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Załącznik nr 2 do Statutu 

 

Program wychowawczy 

Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida 

w Dąbrówce 

na rok szkolny 2010/2011. 
 Szkoła jako środowisko wychowujące realizować będzie zadania wychowawcze, opiekuńcze i 

dydaktyczne uwzględniające poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną. 

Wychowanie obejmować będzie przygotowanie do życia rodzinnego i społecznego i będzie prowadzone we 

współpracy z rodziną, środowiskiem rówieśniczym i lokalnym.  

Opracowany w oparciu o: 

  Ustawę o systemie oświaty Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917,  

 Uchwałę nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. Rządowy program na lata 2008-2013 

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 

 Statut Szkoły. 

 
Przeprowadzona przez zespól wychowawców i pedagoga szkolnego analiza i ocena skuteczności Programu Wychowawczego w roku 

szkolnym 2009/2010, wykazała wysoki poziom jego adekwatności do potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Tym nie mniej uznaje się za istotne 

w roku szkolnym 2010/2011 szczególnego nacisku w pracy wychowawczej na następujące obszary zachowań postaw uczniów : 

 Kształtowanie postawy troski i wrażliwości na ład i estetykę otoczenia, 

 Umiejętność kulturalnego funkcjonowania w relacjach międzyludzkich- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwijanie empatii i 

tolerancji dla inności, 

 Kształtowanie postawy szacunku dla osób dorosłych, w tym osoby nauczyciela, 

 Umiejętność gospodarowania wolnym czasem i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków uczniowskich i domowych 
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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, żeby człowiek stawał się 

coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej 

miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby umiał 

bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”. 

 

 

 

                                                                                                                    Jan Paweł II 
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L.p. Cele główne Zadania szczegółowe Sposób realizacji Efekty działań wychowawczych Uwagi 

I. Bezpieczeństwo, 

pierwsza pomoc i 

zapobieganie 

wypadkom 

1. Kształcenie i utrwalanie nawyków 

bezpiecznego zachowania się: 

a) w drodze „do i ze szkoły” podczas 

poruszania się pieszo oraz korzystania ze 

środków komunikacji, w autokarze szkolnym, 

Praktyczna nauka przejścia przez 

jezdnię, plakaty edukacyjne, filmy 

wideo, zapoznanie uczniów z 

regulaminem zachowania się w 

autokarze szkolnym. 

Uczeń bezpiecznie porusza się po szkole, 

kulturalnie zachowuje się w autokarze szkolnym 

i innych środkach komunikacji. 

 

  b) w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia z 

powodu: niebezpiecznych wypadków, zatruć 

pokarmowych, styczności ze środkami 

toksycznymi, złego samopoczucia, złych 

warunków atmosferycznych, pożaru, porażenia 

prądem elektrycznym, zalewu wodą, eksplozji 

materiałów wybuchowych, awarii różnych 

urządzeń, sprzętów, mechanizmów, np. w 

drzwiach, oknach itp. 

Lekcje przyrody i techniki. 

Zajęcia z koordynatorem do spraw 

udzielania pierwszej pomocy. 

Uczeń zna sytuacje zagrożenia, rozpoznaje je i 

właściwie się zachowuje w razie wystąpienia 

sytuacji zagrożenia. Wie, do jakich zgłosić się 

służb ratowniczych: pogotowia, straży pożarnej, 

policji. 

 

  c) w sytuacjach współodpowiedzialności za 

kolegów, rodzeństwo i osoby dorosłe, gdy 

zagraża im niebezpieczeństwo, 

Lekcje wychowawcze, przyrody, 

edukacja środowiskowa, 

społeczna. 

Uczeń współdziała z innymi w razie zagrożenia.  

  d) w sytuacjach zagrożeń ze trony osób 

stosujących przemoc, nakłanianie do 

przestępstw, zażywania narkotyków, alkoholu, 

palenia papierosów.  

Pogadanki z pedagogiem 

szkolnym, programy 

profilaktyczne. 

Uczeń potrafi oprzeć się namowom kolegów, zna 

formy odmawiania innym osobom, wie do kogo 

zwrócić się o pomoc. 

 

 

  2. Zapoznanie z zasadami: 

a) ruchu drogowego i zachowania się 

pasażerów w środkach komunikacji publicznej, 

Lekcje techniki, pogadanki z 

policjantem, zdobywanie karty 

rowerowej. 

Uczeń zna zasady ruchu drogowego i przestrzega 

ich. 

 

  b) ochrony przeciwpożarowe, ewakuacji, Praktyczne ćwiczenia, pogadanka 

ze strażakiem. 

Spotkanie z koordynatorem do 

spraw bezpieczeństwa oraz z 

koordynatorem do spraw 

wychowania komunikacyjnego  

Zna drogę ewakuacyjną, przestrzega zasad 

ochrony przeciwpożarowej. 

 

  c) funkcjonowania i bezpiecznej obsługi 

różnych sprzętów, urządzeń mechanicznych i 

elektrycznych, zachowania się w pracowni 

komputerowej, 

Lekcje techniki, informatyki. Uczeń potrafi bezpiecznie korzystać z urządzeń 

mechanicznych i elektrycznych, bezpiecznie 

korzysta z komputera. 
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   d) udzielania pierwszej pomocy, Pogadanki z nauczycielem  

w-f. 

Uczeń zna zasady udzielania  

pierwszej pomocy, wie gdzie po pomoc się 

zgłosić. 

 

  e) zachowania się podczas przebywania poza 

obiektem szkolnym, w różnych miejscach życia 

publicznego, kulturalnego, przyrodniczego, 

rekreacyjno – sportowego, 

Lekcje przyrody, lekcje 

wychowawcze, wycieczki 

pogadanki. 

Zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią.  

  3. Zapoznanie z zagrożeniami typowymi dla: 

a) szkoły: poruszanie się po schodach, po 

korytarzach w czasie przerw, unikanie 

otwartych okien, różne zagrożenia w 

poszczególnych pracowniach, na Sali 

gimnastycznej, w WC, na boisku, 

Pogadanki z wychowawcami, 

apele szkolne. 

Uczeń zna zasady bezpiecznego poruszania się 

po szkole i przestrzega ich. 

 

  b) ulicy: gołoledź, śnieg, błoto, kałuże, wyrwy 

w nawierzchni jezdni i chodnikach, silne opady 

deszczu, wiatry, burze, wykopy, prace 

drogowe, 

Lekcje wychowawcze, przyrody, 

apele szkolne. 

Uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania się 

na ulicy w warunkach trudnych spowodowanych 

warunkami atmosferycznymi. 

 

  c) gospodarstwa domowego: awarie sprzętu, 

sieci wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, 

gazowej itp. 

Lekcje techniki. Uczeń potrafi bezpiecznie zachować się 

przypadku awarii instalacji w gospodarstwie 

domowym. 

 

  d) akwenów: rzek, stawów, jezior, ze względu 

na porę roku, sposób spędzania czasu, 

zdrowotność wody, jej otoczenia, fauny i flory. 

Lekcje przyrody, udział w 

konkursach ekologicznych. 

Zna zagrożenie fauny i flory, przestrzega zasad 

zapobiegania zanieczyszczeniom, przyjmuje 

postawę proekologiczną. 

 

  e) terenu przestrzennego: las, otwarte 

przestrzenie, łąki, grzęzawiska, pagórki, góry 

itp. 

Pogadanki na lekcji przyrody, 

wycieczki. 

  

  f) niebezpiecznych zabaw, sposobów i miejsc 

spędzania wolnego czasu przez dzieci i 

dorosłych. 

Lekcje wychowawcze, apele 

szkolne. 

Uczeń spędza wolny czas w miejscach 

bezpiecznych: podwórko, boisko szkolne, 

biblioteka. 

 

 

  4. Uzmysłowienie szkód indywidualnych i 

społecznych oraz ekonomicznych i 

ekologicznych spowodowanych brakiem 

zachowania bezpieczeństwa. 

 Uczeń ma ukształtowaną świadomość zagrożeń, 

wynikających z braku zachowania 

bezpieczeństwa. 

 

II. Promocja zdrowia. 1. Higiena osobista i dbałość o wygląd 

zewnętrzny: 

a) wpajanie dążeń do przestrzegania nawyków 

Pogadanki z wychowawcami, 

lekcje w-f. 

Uczeń dba o higienę osobistą, utrzymuje czystość 

ciała, odzieży, obuwia, rozwija dbałość o własny 

wygląd. 
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zachowania codziennej higieny osobistej. 

  b) zapoznanie ze środkami i sposobami 

utrzymywania higieny osobistej, odzieży, 

bielizny, obuwia, 

Lekcje przyrody.   

  c) wyrobienie umiejętności adekwatnego 

doboru bielizny i odzieży, obuwia oraz strojów 

specjalnych do czynności, zajęć, sytuacji, pory 

dnia, roku, klimatu itp. 

 

Lekcje plastyki. Uczeń ubiera się stosownie do panujących 

warunków atmosferycznych, odpowiednio do 

sytuacji. 

 

  2. Stan zdrowia i rozwoju fizycznego: 

a) rozumienie funkcjonowania własnego 

organizmu w celu świadomego kierowania jego 

rozwojem psychicznym i fizycznym, 

b) zapoznanie z zasadami czuwania nad 

własnym zdrowiem, profilaktyką i leczeniem 

stanów chorobowych, 

c) korzystanie z pomocy medycznej, zażywanie 

leków, 

d) racjonalność żywienia się. 

e) higiena snu, wypoczynku, pracy umysłowej, 

Lekcje przyrody i w – f. 

Zajęcia z koordynatorem do spraw 

promocji zdrowia. 

Uczeń rozwija dbałość o zdrowie fizyczne i 

psychiczne. 

 

  f) ćwiczenia fizyczne, aktywne formy 

wypoczynku, 

g) rozwijanie sprawności fizycznej. 

h)troska o właściwą postawę ciała – uczulanie 

uczniów na ciężar szkolnych plecaków (max. 

10% ciężaru ciała) 

Szkolny Klub Sportowy. 

Wychowawcy oraz koordynator do 

spraw promocji zdrowia.  

Uczeń aktywnie rozwija sprawność fizyczną, 

potrafi aktywnie wypoczywać. 

Uczeń dokonuje selekcji książek i przyborów 

konicznych w danym dniu nauki. 

 

  3. Dojrzewanie – procesy zmian rozwojowych: 

a) cykl życia ludzkiego od dzieciństwa do 

starości, 

Lekcje przyrody, pogadanki z 

pedagogiem szkolnym, pakiety 

edukacyjne „Wychowanie do życia 

w rodzinie”. 

 

Uczeń jest świadomy zmian rozwojowych.  

      

  b) różne okresy w rozwoju człowieka, różnice 

między dziewczętami i chłopcami, kobietami a 

mężczyznami, 
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  c) poznanie budowy i nazw różnych części 

ciała, rola różnych układów organizmu 

człowieka, 

   

  d) przygotowanie do naturalnego reagowania 

na pojawienie się drugorzędnych cech 

płciowych, różnych reakcji i zachowań 

osobistych oraz kolegów, 

   

  e) przygotowanie do pojawienia się i 

rozwiązywania problemów dojrzewających 

nastolatków, zainteresowanie osobami 

odmiennej płci, kontakty między nimi. 

   

  4. Profilaktyka uzależnień i niedostosowania 

społecznego: 

a) promocja zdrowia emocjonalnego, 

b) promocja higieny pracy umysłowej, 

c) promocja odporności na sytuacje trudne, 

d) zagrożenia, jakie niosą: alkohol, narkotyki, 

papierosy i inne używki, w tym tzw. 

.”dopalacze” 

Pogadanki z psychologiem z 

poradni psych.–pedag., prelekcje 

dla rodziców i uczniów, programy 

profilaktyczne realizowane przez 

pedagoga szkolnego. 

Uczeń rozumie pojęcia uczucia pozytywne, 

negatywne emocje, zna i ocenia reakcje własne i 

innych, jest świadomy własnego sposobu 

reagowania w różnych sytuacjach, wycisza 

emocje, radzi sobie ze stresem, racjonalnie 

planuje pracę umysłową w ciągu dnia, ma 

świadomość własnej autonomii, umie bronić 

własnego zdania. 

 

  5. Kreowanie modelu aktywnego spędzania 

wolnego czasu : 

 przeciwdziałanie uzależnieniom od gier 

komputerowych , Internetu i telewizji.   

organizowanie rajdów, wycieczek, 

wędrówek ;  

rozbudzanie zainteresowania 

czytelnictwem ; 

zaszczepianie pasji i 

zainteresowań. 

uczeń czerpie przyjemność i radość  z aktywnego 

spędzania wolnego czasu,  

dostrzega zagrożenia z biernego wypoczynku,  

posiada indywidualne pasje i rozwija je. 

Wykorzystuje komputer i Internet w racjonalny 

sposób. 
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III. Obraz własnej osoby. 1. Pobudzanie samoświadomości przez 

samopoznanie, samoocenę, samoakceptację, 

autokontrolę, autokorektę i samoprezentację 

siebie w roli ucznia, członka rodziny, 

społeczności, człowieka w ogóle. 

Zabawy integrujące, dramy, 

pogadanki, udział ucznia w 

uroczystościach szkolnych. 

Uczeń ma świadomość własnej godności, godnie 

prezentuje swoją osobę w szkole, w domu, w 

grupie rówieśniczej, z szacunkiem odnosi się do 

dorosłych i kolegów, stara się być tolerancyjny, 

wyrozumiały, empatyczny, odczuwa potrzebę 

autokracji. 

 

  2. Rozpoznawanie i rozumienie uczuć i ich 

przyczyn emocjonalnych wynikających ze stanu 

psychologicznego organizmu i sytuacji 

życiowych. 

 

Drama.  

  3. Przygotowanie do życia wśród ludzi 

dorosłych, młodzieży i dzieci, tworzących różne 

grupy i kręgi społeczne, eliminowanie 

nieprawidłowych i zaburzonych zachowań 

wobec drugiego człowieka. 

Lekcje wychowawcze, dramy, 

filmy, scenki rodzajowe. 

Uczeń ma poczucie przynależności do grupy 

społecznej, doświadcza współzależności i 

współodpowiedzialności,  

 

    dokonuje oceny własnych zachowań, podejmuje 

próby wyciągania wniosków, dokonuje 

samokontroli, rozróżnia dobre i złe postawy, 

zachowania uległe i asertywne. 

 

  4. Kultura bycia i życia, samoobsługa, 

grzeczność na co dzień, poszanowanie pozycji 

społecznej przez układy partnerskie, 

kompromis, zachowanie dystansu wobec siebie 

i innych. 

 Uczeń współtworzy i akceptuje normy grupowe, 

jest odpowiedzialny za powierzone zadania, 

potrafi komunikować się z rówieśnikami i 

dorosłymi, ma świadomość autonomii, umie 

bronić własnego zdania, szanuje zdanie innych. 

 

  5. Sprawdzian zewnątrzszkolny dla uczniów 

klasy szóstej. 

 Uczeń ma świadomość ważności sprawdzianu 

zewnątrzszkolnego dla sprawdzenia własnych 

kompetencji w celu wyznaczenia kierunków 

dalszego rozwoju 
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IV. Przystosowanie 

społeczne i szkolne. 

1. Obowiązek szkolny: 

a) dziecko w roli ucznia, 

b) regulamin szkolny, 

c) prawa i obowiązki, 

d) system nagród, 

e) sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych 

wychowawczo, 

f) zapoznanie uczniów z kryteriami ocen z 

nauczania i zachowania, 

g) szkoła na miarę ucznia, indywidualizacja, 

uwzględnianie możliwości intelektualnych, 

fizycznych, psycho – ruchowych ucznia, praca 

z uczniem zdolnym, rozwijanie zdolności. 

Zapoznanie z dokumentami 

szkoły. 

Pogadanki z pedagogiem, 

prelekcje, dramy. 

Nauczyciele przedmiotów 

zapoznają ucznia na początku roku 

szkolnego. 

Uczeń ma poczucie przynależności do klasy, 

szkoły, respektuje regulamin. Zna prawa i 

obowiązki oraz zasady nagradzania. 

Uczeń radzi sobie w sytuacji trudnej, wie, do 

kogo zgłosić się o pomoc. 

Uczeń zna kryteria ocen z nauczania i 

zachowania, respektuje je, stara się otrzymać 

oceny jak najlepsze na miarę swoich możliwości, 

rozwija swoje zdolności. 

 

  2. Samorządność uczniowska: 

a) samorząd szkolny, 

b) samorząd klasowy. 

Wypracowanie regulaminu 

samorządu szkolnego i 

wewnątrzklasowych kodeksów 

postępowania. 

Uczeń zna prawa i obowiązki, zasady działania 

samorządu klasowego i szkolnego, aktywnie 

uczestniczy w realizacji zadań na rzecz klasy i 

szkoły, rozumie pojęcia samorządność, 

odpowiedzialność, współpraca, uczy się zasad 

demokracji, rozwija swoje zainteresowania w 

kołach zainteresowań. 

 

  3. Integracja zespołu uczniowskiego: 

a) kształtowanie umiejętności działań 

zespołowych, 

b) kształtowanie kultury zachowania i zasad 

zdrowej rywalizacji w kontaktach 

rówieśniczych, 

c) nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami o 

wspólnych zainteresowaniach. 

   

  4. Poczucie więzi ze społecznością szkolną: 

a) organizowanie wspólnych imprez, spotkań 

uroczystości szkolnych, 

 Uczeń aktywnie uczestniczy w uroczystościach, 

w pracach na rzecz szkoły i klasy, potrafi 

zaprezentować szkołę i siebie w środowisku 

lokalnym, jest dumny ze swojego patrona, stara 

się poznać jego poezję, biografię, przyjmuje 

postawę zasadniczą podczas wykonywania 

 



 9  

hymnu szkoły 

  b) prezentowanie indywidualnych zdolności 

uczniów, zainteresowań, hobby, 

c) reprezentowanie szkoły macierzystej w 

środowisku lokalnym, 

d) współpraca na rzecz upiększania własnego 

otoczenia, utrzymywania go w porządku i 

czystości, 

e) kultywowanie czci patrona szkoły – 

Cypriana Kamila Norwida. 

   

  5. Dążenie do sukcesów szkolnych: 

a) wdrażanie do samodzielnego zdobywania 

wiadomości, 

b) przezwyciężanie trudności w uczeniu się i 

niepowodzeń szkolnych, 

c) kształcenie umiejętności artystycznych, 

technicznych, sprawności ruchowej, 

d) świadomość ocen szkolnych: cząstkowych, 

semestralnych i końcoworocznych, 

e) klasyfikowanie i promowanie do klas 

programowo wyższych. 

Lekcje biblioteczne, korzystanie z 

czytelni, Internet. 

Kółko artystyczne, SKS. 

Zgodnie ze statutem szkoły i 

WSO.  

Uczeń samodzielnie korzysta z różnych źródeł 

wiedzy, potrafi dokonać trafnego ich wyboru. 

Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach 

pozaszkolnych zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami. 

Uczeń zna podstawowe dokumenty szkoły i 

postępuje wg ustalonych zasad. 

 

  6. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin: 

a) rozbudzanie aktywności czytelniczej, 

b) krytyczna postawa wobec programów w 

środkach masowego przekazu, 

c) kultywowanie kultury żywego słowa i 

kultury języka ojczystego w życiu codziennym, 

Lekcje biblioteczne. 

Lekcje wychowawcze. 

Lekcje języka polskiego. 

Uczeń chętnie korzysta z czytelni, spędza wolny 

czas z książką. 

Uczeń potrafi dokonać trafnego wyboru 

programu w środkach masowego przekazu, 

wybiera filmy edukacyjne, unika programów 

propagujących przemoc i wyzysk. 

Uczeń wypowiada się czystą polszczyzną, unika 

wulgaryzmów. 

 

 

 

  d) umiejętność korzystania z różnych źródeł 

informacji. 

   

V. Ochrona przyrody 

przed zagrożeniami 

cywilizacyjnymi. 

Wychowanie 

ekologiczne. 

1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

2. Kształtowanie życzliwego stosunku do 

zwierząt. 

3. Uświadamianie znaczenia działań na rzecz 

środowiska. 

4. Kształtowanie postaw proekologicznych. 

Współpraca z leśniczym i Kołem 

Łowieckim, opieka nad 

zwierzętami dziko żyjącymi, 

opieka nad zielenią na terenie 

szkoły, ukwiecenie klas, udział w 

sprzątaniu świata, w konkursach 

ekologicznych, tworzenie 

oddziałów o profilu ekologicznym. 

Uczeń aktywny uczestniczy w pracach na rzecz 

ochrony przyrody, w konkursach ekologicznych, 

ma świadomość słuszności działań na rzecz 

środowiska, przyjmuje postawę na rzecz ochrony 

fauny i flory. 

Uczniowie klas pierwszych opiekują się rybkami 

w akwarium, klasy drugie dokarmiają zwierzęta 

zimą, klasy trzecie podejmują działania związane 
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z porządkowaniem i odnawianiem lasu. 

VI. Rodzice w szkole. 1. Przyjaciel szkoły: 

a) przyznawanie honorowego tytułu rodzicom, 

instytucjom, które w szczególny sposób 

przyczyniły się do rozwoju szkoły, 

Tytuł przyznaje dyrektor szkoły na 

wniosek rady pedagogicznej, 

samorządu uczniowskiego lub rady 

rodziców. 

Rodzice aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz 

szkoły, wobec swych dzieci podejmują zadania 

wychowawcze ustalone wspólnie z 

wychowawcami (jednolitość oddziaływań 

wychowawczych domu i szkoły). 

 

  2. Zasady współpracy wychowawczej z 

rodzicami: 

a) współdziałanie za pośrednictwem rady 

rodziców i trójek klasowych, 

Wychowawcy dokonują wyboru 

trójek klasowych na początku roku 

szkolnego. Dyrektor szkoły 

powołuje radę rodziców, 

organizuje zebrania, zapoznaje z 

dokumentami szkoły. 

  

  b) współtworzenie, opiniowanie szkolnych 

dokumentów określających działalność 

edukacyjną szkoły, 

   

  c) szkoła umożliwia rodzicom zapoznanie się z 

planowanymi działaniami wychowawczymi, 

programami nauczania oraz zasadami 

oceniania, 

Organizacje wywiadówek i zebrań 

klasowych. 

  

  d) nauczyciele i wychowawcy uzgadniają z 

rodzicami wszystkie swoje działania 

wychowawcze, 

   

  e) rodzice współuczestniczą ze szkołą we 

wszystkich jej zamierzeniach dotyczących ich 

dziecka, 

   

  f) biorą udział w wycieczkach szkolnych i 

innych imprezach organizowanych przez 

szkołę 

   

  g) nauczyciele i wychowawcy zawiadamiają 

rodziców o ważnych sprawach i wydarzeniach 

w formie pisemnej. 

 Każdy uczeń posiada dzienniczek ucznia, za 

pośrednictwem którego wychowawca kontaktuje 

się z rodzicami. 

 

 

  h) szkoła zapewnia rodzicom możliwość 

indywidualnych spotkań z nauczycielami w 

ustalonych terminach, 

 

   

  i) rodzice mają prawo do uzyskiwania w Wywiadówki, zebrania, kontakty Rodzice i nauczyciele przyjmują postawę  
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atmosferze życzliwości rzetelnej informacji na 

temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów w nauce i przyczyn trudności w 

szkole, 

indywidualne. pełnego zrozumienia i akceptacji, podejmują 

wspólne działania na rzecz dobra wychowanka, 

  j) rodzice mają możliwość zwolnienia ucznia z 

zajęć lekcyjnych oraz usprawiedliwienia jego 

nieobecności w szkole wyłącznie w formie 

pisemnej z podaniem przyczyny absencji 

dziecka, 

Rodzice wpisują zwolnienie do 

dzienniczka ucznia. 

  

  k) szkoła oczekuje od rodziców rzetelnej 

informacji na temat zdrowia dziecka oraz jego 

potrzeb opiekuńczo – wychowawczych, 

   

  l) rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą 

odpowiedzialność materialną za umyślne 

zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole 

przez ich dzieci. 

   

VII. Poradnictwo 

wychowawcze  

współpraca z 

Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną. 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla 

dzieci i młodzieży. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla 

rodziców. 

3. Zebrania rodzicielskie, wywiadówki. 

4. Poradnictwo specjalistyczne dla nauczycieli. 

Wczesne rozpoznanie trudności 

dydaktycznych i wychowawczych, 

badania psychologiczne, 

pedagogiczne w poradni, zajęcia 

wyrównawcze, pedagogizacja 

rodziców, udział nauczycieli w 

konferencjach metodycznych i 

szkoleniowych. 

Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce, 

respektowanie zaleceń poradni, rodzice i 

nauczyciele mają świadomość i wspólnie 

podejmują zadania na rzecz pomocy dzieciom. 

Rodzic zapoznaje się z elementami wiedzy 

psychologicznej i pedagogicznej podczas zebrań 

rodzicielskich. Nauczyciele aktywnie uczestniczą 

w kursach i szkoleniach związanych z 

doskonaleniem zawodowym 

 

VII. Wychowanie 

patriotyczne. 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych 

poprzez: 

a) szacunek dla tradycji narodowej, rodzinnej i 

szkolnej, 

Lekcje historii, języka polskiego, 

muzyki. 

Uczeń zna hymn państwowy i hymn szkoły – 

przyjmuje postawę zasadniczą w czasie ich 

wykonywania. 

 

 

  b) rozwijanie poczucia więzi emocjonalnej z 

historycznymi wzorcami osobowymi oraz 

dumy narodowej ze szczególnych wydarzeń 

historycznych, 

 Uczeń poznaje historię swojego narodu, odnosi 

się do niej z szacunkiem, pogłębia wiedzę 

historyczną, poznaje pieśni patriotyczne, 

historyczne, poezję, literaturę o tematyce 

historycznej, bierze aktywny udział w 

uroczystościach państwowych, szkolnych, zna 

symbole narodowe, właściwie zachowuje się 

wobec nich, rozwija szacunek dla tradycji, 

kultywuje tradycje, obyczaje związane z 
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bliższym i dalszym środowiskiem, bierze udział 

w rekolekcjach. 

  c) przybliżanie historii symboli narodowych 

oraz kształcenie i utrwalanie nawyków 

właściwego zachowania wobec nich, 

   

  d) rozwijanie miłości do ojczyzny, 

przekazywanie wartości poprzez 

organizowanie uroczystości państwowych, 

regionalnych, ludowych i kościelnych, 

wycieczek krajoznawczych, 

Edukacja regionalna „Mała 

ojczyzna”, lekcje przyrody, 

historii, języka polskiego, muzyki, 

lekcje wychowawcze 

  

  e) ukazywanie związków pomiędzy tradycją 

rodzinną i narodową przy organizacji świąt. 

   

IX. Wychowanie 

kulturalne. 

1. Ukazywanie wartości kultury: 

a) organizowanie na terenie szkoły życia 

kulturalnego – przygotowywanie różnych 

uroczystości, udział w koncertach muzyki 

poważnej, wycieczki do filharmonii, teatru, 

galerii, kin, spotkania z artystami, udział w 

konkursach. 

b) udział w obchodach Roku Chopina – 

wielkiego Polaka. 

Nauczyciele języka polskiego, 

muzyki, plastyki, udział w kółku 

artystycznym. 

Ukazywanie dziedzictwa regionu 

(naturalnego i kulturalnego), 

rozwijanie twórczej postawy, 

poszukiwanie w filmach, teatrach 

wzorców godnych naśladowania. 

Przybliżenie życia i twórczości 

kompozytora światowej sławy 

Uczeń rozumie potrzebę poznawania kultury, 

przyjmuje postawę twórczego i refleksyjnego 

myślenia, jest wrażliwy na piękno, poznaje 

sztukę użytkową, uczestniczy w różnorodnych 

formach działalności artystycznej, przygotowuje 

się do świadomego odbioru sztuki, uzewnętrznia 

emocje w kontaktach ze sztuką, odczuwa potrzebę 

stałego kontaktu ze sztuką. 

 

X. Współpraca z 

samorządem 

lokalnym. 

1. Szkoła bierze udział w uroczystościach 

państwowych i lokalnych organizowanych na 

terenie naszej miejscowości przez władze 

samorządowe (uroczystości norwidowskie) 

Stosowanie aktywizujących metod 

pracy, budowanie nierozerwalnej 

więzi, utożsamianie się ze 

środowiskiem lokalnym. 

Uczeń poznaje struktury samorządu lokalnego, 

uczy się demokracji. 

 

  2. Szkoła włącza się w działania kulturalno – 

oświatowe, sportowe organizowane przez 

samorządy (rozgrywki tenisowe o puchar wójta 

gminy, konkursy dla dzieci i młodzieży, 

festyny). 

   

  3. Szkoła zaprasza przedstawicieli samorządu 

terytorialnego do udziału w uroczystościach 

szkolnych i innych ważnych wydarzeniach w 

życiu społeczności szkolnej. 

   

  4. Szkoła informuje organy samorządu 

terytorialnego o istotnych problemach i 

potrzebach związanych z jej statutową 

działalnością i oczekuje pomocy w ich 
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rozwiązywaniu i zaspokajaniu. 

XI. Współpraca z 

Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. 

 

1. Uzyskanie pomocy dla dzieci z rodzin 

odczuwających niedostatek ekonomiczny. 

Dożywianie dzieci w stołówce 

szkolnej. 

  

  2. Zbiórki zabawek, książek, podręczników dla 

dzieci potrzebujących pomocy. 

Zorganizowanie akcji „I ty możesz 

zostać św. Mikołajem”. 

Uczeń rozumie potrzeby innych, stara się pomóc 

potrzebującym, jest wrażliwy na sytuację innych 

ludzi. 

 

XII. Dydaktyka na miarę 

XXI wieku. 

1. Integracja europejska: 

a) nauczanie języka obcego od najmłodszych 

klas szkolnych, 

b) Europa bez granic a kraj ojczysty, 

c) waluta europejska – euro. 

Lekcje wychowawcze, historii, 

edukacja społeczna. 

Uczeń ma świadomość nierozerwalności Polski z 

wydarzeniami i procesami kształtującymi oblicze 

naszego kontynentu, stara się zrozumieć różne 

pojęcia przypisywane pojęciu Europa, znaczenie 

geograficzne, gospodarcze, polityczne, 

ideologiczne, kulturalne. 

 

  2. Techniki informacyjne: 

a) zajęcia komputerowe od najmłodszych lat 

szkolnych, 

b) Internet źródłem wiedzy. 

Zajęcia komputerowe w klasach I 

– III, zajęcia informatyczne w 

klasach IV – VI. 

Dostęp do Internetu w celu 

przygotowania materiałów na 

lekcje. 

Uczeń uczestniczy w zajęciach komputerowych, 

korzysta z Internetu. 

 

XIII. Kultura na co dzień. 1. Poznanie zasad zachowania się w 

różnych  sytuacjach życiowych ( strój, 

reakcje, komunikacja, itp. itd. ) 

2. Kultura słowa i kultura dyskusji. 

Udział w ofercie kulturalnej szkoły 

oraz środowiska lokalnego,  

demonstracje i pokaz,  

pogadanki i dyskusje na godzinach 

wychowawczych,  

współpraca z rodzicami ( 

zachęcanie do aktywnego udziału z 

dziećmi w kulturze masowej 

Uczeń potrafi dostosować strój , zachowanie, 

sposób udziału w dyskusji odpowiednio do 

sytuacji. 

Posiada rozbudzoną potrzebę dalszej troski o 

rozwój kultury osobistej . 

 

XIV. Harmonogram 

uroczystości 

szkolnych 

patrz poniżej    

XV. Kalendarz roku 

szkolnego 

patrz poniżej    
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