
 

 

 

 

Program Wychowawczy 

Szkoły Podstawowej nr 23 

im. Edwarda Szymańskiego 

w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano na rok szkolny 2016/2017 

 

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu  

z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.  

Zatwierdzono do realizacji 3.10.2016r. 

 

 

 

 



2 
 

Spis treści  

 

Motto 

Wprowadzenie 

I. Podstawa prawna 

II. Charakterystyka środowiska szkolnego i wychowawczego szkoły 

III. Misja i wizja szkoły 

IV. Model absolwenta 

V. Założenia Programu Wychowawczego 

VI. Cele Programu Wychowawczego 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze oraz zadania i formy ich realizacji  

VIII. Struktura oddziaływań wychowawczych 

IX. Strategie zapewniające realizację zadań wychowawczych 

X. Ewaluacja Programu Wychowawczego 

Załączniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze 

wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go 

wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” 

Janusz Korczak 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju – procesem uczenia 

się postaw, rozwijaniem wrażliwości, ale także odkrywaniem swoich uzdolnień, 

możliwości, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości oraz siły. 

Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, 

trudnościami i nieprzyjemnymi emocjami. Jest działaniem intencjonalnymi 

i planowym, prowadzącym do budowania człowieczeństwa poprzez 

wspomaganie, kształtowanie, zapobieganie i korygowanie.  

 

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego 

w Warszawie jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania 

wychowawcze szkoły ze środowiskiem 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 programu 

wpływa na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych 

skierowanych do uczniów szkoły.  
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I. Podstawa prawna 

1. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U.1993.61.284). 

2. Deklaracja Praw Dziecka Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

w dniu 20 listopada 1959 roku. 

3. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

O.N.Z. z dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U.1991.120.526).  

4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 

483). 

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 

poz. 425). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 

poz. 19). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624).  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 poz. 

977).  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69). 

10. Statut Szkoły  
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II. Charakterystyka środowiska szkolnego i wychowawczego 

szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego znajduje się na 

terenie Starej Ochoty, w sąsiedztwie Kolonii Lubeckiego i Kolonii Staszica, 

zabytkowych osiedli wybudowanych w latach 1922-1925. W pobliżu szkoły 

znajduje się dwa place zabaw oraz tereny zielone – Zieleniec Wielkopolski 

oraz Skwer im. Sue Ryder, ulubione miejsca spotkań młodszych i starszych 

mieszkańców dzielnicy. Budynek szkoły położony jest przy ślepej uliczce, 

kończącej się pasem zieleni, przy której prócz szkoły znajduje się budynek 

Ministerstwa Ochrony Środowiska. Pas zieleni Parku oddziela szkołę od 

Liceum im. Słowackiego i dalej Przedszkola nr 111. Kładka przy Parku 

prowadzi na drugą stronę ul. Wawelskiej do III Ogródka Jordanowskiego, na 

Pola Mokotowskie i obiekty sportowe dawnej SKRY. Szkołę wyróżnia ciche, 

zielone otoczenie oraz wyjątkowo przyjazna dziecku estetyka. 

Szkoła Podstawowa nr 23 to placówka o bogatych tradycjach, która łączy 

pokolenia – do szkoły wracają dzieci absolwentów. 

Położenie szkoły w mieście stołecznym jest związane z nieograniczonym 

dostępem do instytucji kulturalno-oświatowych i rozrywki. Jej działalność 

wspierają organizacje o charakterze wychowawczym – TKKF „Echo”, III Ogród 

Jordanowski. 

Szkoła ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie 

zainteresowań przedmiotowych, artystycznych, sportowych i społecznych  

Rodzice większości uczniów pracują zawodowo, dlatego duża grupa dzieci 

korzysta ze świetlicy szkolnej. Praca rodziców w pobliskich instytucjach 

państwowych powoduje, że do szkoły uczęszczają dzieci spoza rejonu. 

III. Wizja i misja szkoły 

Wizja Szkoły Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego 

Szkoła Podstawowa nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie to szkoła 

ukierunkowana na rozwój ucznia. Nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły 

dążą do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem rodziny, 

społeczności lokalnej i narodowej. Kształtują postawę szacunku, tolerancji 

i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. 
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Misja Szkoły Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego 

Działamy po to, by: 

∙ nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki 

i funkcjonowania we współczesnym świecie, rozwijali swoje 

zainteresowania i czuli się w szkole bezpiecznie, 

∙ rodzice darzyli nas zaufaniem, 

∙ pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, 

∙ szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku. 

IV. Model absolwenta 

Realizując Program wychowawczy i wspierając w tym zakresie obowiązki 

rodziców dążymy do ukształtowania postawy absolwenta zgodnej z przyjętym 

modelem wychowawczym.  

Uczeń wie: 

∙ jakie normy i zasady obowiązują w szkole, 

∙ jak należy dbać o zdrowie, czuje potrzebę aktywności ruchowej, 

∙ jaka jest jego tożsamość historyczna i narodowa. 

Uczeń umie: 

∙ uczyć się, 

∙ prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych, 

∙ odróżniać dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości, 

∙ zachować odpowiednią postawę wobec symboli narodowych 

i szkolnych. 

Uczeń potrafi: 

∙ sprawnie posługiwać się zdobytą wiedzą w życiu codziennym, 

∙ pracować i współdziałać w grupie, 

∙ stosować w codziennych czynnościach zasady bezpieczeństwa 

i higieny, 

∙ selekcjonować zdobyte informacje, 

∙ szanować dobro wspólne, 

∙ sprawnie posługiwać się językami obcymi, 

∙ sprawnie posługiwać się technologią informacyjno-komunikacyjną. 
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Uczeń jest: 

∙ odpowiedzialny za własne słowa i czyny, 

∙ otwarty na potrzeby innych, 

∙ przygotowany do podjęcia dalszej nauki.  

V. Założenia Programu Wychowawczego 

1. Społeczność Szkolną Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda 

Szymańskiego tworzą:  

∙ uczniowie, 

∙ rodzice, 

∙ pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji 

i obsługi.  

2. Pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają 

rodzice.  

3. Wszyscy pracownicy naszej szkoły są wychowawcami – wychowują nie 

tylko poprzez intencjonalne działania, ale także osobistym przykładem 

– swoją postawą i osobowością. 

4. Wychowanie ma charakter integralny, personalny i indywidualny:  

∙ integralny – obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, 

psychiczną, duchową i społeczną, 

∙ personalistyczny – stawia w centrum osobę ucznia, 

∙ indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia 

indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.  

5. Program opracowany na okres jednego roku szkolnego – obowiązuje 

od września 2016 roku do końca sierpnia 2017 roku. 

6. Program poddawany będzie ewaluacji pod koniec każdego roku 

szkolnego.  

7. Program w odniesieniu do uczniów realizują wszyscy pracownicy szkoły 

we współpracy z rodzicami. 
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VI. Cele Programu Wychowawczego  

1. Przygotowanie do życia w rodzinie, grupie społecznej i w społeczności 

lokalnej; kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 

współzależności i odpowiedzialności. 

2. Kształtowanie postaw szacunku, przyjaźni i tolerancji. 

3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności 

objętych standardami nauczania; inspirowanie uczniów do twórczej 

aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.  

4. Stworzenie uczniom warunków do doskonalenia zdrowia fizycznego 

i psychicznego. Promowanie wartości związanych ze zdrowym trybem 

życia. 

5. Promowanie postaw proekologicznych I stylu życia opartego na ścisłej 

współzależności człowieka ze środowiskiem. 

6. Objęcie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną; uwzględnienie 

indywidualnych potrzeb dzieci i zapewnienie im równych szans 

edukacyjnych oraz pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu 

w społeczności szkolnej.  

Zakładane cele programu wychowawczego uwzględniają kierunki realizacji 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: 

∙ Rok 2016/2017 – Rokiem Wolontariatu. 

∙ Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży. 

∙ Rozwijanie kompetencji i informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach 

i placówkach. 

∙ Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze oraz zadania i formy ich 

realizacji  

Cel ogólny: 

Przygotowanie do życia w rodzinie, grupie społecznej i w społeczności lokalnej; 

kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, współzależności 

i odpowiedzialności. 
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Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

∙ jest przygotowywany do życia w rodzinie i grupie społecznej; 

∙ kultywuje tradycje szkoły; 

∙ zapoznaje się z dziedzictwem kulturowym stolicy i dzielnicy Ochota; 

∙ wykazuje postawy obywatelskie i patriotyczne oraz rozwija poczucie 

dumy z faktu bycia Polakiem i Europejczykiem.  

Zadania Sposoby realizacji 

1. Przygotowanie uczniów 

do życia w rodzinie 

i grupie społecznej 

∙ planowanie i organizowanie imprez klasowych, 

np. (wigilia, mikołajki, urodziny); 

∙ udział w zajęciach WDŻ; 

∙ zapoznanie z regulaminami obowiązującymi 

w szkole; 

∙ redagowanie gazetki szkolnej; 

∙ współpraca z instytucjami i organizacjami 

kulturalno-oświatowymi świadczącymi pomoc 

dziecku i rodzinie; 

∙ współpraca ze szkołami i przedszkolami.  

2. Kultywowanie tradycji 

szkoły 

∙ zapoznanie z tradycją szkoły (sylwetka patrona, 

sztandar, ceremoniał szkoły); 

∙ nauka hymnu szkoły; 

∙ udział w uroczystościach szkolnych z okazji Dnia 

Patrona (15 XII). 

3. Zapoznanie 

z dziedzictwem 

kulturowym stolicy 

i dzielnicy Ochota 

∙ wycieczki po stolicy, współpraca z instytucjami 

kulturalnymi; 

∙ korzystanie ze zbiorów biblioteki multimedialnej; 

∙ udział w zajęciach warsztatowych oferowanych 

przez stołeczne organizacje pozarządowe 

i samorządowe; 

∙ współpraca ze Stowarzyszeniem „Ochocianie” 
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i udział w Pikniku Sąsiedzkim. 

4.  Kształtowanie postaw 

obywatelskich 

i patriotycznych oraz 

rozwijanie poczucia 

dumy z faktu bycia 

Polakiem 

i Europejczykiem 

∙ organizowanie apeli poświęconych ważnym 

rocznicom i uroczystościom państwowym; 

∙ wycieczki do miejsc pamięci narodowej; 

∙ organizowanie i uczestnictwo w wyborach do 

Samorządu Uczniowskiego; 

∙ dbanie o postawę pełną szacunku wobec symboli 

narodowych podczas uroczystości szkolnych; 

∙ nauka hymnu narodowego; 

∙ wycieczki do Rzecznika Praw Dziecka, Sejmu; 

∙ poznanie historii UE, państw członkowskich; 

∙ organizowanie konkursów o tematyce 

europejskiej. 

 

Efekty działań wychowawczych: załącznik nr 2 

Cel ogólny: 

Kształtowanie postaw szacunku, przyjaźni i tolerancji.  

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

∙ kształtuje wrażliwość duchową, uczuciową i moralną; 

∙ jest wdrażny do tolerancji wobec osób różnych ras, religii, wyglądu 

zewnęrznego; 

∙ jest uwrażliwiany na wartości najwyższe: miłość, przyjaźń, dobro, 

szacunek, tolerancja, otwartość na innych ludzi; 

∙ kształci umiejętność myślenia wartościującego.  

 

Zadania Sposoby realizacji 

1. Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

siebie i innych 

∙ realizowanie programu „Przyjaciele Zippiego”, TZA; 

∙ udział w warsztatach (zagadnienia objęte działaniami 

profilaktycznymi – załącznik nr 1) 
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∙ przeprowadzenie cyklu godzin wychowawczych na 

poszczególnych poziomach dotyczących zagadnienia 

odpowiedzialności za siebie samego, za innych, za losy 

i rozwój swojego miasta, kraju i świata; 

∙ pomoc potrzebującym kolegom w codziennych 

czynnościach szkolnych. 

2. Wyrabianie szacunku 

wobec osób 

niepełnosprawnych. 

Kształtowanie postaw 

otwartości i akceptacji 

wobec wszelkich 

odmienności. 

∙ zajęcia warsztatowe pozwalające zrozumieć istotę 

problemu niepełnosprawności; 

∙ organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych na 

rzecz osób niepełnosprawnych; 

∙ realizowanie cyklu zajęć „Prawa Dziecka”; 

∙ budowanie więzi między pokoleniami (Dzień Babci 

i Dziadka, Czytanie łączy pokolenia, Festyn Rodzinny, 

Ślubowanie klas I) 

3. Uwrażliwienie na 

wartości najwyższe. 

∙ organizowanie imprez okolicznościowych sprzyjających 

rozbudzaniu więzi i przyjaźni; 

∙ udział w akcjach charytatywnych (Korki dla Stasia, 

Kartka Marzeń); 

∙ promowanie zachowań prospołecznych poprzez 

realizowanie zadań programu „Wolontariat w szkole”. 

 

Efekty działań wychowawczych: załącznik nr 3 

Cel ogólny: 

Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności objętych 

standardami nauczania; inspirowanie uczniów do twórczej aktywności oraz 

rozwijania zainteresowań i uzdolnień 

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

∙ ma możliwość kształcenia wiadomości i umiejętności objętych 

standardami wymagań; 

∙ poznaje swoje możliwości i uzdolnienia; 
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∙ świadomie rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania na wszystkich 

zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych. 

 

Zadania Sposoby realizacji 

1. Odkrywanie i promowanie 

młodych talentów. 

∙ organizowanie konkursów szkolnych i świetlicowych 

o różnej tematyce; 

∙ udział w konkursach literackich i poetyckich różnych 

szczebli; 

∙ udział w konkursach plastycznych na szczeblu, 

szkoły, miasta, kraju; 

∙ udział w konkursach wiedzy przedmiotowej, np. 

Kangur Matematycznych; 

∙ udział w przeglądach teatralnych oraz turniejach gier 

umysłowych na różnym szczeblu; 

∙ promowanie talentów plastycznych poprzez 

tworzenie galerii prac uczniów; 

∙ popularyzacja osiągnięć naukowych, plastycznych, 

sportowych uczniów podczas apeli szkolnych, Dnia 

Talentu; 

∙ nagradzanie wyróżniającej postawy społecznej 

(Perła, Muszle). 

2. Rozwijanie możliwości 

i zainteresowań uczniów. 

∙ motywowanie uczniów do korzystania z aktywnych 

metod pracy i TIK; 

∙ organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania uczniów; 

∙ udział w zajęciach organizowanych we współpraca 

z organizacjami kulturalno-oświatowymi dzielnicy 

Ochota: III OJ, TKKF; 

∙ praca z uczniem zdolnym na zajęciach 

pozalekcyjnych, kołach zainteresowań; 
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∙ redagowanie gazetki szkolnej. 

3. Kształcenie wiadomości 

i umiejętności objętych 

standardami wymagań. 

∙ motywowanie uczniów do wytężonej pracy 

dydaktycznej w celu zdobycia wiedzy i opanowania 

umiejętności objętych standardami wymagań 

poprzez np. organizowanie próbnych sprawdzianów 

umiejętności w kl. I-VI; 

∙ zapewnienie uczniom pomocy dydaktycznej w celu 

wyrównywania dysfunkcji i braków edukacyjnych 

poprzez udział w zajęciach 

korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych 

i zajęciach pozalekcyjnych; 

∙ organizowanie pomocy w odrabianiu lekcji 

w świetlicy. 

 

Efekty działań wychowawczych: załącznik nr 4 

Cel ogólny: 

Stworzenie uczniom warunków do doskonalenia zdrowia fizycznego 

i psychicznego. Promowanie wartości związanych z rozwojem kultury fizycznej 

i zdrowym trybem życia. 

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

∙ dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych oraz przestrzega zasad 

higieny; 

∙ je zdrowo i potrafi promować zdrowy styl życia; 

∙ ma stworzone warunki do rozwijania sprawności fizycznej; 

∙ preferuje aktywne formy wypoczynku. 

 

Zadania Sposób realizacji 

1. Rozwój kultury fizycznej. 

Stworzenie uczniom 

∙ kształtowanie osobowości uczniów poprzez 

propagowanie zasad zdrowej rywalizacji podczas 
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warunków do doskonalenia 

zdrowia fizycznego. 

międzyklasowych i międzyszkolnych zawodów 

sportowych; 

∙ kształtowanie postaw koleżeństwa, walki fair-play 

w turniejach i grach zespołowych; 

∙ umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach na 

basenie MOSiR ul. Rokosowska; 

∙ udział w zajęciach i zawodach sportowych różnych 

szczebli; 

∙ organizowanie Dnia Sportu podczas Festynu 

Rodzinnego; 

∙ udział w zajęciach w Miasteczku Ruchu Drogowego 

oraz egzamin na Kartę Rowerową; 

∙ udział w zajęciach sportowych organizowanych we 

współpraca z organizacjami kulturalno-oświatowymi 

dzielnicy Ochota: III OJ, TKKF; 

∙ zapoznanie z podstawowymi zasadami pierwszej 

pomocy przedmedycznej („Ratujemy i uczymy się 

ratować”); 

∙ spotkania ze specjalistami, np. służb medycznych, 

pogadanki ze sportowcami, pielęgniarką szkolną, 

dietetykiem. 

2. Propagowanie zdrowego 

stylu życia. 

∙ realizowanie założeń Programu „Szkoła Promująca 

Zdrowie”, „Nie pal przy mnie, proszę”; 

∙ wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania się 

poprzez pogadanki i prelecje nt. zdrowej żywności; 

∙ udział w akcji „Mleko”, „Owoce i warzywa w szkole”, 

„Dzień Jabłka”; 

∙ uczestnictwo w akcji fluoryzacji; 

∙ zajęcia uświadamiające uczniom zagrożenia 

wynikające z długotrwałego korzystania z telewizora 
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i komputera; 

∙ wdrażanie do nawyków higieny osobistej – 

pogadanki na zajęciach edukacyjnych.  

3. Upowszechnianie 

sposobów aktywnego 

spędzania czasu wolnego, 

turystyki i krajoznawstwa. 

∙ udział w zajęciach propagujących różne dyscypliny 

sportowe, organizowanie zajęć sportowych SKS; 

∙ uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych, 

zielonych szkołach; 

∙ organizowanie obozów zimowych i letnich we 

współpracy z TKKF „Echo”; 

∙ propagowanie aktywnego wypoczynku na zajęciach 

wychowawczych. 

4. Bezpieczeństwo ∙ wpajanie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

na terenie obiektów przyszkolnych oraz w drodze do 

szkoły; 

∙ realizowanie zadań wynikających z Programu 

Profilaktyki (Załącznik 1., zagadnienie 2.) 

∙ ćwiczenia alarmowe i ewakuacyjne. 

5. Monitoring wizyjny  ∙ realizowanie zadań wynikających z Programu 

Profilaktyki (Załącznik 1., zagadnienie 2.) 

 

Efekty działań wychowawczych: załącznik nr 5 

Cel ogólny: 

Promowanie postaw proekologicznych I stylu życia opartego na ścisłej 

współzależności człowieka ze środowiskiem. 

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

∙ poznaje wartości przyrody i krajobrazów nas otaczających; 

∙ poznaje właściwe nawyki ekologiczne; 

∙ jest świadomy przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania 

niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym.  
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Zadania Sposób realizacji 

1. Kształtowanie stylu życia 

opartego na 

harmonijnym 

współistnieniu człowieka 

ze środowiskiem 

i przyrodą. 

∙ realizacja zadań programu „Edukacja ekologiczna 

we współczesnej szkole”; 

∙ udział w akcjach: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi; 

∙ uczestnictwo w konkursach o tematyce ekologicznej 

różnych szczebli; 

∙ wycieczki do lasu, parków miejskich, pomników 

przyrody. 

2. Dbałość o ochronę 

środowiska. 

∙ ciągła troska o florę i faunę otoczenia (opieka nad 

terenami zielonymi wokół szkoły, dokarmianie 

ptaków); 

∙ udział w akcjach na rzecz zwierząt – zbiórka karmy, 

kocy; 

∙ zbiórka surowców wtórnych. 

 

Efekty działań wychowawczych: załącznik nr 6 

Cel ogólny: 

Objęcie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną; uwzględnienie 

indywidualnych potrzeb dzieci i zapewnienie im równych szans edukacyjnych 

oraz pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.  

Cele szczegółowe: 

∙ kierowanie uczniów z dysfunkcjami do poradni specjalistycznych; 

∙ respektowanie przez wszystkich nauczycieli zaleceń poradni 

specjalistycznych; 

∙ upowszechnianie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii wśród 

nauczycieli i rodziców; 

∙ wspieranie rodzin potrzebujących pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  
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Zadania Sposoby realizacji 

1. Zapewnienie uczniom 

i rodzinom pomocy poradni 

specjalistycznych. 

∙ wstępna diagnoza potrzeb edukacyjnych 

i kierowanie potrzebujących na badania do poradni 

specjalistycznych; 

∙ uwzględnianie i realizacja w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym zaleceń poradni 

specjalistycznych; 

∙ realizacja założeń programu „Szkoła przyjazna 

uczniom z dysleksją”. 

2. Upowszechnianie wiedzy 

z zakresu pedagogiki 

i psychologii wśród 

nauczycieli i rodziców. 

∙ organizowanie rad szkoleniowych dotyczących 

dzieci w wieku szkolnym; 

∙ samodoskonalenie nauczycieli; 

∙ pedagogizacja rodziców na zebraniach; 

∙ indywidualne konsultacje specjalistów. 

3. Przeciwdziałanie 

zagrożeniom i patologiom 

∙ realizowanie zadań wynikających z Programu 

Profilaktyki (Załącznik 1.) 

4. Praca indywidualna 

z uczniem wymagającym 

szczególnej opieki 

dydaktycznej 

∙ zajęcia ze specjalistami (logopeda i surdologopeda, 

pedagog, pedagog-terapeuta, socjoteraputa); 

∙ praca indywidualna – nauczyciel wspomagający; 

∙ zajęcia rewalidacyjne. 

5. Wspomaganie procesu 

adaptacji w szkole uczniów 

klas I 

∙ Dni Otwarte dla przedszkoli ochockich; 

∙ zajęcia otwarte dla przyszłych uczniów; 

∙ zapraszanie najstarszych grup przedszkolaków na 

imprezy okolicznościowe; 

∙ rozpoznanie potrzeb edukacyjnych uczniów klas I 

w toku diagnozy; 

∙ wspomaganie rodziny w procesie adaptacji uczniów; 

∙ uroczystość ślubowania klas I i przyjęcie w poczet 
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uczniów poprzez starszych kolegów. 

 

Efekty działań wychowawczych: załącznik nr 6 

VIII. Struktura oddziaływań wychowawczych 

Rada Pedagogiczna 

1. Przestrzega postanowień Statutu Szkoły, wprowadza je i egzekwuje. 

2. Dostrzega i reaguje na wszelkie przejawy nieakceptowanych zachowań 

uczniów. 

3. Konsekwentnie przestrzega procedur w sytuacja problemowych 

zachowań uczniów. 

4. Stosuje system kar i nagród ujętych w Statucie Szkoły. 

5. Zatwierdza autorskie programy profilaktyczne lub wychowawcze 

realizowane w szkole. 

6. Ma prawo wypowiadania się w sprawie ocen ze sprawowania 

wystawionych przez wychowawcę. 

7. Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich 

rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji 

wynikających z popełnionych czynów karalnych. 

8. Ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, które padły 

ofiarą przestępczości. Ściśle współpracuje z policją i sądem dla 

nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby). 

9. W sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, 

które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla 

uczniów. 

10. Współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania 

czasu przez dzieci szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych 

środowiskowo. 

Dyrekcja 

1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery 

pracy w szkole. 

2. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim. 
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3. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

4. Organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli. 

Nauczyciele 

1. Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. 

2. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów. 

3. Wychowują uczniów w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze 

wolności i tolerancji oraz szacunku dla każdego człowieka. 

4. Proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i 

w mieście. 

5. Reagują na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci. 

6. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu 

w szkole i poza jej terenem w czasie wycieczek, wyjść, itp. 

7. Inspirują uczniów do twórczych poszukiwań. 

Wychowawcy klas 

1. Dążą do integracji zespołu klasowego angażując w życie klasy 

wszystkich uczniów, również nieakceptowanych. 

2. Wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy 

wychowawczej i materialnej dla uczniów, wcześniej poznając warunki 

życia i nauki swoich wychowanków. 

3. Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a szczególności 

tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia 

w rodzinie i w społeczeństwie. 

4. Kształtują właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności osoby. 

5. Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie 

poczucia własnej wartości. 

6. Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe 

własnych programów wychowawczych, spójnych z Programem 

Wychowawczym Szkoły 

Rodzice 

1. Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń 

dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole. 
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2. Współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

3. Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów. 

Rada Rodziców 

1. Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania 

wspierające proces wychowawczy szkoły. 

2. Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły. 

3. Może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły 

4. W porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy 

i profilaktyczny szkoły. 

5. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 

Samorząd Uczniowski 

1. Inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie szkoły 

i w środowisku lokalnym. 

2. Reprezentuje potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji 

i Rady Pedagogicznej. 

3. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji. 

4. Angażuje uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły. 

IX. Strategie zapewniające realizację zadań wychowawczych 

1. Cykliczne przeprowadzanie ankiet mających na celu analizę atmosfery 

szkolnej, stopnia akceptacji programu. Wnioski z ankiet nauczyciele 

wykorzystywać będą w dalszej pracy wychowawczej. 

2. Cykliczne przeprowadzanie ankiet dla rodziców mających na celu 

wyłonienie oczekiwań rodziców wobec szkoły oraz ocenę pracy 

wychowawczej szkoły i współpracę ze szkołą. 

3. Przeprowadzanie ankiet wśród wychowawców i nauczycieli mających 

na celu zdiagnozowanie sytuacji wychowawczej szkoły. 

4. Analiza sprawozdań z pracy wychowawczej nauczycieli 

przeprowadzana przez dyrekcję szkoły. 

5. Promowanie wzorca osobowego ucznia. 
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X. Ewaluacja programu 

1. Realizacja Programu Wychowawczego poddana zostaje pod koniec 

każdego roku szkolnego. 

2. W procesie ewaluacji Programu Wychowawczego udział biorą 

uczniowie, rodzice, nauczyciele. 

3. Ewaluacja Programu Wychowawczego przeprowadza zadaniowy 

zespół nauczycieli. 

4. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może 

być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet 

ewaluacyjnych. 

5. Zmiany w Programie Wychowawczym zatwierdzane są na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej.  

Sposoby ewaluacji: 

∙ obserwacja zachowania uczniów, 

∙ diagnoza wychowawców klas, 

∙ analiza dokumentacji szkolnej, 

∙ opinie uczniów, rodziców i nauczycieli (ankiety i inne sondaże, 

rozmowy, wywiady), 

∙ sprawozdania wychowawców klas, zespołów wychowawczych i innych 

sprawozdań semestralnych i rocznych z działalności poszczególnych 

nauczycieli, specjalistów, opiekunów, zespołów.   

 

 


