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Podstawy prawne programu 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku. 

3. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku. 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela. 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół. 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843). 

9. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 roku. 

10. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku. 

11. Ustawa o przeciw działaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku. 

12. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku. 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 
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14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym.  

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu  

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii. 

 

 

Programy narodowe i krajowe: 

 

1.  Narodowy Program Zdrowia na lata 2006-2020. 

2.  Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2011-2015.  

3.  Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. 

4.  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006-2016. 

5.  Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2014-2016. 

6.  Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata  

2014-2018. 

7.  Rządowy Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” na lata 2014-2016. 

8.  Ogólnopolski Program Antytytoniowy „Nie pal przy mnie, proszę.” 

9.  Ogólnopolski Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka.” 

10. Ogólnopolski Program „Czyste powietrze wokół nas.” 

11. Ogólnopolski Program „Kubusiowi przyjaciele natury.” 

12. Ogólnopolski Program  „W- F z Klasą.” 

13. Program „Trzymaj formę.” 

14. Projekt „Szkoła Promująca Zdrowie.” 

 

 

Szkolne akty wewnętrzne: 

 

1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

    w Manasterzu. 

2. Koncepcja Pracy Szkoły. 

3. Harmonogram imprez szkolnych, zawodów i konkursów. 

4. Raport ewaluacji wewnątrzszkolnej. 

5. Diagnoza czynników ryzyka. 
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Wstęp                                                                                                        
 

 

Wychowanie jest procesem, który wspiera  człowieka w prawidłowym rozwoju i 

zdrowym życiu. Jest także jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, 

które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Działania wychowawcze zmierzają do 

ograniczania i likwidowania czynników, które niekorzystnie wpływają na rozwój jednostki. 

Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na rozwój psychiczny ucznia, dlatego też 

powinna realizować wychowanie profilaktyczne, które stanowi integralną część wychowania 

ogólnego. Istotą działań wychowawczych w szkole jest więc reagowanie na zagrożenia i 

problemy oraz przygotowanie młodych ludzi do podejmowania słusznych wyborów, 

informowanie o zagrożeniach, pokazywanie alternatywnych dróg wyboru, które sprzyjają 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

Szkolny Program Wychowawczy obejmuje treści dotyczące wartości 

wychowawczych, tradycji szkoły, przeciwdziałania złu, zagrożeniom, patologii oraz działań 

motywacyjnych. Program określa również zasady współpracy z rodzicami i możliwości 

współpracy ze środowiskiem, organizacjami pozarządowymi, samorządem gminnym, opisuje 

różnorodne celowe działania adresowane do uczniów, rodziców i pracowników placówki, 

będące odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby społeczności szkolnej.  

Celem Szkolnego Programu Wychowawczego jest rozwój osobowy młodego 

człowieka, wyposażenie go w umiejętności budowania dobrych relacji i komunikacji 

społecznych. Poza tym nieodzownym elementem oddziaływań jest znajomość sposobów 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych i konfliktowych, wyrażania swoich 

potrzeb, emocji i opinii bez naruszania godności osobistej innych ludzi. Działania 

wychowawcze wspierają zatem pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym 

stylem życia.  

Decydującym aspektem pracy wychowawczej, mającym wpływ na osiągnięcie celów 

programu, jest tworzenie klimatu, w którym będą się urzeczywistniać postawy wobec ucznia 

ukierunkowane na samoakceptację, poczucie własnej wartości, przekazywanie 

odpowiedzialności za własny rozwój, w tym przede wszystkim szacunek dla osoby, tolerancja 

dla odmienności, koncentracja na mocnych stronach. Istotne jest ukazywanie różnorodności 

dróg prowadzących do osiągania celów życiowych, okazywanie zainteresowania uczniom, 

nagradzanie ich osiągnięć, powierzanie odpowiedzialnych zadań, stawianie realistycznych 

wymagań, zastępowanie rywalizacji współpracą, inspirowanie pracy zespołowej. Znaczącą 

rolę w osiąganiu celów programu pełnią także działania wychowawcze ukierunkowane na 

korygowanie dysfunkcji, wyrównywanie braków, stymulowanie rozwoju z jednej strony, z 

drugiej zaś, tworzenie warunków do wielostronnej aktywności uczniów, udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych i w życiu szkoły.  
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Odpowiednio do stopnia ryzyka działania wychowawcze prowadzone są na  

kilku poziomach.  

 

Działalność uniwersalna 

Jest adresowana do wszystkich uczniów w określonym wieku i dotyczy powszechnie 

znanych zagrożeń, np. przemocy, czy używania substancji psychoaktywnych. Na tym 

poziomie wykorzystywana jest ogólna wiedza na temat zachowań ryzykownych i czynników 

ryzyka (są to głównie wyniki badań naukowych, dotyczące między innymi palenia 

papierosów, picia alkoholu, informacji o wieku inicjacji). Jej celem ma być opóźnianie 

inicjacji, przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych.  

Działalność selektywna 

Jest ukierunkowana na grupy zwiększonego ryzyka, wymaga dobrego rozpoznania 

w społeczności szkolnej grup uczniów zachowujących się ryzykownie lub znajdujących się 

w specyficznej sytuacji społecznej, rodzinnej. Informacje o uczniach szkoła gromadzi w toku 

codziennej pracy w szkole. Dla młodzieży znajdującej się w grupie podwyższonego ryzyka 

(np. z rodzin z problemem alkoholowym) organizowane są indywidualne lub grupowe 

działania wychowawcze (terapia pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, 

socjoterapia). 

Działalność wskazująca 

Działania na rzecz jednostki wysokiego ryzyka, polegające na interwencji, terapii 

dzieci i młodzieży, przejawiających symptomy zaburzeń i wymagających specjalistycznego 

przygotowania do ich udzielania. Na tym poziomie częściej angażują się różne instytucje 

zewnętrzne, przygotowane do prowadzenia pomocy psychologicznej lub medycznej.  

 

Strategie działań wychowawczych podejmowanych w szkole. 

 

W pracy wychowawczej stosuje się różne strategie. Ze względu na cele Szklonego Programu 

Wychowawczego będą stosowane następujące strategie: 

Strategie informacyjne 

Ich celem jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do 

wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń, skutków zachowań 

ryzykownych i rozwiązywania problemów, a tym samym umożliwienie dokonywania 

racjonalnego wyboru. U podstaw tych strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, 

zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach 

takich zachowań. W związku z tym dostarczenie informacji o skutkach np. palenia tytoniu, 

używaniu substancji psychotropowych ma spowodować zmianę postaw. 
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 Strategie edukacyjne 

Polegają na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy z zakresu zdrowego stylu 

życia oraz na rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych 

(umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania 

konfliktów itp.). Podstawowym założeniem tych strategii jest przekonanie, że ludzie 

dysponujący nawet odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku 

wielu umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. Te deficyty uniemożliwiają im 

budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi, odnoszenie sukcesów, np. 

zawodowych. Szukają więc chemicznych, zastępczych sposobów radzenia sobie z 

trudnościami. 

Strategie działań alternatywnych 

 Celem tych działań jest wspieranie w zaspokajaniu ważnych dla rozwoju jednostki 

potrzeb oraz osiąganiu satysfakcji w życiu. Punktem wyjścia strategii alternatywnych jest 

założenie, że wielu ludzi nie ma możliwości zrealizowania swej potrzeby aktywności, 

podniesienia samooceny, czy też rozwoju zainteresowań. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i 

młodzieży zaniedbanej wychowawczo. 

Strategie interwencyjne 

Strategie interwencyjne nastawione są na pomoc osobom mającym trudności 

w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie ich w sytuacjach 

kryzysowych. Interwencja obejmuje towarzyszenie ludziom w krytycznych momentach ich 

życia. Podstawowe techniki interwencji to poradnictwo, telefon zaufania, doradztwo. 

Strategie zmniejszania szkód 

Przewidziane są głównie dla potrzeb działalności wskazującej. Adresatem tych działań 

są grupy najwyższego ryzyka (np. narkomani).                                     

 

                                                                                                                                       

Diagnoza 

 

Szkolny Program Wychowawczy został opracowany w oparciu o diagnozę środowiska 

szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Manasterzu. Dzieci i młodzież ucząca się w tej placówce pochodzi z różnych środowisk 

rodzinnych., jednak wspólnym mianownikiem większości tej społeczności jest wysoki 

poziom inteligencji i duże aspiracje. Szkoła stara się zapewnić wszechstronną opiekę 

wychowawczą, edukacyjną i profilaktyczną poprzez oddziaływanie kadry pedagogicznej, a 

szczególności wychowawców klasowych. W tym celu współpracuje z następującymi 

instytucjami: 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Jarosławiu; 
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 Powiatowa Komenda Policji w Jarosławiu; 

 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jarosławiu; 

 PCK w Jarosławiu; 

 Państwowa Straż Pożarna ; 

 Służba Leśna; 

 GOPS w Wiązownicy; 

 Przytulisko dla zwierząt w Wiązownicy; 

 Fundacja „Pomóż i Ty”; 

 KGW w Manasterzu. 

 

Diagnozy dokonano w oparciu o analizę: 

 rozmów i obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

 informacji wychowawców klas i innych nauczycieli pracujących w szkole o bieżących 

problemach wychowawczych; 

 rozmów z rodzicami prowadzonych przez wychowawców i pedagoga szkolnego; 

 opinii poszczególnych uczniów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 

 dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych; 

 wyników ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki za rok szkolny 2014/2015; 

 obserwacji zachowań uczniów podczas przerw; 

 analizy dokumentacji pedagoga szkolnego. 

 

                                                                                                                                               

Problemy występujące w szkole 

 

Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie następujących czynników ryzyka         

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu wymagających 

podjęcia działań wychowawczych: 

1. niskie potrzeby edukacyjne niektórych uczniów: 

 lekceważenie obowiązków szkolnych,  

 brak motywacji do nauki,  

 trudności w nauce; 

2. obniżona kultura osobista uczniów: 

 agresja słowna i wulgaryzmy, 

 obniżona samokontrola emocji i zachowania, 

 niewłaściwe zachowanie się uczniów; 

3. zakłócenia w procesie prawidłowej komunikacji; 

4. zaburzenia emocjonalne słaba  

 odporność psychiczna, 

  niska samoocena; 

5. problemy z przyswajaniem wiedzy szkolnej. 
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 Przeprowadzona diagnoza wskazuje na istnienie w placówce następujących 

czynników chroniących: 

1. silna więź emocjonalna z rodzicami; 

2. ogólnie pozytywne relacje z dorosłymi (posiadanie autorytetów); 

3. zainteresowanie nauką szkolną, aspiracje edukacyjne znacznej grupy uczniów; 

4. regularne praktyki religijne; 

5. poszanowanie prawa, norm i wartości; 

6. przynależność do pozytywnej grupy społecznej; 

7. angażowanie się w działania prospołeczne. 

 

  Wzmocnienie czynników chroniących występujących w środowisku szkolnym 

pozwoli na wyeliminowanie istniejących czynników ryzyka. Zainicjowane działania 

wychowawcze wprowadzą pożądane zmiany w funkcjonowaniu uczniów. 

 

 

Szkolny Program Wychowawczy opracowany został przez zespół 

nauczycieli: 

 
Dyrektor szkoły - M. Flis 

A. Maciejewicz – koordynator Szkolnego Programu Wychowawczego 

M. Ciurko - wychowawca klas V, VI 

A. Gudzińska- Niemiec – wychowawca klasy IV 

M. Suszyło - wychowawca klas II, III 

H. Sarzyńska – wychowawca klasy I 

K. Misiąg - wychowawca oddziału przedszkolnego 

 

 

Cele ogólne Szkolnego Programu Wychowawczego  

 

1. Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. 

2. Znajomość norm zawartych w Konwencji Praw Dziecka. 

3. Kultywowanie tradycji pamięci o Patronie Szkoły. 

4. Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego 

rozwoju. 

5. Budowanie poczucia własnej wartości. 

6. Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji za zajęciach lekcyjnych. 
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Cel główny 

I. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO 

  Cele 

szczegółowe 

                                 

Zadania 
Termin 

realizacji 

             

Realizatorzy 

           

Uwagi 

1. Przygotowanie 

uczniów do 

właściwego 

funkcjonowania 

społecznego – 

forma 

samorządności 

uczniowskiej. 

- praca w Samorządzie 

Uczniowskim i w 

samorządach klasowych;       

- pełnienie dyżurów 

klasowych i obiadowych;       

- organizacja imprez 

klasowych i szkolnych 

 

Cały rok 

szkolny, 

według 

kalendarza 

imprez  

Opiekunowie 

SU, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

uczący, 

koordynatorzy 

imprez 

 

2. Kształtowanie 

troski o wspólną 

własność. 

- zapoznanie z 

regulaminami korzystania z 

pomocy dydaktycznych, 

regulaminami zachowania w 

salach lekcyjnych i 

pracowni komputerowej, na 

korytarzu i boisku 

 

Cały rok 

szkolny  

Dyrektor 

szkoły, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

uczący 

 

3. Wyrabianie 

troski o środowisko 

naturalne. 

- organizacja i uczestnictwo 

w akcjach na rzecz 

środowiska:  

 Sprzątanie świata; 

 segregacja śmieci 

(zbiórka makulatury, 

szkła, plastiku, 

zużytych baterii); 

 konkursy 

ekologiczne; 

 Dzień Ziemi 

 program „Kubusiowi 

Przyjaciele Natury” 

dla klasy 0 

 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

uczący, 

rodzice, 

koordynatorzy 

do spraw 

Promocji 

Zdrowia 

Sprzątanie 

Świata - M. 

Ciurko, 

Dzień Ziemi- 

H.Sarzyńska, 

K. Misiąg, 

Program 

„Kubusiowi 

Przyjaciele 

Natury”  – K. 

Misiąg 

4. Uwrażliwianie 

uczniów na 

potrzeby innych. 

- podejmowanie tematyki 

dotyczącej potrzeby 

pomagania innym; 

- uświadamianie potrzeb 

osób niepełnosprawnych; 

- udział w akcjach 

charytatywnych; 

- organizowanie pomocy 

koleżeńskiej 

 

 Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

uczący, 

pedagog 

szkolny, 

Samorząd 

Uczniowski 

Akcje : 

„Pomóż i Ty,” 

UNICEF - SU, 

Współpraca z 

PCK 

(Wyprawka 

dla Żaka, 

Mikołajki, 

Czerwonokrzy

ska Gwiazdka) 

- H. Sarzyńska, 
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Kolęda 

Misyjna, 

„Jałmużna 

Wielkopostna”

- R. 

Rutkowska, 

5. Integrowanie 

społeczności 

szkolnej. 

 

 

- organizowanie 

uroczystości  

i imprez szkolnych; 

- organizowanie wycieczek; 

- prezentowanie osiągnięć 

uczniowskich podczas apeli 

szkolnych; 

- organizowanie zajęć 

otwartych; 

- organizowanie szkolnych 

kół zainteresowań; 

- współpraca z rodzicami  

- współpraca z dziećmi z 

Ośrodka „Kompetentne 

Przedszkolaki” podczas 

uroczystości szkolnych; 

- promowanie wartości 

edukacji w środowisku 

lokalnym 

 

Cały rok 

szkolny, 

według 

kalendarza 

imprez 

Dyrektor 

szkoły, 

nauczyciele 

uczący, 

wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny, 

rodzice 

uczniów, Rada 

Rodziców, 

koordynatorzy 

projektu 

„Szkoła 

Współpracy” 
 

Realizacja 

Szkolnego 

Programu 

Wspierania 

Uzdolnień i 

rozwijania 

Zainteresowań 

Uczniów- H. 

Sarzyńska 

6. Propagowanie 

właściwych relacji 

miedzy 

najbliższymi oraz 

norm współżycia w 

rodzinie. 

- zapraszanie rodziców i 

dziadków na uroczystości 

szkolne; 

- angażowanie rodziców we 

wspólną organizację imprez 

szkolnych; 

- organizacja spotkań 

uczniów z rodzicami 

poświęconych prezentacji 

ciekawych zawodów i 

zainteresowań 

Cały rok 

szkolny  

Wychowawcy 

klas, dyrektor 

szkoły, 

rodzice, 

koordynatorzy 

projektu 

„Szkoła 

Współpracy” 
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Cel główny 

II. ZNAJOMOŚĆ NORM ZAWARTYCH W KONWENCJI PRAW DZIECKA 

  Cele 

szczegółowe 

                                 

Zadania 
Termin 

realizacji 

 

Realizatorzy 

           

Uwagi 

1. Edukacja prawna 

uczniów. 

 

- zajęcia i pogadanki w 

klasach; 

- odczytywanie listów 

kierowanych do uczniów od 

Rzecznika Praw Dziecka 

Cały rok 

szkolny 

Psycholog, 

pedagog 

szkolny, 

wychowawcy 

klas, Rzecznik 

Praw Ucznia 

 

2. Przedstawienie 

zasad i reguł 

współżycia  

w klasie i szkole 

- zapoznanie ze Statutem 

Szkoły; 

- pogadanki na temat zasad 

dobrego wychowania; 

- ustalenie wewnętrznych 

zasad obowiązujących w 

klasie i szkole; 

- praca Rzecznika Praw 

Ucznia z dzieckiem, 

rodzicami 

Początek 

roku 

szkolnego, 

cały rok 

szkolny 

Dyrektor 

szkoły, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

uczący, 

pedagog 

szkolny 

 

 

 

Cel główny 

III. KULTYWOWANIE TRADYCJI PAMIĘCI O PATRONIE SZKOŁY 

  Cele 

szczegółowe 

                                 

Zadania 
Termin 

realizacji 

 

Realizatorzy 

           

Uwagi 

1. Wskazywanie 

pożądanych 

wzorców 

zachowań. 

 

- prezentowanie sylwetek 

wartościowych postaci  

i Wielkich Polaków; 

- uhonorowanie sylwetki 

Patrona Szkoły Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego; 

- konkurs plastyczny  

 

W ciągu 

roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

uczący 

Dzień Patrona 

Szkoły - 

18 VI 2016 rok 

Wychowawcy 

klas 0-VI; 

K. Misiąg,  

R. Rutkowska, 

M. Ciurko  

Dzień Papieski 

-R. Rutkowska 

 

2. Kształtowanie 

postaw 

obywatelskich i 

patriotycznych. 

- obchody Dnia Patrona 

Szkoły; 

- lektura wybranych pozycji 

literackich; 

- oglądanie filmów, których 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

uczący, 

katecheta, 

K. Misiąg, M. 

Ciurko, R. 

Rutkowska 
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Wychowanie w 

oparciu o patrona 

szkoły. 

bohaterem jest Patron 

Szkoły; 

- organizacja konkursów 

dotyczących życia Patrona 

Szkoły; 

 - praca wokół wartości 

głoszonych przez Patrona 

Szkoły; 

- ceremoniał Pocztu 

Sztandarowego; 

- poszanowanie sztandaru 

szkoły 

 

Szkolne Koło 

Caritas 

 

 

 

 

 

A. Dąbrowny- 

Czekańska 

 

Cel główny 

IV. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WZMOCNIENIE  

MOTYWACJI DO WŁASNEGO ROZWOJU 

  Cele 

szczegółowe 

                                 

Zadania 
Termin 

realizacji 

 

Realizatorzy 

           

Uwagi 

1. Uświadamianie 

uczniom ich 

mocnych stron i 

możliwości. 

- zdiagnozowanie każdego 

ucznia pod kątem jego 

możliwości; 

- podkreślanie mocnych 

stron każdego dziecka; 

- ukazywanie perspektyw 

rozwoju 

 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny, 

psycholog - 

PPP w 

Jarosławiu 

 

 

 

2. Rozwijanie 

indywidualnych 

zainteresowań 

uczniów. 

- organizacja zajęć 

pozalekcyjnych, konkursów 

szkolnych, zawodów, wyjść 

i wyjazdów; 

- zachęcanie uczniów do 

udziału w różnorodnych 

konkursach pozaszkolnych, 

olimpiadach, zawodach i 

przeglądach twórczości 

 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

uczący 

Szkolne koła 

zainteresowań, 

zajęcia 

dodatkowe z 

wykorzystanie

m środków 

dydaktycznych 

z unijnych i 

rządowych 

programów 

realizowanych 

w szkole 

 

3. Motywowanie 

uczniów, 

rozwijanie i 

poszerzanie ich 

wiedzy i 

- organizowanie 

wewnątrzszkolnych 

konkursów; 

- dostarczanie uczniom 

dodatkowych materiałów, 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

uczący 

Współpraca z 

Radą ds. 

Sportu w UG 

w Wiązownicy 
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umiejętności. zachęcanie do udziału w 

różnorodnych projektach i 

zadaniach; 

- zawody dla klas 1 – 3  

 

Koordynator 

ds. sportu i 

rekreacji - A. 

Dąbrowny –

Czekańska 

 

 

 

 

Cel główny 

V. BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI 

  Cele 

szczegółowe 

                                 

Zadania 
Termin 

realizacji 

 

Realizatorzy 

           

Uwagi 

1. Budowanie 

poczucia własnej 

wartości i pewności 

siebie, 

kształtowanie 

obrazu własnej 

osoby. Rozwijanie 

umiejętności 

dokonywania 

właściwych 

wyborów i radzenia 

sobie z 

problemami. 

 

 

- kształtowanie u młodzieży 

umiejętności obserwacji 

zachowania własnej osoby 

w różnych sytuacjach; 

- prezentowanie postaw 

asertywnych i empatii; 

- zapewnienie uczniom 

możliwości wspólnego 

bywania w kinie, teatrze, 

filharmonii, muzeum; 

- doskonalenia umiejętności 

rozróżniania prawdy 

od kłamstwa, fikcji 

od rzeczywistości, 

informacji od komentarza; 

- poznawanie mocnych i 

słabych stron własnej 

osobowości; 

- wskazanie młodzieży 

metod pracy nad swoimi 

słabościami; 

- kształtowanie relacji 

między uczniem, a 

nauczycielem, 

wychowawcą, 

pracownikami szkoły  

opartych na wzajemnym 

szacunku 

 

Cały rok 

szkolny 

Dyrektor 

szkoły, 

wychowawcy  

klas, 

nauczyciele 

uczący, 

pedagog 

szkolny 
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Cel główny 

VI. PRZECIWDZIAŁANIE NIEUZASADNIONEJ ABSENCJI NA 

ZAJĘCIACH SZKOLNYCH 

  Cele 

szczegółowe 

                                 

Zadania 
Termin 

realizacji 

 

Realizatorzy 

           

Uwagi 

1. Zbieranie 

informacji 

dotyczącej absencji 

uczniów i analiza 

jej przyczyn. 

- zapoznanie uczniów ze 

Statutem Szkoły, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem realizacji 

obowiązku szkolnego 

- analiza dzienników 

szkolnych 

- rozmowy wychowawców, 

nauczycieli, dyrekcji, 

pedagoga z uczniami i ich 

rodzicami 

 

Początek 

roku 

szkolnego, 

w ciągu 

roku 

szkolnego 

Dyrektor 

szkoły, 

wychowawcy  

klas, 

nauczyciele 

uczący, 

pedagog 

szkolny 

 

2. Eliminowanie 

nieuzasadnionej 

absencji. 

 

- przestrzeganie jednolitych 

zasad usprawiedliwiania 

nieobecności 

- systematyczna kontrola 

nieobecności uczniów 

- systematyczna współpraca 

z rodzicami, wyposażenie 

rodziców i nauczycieli 

w umiejętność 

motywowania uczniów do 

uczestnictwa w zajęciach 

- dostrzeganie drobnych 

postępów i osiągnięć 

uczniów 

- zachęcenie uczniów do 

aktywności pozalekcyjnej 

 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy  

klas, 

nauczyciele 

uczący, 

pedagog 

szkolny 
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Realizatorzy i uczestnicy Szkolnego Programu Wychowawczego 
 

 

Szkolny Program Wychowawczy realizują: 

 

1. Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:  

doskonalą swoje umiejętności i zdobywają nowe kwalifikacje w zakresie działań 

wychowawczych. 

2. Pedagog szkolny: 

podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze Szkolnego Programu 

Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki. 

3. Uczniowie: 

dążą do osiągnięcia własnej indywidualnej drogi rozwojowej, prezentują pozytywne postawy 

społeczne i więzi z krajem ojczystym, szanują dziedzictwo narodowe, sztandar i wartości 

głoszone przez Patrona Szkoły, rozwijają poczucie własnej wartości i jedności człowieka z 

otaczającym światem. 

4. Rodzice uczniów: 

wspierają dzieci w ich dążeniach, w zmianie niewłaściwych zachowań na zachowania 

pożądane, współpracują ze szkołą z celu eliminowania zachowań ryzykownych. 

5. Pracownicy administracji i obsługi szkoły. 

6. Osoby, organizacje i instytucje wspierające szkołę: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Policja 

 

 

Oczekiwane efekty oddziaływań Szkolnego Programu 

Wychowawczego           
                   

                            

 

           Celem opracowania i realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego jest 

wykształcenie u uczniów świadomej umiejętności życia w wolności, wybierania i odróżniania 

dobra od zła, a w szczególności: 

- aktywne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły, ich samodzielne podejmowanie inicjatyw na 

rzecz społeczności szkolnej; 

- dbałość o ochronę środowiska, pomoc potrzebującym i niepełnosprawnym;  

- odpowiedzialność za dobre imię szkoły; 

- szacunek dla rodziny, rodziców i ich pracy oraz udział w obowiązkach domowych; 

- znajomość praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, znajomość podstawowych 

zasad dobrego wychowania i stosowanie się do nich; 

- dostrzeganie sensu bycia wartościowym człowiekiem i możliwości osiągania sukcesów; 

- poszanowanie i stosowanie w życiu wartości głoszonych przez Patrona Szkoły Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego; 

- motywacja do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne i 

dodatkowe; 

- postawa akceptacji zdrowego stylu życia, uporządkowanie świata własnych wartości i 

wypracowanie pozytywnego obrazu samego siebie. 
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         Praca w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy polega na prowadzeniu działań w 

zakresie promocji zdrowia i wspomaganiu uczniów w ich rozwoju ukierunkowanym na 

osiąganie dojrzałości w sferze: 

- fizycznej - zdobywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego 

stylu życia; 

- psychicznej - zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw 

sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, osiąganie właściwego stosunku 

do świata, poczucia siły i chęci do życia; 

- społecznej - kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, samodzielna analiza 

wzorców i norm społecznych, ćwiczenie umiejętności wypełniania ról społecznych; 

- aksjologicznej - zdobywanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, docenianie 

zdrowia i poczucia sensu istnienia.  

 

 

 

 

Podsumowanie    
                        

                                                                                        

Szkolny Program Wychowawczy jest nastawiony na wspomaganie młodego człowieka           

w jego prawidłowym rozwoju i ochronę przed zagrożeniami. Będzie on ulegał modyfikacji w 

zależności od sytuacji i potrzeb grup tworzących społeczność szkolną: uczniów, rodziców i 

nauczycieli. Dla oceny skuteczności podejmowanych działań wychowawczych realizacja 

Programu będzie podlegała bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji wewnętrznej.            

Wyniki ewaluacji będą wskaźnikami do pracy w kolejnych latach.
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