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WSTĘP

             Wychowanie, obok nauczania jest jednym z dwóch podstawowych 
zadań szkoły.
Skuteczność  i jakość  działań wychowawczych nauczycieli zależy 
od uświadomienia sobie przez nich, że:
- wychowanie  jest  podstawowym  składnikiem  wszelkich  działań 

pedagogicznych,
- wychowawcą jest każdy nauczyciel, niezależnie od tego, czy pełni, czy też 

nie pełni formalnej funkcji wychowawcy klasowego,
- spójność poszczególnych teoretycznych i praktycznych poczynań jak i celów 

wychowawczych,  wymaga tego,  by nie było między nimi  sprzeczności,  a 
także tego, by nie wykluczały się one wzajemnie,

- akceptacja przez rodziców poszczególnych zasad i celów wychowania jest 
niezbędnym warunkiem ich realizacji – co wiąże się z koniecznością stałej z 
nimi współpracy,

- zachowanie  zgodności  poczynań  wychowawczych  z  zasadami  i  celami 
przyjętymi  w mniejszym systemie  jest  obowiązkiem każdego  nauczyciela 
Szkoły Podstawowej w Sworach.

           Zasady i cele wychowawcze w Szkole Podstawowej w Sworach oparte są 
na akceptacji i realizacji fundamentalnych, uniwersalnych wartości kulturowych 
oraz  etycznych,  obowiązujących  w  naszym  kręgu  cywilizacyjnym,  z 
uwzględnieniem  specyficznych  wartości  polskiej  tradycji  narodowej  i 
państwowej.
          Za podstawową metodę kształtowania u wychowankach pożądanych 
sposobów  postępowania  uznaje  się  ukazanie  wartości  przez  własna  postawę 
nauczyciela, jako niewerbalną metodę oddziaływania wychowawczego.
         Fundamentalnym celem wychowania  jest  internalizacja  wpajanych 
uczniowi  zasad  i  norm,  to  znaczy  takie  ich  utrwalenie  w  świadomości 
wychowanka,  by  autentycznie  utożsamiał  się  ,  rozumiał  je  i  przyjmował 
wszystkie  konsekwencje  wynikające  z  ich  respektowania,  bądź 
nierespektowania.

ZASADY WYCHOWANIA 

            Podstawową zasadą, na której oparto system wychowawczy Szkoły 
Podstawowej w Sworach jest akceptacja wartości wychowanka jako człowieka.
Wynikają z tego następujące wymogi:
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- wymóg  stosowania  takich  oddziaływań  wychowawczych,  które  będą 
sprzyjać  budowaniu  osobowości  wychowanka  w  duchu  respektu  dla 
możliwie najwyższych standardów moralnych,

- wymóg  unikania  w  procesie  wychowawczym  wszelkich  rodzajów 
manipulacji wychowankiem, zmierzających do przedmiotowego traktowania 
jego osoby, a także unikania wszelkich form przemocy,

- wymóg unikania takich metod wychowawczych, które oparte są na tresurze, 
czyli  na  zasadzie  prostego  warunkowania,  a  więc  wyłącznie  na 
wykorzystaniu prostej formuły nagród i kar,

- wymóg  udzielania  wychowankowi  pomocy  w  dokonywaniu  przez  niego 
wyborów  życiowych,  przy  uwzględnieniu  właściwego  jego  wiekowi 
poziomu intelektualno – emocjonalnego,

- wymóg  kształtowania  profilu  moralnego  wychowanka  w  oparciu  o 
powszechnie  uznane  w  naszej  kulturze  zasady  etyczne  tj.  uczciwość, 
poszanowanie dla własnej i cudzej godności oraz dla dóbr materialnych, a 
także  rozwijania,  stosownie  do  możliwości  rozwojowych  wychowanka, 
postaw takich  jak:  obowiązkowość,  prawdomówność,  szczerość,  niesienie 
pomocy potrzebującym, koleżeńskość i obowiązkowość,

- wymóg  ukazywania  wychowankowi  pozytywnych  wzorów 
osobowościowych,  związanych  z  polską,  ale  także  uniwersalną  kulturą  i 
tradycją.

PODSTAWOWE CELE WYCHOWANIA

         Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Szkoły Podstawowej 
w Sworach jest  wszechstronny  rozwój  intelektualny,  emocjonalny  i  fizyczny 
wychowanka.
W związku z tym, w działaniu wychowawczym zmierzać należy do osiągnięcia 
następujących celów:
- do  wszechstronnego  rozwoju  osobowości  ucznia,  uwzględniającego  jego 

predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne 
i kulturowe,

- do  ukształtowania  jego  postaw  społecznych  i  obywatelskich  w  duchu 
poszanowania  dla  tradycji  uniwersalnych,  narodowych,  państwowych  i 
lokalnych.
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ROZDZIAŁ I

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE

             W realizacji celu ostatecznego wychowania, opartego na budowaniu 
drugiego  człowieka,  jego  człowieczeństwa,  szkoła  współpracując  z  innymi 
środowiskami wychowawczymi urzeczywistnia następujące wartości:

1. Wartości ostateczne:
a) religia,
b) nadawanie sensu życia,
c) życie rodzinne,
d) szczęście osobiste,
e) szczęśliwa miłość,
f) miłość bliźniego,
g) likwidacja głodu i nędzy,
h) praca dla społeczeństwa.

2. Wartości podstawowe:
1) ojczyzna,
2) naród,
3) kościół,
4) patriotyzm,
5) niepodległość,
6) suwerenność,
7) praworządność,
8) tradycja narodowa,
9) prawda,
10) prawa człowieka i dziecka,
11) godność człowieka,
12) wolność,
13) pokój,
14) tolerancja,
15) sprawiedliwość,
16) równość społeczna,
17) demokracja,
18) solidarność,

3. Wartości życia codziennego:
1) zdrowie
2) szczęście rodzinne
3) sumienność
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4) uczciwość
5) honor
6) wspólnota
7) odpowiedzialność
8) posłuszeństwo
9) indywidualność
10) cierpliwość
11) odwaga 
12) dobroć
13) wierność
14) samodzielność
15) lojalność
16) wytrwałość
17) gościnność
18) poszanowanie cudzej własności
19) nauka
20) praca nad sobą
21) silny charakter
22) bezinteresowność
23) otwartość
24) uprzejmość
25) udzielanie pomocy innym
26) dyskrecja
27) umiejętność przebaczania
28) systematyczność
29) szacunek
30) poszanowanie życia
31) dobre obyczaje
32) oszczędność
33) praca.

SZCZEGÓLOWE CELE WYCHOWANIA

1. Cele rozwoju intelektualnego:

1) uczenie wychowanka wartości wynikających z poszukiwania prawdy w 
szerokim rozumieniu tego pojęcia,

2) przezwyciężenie lenistwa umysłowego,
3) wglądu we własne walory i uzdolnienie (samoakceptacji),
4) wglądu we własne ograniczenia i słabości (samokrytycyzmu)
5) nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań,
6) umiejętność  przyswajania  wiedzy  i  samodzielnego  zdobywania 

informacji,
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7) umiejętność przekazywania swojej wiedzy innym,
8) umiejętność publicznego wypowiadania się.

2. Cele rozwoju emocjonalno – moralnego:

1) umiejętność myślenia wartościującego,
2) odpowiedzialność za własne słowa i czyny,
3) umiejętność dokonywania samooceny,
4) otwartość na innych ludzi,
5) umiejętność budowania własnej, indywidualnej tożsamości,
6) tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności, 

indywidualności.
7) umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich,
8) kultura języka i zachowania,
9) umiejętności utrzymania wartościowych, przyjaznych i głębokich 

kontaktów z innymi ludźmi,
10) kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej.

3. Cele rozwoju duchowego:

1) poznawanie dorobku kultury narodowej i uniwersalnej w sferze sztuki, 
nauki, filozofii, etyki, religii itd.

2) kształtowanie postawy twórczej we wszystkich sferach życia,
3) kształtowania umiejętności nawiązywania głębokiego kontaktu z drugim 

człowiekiem,
4) kształtowanie poczucia i smaku estetycznego.

4. Cele kształtowania postaw obywatelsko – patriotycznych:

1) przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa 
w życiu demokratycznego społeczeństwa,

2) kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, 
państwa, środowiska lokalnego i szkoły,

3) wpajanie szacunku i hołd dla bohaterów narodowych,
4) kultywowanie pamięci o ludziach zasłużonych dla szkoły i otaczającego 

ją środowiska,
5) poznawanie historii i tradycji regionu,
6) kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne m.in. poprzez 

uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

5. Cele rozwoju fizyczno – zdrowotnego:

1) kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie, 
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2) wyrabianie nawyków higienicznych,
3) kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu,
4) wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie 

dyscyplin sportowych.

6. Cele wychowania ekologicznego:

1) uświadomienie  wychowankom  sensu  i  wagi  szacunku  dla  środowiska 
naturalnego człowieka,

2) rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,
3) uświadomienie  wychowankom  przyczyn  mechanizmów  i  skutków 

powstawania  niepożądanych  i  szkodliwych  zmian  w  środowisku 
naturalnym,

4) wytwarzanie  w  wychowankach  nawyku  aktywnego  uczestnictwa  w 
działaniach  na  rzecz  ekologicznej  odnowy  zniszczonego  lub 
zanieczyszczonego środowiska naturalnego.

7. Cele wychowania medialnego i czytelniczego:

1) uczenie  wychowanków  samodzielnego  poszukiwania  potrzebnych  im 
informacji i materiałów,

2) wytwarzanie w nich nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej,
3) uczenie  ich  krytycznego  i  selektywnego  korzystania  z  różnych  form 

medialnych,
4) wyrabianie w uczniach nawyku sięgania po książkę jako unikalną formę 

kontaktu z dorobkiem kultury: myśli i słowa.

8. Cel wychowania do życia w rodzinie: przekazanie uczniom wiedzy z zakresu 
spraw związanych z byciem dzieckiem w rodzinie, specyfiki ról kobiecych i 
męskich, związków uczuciowych, spraw rodzicielstwa.

ZADANIA WYCHOWAWCZE  SZKOŁY

1. Opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem 
wychowanków.

2. Uczenie życia i aktywności w grupie rówieśników oraz społeczności 
szkolnej.

3. Uczenie rozpoznawania czynników mających wpływ na zdrowie, 
samopoczucie i rozwój człowieka.

4. Uczenie wytrwałości, zaradności i kształtowanie hartu ducha.
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5. Budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia 
społecznego  w  ogóle,  a  rodziny,  społeczności  lokalnej  i  państwowej  w 
szczególności.

6. Budzenie  wrażliwości  moralnej,  wspomaganie  uczniów w ich  dążeniu  do 
samodzielności osądów i działań moralnych oraz ich umiejętności łączenia 
wymiaru indywidualnego i społecznego w dziedzinie moralnej.

7. Budowanie klimatu wzajemnego zaufania opartego na dialogu.
8. Dbanie o właściwy rozwój intelektualny poprzez podmiotowe traktowanie 

ucznia.
9. Zapobieganie przemocy i agresji w szkole.
10.Poznanie historii miejscowości oraz historii najbliższej okolicy.
11.Rozwijanie  poczucia  odpowiedzialności  za  stan  środowiska  naturalnego  i 

dbanie o najbliższe otoczenia.
12.Skoordynowanie  oddziaływań wychowawczych  domu,  szkoły,  środowiska 

lokalnego.

MODEL ABSOLWENTA

I ETAP EDUKACYJNY

        Absolwent III klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w swoim 
najbliższym otoczeniu: domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć.
Sprawnie posługuje się zdobywaną wiedzą w życiu codziennym. W kontaktach 
z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się.
Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi.

    Jest  ciekawy  świata. Chętnie  korzysta  z  poznanych  źródeł  wiedzy  i 
obserwuje  zjawiska,  sytuacje  i  działania  innych  ludzi,  zachodzące  w 
najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

   Jest  otwarty.  Swobodnie  współpracuje  z  osobami  dorosłymi  w  swej 
codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie  w związku z popełnionymi 
błędami.  Jest  gotów  podejmować  działania  w  sposób  planowy.  Akceptuje 
ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie prezentować 
własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi 
ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność.

        Jest odpowiedzialny. Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich 
działań. Potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki.
Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.
      

Jest  rozważny.  Szanuje  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny.  Potrafi  je 
stosować w swoich życiowych czynnościach.
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      Jest  prawy. Stosuje  się  do  norm obowiązujących  w  jego  otoczeniu. 
Rozróżnia  zachowania  złe  i  dobre,  rozumie  obowiązek  podejmowania  tych 
ostatnich.

II ETAP EDUKACYJNY

     Absolwent  szkoły  podstawowej  bardzo  dobrze  funkcjonuje  w  swoim 
normalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go 
świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet 
atrakcyjnego,  choć  na  ogół  nie  uczy  się  bezkrytycznie  wszystkiego.  Ma 
określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które 
stara się rozwijać.

    Jest otwarty.  Wykorzystuje możliwości,  jakie stwarza mu dom i szkoła. 
Rozumie  (choć  nie  znaczy  to,  że  przyjmuje  z  entuzjazmem)  ograniczenia 
wynikające  z  jego  wieku.  Chętnie  i  skutecznie  nawiązuje  komunikację, 
prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją 
różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych 
technologii  komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. 
W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje 
się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz 
ich realizacji.

    Jest  odpowiedzialny. Stara  się  przewidzieć  skutki  swoich  działań, 
wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i  gotów jest ponosić konsekwencje 
swoich czynów. Cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie 
–  wytrwale  i  konsekwentnie  szuka  rozwiązań  alternatywnych.  Napotykając 
problem,  stara  się  go  rozwiązać.  Jeśli  trzeba,  zwraca  się  o  pomoc  do  osób 
ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi  świadomie dążyć 
do  usprawnienia  swojego  warsztatu  pracy:  wykorzystania  nowych  źródeł 
wiedzy,  opanowania  nowych  narzędzi.  Działając  w  grupie,  poczuwa  się 
do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

     Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych 
źródeł.  Dostrzega  złożoność  świata,  analizując  istniejące  w  nim  zależności 
i  związki  przyczynowo  –  skutkowe.  Stara  się  poszerzać  swoją  wiedzę,  jest 
aktywny umysłowo i na ogół się nie nudzi.

     Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje 
i ocenić ich przydatność do określonego celu.
    Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, 
modyfikuje  swoje  zachowanie  w  ich  przewidywaniu.  Potrafi  zapewnić 
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bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje 
stosowna aktywność fizyczną.

    Jest  prawy. Rozróżnia dobre i  złe uczynki w oparciu o system wartości 
obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

    Jest  tolerancyjny.  Rozróżnia,  że  różnice  między  ludźmi  są  czymś 
normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć 
go.

    Jest  punktualny.  Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem, 
planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi

ROZDZIAŁ II

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

1. Warunkiem stawiania uczniowi punktualności i  obecności  na lekcjach jest 
rzetelne  odnotowywanie  obecności  w  dzienniku.  Podstawowym 
obowiązkiem nauczyciela jest  punktualne rozpoczynanie i  kończenie zajęć 
oraz solidne przygotowanie się do nich.

2. Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji, 
aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne.

3. Nauczyciel  zachowuje  neutralność  polityczną  w  pracy  dydaktycznej  i 
wychowawczej, np. nie dopuszcza się na teren szkoły polityków w celach 
agitacyjnych.  Nie  oznacza  to  braku  rzetelnej,  obiektywnej  informacji  i 
dyskusji na tematy polityczne. Wszelkie ogłoszenia na terenie szkoły mogą 
pojawiać się za zgoda dyrektora szkoły.

4. Wszyscy  nauczyciele  wprowadzają  do  tematyki  swojego  przedmiotu 
elementy programu wychowawczego naszej szkoły.

5. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na 
dostrzeżone  dobro  i  zło  w szkole  jak  i  poza  nią.  Pozytywne zachowania 
uczniów winny być szeroko promowane, zastrzeżenia zaś pracownicy maja 
obowiązek zgłaszać do wychowawcy klas.

6. Dyrektor  szkoły  ma  obowiązek  zdecydowanego  reagowania  na  przejawy 
brutalnej  agresji  ze  strony  uczniów w stosunku  do  innych uczniów jak  i 
wszystkich pracowników szkoły.

7. Nauczycielowi  nie  wolno  stosować  terroru  jako  metody  wychowawczej 
i stawiać oceny z przedmiotu bezpośrednio za zachowanie ucznia.

8. Zadaniem  każdego  pracownika  szkoły  jest  czuwanie  nad  prawidłowym 
stylem spędzania przerw przez uczniów.
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9. Nauczyciele – organizatorzy wycieczek i imprez szkolnych mają obowiązek 
współdziałać z wychowawcami uczniów, którzy są ich uczestnikami.

10.W nagłych przypadkach uczeń zwolniony jest zajęć do domu na wniosek 
wychowawcy i innych nauczycieli.

POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASOWEGO

1. Zapewnienie uczniom  i ich rodzicom wszechstronnej  informacji  na temat 
wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz 
postępów w nauce, zapoznanie z regulaminami i programami realizowanymi 
w szkole.

2. Koordynowanie  działań  zespołu  pedagogicznego  pracującego  z  klasą, 
czuwanie nad jednolitością działań wychowawczych.

3. Realizacja  programu  zajęć  wychowawczych,  zgodnie  z  założeniami 
programu wychowawczego i w korelacji z aktualnie realizowanymi w klasie 
treściami nauczania.

4. Realizacja  programu  zajęć  pozalekcyjnych  (pomoc  w  wyborze  kółek 
zainteresowań,  inspirowanie  uczniów,  kontrola  udziału  w  zajęciach 
pozalekcyjnych).

5. Wspomaganie  zespołu  uczniowskiego,  inspirowanie   w  razie  potrzeby, 
kierowanie realizacją podjętych działań.

6. Nadzorowanie funkcjonowania klasy i jej wywiązywania się  z zobowiązań 
wobec szkoły.

7. Rozwiązywanie  bieżących  problemów  naukowych  i  wychowawczych 
(współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, policją).

8. Poznanie  środowiska  rodzinnego  uczniów,  wnioskowanie  o  zapomogi 
finansowe lub pomoc materialną.

9. Kontrola właściwego stroju i zachowań podczas uroczystości szkolnych.
10.Prowadzenie zajęć integrujących, dbałość o rozwój samorządności w klasie i 

zgranie zespołu.
11.Przekazywanie aktualnych informacji i ogłoszeń.

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Uczestnictwo w zebraniach ogólnych i klasowych.
2. Pomoc rodziców w organizowaniu wyjść, wycieczek i imprez szkolnych.
3. Pomoc rodziców w dekorowaniu sal, pracowni, korytarzy.
4. Systematyczne kontrolowanie postępów dziecka w nauce i zachowaniu.
5. Możliwość  zapraszania  przedstawicieli  Rady  Rodziców  na  wybrane 

posiedzenia Rady Pedagogicznej.
6. Współpraca w zakresie konstruowania i zatwierdzania szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki.

12



7. Wykorzystanie fachowej pomocy rodziców w realizowaniu programów 
wychowawczych i dydaktycznych.

8. Zapraszanie rodziców na indywidualne rozmowy w sprawach 
wychowawczych i dydaktycznych.

9. Udział rodziców w uroczystościach i imprezach organizowanych przez 
szkołę.

10.Wspomaganie szkoły w realizacji różnych przedsięwzięć, dotyczących 
zarówno pracy dydaktyczno – wychowawczej jak też rozwijania bazy szkoły.

ROZDZIAŁ III

ZADANIA WYCHOWAWCZE OKREŚLONE W PROGRAMACH ŚCIEŻEK  
EDUKACYJNYCH I FORMY ICH REALIZACJI

EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Ukazanie zależności stanu środowiska od działań człowieka.
2. Ukazywanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian.
3. Świadomość ekologiczna uczniów.

Formy realizacji:
- Akcja „Sprzątanie świata”
- Akademia „Dzień Matki Ziemi”
- Porządkowanie terenów wokół szkoły”
- Wycieczki krajoznawcze.
- Gazetki i wystawki tematyczne.
- Udział uczniów w konkursach tematycznych realizowanych przez szkołę i 

ośrodki pozaszkolne.
- Realizacja treści ekologicznych na zajęciach w kształceniu zintegrowanym i 

przedmiotowym (zgodnie z planem dydaktycznym) oraz godzi do dyspozycji 
wychowawcy (zgodnie z planem pracy wychowawcy). 

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

1. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z 
uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.

2. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych.

3. Kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i 
innymi nośnikami informacji
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Formy realizacji:

- Akademia „Dni książki i prasy”
- Gazetki i wystawki tematyczne.
- Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
- Konkursy czytelnicze, tematyczne, wymagające korzystania z różnych źródeł 

informacji, organizowane przez szkołę i ośrodki pozaszkolne.
- Prowadzenie kroniki szkolnej.
- Realizacja treści czytelniczych i medialnych na zajęciach w kształceniu 

zintegrowanym i blokowym (zgodnie z rozkładem nauczania)oraz godzin do 
dyspozycji wychowawcy (zgodnie z planem pracy wychowawcy).

4. Przygotowanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w przekazach 
medialnych.

5. Wprowadzenie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy 
komunikowania się ludzi. Przygotowanie do rozpoznawania różnych 
komunikatów medialnych i rozumienia języka mediów.

6. Wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.

Formy realizacji:
- Gazetki tematyczne.
- Wyjazdy do kina i teatru.
- Redagowanie gazetki szkolnej.
- Korzystanie z Internetu na lekcjach informatyk i na zajęciach koła 

informatycznego.
- Realizacja treści na zajęciach w kształceniu zintegrowanym i 

przedmiotowym(zgodnie z planem dydaktycznym) oraz godzin go 
dyspozycji wychowawcy (zgodnie z planem pracy wychowawcy).

EDUKACJA PROZDROWOTNA

1. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań, sprzyjających zdrowiu i 
bezpieczeństwu.

2. Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, 
nabywanie podstawowych umiejętności dbania o własne zdrowie.

Formy realizacji:

- Dzień Dziecka i Sportu.
- Dyżury nauczycieli podczas przerw na korytarzach oraz opieka nad uczniami 

dojeżdżającymi.
- Współpraca z pielęgniarką szkolną: pogadanki, prelekcje, ćwiczenia.
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- Organizowanie konkursów na temat dbania o zdrowie.
- Gazetki i wystawki tematyczne.
- Działalność „Klubu Wiewiórka”
- Imprezy okolicznościowe – estetyka spożywania posiłków.
- Rozrywki sportowe szkolne i pozaszkolne.
- Zajęcia korekcyjne w klasach I – III.
- Realizacja treści na zajęciach w kształceniu zintegrowanym i 

przedmiotowym (zgodnie z planami dydaktycznymi) oraz godzin go 
dyspozycji wychowawcy (zgodnie z planem pracy wychowawcy).

3. Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności 
właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami 
niebezpiecznymi toksycznymi, łatwopalnymi, niewybuchami i niewypałami.

Formy realizacji:
- Realizacja treści na zajęciach w kształceniu zintegrowanym i 

przedmiotowym (zgodnie z planem dydaktycznym) oraz godzin go 
dyspozycji wychowawcy (zgodnie z planem pracy wychowawcy).

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.
2. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.
3. Współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania i 

pozytywnego przyjęcia jego przejawów fizycznych i psychicznych.
4. Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości.
5. Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym 

koleżeństwa i przyjaźni.

Formy realizacji:

- Imprezy i akademie(„Dzień Matki i Ojca”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień 
Dziecka”)

- „Opłatek Wigilijny”  „Jasełka” i „Jajko Wielkanocne”.
- Czynny udział rodziców w biwakach i wycieczkach.
- Prelekcje organizowane dla rodziców.
- Pedagogizacja rodziców.
- Współpraca z pielęgniarką szkolną.
- Realizacja treści na zajęciach w kształceniu zintegrowanym i 

przedmiotowym (zgodnie z planem dydaktycznym) oraz godzin go 
dyspozycji wychowawcy (zgodnie z planem pracy wychowawcy).

- Realizacja treści na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
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WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELKIE

1. Organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, 
wycieczek), wyzwalających przeżycia związane z obchodami świąt 
państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic.

2. Zapoznanie uczniów z symbolami, zasadami i instytucjami, które posiadają 
istotne znaczenie dla funkcjonowania narodu i państwa polskiego.

3. Przygotowywanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego 
uczestnictwa w życiu publicznym.

Formy realizacji:

- Akademie patriotyczne i religijne;
1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
2) Rocznica wybuchu II wojny światowej.
3) Dzień Edukacji Narodowej.
4) Rocznica Odzyskania Niepodległości.
5) Jasełka Bożonarodzeniowe.
6) Dzień Kobiet.
7) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 – Maja.
8) Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

- Gazetki i wystawki.
- Wyjazdy do kina i teatru.
- Opieka nad grobami żołnierzy.
- Opieka nad pomnikami.
- Konkursy tematyczne.
- Spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego.
- Realizacja treści na zajęciach w kształceniu zintegrowanym i 

przedmiotowym (zgodnie z planem dydaktycznym) oraz godzin go 
dyspozycji wychowawcy (zgodnie z planem pracy wychowawcy).

EDUKACJA REGIONALNA
DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE
1. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły.
2. Język, gwara i nazewnictwo.
3. Zapoznanie z historią, tradycjami, obrzędami regionu.
4. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego.
5. Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu 

wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.
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Formy realizacji:

- Uroczystości związane z obchodzeniem świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
Święto Zmarłych) - Jasełka Bożonarodzeniowe, Jajko Wielkanocne

- Opieka nad  grobami żołnierzy.
- Opieka nad lokalnymi pomnikami.
- Święto Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 - Maja - 

uroczystość organizowana dla całego środowiska lokalnego.
- Spotkania z ludowymi artystami.
- Wycieczki po regionie i własnej miejscowości.
- Spotkania z przedstawicielami władz samorządowych.
- Wyjazdy do muzeum i galerii.
- Realizacja treści na zajęciach w kształceniu zintegrowanym i 

przedmiotowym (zgodnie z planem dydaktycznym) oraz godzin go 
dyspozycji wychowawcy (zgodnie z planem pracy wychowawcy).

ROZDZIAŁ IV

PROGRAM PRZECIWDZIAŁAŃ AGRESJI I PRZESTEPCZOŚCI

1. Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie mają obowiązek zgłaszać 
do wychowawców lub dyrektora wykrywane w środowisku lokalnym 
negatywne, z punku widzenia czynniki działające na wychowanków lub 
mogące taki wpływ wywrzeć.

2. Rodzice i nauczyciele powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu 
wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku, 
dostępne w szkole i poza nią.

3. Rodzice wychowawcy nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy 
niedostosowania społecznego u dzieci.

4. Dyrektor szkoły, wychowawcy czuwają nad realizowaniem przez uczniów 
obowiązku szkolnego (m.in. rozmowy nauczycieli z uczniami i rodzicami – 
zawiadamianie o sposobach karalności przy niespełnianiu obowiązku 
szkolnego, zawiadamianie Wydziału Prewencji Policji o nagminnym 
wagarowaniu uczniów).

5. Dyrektor szkoły na zebraniach ogólnych i wychowawcy na klasowych 
powinni prowadzić w różnych formach szkolenia rodziców, pogłębiać ich 
wiedzę o niedostosowaniu społecznym i uzależnieniach poprzez 
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organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, poradni psychologiczno – 
pedagogicznej – prelekcje tematyczne).

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla 
nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych na temat 
przeciwdziałania agresji i przestępczości.

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek przekazywania wychowawcom wykazu 
uczniów objętych opieką kuratora sądu rodzinnego.

8. Nauczyciele mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi, 
czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku 
zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby).

9. Wychowawcy dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, 
angażują w życie klasy wszystkich uczniów, również nieakceptowanych.

10.Dyrektor szkoły, wychowawcy zabiegają o różne formy pomocy materialnej 
dla uczniów.

11.Dyrektor szkoły, wychowawcy mają obowiązek niesienia wszechstronnej 
pomocy dzieciom, które padły ofiarą przestępczości.

12.Wszyscy pracownicy i uczniowie mają obowiązek ścisłej współpracy z 
policją i sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby).

13.Dyrektor szkoły i Samorząd Uczniowski przeprowadzają w szkole ankiety i 
wywiady dotyczące przejawów przestępczości w celu uzyskania informacji o 
skali problemu.

14.Wszyscy pracownicy szkoły w sposób zdecydowany reagują na obecność w 
szkole osób, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie 
dla uczniów.

15.Dyrektor szkoły, wychowawcy, pedagog szkolny i koordynator ds. 
bezpieczeństwa współpracują z różnymi instytucjami w organizowaniu form 
spędzania czasu wolnego (TPD, Gminny Zakład Opieki Społecznej, Gminny 
Ośrodek Kultury, Klub Kultury w Sworach i Worońcu, Biblioteka Publiczna 
w Sworach, Ochotnicza Straż Pożarna) przez dzieci, szczególnie z rodzin 
patologicznych (wakacje, ferie zimowe).

16.Rodzice, wychowawcy poprzez prowadzone działania wychowawcze 
kształtują u uczniów świadomość prawną w zakresie ponoszenia 
konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych.

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

1. Umożliwienie uczniom, w miarę potrzeb, kontaktów z psychologiem i 
pedagogiem na terenie szkoły – szczególnie tym niedostosowanym 
społecznie.

2. Pedagogizacja rodziców prowadzona przez pracownika poradni.
3. Prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych przez pracowników poradni.
4. Konsultacje uczniów, stwarzających problemy wychowawcze, ze 

specjalistami w poradni.
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5. Kierowanie przez nauczycieli i wychowawców do poradni uczniów z 
trudnościami w nauce i wszelkiego rodzaju defektami (za zgodą rodziców) i 
realizowanie zaleceń wydanych przez poradnię w pracy dydaktyczno – 
wychowawczej.

WSPÓŁPRACA Z PIELEGNIARKĄ SZKOLNĄ

1. Wychowawcy klas współpracują z pielęgniarką szkolną w realizacji treści 
wychowawczych, związanych z edukacją prozdrowotną organizując zajęcia 
prowadzone przez pielęgniarkę (zgodnie z Planem pracy pielęgniarki 
szkolnej). 

2. Dyrektor szkoły organizuje szkolenia Rady Pedagogicznej, dotyczące 
edukacji prozdrowotnej, prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

3. Pielęgniarka szkolna jest zapraszana na zebrania ogólne i klasowe rodziców 
w celu wygłaszania prelekcji na interesujące ich tematy.

4. Pielęgniarka szkolna prowadzi w szkole działalność dotyczącą ochrony 
zdrowia i higieny wg swojego planu pracy.

RODZIAŁ V

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

IMPREZY I UROCZYSTŚCI
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
2. Dzień Chłopaka połączony z pożegnaniem lata.
3. Rocznica Powstania Warszawkiego
4. Ślubowanie klasy I.
5. Dzień Edukacji Narodowej.
6. Święto Niepodległości.
7. Andrzejki.
8. „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”
9. Jasełka Bożonarodzeniowe.
10.Choinka szkolna.
11.Dzień Babci i Dziadka
12.Dzień dobrych życzeń – walentynki.
13.Dzień Kobiet.
14.Powitanie Wiosny.
15.Dzień Matki Ziemi.
16.Święto Konstytucji 3 – Maja.
17.Dzień Matki i Ojca.

19



18.Festyn – Impreza charytatywna na rzecz chorego kolegi.
19.Dzień Dziecka i Sportu.
20.Pożegnanie kl. VI.
21.Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Organizacja zgodnie z „Kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych” 

WYCIECZKI
Organizacja zgodnie z „Kalendarzem wycieczek szkolnych i klasowych” – 

KONKURSY
Organizacja zgodnie z „Kalendarzem konkursów szkolnych i pozaszkolnych” – 

ROZGRYWKI SPORTOWE 
Organizacja zgodnie z „Kalendarzem rozgrywek sportowych szkolnych i 
pozaszkolnych” 

ROZDZIAŁ VI
SZKOLNY SYSTEM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

1. Kółka zainteresowań w miarę potrzeb i warunków do ich zorganizowania.
2. Działalność zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej „Tysiąclatka”
3. Organizowanie dyskotek szkolnych.
4. Imprezy rozrywkowe pozalekcyjne.
5. Wyjazdy do kina i teatru.
6. Wycieczki, biwaki rajdy rowerowe szkolne i klasowe.
7. Ogniska szkolne i klasowe.
8. Rozgrywki i zawody sportowe.
9. Organizowanie dodatkowych zajęć uczniom mającym trudności w nauce w 

celu wyrównywania braków.
10.Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych w celu 

przygotowywania ich do konkursów i rozwijania ich uzdolnień.
11.Działalność Młodzieżowej Drużyny Strażackiej.
12.Działalność Samorządu Uczniowskiego
13.Działalność Związku Harcerstwa Polskiego.
14.Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego
15.Organizowanie imprez i uroczystości dla społeczeństwa lokalnego w dni 

wolne od zajęć.
16.Opieka uczniów nad miejscami pamięci narodowej.
17.Organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych we 

współpracy z parafią.
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FORMY POMOCY ORGANIZACJOM SZKOLNYM

1. Nauczyciele – opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wspomagają w pracy 
organizację.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów udzielają pomocy Samorządowi 
Uczniowskiemu w zakresie:

- organizowania imprez szkolnych
- przygotowywania konkursów
- innych działań ujętych w Planie pracy Samorządu Uczniowskiego.
3. Nauczyciel  - opiekun Młodzieżowej Drużyny Strażackiej współpracuje z 

Ochotnicza Strażą Pożarną w Sworach w celu wspierania pracy organizacji.
4. Nauczyciele – druhny czuwają nad działalnością ZHP.
5. Nauczyciel – opiekun „Klubu Wiewiórka” czuwa nad działalnością klubu.
6. Nauczyciel – opiekun „Szkolnego Klubu Europejskiego” czuwa na 

działalnością klubu.
7. Szkoła stwarza odpowiednie warunki dla działalności wszystkich organizacji 

(zgodnie z ich potrzebami).
8. Szkoła umożliwia członkom poszczególnych organizacji prezentowanie ich 

osiągnięć i wyników działalności wśród społeczności szkolnej, rodziców, 
społeczności lokalnej.

9. Szkoła wspiera organizacje finansowo w miarę możliwości.

ZADANIA WYCHOWAWCZE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Realizacja potrzeb i zainteresowań uczniów.
2. Kształcenie u uczniów samodzielnego korzystania ze zbiorów 

bibliotecznych.
3. Kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką.
4. Kształcenie u uczniów umiejętności  samodzielności wyboru odpowiedniej 

dla nich lektury.
5. Popularyzacja wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
6. Wspomaganie nauczycieli w pracy wychowawczej.
7. Gromadzenie i opracowywanie nowych wydań publikacji dotyczących 

wychowania.
8. Przygotowywanie materiałów do montaży na uroczystości szkolne.
9. Kształtowanie postaw moralnych uczniów, ich stylu życia i systemu 

wartości.
10.Okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i sprawiającym 

kłopoty wychowawcze.
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11.Zapewnienie pomocy organizacjom szkolnym i kolom zainteresowań w 
zagospodarowaniu czasu wolnego.

OPIEKA SPOŁECZNA

1. Typowanie uczniów do stałych i doraźnych zapomóg z funduszu opieki 
społecznej.

2. Organizacja bezpłatnego dożywiania najbardziej potrzebującym oraz 
wszystkim dzieciom codzienna porcja gorącego napoju we współpracy z 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

3. Organizacja doraźnej pomocy rzeczowej i finansowej.
4. Dofinansowanie do podręczników uczniom z rodzin najuboższych – 

wyprawka szkolna.
5. Dofinansowywanie bądź opłacanie w całości wstępów do kina, na spektakle 

teatralne, wycieczek, biwaków innych imprez dla uczniów najuboższych.

ROZDZIAŁ VII

SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU

NAGRODY

1. Wyróżnienia przez wychowawców i nauczycieli wobec klasy i szkoły:
- w klasie,
- na apelu szkolnym,
- na gazetce ściennej  w klasie i na korytarzu na gazetce samorządowej,
- zapis w szkolnej gazetce „1000 – latka”,
- na zebraniu z rodzicami.
2. Pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów, rodziców, pracowników szkoły.
3. Nagroda książkowa  lub rzeczowa za udział w konkursach lub aktywną pracę 

w organizacjach szkolnych,  pracach społecznych.
4. Nagroda książkowa, świadectwo z wyróżnieniem na zakończenie roku 

szkolnego.
5. Listy pochwalne dla rodziców.
6. Dyplomy  i nagrody książkowe bądź rzeczowe dla laureatów 

współzawodnictwa sportowego.
7. Artykuł lub wzmianka w prasie lokalnej o osiągnięciach ucznia – 

„Wiadomości Gminne”, „Słowo Podlasia”.
8. Zapis w kronice szkolnej.
9. Stypendia dla uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce.
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KARY – nie naruszające godności  i nietykalności osobistej ucznia.

1. Upomnienie lub nagana w indywidualnej rozmowie z nauczycielem 
przedmiotu lub wychowawcą, 

2. Upomnienie lub nagana z wpisem do dziennika lekcyjnego, zeszytu uwag 
lub zeszytu ucznia,

3. Upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem 
rodziców ucznia,

4. Pozbawienie prawa udziału w imprezach o charakterze rekreacyjnym i 
rozrywkowym organizowanym przez szkołę.
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