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PROGRAM WYCHOWAWCZY 

 
Szkoły Podstawowej  

im. Adama Mickiewicza  

w Żyrzynie 
 

rok szkolny 2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 „W wychowaniu chodzi głównie o to,  

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, 

 ażeby bardziej "był", a nie tylko więcej "miał" 

 - ażeby poprzez wszystko, co "ma", co "posiada",  

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem  

- to znaczy, ażeby również umiał bardziej "być" nie tylko "z drugim",  

ale także i "dla drugich".” 

 

Jan Paweł II homilia do młodzieży 

Poznań 3 czerwca 1997 r. 

 

 

 
Opracowanie programu: 

Marzena Furtak 

Jolanta Kukier 

Aurela Niedbała 
Urszula Krawczak 

Katarzyna Majkutewicz 

we współpracy z wychowawcami klas. 
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PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. Adama Mickiewicza  w Żyrzynie  

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne 

dokumenty szkoły: 

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. 2004 nr 256, 

poz. 2572 ze zm.); 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. 2006 r. Nr 

97, poz. 674 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (DzU 2013, poz. 560); 

 Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.; 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 

 wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej ewaluacji programu wychowawczego 

realizowanego w roku szkolnym 2015/2016. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu 

narkomanii.  
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Misja szkoły:  

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem 

praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją  

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu 

uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, 

solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. 

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne  

i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych tworząc warunki 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów. 

Pracujemy z dziećmi w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego. 

Przygotowujemy dzieci do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi 

dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 

Nasza działalność polega na indywidualnym podejściu do każdego ucznia i dostosowaniu 

wymagań i oczekiwań do potrzeb i możliwości dziecka. Realizacji tych założeń służy 

szczegółowa diagnoza rozwoju dziecka. W naszej pracy uwzględniamy możliwości, potrzeby 

i stopień niepełnosprawności uczniów. Praca z uczniami ma charakter całościowy  

i zintegrowany, oparty na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. 

 

Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi 

szkołę w jej rozwoju. 

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, 

bezpośrednich „klientów” Szkoły. 

Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy 

Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy 

do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.  

 

Wizja: 

Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności 

ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego i regionu. 

Jednocześnie wychowujemy uczniów w duchu szacunku i współpracy, ucząc - obok 

polskiego - innych języków, kultur. Kształtujemy u uczniów postawy sprzyjające ich 

dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do 

uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw i do pracy zespołowej.  Wychowujemy 

ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do 
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przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko 

przyrodnicze, w którym żyje.  

 

Najważniejsze zadania szkoły: 

1. wszechstronny rozwój uczniów, 

2. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość  

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

3. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stwarzanie 

warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych,  

4. przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i wykorzystywania informacji, 

5. wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów, 

6. edukacja zdrowotna, kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi 

oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 

7. kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do 

uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 

8. kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.  

9. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji. 

 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie: 

1. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie to obywatel Europy 

XXI wieku, który:  

1. w swoim postępowaniu dąży do prawdy, 

2. jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych, 

3. wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 

4. wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,  

5. jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 

6. zna  historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, 

7. umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, 
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8. twórczo myśli, 

9. umie skutecznie się porozumiewać, 

10. chce stale się uczyć i doskonalić, 

11. potrafi planować swoją pracę i ją organizować.  

2. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie to człowiek 

tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, 

uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, 

promujący zdrowy styl życia, altruista, to człowiek wolny, zdolny do dokonywania 

właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 

Charakterystyka szkoły: 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie  jest sześcioletnią szkołą 

podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI.  

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Bałtów, Borysów, Kotliny, Wola Osińska, 

Zagrody, Żerdź i Żyrzyn. Szkoła położona jest na terenie wiejskim. 

Bazę lokalową stanowi budynek z lat sześćdziesiątych, systematycznie remontowany 

w miarę posiadanych środków finansowych. Szkoła dysponuje zapleczem sportowym 

w postaci: sali gimnastycznej dużej i małej, boiska pokrytego sztuczną nawierzchnią, 

boiska do gier drużynowych (piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka) oraz placem 

zabaw dla dzieci najmłodszych (plac zabaw przy szkole, na terenie Gminnego 

Przedszkola). Teren wokół szkoły zagospodarowano zielenią w postaci trawników, 

klombów, drzewostanu niskiego. W naszej szkole uczy się średnio ok. 250 uczniów. 

Szkoła dysponuje świetlicą szkolną oraz stołówką. Szkoła posiada bibliotekę, centrum 

multimedialne z bogatym zasobem elektronicznych nośników edukacyjnych, pracownię 

komputerową, 1 salę zaopatrzoną w tablicę interaktywną, sale lekcyjne przeznaczone do 

nauki uczniów kl. 4-6 oraz sale lekcyjne dla najmłodszych podzielone na części: 

edukacyjną i rekreacyjną, gabinet pedagoga i logopedy. W szkole zatrudnionych jest 24 

nauczycieli, którzy wypełniają zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Dla 

uczniów i ich rodziców szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na miarę 

swoich możliwości, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz wieloma 

instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. W szkole aktywnie działa Rada 

Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.  
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Cele programu: 

1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. 

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

3. Uwrażliwianie na potrzeby innych. 

4. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią. 

5. Kształtowanie świadomości ekologicznej. 

6. Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji. 

7. Budowanie współpracy z rodzicami i innymi partnerami szkoły. 
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 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni 

 Stwarzanie 

uczniom sytuacji 

do poznawania 

swoich 

predyspozycji                        

i możliwości 

intelektualnych, 

pomoc w ich 

diagnozowaniu. 

 stosowanie aktywizujących metod nauczania, 

 prowadzenie zajęć zwiększających szanse edukacyjne 

uczniów mających trudności w nauce i uczniów zdolnych, 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb 

i możliwości psychofizycznych uczniów, 

 udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uprawnionym. 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Przygotowanie 

uczniów do 

samokształcenia  

i świadomego 

wyszukiwania, 

selekcjonowania  

i wykorzystywania 

informacji. 

 udział uczniów w lekcjach bibliotecznych, 

 udział uczniów w konkursach czytelniczych,  

 umożliwienie uczniom korzystania z centrum 

multimedialnego, 

 wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie 

procesów lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

 korzystanie z pracowni przedmiotowych, 

 wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, gminnej, 

multimediów i Internetu, 

 realizacja projektów. 

nauczyciele kl. 

I-III, 

nauczyciele jęz. 

polskiego, 

wszyscy 

nauczyciele 

Umożliwienie 

uczniom wpływu 

na sposób 

organizowania 

 i przebiegu 

procesu uczenia się. 

 uczestniczenie w tworzeniu programu wychowawczego 

klasy, 

 tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych odpowiadających 

potrzebom i zainteresowaniom uczniów, 

 wybór form obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego, 

 opiniowanie przez Samorząd Uczniowski propozycji dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, 

 zgłaszanie propozycji do kalendarza imprez szkolnych. 

wychowawcy 

klas, 

dyrektor 

 

dyrektor 

 

dyrektor 

wychowawcy 

klas 

Umożliwienie 

uczniom 

zaspokajania 

potrzeb 

samorealizacji. 

 praca uczniów w Samorządzie Uczniowskim, 

 udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych, 

 udział uczniów w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i pasje, 

 umożliwienie uczniom prezentacji umiejętności 

(uroczystości szkolne i środowiskowe), zainteresowań i 

pasji - udział uczniów w akcji Tydzień Kolekcjonera, 

 opracowanie dodatkowych tematycznych zestawów 

zadań. 

opiekun SU 

nauczyciele, 

Kształtowanie 

pozytywnego 

klimatu 

sprzyjającego 

uczeniu się. 

 zapoznawanie uczniów z celami uczenia się, 

wymaganiami i oczekiwaniami, 

 stosowanie motywacyjnego systemu oceniania, 

 wyróżnianie i promowanie uczniów na forum klasy, 

szkoły, gminy, 

 zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów, 

pozytywnych zachowaniach i działaniach na tablicach 

informacyjnych w szkole, stronie internetowej szkoły, 

gazetce szkolnej oraz lokalnej prasie, 

 nagradzanie uczniów, 

 wręczanie listów gratulacyjnych rodzicom 

dyrektor, 

nauczyciele, 

 

dyrektor, 

nauczyciele, 

nauczyciele, 

administrator 

strony, 

nauczyciele, 

dyrektor 
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wyróżniających się uczniów (stypendystom i uczniom 

kończącym szkołę podstawową z wyróżnieniem). 

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

Stwarzanie 

warunków do 

podejmowania 

odpowiedzialności 

za siebie i 

otoczenie. 

 

 zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, 

 zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka, 

 udział uczniów w ocenianiu własnych osiągnięć 

i zachowania, 

 umożliwienie oceny zachowania kolegów i koleżanek, 

 zapoznanie i wymaganie od uczniów przestrzegania praw 

i obowiązków ucznia, 

 zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole 

regulaminami, wymaganie przestrzegania obowiązujących 

regulaminów i norm społecznych, 

 oddziaływanie wszystkich pracowników szkoły własnym 

przykładem na kształtowanie właściwych postaw, 

 reprezentowanie szkoły w konkursach i uroczystościach 

pozaszkolnych. 

wychowawcy 

klas, 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły, 

nauczyciele 

Kształtowanie u 

ucznia postawy 

przynależności do 

środowiska 

szkolnego, 

lokalnego, 

narodowego i 

europejskiego. 

 zapoznanie z sylwetką patrona szkoły, hymnem szkolnym, 

sztandarem, 

 stwarzanie warunków do udziału uczniów 

w uroczystościach szkolnych, lokalnych i państwowych, 

 integrowanie zespołów klasowych poprzez organizowanie 

wycieczek, imprez klasowych, dyskotek i innych 

uroczystości szkolnych, 

 organizowanie pracy w grupach, 

 prowadzenie kronik klasowych, 

 organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, 

 zachęcanie uczniów do podejmowania prac 

w organizacjach działających na terenie szkoły, 

 pełnienie miesięcznych dyżurów przez klasy, 

wychowawcy 

klas, 

dyrektor 

Tworzenie                            

i kultywowanie 

tradycji i 

obrzędowości 

szkolnej. 
 

 reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym, 

 ślubowanie uczniów klas pierwszych - pasowanie na ucznia, 

 ślubowanie przy Sztandarze uczniów klas szóstych godnego 

sławienia imienia szkoły, 

 uczestniczenie w obchodach Dnia Patrona, 

 uczestniczenie w cyklicznych uroczystościach szkolnych: 

kolędowaniu, jasełkach, obrzędach wielkanocnych, 

 realizowanie projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie" 

Mój region, moja Ojczyzna, 

 przygotowanie i aktywne uczestnictwo w uroczystości 

szkolnej Święto Rodziny, 

 współudział w tworzeniu kroniki szkolnej, 

 redagowanie tekstów do gazetki szkolnej Kropka. 

wychowawcy 

klas, 

dyrektor 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych. 

 zapoznawanie uczniów z symbolami narodowymi 

i wyrabianie nawyku okazywania im szacunku, 

 organizowanie apeli, akademii związanych z historią Polski, 

 opiekowanie się Miejscami Pamięci Narodowej (prace 

porządkowe, składanie kwiatów, zapalanie zniczy), 

 organizowanie wycieczek i rajdów do Miejsc Pamięci 

Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej 

okolicy, 

 wykonywanie gazetek tematycznych. 

wychowawcy 

klas, 

dyrektor 
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Przygotowanie do 

uczestniczenia w 

życiu 

kulturalnym i 

właściwego 

odbioru dzieł 

sztuki. 

 uczestniczenie w koncertach muzycznych, spektaklach 

teatralnych, wystawach, galeriach, spotkaniach z artystami, 

 udział uczniów w tzw. lekcjach w kinie. 

wychowawcy 

klas, 

dyrektor 

3. Uwrażliwianie na potrzeby innych. 

Upowszechnianie 

różnych form 

wolontariatu. 

 

 angażowanie uczniów do udziału w akcjach: Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę, Góra Grosza, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, 

 włączanie uczniów w prace na rzecz Hospicjum w 

Puławach i Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, 

 zbieranie nakrętek z butelek PET. 

wychowawcy 

klas, 

dyrektor 

Kształtowanie 

podstaw 

akceptujących 

niepełnosprawność. 

 integracja uczniów niepełnosprawnych w zespołach 

klasowych, 

 włączanie uczniów niepełnosprawnych w różne formy 

życia szkolnego (zajęcia lekcyjne, imprezy klasowe, 

uroczystości szkolne, wycieczki), 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

wychowawcy 

klas, 

dyrektor 

Kształtowanie w 

uczniach tolerancji. 
 symulowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu sposobów 

kulturalnego wyrażania własnego zdania, uważnego słuchania 

innych, 

 poznawanie kultur, religii, tradycji innych narodów. 

wychowawcy 

klas, 

dyrektor 

4. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią. 

Stwarzanie 

warunków 

bezpiecznego 

pobytu dziecka w 

szkole i poza nią. 

 

 zapewnienie opieki dzieciom podczas lekcji, przerw, zajęć  

świetlicowych oraz przy dowożeniu, 

 zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni, 

regulaminem wycieczek, zasadami zachowania  się w 

szkole, poza nią i przy dowożeniu, planem ewakuacji 

szkoły, 

 przeprowadzanie próbnych ewakuacji szkoły, 

 przestrzeganie okresu ochronnego dla uczniów klas I i IV – 

wrzesień bez ocen niedostatecznych, 

 realizacja programu Klub Bezpiecznego Puchatka, 

 uczenie i wyrabianie nawyku udzielania pierwszej pomocy 

oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia 

życia, 

 uczestniczenie uczniów w spotkaniu z ratownikami 

medycznymi, 

 organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielem 

Powiatowej Komendy Policji w Puławach, 

przeprowadzenie prelekcji na temat: Jestem widoczny na 

drodze, Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i domu, 

Bezpieczny wypoczynek zimowy i letni,  

 omówienie zagrożeń występujących  w najbliższym 

otoczeniu dziecka - bezpieczna praca w gospodarstwie 

rolnym, 

 informowanie uczniów o stworzonych przez szkołę 

możliwościach korzystania z bezpiecznych obiektów 

szkolnych i gminnych, 

 przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego korzystania 

Nauczyciele 

 

 

 

 

Dyrektor 

 

 

nauczyciele klas 

I 

nauczyciele, 

pielęgniarka 

 

 

pedagog 
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z dróg jako pieszy i rowerzysta, 

 omówienie zasad właściwego korzystania ze środków 

komunikacji publicznej. 

Odpowiedzialne 

korzystanie z 

mediów. 

 omówienie zasad bezpiecznego korzystania z komputera 

i z Internetu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

zawierane kontakty z nieznajomymi, 

 udział uczniów w akcji " Dzień bezpiecznego Internetu", 

 udział uczniów w pogadance  z policjantem na temat 

odpowiedzialnego korzystania z Internetu, 

 omówienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego 

doboru programów telewizyjnych do wieku dzieci. 

nauczyciele 

Upowszechnianie 

edukacji prawnej. 
 organizowanie spotkań z przedstawicielami Sądu lub policji 

i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi 

w chwili zagrożenia: powodzi, pożaru, ataku 

terrorystycznego i in. 

 eksponowanie fragmentów Kodeksu Karnego. 

dyrektor 

pedagog 

Propagowanie 

zachowań 

prozdrowotnych. 

 objęcie uczniów opieką pielęgniarki i stomatologa, 

 udział uczniów w programach Owoce w szkole i Szklanka 

mleka, 

 udział uczniów w spotkaniu z dietetykiem - zapobieganie 

otyłości,  

 uczenie racjonalnego odżywiania się poprzez zapoznanie 

uczniów z zasadami prawidłowego odżywiania, 

 realizacja zagadnień edukacji zdrowotnej, 

 udział uczniów klas IV-VI w festynie zdrowotnym Żyj 

zdrowo, 

 stwarzanie możliwości korzystania z posiłków w stołówce 

szkolnej (zapewnienie herbaty i obiadów), 

 omawianie korzyści jakie niesie aktywne spędzanie 

wolnego czasu, zachęcanie do aktywnego spędzania 

wolnego czasu, 

 promowanie wartości zdrowego stylu życia. 

nauczyciele 

wych. 

fizycznego 

- wych. klas, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog, 

pielęgniarka 

Wdrażanie do 

dbałości o higienę 

osobistą. 

 przeprowadzanie pogadanek na temat chorób zakaźnych, 

konieczności utrzymania czystości głowy, 

 wyrabianie nawyku poprawnego mycia rąk. 

 

5. Kształtowanie świadomości ekologicznej. 

Wyrabianie 

nawyków 

proekologicznych   

 przeprowadzanie pogadanek na temat źródeł zagrożenia 

środowiska, w którym żyje człowiek, 

 rozbudzanie potrzeby dbania o środowisko naturalne, 

 angażowanie uczniów w akcję „Sprzątanie świata ”, 

 wyrabianie nawyku utrzymywania porządku i dbania 

o czystość otoczenia,  

 angażowanie uczniów w obchody  „ Dnia Ziemi”, 

 angażowanie uczniów w akcję - ,,Drzewko za butelkę” 

 angażowanie uczniów w akcję - ,,Zbieramy zużyte baterie” 

 angażowanie uczniów w akcję - zbieranie nakrętek z 

butelek PET, 

 angażowanie uczniów w zbiórkę zużytego sprzętu 

elektronicznego, 

 przygotowanie i udział uczniów w Przeglądzie Piosenki 

Ekologicznej. 

wychowawcy 
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6. Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji 

Rozwiązywanie 

problemów i 

trudnych sytuacji. 

 prowadzenie rozmów i mediacji z uczniami, 

 rozpoznawanie sytuacji wychowawczej w rodzinie (warunki 

mieszkaniowe, materialne), 

 kształtowanie u uczniów postawy asertywnej, 

 kształtowanie zdolności rozwiązywania konfliktów 

i problemów w grupie, 

 rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach 

nietypowych/trudnych, 

 promowanie właściwego zachowania w grupie, 

 wskazywanie sposobów niesienia pomocy rówieśnikom, 

 zgłaszanie wniosków o rozpoznanie sytuacji rodzinnej do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Sądu, 

 wykorzystanie zapisów z monitoringu wizyjnego do 

wyjaśniania sytuacji problemowych w szkole. 

wychowawcy 

pedagog 

dyrektor 

Ukierunkowanie 

uczuć i emocji. 

 

 kształtowanie umiejętności okazywania własnych uczuć 

i emocji, 

 uczenie dzieci kontrolowania własnych emocji, 

 budowanie właściwych relacji z rówieśnikami 

i otoczeniem, 

 wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem. 

nauczyciele 

Doskonalenie 

umiejętności 

komunikacji 

międzyludzkiej. 

 uczenie kulturalnego zachowania się w towarzystwie oraz 

umiejętności prowadzenia rozmowy, 

 kształtowanie umiejętności aktywnego i empatycznego 

słuchania innych. 

nauczyciele 

7. Budowanie współpracy z rodzicami i innymi partnerami szkoły. 

Stwarzanie 

sytuacji 

sprzyjających 

większemu 

zaangażowaniu 

rodziców na rzecz 

szkoły. 

 przedstawienie rodzicom podstawowych dokumentów 

regulujących pracę szkoły, np.: 

 Statutu Szkoły 

 wewnątrzszkolnych zasad oceniania 

 programu wychowawczego 

 programu profilaktyki 

 regulaminów funkcjonujących w szkole 

 ustalenie zasad współpracy z rodzicami uczniów, 

 zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy 

przez specjalistów szkolnych (pedagog, psycholog, 

logopeda), 

 przedstawienie harmonogramu spotkań z wychowawcami, 

 zachęcenie rodziców do organizowania i uczestnictwa we 

wspólnych wyjazdach edukacyjnych i imprezach 

szkolnych, 

 włączanie rodziców do pomocy w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych zaistniałych w szkole, 

 włączanie rodziców do realizacji programu ,,Szkoła 

Przyjazna Rodzinie” 

wychowawcy 

klas, 

dyrektor 

Otoczenie opieką 

uczniów 

znajdujących się 

w trudnej sytuacji 

materialnej. 

 rozpoznanie warunków materialnych uczniów oraz sytuacji 

wychowawczej w rodzinie, 

 udzielenie informacji o możliwości pozyskania środków na 

dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych i wyżywienie 

dzieci, 

 przyznawanie bezpłatnych obiadów dla uczniów 

pedagog 

wychowawcy 
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znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (5% ogółu 

uczniów korzystających z wyżywienia w gminie), 

 objęcie uczniów programem „Wyprawka szkolna” oraz 

„Wyprawka z PCK”, 

 typowanie rodzin do udziału w projekcie "Szlachetna 

paczka", 

 obdarowanie rodzin darami pozyskanymi w ramach akcji 

"Pomóż dzieciom przetrwać zimę", 

 pozyskanie sponsorów refundujących koszty wyżywienia 

wybranych dzieci. 

Wspieranie 

rodziców w 

wychowaniu 

dzieci. 

 uświadamianie rodzicom skutków nieodpowiedzialnego 

uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym, 

 organizowanie prelekcji z zakresu edukacji prawnej 

rodziców, 

 omawianie zagrożeń występujących w miejscu 

zamieszkania dzieci i okolicy, 

  motywowanie rodziców do egzekwowania przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa przez dzieci w czasie wypoczynku 

letniego i zimowego, 

 przekazywanie rodzicom informacji dotyczących 

możliwych zagrożeń i mających im zapobiec stosownych 

zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego (choroby 

zakaźne, wszawica). 

wychowawcy 

nauczyciele 

policja 

 

Monitoring i ewaluacja 

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, 

wychowawców klasowych, pedagoga. Poddawany jest systematycznej ewaluacji 

i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja 

programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. Bieżący monitoring 

i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań 

wychowawczych. 

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań, aktywności uczniów, , dyskusje z uczniami 

i rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami 

i innymi pracownikami szkoły. 

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, 

sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych, informacje zebrane 

podczas spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami 

wspomagającymi, sprawozdania przewodniczących zespołów samokształceniowych, ankiety 

dla uczniów, ankiety dla rodziców, wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) obserwacja 

i ocena zachowań. 

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie został 

zaopiniowany uchwałą Rady Rodziców w dniu 26.09.2016r. oraz uchwałą Rady 

Pedagogicznej nr 5/2016/2017  w dniu 27.09.2016r. 


