces. 

Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy. 

Realizację zadań zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej. 

Szkołą integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym 

środowisku. 

Uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa 

narodowego. 

 

Cele główne: 
1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). 

2. Przygotowanie uczniów do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie. 

 

Cele wychowawcze: 
 Współpraca wszystkich nauczycieli w celu ukształtowania   

         osobowości każdego wychowanka. 

 Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i  

         środowiska rówieśniczego. 

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości moralnych. 

 Dążenie do tego, aby szkoła była miejscem przyjaznym i  

         bezpiecznym. 

 Przygotowywanie wychowanka do samodzielnego życia. 

 Modelowanie osobowości ucznia poprzez kształtowanie właściwych  

         postaw wobec siebie i innych. 
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 Promowanie i wyrabianie postaw zdrowego stylu życia 

 Kształtowanie umiejętności i współistnienia w grupie    

         społecznej. 

 Uczenie szacunku dla dobra wspólnego i tolerancji jako 

       podstawy życia w społeczeństwie. 

 Zwiększane poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu pracy i nauki. 

 

Zadania nauczyciela- wychowawcy: 
 W kontaktach z rodzicami i uczniami tworzy klimat wzajemnego  

         zaufania i współpracy, potrafi słuchać i otwarcie wyrażać swoje   

         oczekiwania. 

 Pracę edukacyjną umiejętnie łączy z działalnością wychowawczą. 

 Mobilizuje uczniów do twórczej pracy, pomocy innym i dbania   

        o siebie. 

 Działa zawsze sprawiedliwie i konsekwentnie. 

 Współpracuje z domem rodzinnym w celu wspólnego pokonania 

         pojawiających się problemów. 

 Kreuje sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie     

         sfery swojej osobowości. 

 Uczy postaw pozytywnego reagowania w sytuacjach  

         trudnych. 

 Modeluje współistnienie i współdziałanie w grupie rówieśniczej  

         i społecznej przez podejmowanie wspólnej aktywności. 

 Kształtuje wśród uczniów postawy asertywne. 

 
 
Metody pracy: 
 Gry, zabawy, konkursy. 

 Dyskusje na forum grupy. 

 Drama, scenki rodzajowe. 
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 Wycieczki. 

 Metody aktywne(np. burze mózgów). 

 Twórczość plastyczna, techniczna.  

 Spotkania ze specjalistami. 

 

Formy pracy: 
 Praca w zespołach zadaniowych. 

 Praca w grupach. 

 Praca indywidualna. 

 
ZADANIA WYCHOWAWCZE 

KLASY I-III 

Cele operacyjne Zadania szczegółowe Sposoby realizacji 
Osoby 

realizujące 
zadania 

Współpraca rodziców 
ze szkołą 

 Przepływ informacji o uczniach 
pomiędzy rodzicami 
a nauczycielami 
 Aktywny udział rodziców 
w życiu szkoły 
 Udzielanie rodzicom wsparcia 
w trudnych sytuacjach 

-uczestnictwo w ogólnych 
i klasowych zebraniach 
rodziców, 
-udział w imprezach 
szkolnych, 
- spotkania indywidualne 

Wychowawcy  
Rodzice. 

Integrujemy 
środowisko szkolne 
i klasowe 

 Nawiązujemy bliskie kontakty 
w grupie rówieśniczej 
 Organizujemy i bierzemy udział 
w imprezach klasowych 
 Poznajemy swoje miejsce 
w klasie, swoje prawa 
i obowiązki, tworzymy 
regulamin klasowy 
 Uświadamiamy dzieciom, że 
klasa jest również miejscem 
spotkań z innymi ludźmi 

-gry i zabawy 
integracyjne  
- uroczystości klasowe 
imieniny, urodziny, bal 
karnawałowy, powitanie 
wiosny, Dzień Dziecka, 
Dzień Babci  
-Szkolne Zasady 
Oceniania Zachowania 
uczniów 
-kontrakt klasowy 
„Reguły życia w klasie” 
-wycieczki krajoznawczo-
turystyczne, imprezy 
kulturalne 

Wychowawcy kl. I 
 Rodzice. 
 
 
 
 
 

Poznajemy siebie 
i innych 

 Dostrzegamy i akceptujemy 
różnice między ludźmi 
 Kształtujemy umiejętności 
rozpoznawania swoich 
charakterystycznych cech 
 Prezentujemy siebie i swoje 
zainteresowania 

- wspólna praca i zabawa, 
 
- rozmowy w kręgu, 
 
-prace plastyczne 

Wychowawcy 
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Uczymy nawyków 
dobrego zachowania 
i porozumiewania się 
z ludźmi 

 Uczymy się prawidłowego 
zachowania w różnych 
sytuacjach życiowych 
 Znamy i stosujemy formy 
dobrego zachowania w klasie 
i szkole 
 Uczymy się szacunku wobec 
starszych (rodziców, 
dziadków…) 

- inscenizacje, 
przygotowane przez 
uczniów ukazujące 
właściwe zachowanie 
w różnych sytuacjach, 
- gazetki tematyczne, 
- przykłady pozytywnych 
wzorów literackich 
- scenki rodzajowe, 
portret mojej mamy 

Wychowawcy  
Rodzice 

Uczymy się radzić 
z trudnymi sytuacjami 

 Rozmawiamy o pojawiających 
się problemach i staramy się 
szukać pomocy 
 Uczymy się wczuwać 
w uczucia innych 
 Kształtujemy umiejętność 
opanowywania negatywnych 
emocji 
 Demonstrujemy sposoby 
rozwiązywania problemów 
 Wspólnie opracowujemy 
„kolejne kroki” prowadzące do 
rozwiązania problemu 

-tworzenie „skrzynki 
problemów naszej klasy” 
 
- rozmowy, burza 
mózgów, 
 
-scenki rodzajowe, 
 
 
-plakaty, schematy, 
plansze itp. 

Wychowawcy 
 
Pedagog 

Znamy i stosujemy 
zasady dobrego 
zachowania 
w miejscach 
publicznych 

Wiemy jak się zachować w: 
środkach komunikacji, w czasie 
wycieczki na pocztę, do ośrodka 
zdrowia, do sklepu 

-pogadanka w klasie po 
wizytach w instytucjach, 

Wychowawcy 
Rodzice 

 Znamy podstawowe 
zasady związane ze 
zdrowym trybem 
życia 

 Poznanie zasad zdrowego trybu 
życia 
 Dbanie o prawidłową postawę 
i higienę osobistą 
 Stwarzanie warunków do 
kształtowania zachowań 
sprzyjających zdrowiu 
i bezpieczeństwu w szkole 
i poza szkołą 

- pogadanka, 
-przygotowanie i 
prowadzenie gimnastyki 
śródlekcyjnej, 
-zachęcanie uczniów do 
większego spożycia 
owoców i warzyw, 
-systematyczne 
kontrolowanie 
prawidłowej postawy 
uczniów w ławkach 
zwłaszcza podczas 
pisania, 
-pogadanka na temat 
bezpieczeństwa w szkole 
i bezpiecznej drogi do 
szkoły, 
-spotkanie z pielęgniarką  
-konkurs plastyczny, 
-przygotowanie gazetki 
propagującej zdrowe 
odżywianie 

Wychowawcy 
Rodzice 
Pielęgniarka 
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Tworzymy tradycje 
naszej szkoły 

Wdrażanie do aktywnego udziału 
w życiu szkoły 
 

-bierzemy udział 
w uroczystościach 
szkolnych:  
rozpoczęcie i zakończenie 
roku szkolnego,  
-zapoznanie z ważnymi 
wydarzeniami naszej 
szkoły 

Wychowawcy 
Uczniowie 
Dyrekcja 
Rada Rodziców 

Zapoznajemy 
z symboliką narodową 
i historią kraju 

 Poznanie godła barw 
narodowych, stolicy oraz nazwy 
naszego państwa 
 Odpowiednie zachowanie 
wobec symboli narodowych 
 Zaznajomienie z ważniejszymi 
wydarzeniami w historycznym 
kraju 
 Kultywowanie tradycji 
związanych z obchodami świąt 

-wystrój sali, 
-nauka hymnu, 
-odpowiednie zachowanie 
podczas ważnych imprez 
i świąt, 
-pogadanki na lekcjach, 
-udział w uroczystościach 

Wychowawcy  

Zdobywamy 
i poszerzamy wiedzę 
o patronie szkoły 

 Uwzględnienie tematyki 
związanej z osobą Tadeusza 
Kościuszki na zajęciach 
edukacyjnych 
 Organizowanie wycieczek 
klasowych i szkolnych do 
miejsc związanych z osobą 
Patrona szkoły 
 Urządzanie w klasie kącika 
Patrona szkoły, 
okolicznościowe gazetki 
klasowe 
 Organizowanie Dnia Patrona 
szkoły 

-systematyczne 
gromadzenie materiałów 
związanych z Patronem, 
-wyszukiwanie 
w Internecie różnych 
ciekawostek związanych 
z Patronem, 
-organizowanie 
konkursów: (plastyczny, 
literacki), 
-przygotowanie 
i ekspozycja gazetek, 
-uczestnictwo 
w imprezach 
poświęconych Patronowi 

Wychowawcy klas 
I-III 

Podnosimy samoocenę Stwarzanie sytuacji 
sprzyjających podnoszeniu 
poczucia wiary we własne siły 
 
 

-tworzenie klasowych 
i szkolnych tablic 
pochwał, 
-udział w konkursach 
szkolnych 
i pozaszkolnych, 
-udział w zajęciach 
pozalekcyjnych. 

Wychowawcy 

Budzimy ciekawość 
poznawczą 

 Aktywizowanie uczniów 
podczas pracy na zajęciach 
 Uczenie korzystania z różnych 
źródeł informacji 
 Zachęcanie uczniów do udziału 
w konkursach, rozwiązywania 
dodatkowych zadań 

- wykorzystanie 
ciekawych form  i metod 
na zajęciach 
dydaktycznych   

Wychowawcy 
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Kształtujemy nawyki 
bezpiecznego 
zachowania się 
w szkole i poza nią 

 Uczenie bezpiecznego 
zachowania dzieci podczas 
drogi do szkoły i ze szkoły oraz 
w czasie zajęć szkolnych, 
przerw, wycieczek i wyjść 
klasowych 
 Uwrażliwianie na bezpieczne 
formy spędzania czasu wolnego 
 Zapoznanie z zasadami BHP, 
regulaminem sali gimnastycznej 
i innych sal lekcyjnych 
 Zapoznanie ze Statutem Szkoły: 
-Poznanie konsekwencji 
niebezpiecznych zabaw 
i zachowań 
-Poznanie niektórych 
możliwości radzenia sobie 
w sytuacjach zagrażających 
własnemu bezpieczeństwu 
-Zapoznanie z sygnałami 
alarmowymi oraz drogą 
ewakuacyjną 

-pogadanki na lekcjach, 
-scenki rodzajowe, 
dramy, 
-oglądanie filmów, 
-organizowanie 
konkursów, apeli, 
-spotkanie z policjantem, 
-przeprowadzenie próbnej 
ewakuacji (alarmu), 
-różnorodne formy zajęć 
związane 
z uświadamianiem przed 
zagrożeniami 
i nabywaniem 
bezpiecznych zachowań  

Wychowawcy 
R. Stopa 

 
EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 
 
Uczeń: 
 Dostrzega i akceptuje podobieństwa i różnice między sobą i innymi. 

 Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych. 

 Ma poczucie przynależności do klasy. 

 Nawiązuje pozytywne kontakty w grupie rówieśniczej. 

 Rozwija problemy w twórczy sposób. 

 Dostrzega i rozumie uczucia innych ludzi. 

 Zachowuje się w sposób kulturalny i akceptowany społecznie.  

 Umie współdziałać w grupie.  

 Zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

 Wie, na czym polega zdrowy styl życia. 

 Dba o higienę osobistą. 

 Wie, jakie substancje mogą być niebezpieczne dla zdrowia. 

 Zna symbole narodowe. 

 Rozumie znaczenie podtrzymywania tradycji szkolnych. 

 Rozwija swoją osobowość poprzez nowe doświadczenia. 
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ZADANIA WYCHOWAWCZE 
KLASY IV-VI 

Cele operacyjne Zadania szczegółowe Sposoby realizacji 
Osoby 

realizujące 
zadania 

Rozpoznawanie 
i wyrażanie 
własnych uczuć  
i emocji 

 Umiemy wyrażać własne uczucia 
oraz postawy asertywne 
 Uczymy się używać komunikatu 
JA 
 Radzimy sobie z własnymi 
emocjami pozytywnymi 
i negatywnymi 
 Poznajemy swoje mocne i słabe 
strony i uczymy się je obiektywnie 
oceniać. 

-scenki dramowe, 
-symulacja różnych 
sytuacji, 
-psychozabawy, 
przykłady z literatury, 
rozmowy, kontakt 
z rodzicami, 
-testy niedokończo- 
nych zdań, 
-sporządzanie mapy 
mentalnej 

Wychowawcy 
Rodzice  
Nauczyciele  
j. polskiego 
 

Dostrzeganie 
i rozumienie 
związków z innymi 
ludźmi  

 Doceniamy i szanujemy pracę 
i poświecenie innych osób: 
rodziców, członków rodziny, 
pracowników szkoły, kolegów 
i innych 
 Szanujemy poglądy i potrzeby 
innych, zwłaszcza słabszych, 
nieśmiałych i niepełnosprawnych 
 Uczymy się szanować swoją 
i cudzą własność 
 Staramy się dostrzec w ludziach to, 
co ich łączy a nie dzieli 

-drama, 
-pogadanki, 
-przykłady z literatury 

Wychowawcy 
Nauczyciele  
j. polskiego 
M. Sasal  
Rodzice 
 

Kształcenie 
umiejętności 
zachowania się 
w sytuacjach 
trudnych 

 Wyrabiamy umiejętności 
wczuwania się w uczucia innych 
 Próbujemy rozmawiać o swoich 
problemach i szukać pomocy 
 Kształtujemy umiejętność 
opanowywania negatywnych 
emocji 
 Pełnimy funkcję mediatorów 
w sytuacjach konfliktowych 

-poznanie techniki 
aktywnego słuchania 
i mówienia, 
-rozmowy, 
indywidualne spotkania, 
stosowne scenki 
sytuacyjne 

Wychowawcy kl. 
VI 
Rodzice 
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Dbanie 
o kulturę osobistą 

 Używanie zwrotów 
grzecznościowych 
 Okazywanie w słowach, działaniu 
szacunku wobec dorosłych, 
rówieśników i młodszych 
 Zwracanie uwagi na godność 
osobistą drugiego człowieka, jego 
poglądy, wierzenia i odmienne 
zdanie w odniesieniu do praw 
człowieka 
Wyrabianie nawyków: 
obowiązkowości, 
odpowiedzialności za swoje czyny 
i słowa, zdrowej rywalizacji, 
koleżeńskości 
Poznanie zasad dyskusji                        
i wykorzystywanie ich                        
w codziennych sytuacjach 

-wpływ na ocenę 
z zachowania, 
-portret mojej rodziny, 
-analiza utworów 
literackich, 
-drama , 
-pogadanki, prelekcje 
na lekcjach wychowa-
wczych  na temat praw 
człowieka, 
-zamieszczenie 
w gablotce szkolnej 
treści związanych 
z prawami człowieka, 
-systematyczne 
przygotowywanie się do 
zajęć, odrabianie prac 
domowych, 
-gry i zabawy sportowe 

Wychowawcy 
Nauczyciele  
j. polskiego, historii 
i religii 
Pedagog 
 

Nabywanie 
umiejętności 
samokształcenia 

Korzystanie z różnych źródeł 
informacji 
Aktywowanie do podejmowania 
dodatkowych zadań 
Wdrażanie do samodzielnej 
i systematycznej pracy, stawiania 
pytań, szukania odpowiedzi 
Umiejętne, selektywne 
korzystanie z programów 
medialnych, Internetu oraz innych 
źródeł informacji 

-udział w zajęciach 
lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, 
-udział w konkursach 
szkolnych, 
pozaszkolnych, 
-wykorzystywanie 
ciekawych 
innowacyjnych form 
i metod pracy na 
zajęciach 

Wszyscy 
nauczyciele 

Organizowanie 
pracy własnej 
i pracy zespołowej 

 Dbanie o pozytywny klimat 
w klasie 
 Wyrabianie nawyku 
gospodarowania czasem 
i kulturalnego spędzania czasu 
wolnego 
 Stwarzanie  uczniom  możliwości 
wejścia w różne role:koordynatora, 
inicjatora, wykonawcy 

-rozmowy, wycieczki, 
zabawy, gry zespołowe, 
-wspólne wyjście do 
kina, teatru itp., 
-organizowanie imprez 
otwartych (festyn 
rodzinny, Dzień 
Rodziny, Dzień Babci 
i Dziadka, ……), 

Wychowawcy 
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Kształtowanie 
tożsamości 
narodowej oraz 
regionalnej 

 Wskazywanie elementarnej wiedzy 
na temat kultury narodowej 
z uwzględnieniem naszego regionu 
 Poznawanie naszego regionu jego 
walorów kulturowych 
i przyrodniczych 
 Rozwijanie szacunku do symboli 
narodowych 
 Wdrażanie do podtrzymywania 
tradycji regionalnych  

i rodzinnych 
 Poznanie pojęć; tożsamość 
narodowa, ojczyzna, 
obywatelstwo, państwo 
 Poznawanie miejsc pamięci 
narodowej 

-wycieczki, pogadanki, 
-udział w quizach, 
konkursach, 
-wyszukiwanie 
informacji z dostępnych 
źródeł, 
-wykorzystywanie prac 
plastycznych 
-festyn środowiskowy 
 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
 j. polskiego                  
i historii 
 
M. Sasal 
A. Gniadek 
 

Dbanie 
o własne zdrowie 

 Przestrzeganie zasad higienicznego 
trybu życia 
 Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa w szkole i poza 
nią, unikanie niebezpiecznych 
miejsc i osób, rozsądne 
użytkowanie drogi 
 Dbanie o higienę pracy(właściwa 
postawa, oświetlenie)  
 Poznanie telefonów 
alarmowych(uczeń wie, do kogo 
należy zwrócić się o pomoc) 
 Promowanie aktywnego 
i zdrowego stylu życia, 
uświadomienie wpływu ruchu na 
zdrowie 

-pogadanki pielęgniarki 
szkolnej,  
-filmy edukacyjne, 
-egzamin na kartę 
rowerową,  
-zajęcia wychowania 
fizycznego, 
-pikniki, zawody 
sportowe, 
 
 
 
 
 
 
 

Pielęgniarka 
Wszyscy 
nauczyciele 

Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia bez używek 

 Wskazywanie szkodliwego 
wpływu wszelkich używek na 
organizm człowieka 
 Uświadomienie uczniom 
i rodzicom istniejących zagrożeń 
(alkohol, nikotyna, napoje 
energetyzujące, narkotyki, 
dopalacze, lekomania) 
 Praca nad budowaniem 
odpowiedzialności za własne 
zdrowie 

-spotkanie  
z przedstawicielami 
prewencji, pedagogiem, 
-filmy tematyczne, 
-pogadanki, prelekcje, 
-gazetki tematyczne 
-pedagogizacja 
rodziców 

Wychowawcy 
Pielęgniarka 
Pedagog  
M. Majstrak 
 

Troszczenie się 
o naturalne 
środowisko 

 Wyrabianie nawyków dbania 
o własne środowisko, zwierzęta 
i rośliny 
 Pobudzanie do refleksji na temat 
życia naszej planety Ziemi 

-udział w akcji 
„Sprzątanie Świata”, 
„Dzień Ziemi”, 
 -konkursy, twórczość 
plastyczna 

Wychowawcy 
R. Stopa  
M. Jasińska 
M. Zugaj 
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Przestrzeganie 
wspólnie ustalonych 
norm zachowań. 

 Demokratyzacja życia w szkole 
i klasie 
 Zapoznanie uczniów ze wspólnie 
ustalonymi prawami 
i obowiązkami 
 Egzekwowanie wśród uczniów 
właściwych postaw: 
-okazywanie w słowach i czynach 
szacunku wobec dorosłych, 
rówieśników i młodszych 
 stosowanie zwrotów 
grzecznościowych 

-wybory do samorządu 
szkolnego, 
-zapoznanie ze Statutem 
Szkoły. 
-zapoznanie z WSO 
-podejmowanie 
tematyki na zajęciach 
poprzez opowiadania, 
scenki rodzajowe, 
dramy, rozmowy 
i pogadanki 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

Wykorzystywanie 
treści 
przedmiotowych 
jako elementów 
wspomagających 
proces wychowania.  

Ukazywanie wartości 
ogólnoludzkich, przykładowych 
postaw bohaterów literackich, 
historycznych wobec ludzi, 
sytuacji, problemów 
 Kształtowanie postaw 
patriotycznych 

- lekcje j. polskiego, 
historii, 
- cytowanie fragmentów 
z literatury  
-pogadanki, 

Wychowawcy 
Nauczyciele j. 
polskiego, historii,  
 
 
 

Działania związane 
z upowszechnieniem 
wiedzy  
o Patronie szkoły. 

 Obchody Dnia Patrona 
 Uwzględnianie w dekoracji klasy 
akcentów dotyczących Patrona 
 Propagowanie sylwetki Tadeusza 
Kościuszki 

-zorganizowanie 
i udział w akademii, 
-lekcje historii, 
-pogadanki  

Wychowawcy  
H. Grzyb 
K. Kwintal 
R. Czarnota.  

Współdziałanie 
nauczycieli 
zespołów 
przedmiotowych 
i wychowawców 

 Przepływ informacji o uczniach 
pomiędzy nauczycielami 
 Lepsze poznanie i rozumienie 
uczniów 
 Uzgodnienia działań 
wychowawczych 
 Stwarzanie właściwej atmosfery 
wychowawczej w szkole 
 
 
 
 
 
 
 

- indywidualne 
rozmowy nauczycieli 
i wychowawców, 
-spotkania nauczycieli 
w zespołach 
przedmiotowych, 
-analiza dokumentacji 
szkolnej, 
-organizacja 
konkursów, wycieczek, 
wyjść klasowych, akcji 
charytatywnych, 
przygotowanie imprez 
okolicznościowych, 
-omawianie bieżących 
problemów 
(frekwencja, dyscyplina 
w klasie), 
-prowadzenie zajęć 
dodatkowych 

Wychowawcy 
nauczyciele 
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Zwiększanie 
poczucia 
bezpieczeństwa, 
komfortu pracy 
i nauki uczniów  
poprzez  
wykorzystanie 
zapisów  szkolnego 
monitoringu  

 Rozbudzanie świadomości 
samodyscypliny kulturalnego 
zachowania się w miejscu 
publicznym 

 
 Ewentualne wykorzystanie 
szkolnego monitoringu do 
podejmowania działań 
interwencyjnych w szkole 

 
 Bezpieczeństwo uczniów               
w drodze do szkoły i ze szkoły 

 
 Uświadamianie uczniom  czym 
jest agresja i przemoc oraz jak 
sobie z nimi radzić 

 
 Diagnozowanie i  monitorowanie 
poziomu bezpieczeństwa w 
szkole 

-rejestrowanie-
dokumentowanie 
zapisów z monitoringu, 
a w razie niewłaściwego 
zachowania uczniów 
odtwarzanie w celu 
podjęcia interwencji, 
-wykorzystywanie 
zarejestrowanych 
sytuacji do 
udowodnienia uczniowi 
nieodpowiedniego 
zachowania, 
-spotkanie 
z policjantem 
-ankieta 

Dyrekcja szkoły 
Wychowawcy 
Pedagog szkolny 
Policja. 

Dbanie  o  książki i  
podręczniki  szkolne. 

 Uczymy  się  szanować swoją  
i  cudzą  własność 

 Przestrzegamy  zapisy 
regulaminów  szkolnych     

Apel,  pogadanki, 
zapoznanie  z  
regulaminem  
wypożyczeń  książek  i  
podręczników  
szkolnych 

Wychowawcy, 
M. Sasal 
D. Banach 
K. Kwintal 

Kształtowanie  
postaw  
prospołecznych 

 Zwracanie  uwagi  na  
potrzeby  innych  osób,  
zwłaszcza  chorych,  
niepełnosprawnych,  ludzi  
starszych  itp.        

Udział  w  akcjach 
charytatywnych, 
pełnienie  funkcji 
wolontariusza 
pogadanki 

Samorząd 
Uczniowski 
Wychowawcy 
nauczyciele 
 

 
 

 
 

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 
 
Uczeń: 
 Potrafi słuchać oraz jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi. 

 Używa komunikatu JA. 

 Ma świadomość swoich zalet i wad. 

 Rozumie potrzeby swoje i innych ludzi. 

 Potrafi twórczo myśleć.  

 Potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

 Radzi sobie z własnymi emocjami. 

 Zna swoje możliwości, predyspozycje. 

 Prowadzi zdrowy tryb życia. 
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 Współdziała z rówieśnikami i dorosłymi. 

 Okazuje szacunek i pomoc osobom dorosłym i swoim kolegom. 

 Jest wrażliwy na degradację środowiska naturalnego.  

 Jest świadomy własnej tożsamości narodowej. 

 Zna swój region i jego walory kulturowe i przyrodnicze. 

 Potrafi efektywnie planować swoje działania. 

 Chętnie pomaga osobom potrzebującym. 

 W sposób jasny wyraża swoje emocje i uczucia.  

 Wykorzystuje różne źródła wiedzy. 

 Ma poczucie przynależności do zespołu klasowego. 

 Rozwija się intelektualnie. 

 Potrafi racjonalnie wykorzystywać swój czas wolny. 

Opracował: zespół humanistyczny 

 
 
 

Przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2016/2017                                                     
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 14. 09. 2016r 

 


