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 Program wychowawczy obejmuje: 

 
• Podstawy prawne programu. 

• Wstęp. 

• Model ucznia. 

• Główne założenia programowe i formy realizacji. 

• Zadania szkoły. 

• Zadania wychowawców i nauczycieli.  

• Zadania rodziców. 

• Zadania świetlicy szkolnej. 

• Zadania biblioteki szkolnej. 

• Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami. 

• Ofertę zajęć pozalekcyjnych i uroczystości środowiskowych. 

• Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji misji 

wychowawczej szkoły. 

• Regulamin Szkoły. 

 

 
 Podstawy prawne programu 
 

•  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r., art. 48 ust.1,  

art. 53 ust. 3,art. 72 ust. 1; 

•  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.; 

•  Konwencja o Prawach Dziecka ONZ z 20 listopada 1989 r.; 

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. 

U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami); 

•  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 

157, poz. 1100 z późniejszymi zmianami); 

•  Rządowy program na lata 2014- 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”; 

•  Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej”; 

•  Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości 

wśród Dzieci i Młodzieży 2004- 2014; 

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013                

w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.                          



  

  Wstęp 

 

   Szanując prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami, szkoła pragnie pełnić funkcję wspierającą i uzupełniającą 

rodzicielski trud. Powodzenie działań wychowawczych jest uzależnione od ich 

akceptacji przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz autentycznej współpracy 

z nauczycielami. 

     Celem działalności wychowawczej Zespołu Szkół Publicznych nr 2                              

w Ostrowi Mazowieckiej jest przygotowanie uczniów do życia we 

współczesnym społeczeństwie, zapewnienie im możliwości pełnego rozwoju 

intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego w warunkach 

poszanowania godności osobistej, światopoglądu i wyznania oraz 

przygotowanie do dalszego kształcenia. 

     Szkoła chce traktować każdego ucznia indywidualnie i zapewnić mu warunki 

do pełnego, wszechstronnego rozwoju, ucząc szacunku do dziedzictwa 

narodowego, regionalnego, przy jednoczesnym otwarciu na Europę i świat. 

     Uczeń naszej szkoły przygotowany do samodzielnego działania będzie dążył 

do własnego rozwoju, będzie otwarty na problemy innych ludzi, będzie 

postępował zgodnie z zasadami tolerancji, uczciwości, demokracji. 

     W procesie wychowania młodego człowieka solidarnie i odpowiedzialnie 

współdziałają uczniowie, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły, 

rodzice oraz środowisko lokalne, tworząc przyjazną atmosferę. 

     Zadania Programu Wychowawczego będą realizowane równolegle w 

dziewięciu aspektach włączonych w proces nauczania i nierozerwalnie z nim 

związanych. Do realizacji celów i zadań nauczyciele oraz wychowawcy przyjmą 

formy pracy, które będą modyfikowane  w zależności od potrzeb i sytuacji. 

      Program wychowawczy szkoły obejmuje w sposób całościowy wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez 

wszystkich nauczycieli.  

     Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po 

zatwierdzeniu przez Radę Rodziców i po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego. 

    Program wychowawczy opracowany został w oparciu obowiązujące w szkole 

akty prawne oraz: 

• Oczekiwania rodziców wobec szkoły : rozwijania samodzielności, 

przedsiębiorczości i odpowiedzialności, kształtowania u uczniów 

umiejętności skutecznego uczenia się oraz poczucia solidarności ze 

społecznością szkolną i rozwijanie chęci udzielania sobie wzajemnie 

pomocy. W ramach kontaktów ze szkołą preferują wywiadówki, wspólne 

imprezy z nauczycielami i uczniami, indywidualne spotkania                                    

z nauczycielami w szkole.  



• Oczekiwania uczniów wobec szkoły: sprawiedliwych zasad oceniania, 

wyrozumiałości nauczycieli, wysokich wymagań, ciekawego prowadzenia 

lekcji, miłej atmosfery, właściwego stosunku nauczycieli do uczniów, 

obniżania oceny ze sprawowania w przypadku zachowania nagannego                    

i nagród za dobre zachowanie.  Do szkoły chcą chodzić głównie ze względu 

na przydatność w życiu uzyskanej w niej wiedzy. 

• Oczekiwania organu prowadzącego: realizacji klasowych programów 

wychowawczych konkretyzujących program szkolny, poświęcania czasu na 

pracę z dziećmi poza zajęciami szkolnymi i poza szkołą, dyżurów 

wychowawcy klasy na potrzeby rodziców, dla których powinien prowadzić 

zajęcia z zakresu pedagogizacji.   

• Wyobrażeń Rady Pedagogicznej. Nauczyciele chcą kształtować u swych 

uczniów przede wszystkim następujące cechy: odpowiedzialność, 

obowiązkowość, solidność), samodzielność, zaradność, otwartość, 

uczciwość, prawość, prawdomówność, kulturę osobistą, takt, szacunek                   

i życzliwość dla innych oraz krytycyzm wobec siebie i innych ( adekwatną 

samoocenę i ocenę innych ). Na kształtowaniu tych cech rada pedagogiczna 

chce oprzeć model sylwetki ucznia.                                                                                                                          
      Podstawowym czynnikiem oddziaływania wychowawczego jest prawidłowa 

realizacja zadań dydaktycznych i opiekuńczych szkoły, określonych w jej 

statucie oraz w szkolnych zasadach oceniania zachowania i wyników w nauce. 

   Punktem wyjścia do podejmowania przez szkołę rozmaitych działań 

wychowawczych jest opis świadomie przez nią kształtowanej sylwetki 

absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

  Model ucznia  
 

Szkoła podstawowa –kształcenie zintegrowane 
1. Uczeń odpowiedzialny i świadomy swoich praw i obowiązków: 

• Uczy się odpowiedzialności za siebie i za grupę 

• Poznaje prawo ucznia 

• Zna zasady zachowania się w szkole i poza nią 

• Uczy się norm kulturalnego zachowania 

• Poznaje tradycje i symbole narodowe 

• Uczy się jak dbać o własny wygląd i higienę osobistą. 

1. Uczeń twórczy i ciekawy świata: 

• Wie i rozumie, wyciąga wnioski z tego co robi 

• Jest dociekliwy – widzi, ogląda, pyta. 

• Uczy się rozwijać swoje zdolności. 

• Bierze udział w konkursach, uroczystościach. 

• Umie korzystać ze środków masowego przekazu. 

1. Uczeń otwarty na ludzi: 



• Docenia wartości innych. 

• Potrafi właściwie się zachować w stosunku  do rówieśników i osób starszych 

• Nie myśli tylko o sobie, pomaga innym. 

• Szanuje siebie i innych. 

• Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

Model ucznia szkoły podstawowej 
1.Uczeń odpowiedzialny i świadomy swoich praw. 

• Odpowiada za własne postępowanie 

• Zna swoje obowiązki i prawa w szkole, potrafi dbać o ich przestrzeganie. 

• Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

• Potrafi się właściwie zachować w szkole, domu i poza nimi (kino, teatr, 

wycieczka). 

• Zna i szanuje symbole narodowe, potrafi godnie reprezentować szkołę 

podczas uroczystości. 

• Przestrzega zasad zdrowego trybu życia , nie ulega nałogom                            

( nikotynizm, alkoholizm, narkomania) i wpływom innych. 

2. Uczeń twórczy i ciekawy świata. 

• Posiada własne zdanie, potrafi prezentować je innym. 

• Chętnie zdobywa informacje i poddaje je krytycznej ocenie. 

• Zna różne źródła zaspakajania i rozwijania swoich zainteresowań i korzysta    

z nich 

• Z własnej inicjatywy prezentuje swoje osiągnięcia i pomysły w szkole i poza 

nią 

• Umie korzystać z dóbr kultury 

3. Uczeń otwarty na ludzi. 

• Szanuje prawa innych do odmienności 

• Uczciwy, prawdomówny w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. 

• Pomaga słabym, pokrzywdzonym. 

• Używa języka uprzejmego i odnosi się do wszystkich z szacunkiem. 

• Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu szkoły i wspólnoty lokalnej 

Model ucznia gimnazjum 
1. Uczeń odpowiedzialny i świadomy swoich praw. 

• Potrafi ocenić swoje postępowanie. 

• Wykazuje inicjatywę w organizowaniu życia klasy i szkoły. 

• Zna i pomaga w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  

• Zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzicielskiego. 

• Wyraża szacunek dla tradycji, symboli narodowych i religijnych własnych                 

i cudzych. 

• Unika i potrafi się obronić przed zagrożeniami związanymi z uzależnieniem 

od tytoniu, alkoholu, dopalaczy, narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych). 

1. Uczeń twórczy i ciekawy świata. 

• Dąży do bliższego i głębszego poznania siebie i otaczającego świata. 



• Korzysta z różnych źródeł wiedzy w sposób krytyczny. 

• Rozwija swoje zainteresowania i umiejętności, uczestnicząc w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

• Bierze czynny udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

• Właściwie korzysta z dóbr kultury. 

1. Uczeń otwarty na ludzi. 

• Ma świadomość istnienia różnych systemów wartości i poglądów. 

• Ma właściwy stosunek do dorosłych i rówieśników. 

• Występuje w obronie słabszych, pokrzywdzonych i potrzebujących pomocy. 

• Szanuje poglądy innych i ma odwagę bronić własnych. 

• Świadomie i aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej i lokalnej. 

 

 

  

 Główne założenia programowe i formy realizacji. 
 

• Podstawowym elementem wychowawczych oddziaływań szkoły jest  

przedstawiana uczniom szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, organizacji 

szkolnych, uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz wycieczek,               

w której  większość z nich powinna móc znaleźć dla siebie okazję do 

rozwoju zainteresowań, poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności.   

• Nad opracowaniem i realizacją szczegółowego harmonogramu działań 

podejmowanych w ramach szkolnego programu wychowawczego oraz 

nad przygotowaniem narzędzi ewaluacyjnych tego programu i analizą 

uzyskiwanych informacji zwrotnych czuwać będzie zespół do spraw 

ewaluacji, wyłoniony spośród członków rady pedagogicznej.  

• Plany realizacji zagadnień programowych poszczególnych zajęć 

edukacyjnych uwzględniają obszary i zagadnienia dotyczące 

kształtowania u uczniów postaw warunkujących sprawne                                     

i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie określone              

w podstawie programowej.      

• Plany pracy wychowawców klasowych opracowane są według stałych 

zadań programowych: 

1.  Umiejętność współżycia w zespole klasowym: 

- zaznajomienie z prawami i obowiązkami ucznia, 

- organizowanie imprez i spotkań klasowych, 

- organizowanie wycieczek, 

- spotkania z rodzicami, 

- pomoc koleżeńska w nauce. 

2.  Wychowanie  patriotyczne: 

- udział w szkolnych uroczystościach patriotycznych (Święto Niepodległości,   



  Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Żołnierzy Wyklętych, rocznice wybuchu                 

  i zakończenia II wojny światowej, rocznica Zbrodni Katyńskiej), 

- aktywny udział w miejskich i gminnych obchodach świąt patriotycznych, 

- poznawanie sylwetki rotmistrza Witolda Pileckiego oraz gromadzenie  

  informacji dotyczących tej postaci, 

- systematyczna praca z Patronem (integracja ze środowiskiem lokalnym  

  w dziedzinie krzewienia wartości patriotycznych, obchodzenie corocznie 

„Święta Szkoły” i „Święta Pułku” w szkole i środowisku  

  lokalnym, organizowanie corocznie Spotkania Pokoleń z udziałem członków  

  koła „Rodzina Osiemnastki”, współpraca ze środowiskiem lokalnym:   

  Jednostką Wojskową, Szkołą w Andrzejewie). 

3.  Wychowanie kulturowe i regionalne:  

- poznawanie historii najbliższej okolicy i kraju (wycieczki tematyczne      

  i krajoznawcze), 

- odwiedzanie pomników, muzeów, galerii i miejsc pamięci narodowej, 

- poznawanie tradycji i obrzędów społeczności lokalnej oraz  kultywowanie   

  tradycji narodowych podczas imprez szkolnych, środowiskowych, wycieczek;  

  korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, 

- udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach. 

4.  Wychowanie w rodzinie: 

- zapoznanie z funkcją rodziny, 

- poznanie praw i obowiązków członków rodziny, 

- zapoznanie z Deklaracją Praw Człowieka i Konwencją Praw Dziecka, 

- regularne kontakty z rodzicami, 

- udział rodziców w spotkaniach klasowych. 

5.  Wychowanie  zdrowotne: 

- dbanie o bezpieczeństwo w szkole i poza nią (spotkania z Policją,  

  Strażą Pożarną i ratownikami medycznymi, pogadanki, przestrzeganie  

  regulaminów szkolnych), 

- aktywny udział w Tygodniu Bezpieczeństwa, 

- znajomość zasad zachowania podczas zagrożenia (próbna ewakuacja), 

- nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy (zajęcia edb), 

- udział w programach zdrowotnych ( Różowa wstążeczka; nie pal przy mnie,  

  proszę; Radosny uśmiech, radosna przyszłość; Znajdź właściwe  rozwiązanie;    

  Trzymaj formę; Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży), 

- udział w programach promujących zdrowe odżywianie (Szklanka  mleka;  

  Owoce w szkole), 

- udział w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia, Olimpiadzie Wiedzy    

  Pożarniczej, Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 

- podejmowanie na zajęciach z uczniami i rodzicami problematyki uzależnień od  

  nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 

- podejmowanie na zajęciach tematyki zdrowego stylu życia i zapobiegania  

  otyłości. 



6.  Wychowanie ekologiczne: 

- wdrażanie do odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego (segregacja  

  śmieci, prace porządkowe na terenie szkoły), 

- wycieczki dydaktyczne np. spotkania ornitologiczne, 

- prowadzenie obserwacji i kroniki życia "szkolnego bociana", 

- udział w akcjach ekologicznych: zbiórka makulatury, zbiórka zużytych  

  baterii, zbiórka plastikowych nakrętek, 

- udział w akcji Sprzątanie Świata, 

- obchody Święta Ziemi. 

7.  Wychowanie czytelnicze i medialne: 

- systematyczne korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, 

- udział w lekcjach bibliotecznych, 

- dbanie o właściwy dobór lektury, 

- kształtowanie umiejętności selektywnego wyboru programów telewizyjnych  

  oraz odpowiedzialne korzystanie z Internetu ( pogadanki, spotkania                                   

  z pedagogiem i psychologiem) 

8.  Wychowanie obywatelskie: 

- przeprowadzanie demokratycznych wyborów do Samorządu Klasowego      

  i Szkolnego,   

- aktywny udział w pracach Samorządu Klasowego i Szkolnego, 

- zaangażowanie w projekty CEO, 

- przestrzeganie zasad demokracji i tolerancji w codziennym życiu, 

- aktywny udział w życiu miasta i kraju. 

9.  Doradztwo zawodowe: 

- rozbudzanie zainteresowań różnymi zawodami na zajęciach z wychowawcą,  

  spotkaniach z pedagogiem, 

- organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, 

- odwiedzanie zakładów pracy, 

- zapoznanie z ofertą kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, 

- spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, 

- udział w "dniach otwartych" szkół ponadgimnazjalnych, 

- prowadzenie diagnozy zainteresowań uczniów we współpracy z Poradnią  

  Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania szkoły  

 
• Wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania. 

• Wychowywanie uczniów spójnie z wolą rodziców. 

• Dbanie o wszechstronny rozwój osobowy uczniów. 

• Postrzeganie ucznia w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, 

niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków. 

• Wspomaganie rozwoju ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i duchowym. 

• Wychowywanie w poszanowania symboli polskiej państwowości, historii, 

tradycji narodowych. 

• Prowadzenie działalności wychowawczej związanej z nadanym imieniem, 

propagowanie i promowanie w środowisku idei współpracy z osobami                        

i instytucjami, których troską jest kultywowanie treści patriotycznych                       

i edukacyjnych. 

• Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna na świecie. 

• Przygotowanie do życia zawodowego oraz czynnego udziału w życiu 

publicznym. 

• Rozwijanie wrażliwości na dobro. 

• Kształtowanie u uczniów świadomości moralnej. 

• Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. 

• Dbanie o ich zdrowie, prowadzenie działań zapobiegających uzależnieniom 

od nikotyny, alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych oraz 

komputera i telefonu.                         

 

Zadania wychowawców i nauczycieli  

 
• Realizowanie Programu Wychowawczego zawierającego jasny system 

wartości  i podstawowe wyznaczniki  zmierzające do tego, by ukształtować 

prawdziwego człowieka o określonej podstawie, wyrazistym wzorcu 

osobowym, i prawdziwego Polaka, szanującego rodzinę, tradycję i ojczyznę.  

• Przekazywanie wartości poprzez własny wzorzec moralny. 

• Realizowanie zadań wynikających z programu szkoły, wspierających rozwój 

osobowości ucznia w ciągu całego procesu edukacyjnego 

• Nauczyciel, wychowawca, powinien w szczególności: 

• Dokładnie rozpoznać warunki życia i nauki każdego wychowanka. 

• Systematycznie współpracować z innymi nauczycielami w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych. 

• Właściwie planować i realizować treści programowe w procesie 

edukacyjnym. 



• Organizować środowisko wychowawcze, stwarzać atmosferę życzliwości                 

i serdeczności. 

• Kreować postawy wychowanków: 

• Wpływać ma kształtowanie właściwych stosunków między uczniami, 

opartych na poszanowaniu godności osoby ludzkiej. 

• Zawsze reagować na dostrzeżone zło, popularyzować dobro, poprzez wzory 

osobowe  

• Przeciwdziałać kryzysom zdrowia psychicznego i zaniedbaniom 

zdrowotnym. 

• Uświadamiać szkodliwość i zapobiegać patologiom takim jak: nikotynizm, 

alkoholizm, używanie środków psychoaktywnych, narkomania, agresja. 

• Kształtować umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania 

konfliktów. 

• Zapewnić poczucie bezpieczeństwa w szkole i rodzinie. 

• Uświadamiać obowiązek pracy, który stanowi o sensie i wartości ludzkiego 

życia. 

• Wspierać w rozwijaniu pasji i zainteresowań. 

• Zachęcać do aktywności fizycznej na zajęciach i w czasie wolnym. 

• Kształtować prawidłowe postawy zdrowotne. 

• Organizować pomoc uczniom mającym kłopoty w nauce. 

• Otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej                    

i losowej, angażować rodziców do rozwiązywania problemów 

wychowawczych. 

• Podejmować starania w celu upowszechniania wiedzy pedagogicznej wśród 

rodziców, zachęcać do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

 

Zadania rodziców  
 

• Otoczyć dziecko miłością poprzez właściwą atmosferę w domu, zaspokoić 

podstawowe potrzeby fizjologiczne: snu, pożywienia, aktywności fizycznej. 

• Zapewnić opiekę, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.  

• Wyposażyć dziecko w potrzebne podręczniki szkolne. 

• Zadbać o właściwy strój i higienę osobistą dziecka. 

• Zorganizować miejsce do nauki i wypoczynku dla dziecka. 

• Zadbać o prawidłowy rozwój emocjonalny, wpajać i przestrzegać 

podstawowe zasady moralne. 

• Kształtować osobowość dziecka poprzez własną postawę i działania. 

• Mieć zawsze czas dla dziecka, pomagać w rozwiązywaniu jego problemów, 

być dla niego oparciem. 

• Znać i rozwijać zainteresowania dziecka. 

• Kontrolować dostęp do mediów, dobierać odpowiednie programy do wieku. 

• Systematycznie posyłać dziecko do szkoły i kontrolować jego postępy                  

w nauce i zachowaniu. 



• Chronić przed wpływem patologii: agresji, nałogów, pornografii. 

• Angażować się w organizację imprez szkolnych i zajęć rekreacyjno-

wypoczynkowych. 

 

Zadania świetlicy szkolnej  

 
• Organizacja pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej 

ucznia. 

• Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowanie i zamiłowanie 

uczniów. 

• Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych. 

• Organizacja zajęć interpersonalnych rozwijających osobowość ucznia. 

 

Zadania biblioteki szkolnej  

 
• Realizowanie zagadnień z zakresu przysposobienia czytelniczego                      

i medialnego. 

• Kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie poziomu 

kultury ogólnej uczniów.  

• Praca z aktywem bibliotecznym. 

• Współpraca z nauczycielami i rodzicami. 

• Samokształcenie i doskonalenie zawodowe. 

• Prace biblioteczno-techniczne. 

• Prowadzenie kroniki szkoły i gromadzenie informacji prasowych na temat 

szkoły, 

• Współpraca z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta. 

 

 

 Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 
 

• kontakt z rodzicami:  odwiedziny wychowawcy w domu rodzinnym, 

otwarte dni, wywiadówki, spotkania indywidualne, 

• współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych, wycieczek, 

•  organizowanie  pomocy w nauce, przyjmowanie zadań wynikających                   

z planu Rady Rodziców, 

• pomoc psychologiczno-pedagogiczna: pedagogizacja rodziców,            

         organizowanie porad specjalistycznych  

• udzielanie rzetelnej informacji na temat osobowości dziecka jego 

zachowania i postępów w nauce, 



•  udzielanie bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                

i organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów wymagających pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, 

(  Harmonogram i formy zawarte w aneksie ). 

 

 

Zadania programowe w poszczególnych klasach wychowawcy i nauczyciele 

realizują zgodnie z planem na dany rok. Środki realizacji, formy, terminy 

ustalone są wspólnie z uczniami i rodzicami. Plany pracy wychowawczej na 

dany rok stanowią Aneks Programu Wychowawczego Szkoły. 

 

 

 Oferta  zajęć pozalekcyjnych i uroczystości 

okolicznościowych 

 
- koła przedmiotowe, 

- koła artystyczne,  

- zajęcia rekreacyjno –sportowe. 

- organizacje szkolne: Samorząd Uczniowski, wolontariat PaT. 

( Szczegółowa oferta i plany pracy zawarte są w aneksie ) 

                                    

Uroczystości szkolne: cykliczne, wynikające z tradycji szkoły oraz związane                    

z bieżącymi wydarzeniami w kraju i na świecie ( szczegółowy plan uroczystości 

zawarty w aneksie). 

Wycieczki szkolne : tematyczne – wynikające z planów realizacji zagadnień 

programowych oraz ogólnoszkolne – planowane w zależności od potrzeb 

rodziców i uczniów ( szczegółowy plan wycieczek zawarty w aneksie). 

 

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla 

realizacji misji wychowawczej szkoły. 
 

• System monitoringu wizyjnego ma na celu zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa, zachowania zdrowia wśród uczniów. 

• System monitoringu wizyjnego ma służyć podejmowaniu działań 

interwencyjnych. 

• Zapis w systemie monitoringu może być podstawą ponoszenia 

konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły. 

• W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia 

szkolnego mienia itp. Zapis w systemie monitoringu zostanie 

wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez Dyrekcję szkoły, 

wychowawców, nauczycieli i funkcjonariuszy Policji. 



 

Regulamin szkoły. 
 

OBOWIĄZKI  UCZNIA 
Obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. 
 Uczeń ma obowiązek: 

• Znać i przestrzegać aktów prawnych szkoły dotyczące ucznia. 

• Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się 

wszelkich szkodliwych nałogów i uzależnień. 

• Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o swój wygląd. 

• Zmieniać obuwie, zostawiać okrycia wierzchnie w szatni. 

• Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i 

wzbogacać jej tradycje. 

6. Szanować symbole narodowe, szkolne i religijne.. 

7. Czuć się odpowiedzialnym twórcą tego, co się dzieje w szkole   

   (współodpowiedzialność za sprawy uczniowskie). 
8.Zwracać się z szacunkiem do wszystkich pracowników 

     szkoły. 

9.Szanować poglądy i pracę innych oraz przeciwdziałać  

      wszelkim przejawom przemocy i nietolerancji. 

 

Obowiązki wynikające ze Szkolnego Systemu Oceniania. 
Uczeń jest zobowiązany: 

10. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. 

11. Być przygotowanym do lekcji (prace domowe, przybory szkolne) 

12.Nosić dzienniczek ucznia i wpisywać do niego wszystkie oceny i uwagi.  

13. Dbać o kulturę słowa. 

14.Nie opuszczać budynku szkolnego w trakcie zajęć i przerw (wyjście tylko    

    za zgodą i wiedzą nauczyciela). 

 

PRAWA   UCZNIA 

 

Prawa wynikające ze Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka 

Uczeń ma prawo do: 

1. Organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie odpowiednich 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych 

zainteresowań.  

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub 

psychicznej. 

3. Zapewnienia poszanowania godności i dyskrecję w sprawach osobistych.  



4. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym. 

5. Wyrażania własnych myśli-poglądów oraz opinii na temat pracy szkoły. 

6. Uczestnictwa  zgodnie  ze  swoimi   zainteresowaniami w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

7. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

8. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 

9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru bibliotecznego. 

10. Korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form 

pomocy materialnej i świadczeń socjalnych jakimi dysponuje szkoła. 

11. Wyboru i bycia wybieranym do władz uczniowskich. 

12. Udziału indywidualnie lub zespołowo w imprezach szkolnych,  

pozaszkolnych i korzystania z działalności instytucji kulturalno-oświatowych. 

13. Należenia do organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły, a za 

zgodą wychowawcy do organizacji pozaszkolnych. 

14. Korzystania  z przerw międzylekcyjnych, świąt i wakacji. 
 
Prawa wynikające ze Szkolnych Zasad Oceniania.  

Uczeń ma prawo do: 

15. Znajomości programu nauczania, sposobów oceniania i stosowanych 

wymagań.  

16. Znajomości z tygodniowym wyprzedzeniem termin godzinnego 

sprawdzianu, który powinien być zapisany w dzienniku. 

Sprawdzian (klasówka) może być tylko jeden w ciągu dnia, a dwa w tygodniu. 

17. Otrzymania wyniku sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni, (wyjątek  

stanowią prace literackie z języka polskiego-nauczyciele mogą je sprawdzać w 

czasie miesiąca). 

18. Klasyfikowania i promowania zgodnie z Ustawą Edukacyjną i Szkolnymi 

Zasadami Oceniania. 

19. Systematycznej i jawnej oceny swoich postępów w nauce.  

20. Zwolnienia z bieżącego sprawdzania wiedzy z dwóch ostatnich lekcji, jeśli 

numer ucznia w dzienniku odpowiada wylosowanemu  

„Szczęśliwemu  Numerkowi”. 

21. Odmowy pisania kartkówki sprawdzającej wiadomości z ponad trzech 

ostatnich lekcji, jeśli poprzednia nie została oddana.  

22. Poinformowania z  tygodniowym wyprzedzeniem o konieczności 

zredagowania dłuższej wypowiedzi pisemnej. 
 

NAGRODY 
 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać 

    następujące nagrody: 



• pochwałę wychowawcy wobec całej klasy 

• pochwałę dyrektora wobec całej szkoły 

• list pochwalny do rodziców 

• dyplom uznania 

• nagrodę rzeczową. 

2. Za osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom 

    (konkursy, olimpiady, igrzyska sportowe, pracę w  

    organizacjach) uczeń może otrzymać: 

• ocenę celującą z przedmiotu (cząstkową lub semestralną) 

• dyplom 

• nagrodę rzeczową. 

3. Za całokształt osiągnięć w nauce i pracy społecznej w roku 

    szkolnym uczeń może otrzymać świadectwo z  

    wyróżnieniem gdy ma; 

• średnią ocen 4,75 

• wzorowe zachowanie 

    W roku  zakończenia szkoły uczeń może otrzymać  

     świadectwo z wyróżnieniem  (średnia ocen 4,75 i wzorowe  

     zachowanie) oraz Srebrną Tarczę (średnia ocen 5 i  

     wzorowe zachowanie).   

NAGRODY 

1. Rodzaje nagród: 

• odznaki, 

• nagrody książkowe, 

• nagrody rzeczowe, 

• wyróżnienia, 

• dyplomy, 

• listy gratulacyjne 

• pierwszeństwo w typowaniu do stypendium, zapomogi 

i innych form pomocy. 

2. Warunki przyznawania: 

• odznaki „Srebrna Tarcza”  

• w roku ukończenia szkoły 

• średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie; 

• nagród książkowych: 

• na koniec roku szkolnego, 

• uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  

i I – III  gimnazjum 

• średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie, 

• wszyscy uczniowie klas I szkoły podstawowej, 

•  laureaci szczebla rejonowego konkursów wiedzy, 

• 100% frekwencja roczna, 

• najlepsi czytelnicy: 



• nagród rzeczowych: 

• za szczególne osiągnięcia sportowe, 

• wyróżnień: 

• świadectwo z wyróżnieniem (w wyniku rocznej klasyfikacji – 

średnia ocen 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie);  

• dyplomów: 

• „Wzorowy uczeń” – uczniowie I etapu kształcenia po spełnieniu 

warunków: 

• przestrzega obowiązków ucznia zawartych w regulaminie 

szkoły, 

• prezentuje wysoki poziom kompetencji przedmiotowych 

dla I etapu kształcenia, 

• twórczo i aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

• zgodnie współpracuje w zespole klasowym; 

• „Uznania” 

• za osiągnięcia w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, 

• za osiągnięcia sportowe na poziomie międzyszkolnym: 

• listów gratulacyjnych do rodziców: 

• otrzymanie przez uczniów odznaki „Srebrna Tarcza”, nagród 

książkowych, nagród rzeczowych, 

• osiąganie wysokich wyników w nauce i wzorowego zachowania, 

• szczególnych osiągnięć sportowych.   

 

KARY 

 

 1. Uczeń może być ukarany: 

a. punktami karnymi obniżającymi ocenę zachowania. 

b. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców. 

c. naganą Dyrektora Szkoły. 

 Z wnioskiem o naganę Dyrektora Szkoły występuje wychowawca, nauczyciel, 

Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców. 

2. Dyrektor udziela nagany: 

a. za rażące naruszenie zasad życia szkolnego. 

b. gdy uczeń wejdzie w kolizję z prawem.  

Naganę dyrektora uczeń otrzymuje na piśmie. Naganę włącza się do 

dokumentacji wychowawcy klasy.  

3. Skutki nagany. 

a. ocena zachowania niższa od dobrej  

b. zakaz w określonym czasie reprezentacji szkoły na zewnątrz 

c. zakaz uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych 

d. przeniesienie do innej klasy 

e. przeniesienie do innej szkoły.  

 



   O naganie oraz skutkach jej nadania decyduje Dyrektor Szkoły po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

   Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie kar wobec ucznia, jeżeli uczeń 

uzyska poręczenie nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Klasowej 

Rodziców. 

 

 

Program Wychowawczy uległ modyfikacji na podstawie wniosków uczniów, 

rodziców i nauczycieli , które przedstawiono i zatwierdzono na posiedzeniu rady 

pedagogicznej 15.09.2015 r. 

 

 
 


