
Cel i wizja szkoły  

W naszej szkole każdy członek społeczności szkolnej: od dyrektora i nauczycieli poprzez 

uczniów raz z rodzicami aż do pracowników obsługi jest człowiekiem wolnym, który świadomie 

przebywa wśród tej społeczności i uczestniczy w jej współtworzeniu. Celem, do którego każdy 

członek tej społeczności zmierza- w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji- jest to, aby 

absolwent szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę na określonym etapie 

nauczania, przygotowanym do dalszego kształcenia oraz godnego i mądrego życia. Naczelnym 

celem jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do autokreacji 

na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego ( Szkoła Triumfu). Nauczanie 

i wychowanie w szkole,  ściśle ze sobą powiązane, opiera się na humanistycznym, w tym 

chrześcijańskim systemie wartości, w duchu tolerancji i szacunku dla każdego człowieka, służy 

rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, miłości Ojczyzny, 

w tym również małej ojczyzny oraz otwarcia na wartości uniwersalne. Cele szkoły realizowane 

są podczas wszystkich zajęć dydaktycznych, wychowawczych i pozalekcyjnych oraz w pracy 

biblioteki szkolnej, oddziału przedszkolnego i świetlicy. 

 
MISJA SZKOŁY: 

Zawarta w Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2011-2016 

 Misja szkoły: 

  

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania/uczenia się stanowi radosne przeżycie dla 

uczniów i nauczycieli. Osiągamy to stosując aktywne metody uczenia się, dzięki którym pomagamy 

każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim skarb i rozwinąć go na miarę swoich możliwości.  

 

Szkołę łączą silne więzy współpracy z rodzicami. To sprawia , że oddziaływania wychowawcze 

szkoły i domu są wspólne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uzgodnionym 

systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki. 

 

Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i 

chętnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

Szkoła jest znana w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie, 

co sprzyja  dobremu klimatowi pracy. 

 

Placówka od 1.09.2003 roku prowadzi klasy sportowe, co przyczynia się do zwiększonego 

zainteresowania ofertą szkoły w środowisku lokalnym. 

 

Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska. 

 

Od lat prowadzi współpracę międzynarodową m.in. ze szkołą na Ukrainie i Słowacji 

 



WSTĘP 

W procesie wychowawczym nadrzędną wartością jest dobro dziecka. Każde działanie 

podejmowane,  aby „ukształtować człowieka pod względem moralnym, fizycznym i umysłowym 

oraz przygotować do życia w społeczeństwie” (Słownik języka polskiego) musi uwzględniać 

interes dziecka.  Podstawowym zadaniem wychowawczym szkoły jest przekazanie uczniom 

uniwersalnych zasad etyki respektujących powszechny system wartości.  Wychowanie to proces 

niezwykle złożony, ciągły, opierający się na współdziałaniu rodziców, nauczycieli, innych 

pracowników szkoły oraz osób, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Artykuł 48 

ust. 1 określa prawo rodziców „do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”, co 

znaczy, że nauczyciele mają w tym zakresie funkcję wspomagającą i uzupełniającą.  Przy 

tworzeniu programu wychowawczego uwzględniono sugestie i opinie rodziców. Nasz program 

wychowawczy zakłada,  że każde dziecko powinno otrzymać takie wychowanie, które podniesie 

jego kulturę, umożliwi mu wszechstronny rozwój intelektualny  i osobowościowy, tak aby stało 

się pełnowartościowym i odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego.  

 

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU  

Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im Bronisława Malinowskiego nr 1 w Woli 

jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i  środowiska 

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 programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość 

oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły.  

 

II.ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE, NA KTÓRYCH ZOSTAŁ OPARTY 

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY   

 

       • Tradycja szkoły i społeczności lokalnej  

       • Problemy i zagadnienia, których rozwiązanie jest najważniejsze   

           z punktu widzenia środowiska: uczniów, rodziców, nauczycieli  

       • Cele (idee) przyświecające nowej podstawie programowej  

       • Zasady obowiązujące w demokratycznych państwach i integrującej się Europie  

       • Rosnące aspiracje i oczekiwania dzieci i młodzieży  

       • Harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży- założenia pedagogiki H. Gardnera  

       • Możliwości  indywidualne uczniów  

       • Wymagania stawiane młodym ludziom przez współczesny świat  

       • Zagrożenia współczesnego świata  

       • Dojrzałość i ciekawość poznawczą uczniów  

       • Programy edukacyjne nauczycieli naszej szkoły w tym innowacje pedagogiczne  

       • Programy profilaktyczne (Szkolny Program Profilaktyki),dążenie do rozwoju i zdrowia 

poprzez rozwijanie tężyzny fizycznej, własnych talentów w klasach sportowych. 

  



III.  PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne 

dokumenty: 

 Konstytucja RP 

 Ustawa o Systemie Oświaty 

 Karta Nauczyciela 

 Podstawa Programów   

 Statut Szkoły 

 

        • Konstytucja  Rzeczpospolitej Polskiej z  2 kwietnia 1997 r.   

           ( art. 48 ust. 1; art. 53 ust. 3; art. 72 ust. 1)   

            O      Art. 48, ust. 1  

            O     Art. 53, ust. 3 i ust. 4  

            O     Art. 70, ust. 1 i ust. 4  

            O     Art. 72, ust. 1  

        • Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U.   

             z 2004 r. nr 256, poz. 2572)  

           O     Art. 1, ust. 9  

           O     Art. 5, ust. 7  

           O     Art. 22, ust. 2 pkt. 5  

           O     Art. 33, ust. 1 i ust. 3  

           O     Art. 34 ust. 4  

           O     Art. 40, ust. 1 i ust. 2  

           O     preambuła  

       • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty    oraz o      

            zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 80 poz. 542)  

       • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U.  z 2006 r. nr 97,   

            poz. 674 z późniejszymi zmianami)  

           O  Art. 6  

       • Konkordat   

         O    art. 12( Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318)  

       • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia  2007 r. w sprawie   

            warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy   

           oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z   

           2007 r. nr 83, poz. 562)  

       • Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające  

           rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz   

           publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. nr 35, poz. 222)  

       • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie  

            podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego   

           w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)  

      • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 r. w sprawie   

           dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego z 2009 r, nr 89, 

poz. 730)  

     • Konwencja  O Prawach Dziecka  z 20 listopada 1989 r.  

     • Program polityki prorodzinnej państwa przyjęty 7 listopada 1998 roku przez Komitet   



           Społeczny Rady Ministrów   

     • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

     • Międzynarodowy Pakt Praw  Obywatelskich i Politycznych   

     • Statut Szkoły  

 

IV. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY  

 

Zawarty w Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2011-2015 

 

Absolwent grup przedszkolnych  

 

W sferze wychowawczej: 

Lubi dzieci (nawiązuje kontakty, jest serdeczny ,koleżeński i bawi się z innymi według 

ustalonych zasad). Chce się aktywnie uczyć i  jest twórczy i dojrzały do podjęcia nauki. Lubi ruch, 

zdrowie i higienę.Potrafi mówić czego się boi i co czuje. Chce być dobry. 

 

W sferze intelektualnej: 

Dysponuje wiedzą i umiejętnościami (zgodnie z podstawą programową) pozwalającą 

kontynuować z sukcesem kolejny etap edukacji. Osiąga dojrzałość szkolną zakresie rozwoju 

fizycznego, emocjonalno-społecznego, umysłowego. Jest dojrzałe do dbania o bezpieczeństwo 

swoje i innych, do poszanowania roślin i zwierząt oraz osiąga dojrzałość do czytania i pisania, 

dojrzałość do matematyki do odbioru sztuki oraz dojrzałość do wyrażania postawy patriotycznej 

 

 SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

 

1. Dojrzałość fizyczna: jest ogólnie sprawne ruchowo, posiada sprawność manualną i nie 

zaburzoną koordynację wzrokowo - ruchową, charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem 

organów zmysłowych, dba o swoje zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia, 

dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem. 

2. Dojrzałość emocjonalno – społeczna: jest w znacznym stopniu samodzielne, próbuje 

przewidywać skutki swoich zachowań, utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,  

chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami, przestrzega reguł obowiązujących 

w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na 

opinię nauczyciela, umie dokonać lub podejmuje próby samooceny i oceny zachowań innych, 

umie się przedstawić: podaje swoje imię i nazwisko, zna adres zamieszkania; wie, komu można 

podawać takie informacje. 

3. Dojrzałość umysłowa: jest aktywne poznawczo, chce się uczyć, przewiduje, w miarę swoich 

możliwości skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach, dobrze orientuje się w 

najbliższym otoczeniu i środowisku, w którym żyje, rozporządza zasobem doświadczeń 

i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć, potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać 

tego co mówi nauczyciel, rozumie i spełnia polecenia nauczyciela, posiada umiejętność 

swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażania życzeń, 

pytań, własnych sądów, wniosków i ocen, jest rozbudzone twórczo w różnych dziedzinach 

aktywności, w zrozumiały sposób mówi  o swoich potrzebach i decyzjach, potrafi być 



odpowiedzialne poprzez samodzielne, rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, 

szacunku do pracy swojej i innych. 

4. Dojrzałość do dbania o bezpieczeństwo własne i innych: wie, jak trzeba zachować się w 

sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić, orientuje się 

w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu, zna zagrożenia 

płynące ze strony świata ludzi, roślin i zwierząt i unika ich, wie, że nie może samodzielnie 

zażywać lekarstw oraz stosować środków chemicznych, wie, gdzie można bezpiecznie bawić się, 

a gdzie nie. 

5. Dojrzałość do poszanowania roślin i zwierząt oraz rozumienia istoty zjawisk 

atmosferycznych: wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin, 

potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku, wie, w 

jaki sposób człowiek może pomóc im i chronić je, rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na 

niebezpieczeństwo wynikające z pogody. 

6. Dojrzałość do czytania i pisania: układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli 

wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej, 

rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych 

oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, posiada orientację przestrzenną, która 

umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków położenia i proporcji wymiarów 

odwzorowywanych form graficznych, dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-

ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania, interesuje się czytaniem i pisaniem; 

jest gotowe do nauki czytania i pisania; potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to 

co jest na obrazkach; słucha treści literackich np. opowiadań, baśni, rozmawia o nich; interesuje 

się książkami. 

7. Dojrzałość do matematyki: rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, określa 

położenie obiektów w stosunku do siebie i do innych obiektów, rozróżnia lewą i prawą stronę, 

liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego, potrafi sklasyfikować przedmioty 

według przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru, wyznacza wynik dodawania i odejmowania, 

pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych, ustala równoliczność 

dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi; wie, na czym polega pomiar 

długości i zna proste sposoby mierzenia np krokami; zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku , 

dni tygodnia, miesięcy w roku. 

8. Dojrzałość do odbioru sztuki: wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na 

koncercie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie, tworzy muzykę, korzystając z instrumentów 

perkusyjnych, a także improwizuje ją ruchem, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz 

łatwe piosenki ludowe, w skupieniu słucha muzyki, w tym także poważnej, 

przejawia, w miarę możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz 

tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu, wykazuje zainteresowanie malarstwem, 

rzeźbą i architekturą, potrafi wypowiadać się przy pomocy różnych technik plastycznych i przy 

użyciu elementarnych środków wyrazu tworząc proste kompozycje i formy konstrukcyjne. 

 



 

9. Dojrzałość do wyrażania postawy patriotycznej: wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w 

Polsce, a stolicą kraju jest Warszawa, nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że 

Polska należy do Unii Europejskiej, zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze 

instytucje i orientuje się w rolach społecznych, pełnionych przez niektóre osoby np. policjanta, 

strażaka, wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 

 

oraz klas 1-3 

 

W sferze wychowawczej jest: 

Aktywny.  

Ciekawy świata.  

Odpowiedzialny. 

Otwarty. 

Prawy. 

Rozważny. 

 

Wsferze intelektualnej: 

dysponuje wiedzą i umiejętnościami (zgodnie z podstawą programową) pozwalającą 

kontynuować z sukcesem kolejny etap edukacji. 

 

NASZ ABSOLWENT SZKOŁY : 

Jest patriotą. Zna historię swojej miejscowości, regionu, kraju; szanuje tradycje regionalne i 

narodowe. Ma szacunek do symboli narodowych i poczucie tożsamości narodowej. 

Jest przyjacielem przyrody. Szanuje środowisko i jego zasoby naturalne, wykazuje postawę 

proekologiczną. 

Dobrze funkcjonuje w otoczeniu: domu i szkole. Pogodnie i asertywnie patrzy na świat, siebie i 

innych. 

Jest aktywny. Chętnie uprawia sport, podejmuje próby ekspresji artystycznej, świadomie 

uczestniczy w imprezach kulturalnych szkoły i środowiska. 

Jest ciekawy świata, dostrzega jego złożoność, analizuje istniejące w nim zależności. Poszerza 

swoją wiedzę świadomie, jest aktywny umysłowo. 

 Jest krytyczny. Potrafi zdobyte wiadomości selekcjonować porządkować i oceniać ich 

przydatność do określonego celu. 

Jest odpowiedzialny. Potrafi przewidzieć skutki swoich działań , wykorzystuje własne 

doświadczenia. 

 

Rodzice i nauczyciele zgodnie dążą do ukształtowania w dzieciach pożądanych cech osobowych, 

które w sposób trwały powinny być osiągnięte na końcu każdego z etapów edukacyjnych. Przy 

czym uznaje się za najważniejsze osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie tworzenia 

relacji z rówieśnikami, relacji z nauczycielem, samodzielność, przestrzeganie praw i 

obowiązków, sposób wykonywania zadań,  moralna postawa prawości. 



V. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE : 

 poszanowanie wartości i godności ludzkiej 

 aktywne działania na rzecz klasy, szkoły 

 uczciwość, szczerość 

 prawdomówność 

 sprawiedliwość 

 szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej 

 wrażliwość na piękno przyrody ojczystej 

 ogólnoludzkie normy i wartości religijne 

 doskonalenie własnej osoby w sferze fizycznej duchowej i intelektualnej 

 kierowanie się własnym sumieniem 

 pomoc potrzebującym 

 umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności 

 inicjatywa 

 

VI. PRIORYTETY SZKOŁY 

 Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces. 

 Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy. 

 Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej. 

 Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym 

środowisku. 

 Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

 Szkoła Respektuje trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: 

uczeń- szkoła- dom rodzinny  

 Kształtuje u dziecka pozytywny stosunek do nauki oraz rozwija ciekawość w 

poznawaniu świata i w dążeniu do prawdy  

 Zapewnia dziecku przyjazne , bezpieczne i zdrowe warunki do nauki i zabawy, działania 

indywidualnego i zespołowego i sportowego; rozwijania samodzielności i 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie  

 Dba o to, aby dziecko mogło nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia 

świata  

 Sprzyja rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego 

uczestnictwa w życiu społecznym  

 Uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego  

 

VII. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY (CELE GŁÓWNE):  

Naczelnym celem jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do 

autokreacji na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego ( Szkoła Triumfu) w tym: 

 

A. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).  

B. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.  



C. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa szkoły podstawowej i kształcenia na dalszym etapie edukacji  

 

VIII. CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI  

A. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 Przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego  świata poprzez aktywność 

intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań 

prospołecznych  

 Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia.  

 Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej  

 Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej  

 Propagowanie edukacji prozdrowotnej oraz sportowej ścieżki rozwoju jako formy 

zapobiegania uzależnieniom  

 Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią 

 Kształtowanie postaw proekologicznych  

 Odkrywanie swoich uzdolnień  i zainteresowań 

 Dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie  w 

duchu pedagogiki H. Gardnera 

 Zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem  

 Kształtowanie poczucia wartości i godności  

 Budowanie systemu i hierarchii wartości  

 Kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych  

ZADANIA:  

 Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie  

 Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów  

 Opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka  

 Stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego  

 Wyrównywanie szans edukacyjnych  

 Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji, talentów i ich twórczym 

wykorzystaniu  

 Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych  źródeł informacji  

FORMY REALIZACJI:  

 organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych, podejmowanie innowacji 

pedagogicznych , udział w projektach zewnętrznych  

 indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno –  

 wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów  

 indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ( zajęcia 

korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne) 

 organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek)  

 prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci) 

 udział w projektach edukacyjnych wyrównujących szanse uczniów  



 współpraca z rodzicami  

 koła zainteresowań oraz treningi w klasach sportowych 

 działalność pielęgniarki szkolnej  

 działalność biblioteki szkolnej  

 

B. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie  

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 Kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy 

etyczne i przyjęty system wartości  

 Wyrabianie szacunku do tradycji, poszanowania świąt narodowych i rozwijanie 

zainteresowania kulturowymi wartościami regionu  

 Przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych  

 Wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych  

 Poszanowanie i ochrona mienia własnego i szkolnego  

 Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych  

ludzi  

 Tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, uczenie wzajemnego  

szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły  

 Kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec  

siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań 

 Przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów  

życia społecznego wraz z jego zagrożeniami  

 Integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność 

 Włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły  

 Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk  

zdemoralizowanych  

 Kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci  

 Rozbudzanie więzi z rodziną i pomoc rodzinie w wychowaniu  

 Zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych niewydolnych  

wychowawczo i zaniedbanych Dz. U      

  ZADANIA:  

 Przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami,  

nauczycielami, rodzicami i społeczności lokalną 

 Integrowanie ze środowiskiem lokalnym  

 Stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie świata i innych ludzi  

 Wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność i duma  

narodowa  

 Uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych  

 Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem  

 Wdrażanie postaw asertywnych (używki, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki  

odurzające)  

 Kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby            

 i epidemie, zagrożenia płynące z Internetu)  

 Zapoznanie uczniów z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami i postaciami  

dziejów Polski, Europy i świata  

 Kształtowanie postaw patriotycznych  



 Kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz  

 wykazania się odwagą cywilną i gotowości do ponoszenia konsekwencji popełnionych  

 błędów  

FORMY REALIZACJI:  

 Działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych  

 Zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”  

 Realizacja zadań programu Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń 

 Zajęcia prowadzone  przez specjalistów (pielęgniarka, policjant, psycholog, pedagog,  

 terapeuta itp.)  

 Zebrania z rodzicami   

 Konsultacje indywidualne  

 Organizacja pomocy koleżeńskiej  

 Wycieczki klasowe  

 Udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych  

 Udział w akcjach humanitarnych  

 Udział w akcjach społecznych, i projektach edukacyjnych  

 Organizacja i udział w imprezach sportowych  

 Redagowanie gazetki szkolnej  

 

C. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności  

niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej i kształcenia na  

dalszym poziomie edukacji.  

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości  

 Kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia  

 Kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy i wypowiadania się 

 Pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez różnorodne  techniki uczeni 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów  

 Kształtowanie umiejętności dokonania analizy, syntezy i selekcji  

ZADANIA:  

 Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego  

 Uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej  

edukacji na danym etapie  

 Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności  

i zainteresowań 

 Stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej  

 Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych i patriotycznych  

 Realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego  

 Stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych  

 wdrażanie zasad savoir – vivre oraz czystej sportowej rywalizacji w duchu fair play 

 Umożliwienie uczniom nauki języków obcych  

 Doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako  

absolwentowi będą niezbędne do osiągania sukcesu w gimnazjum  

 



FORMY REALIZACJI:  

• Konkursy przedmiotowe, artystyczne  

• Indywidualizacja pracy szkolnej i domowej   

• Zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły korekcyjno – kompensacyjne, zespoły  

wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna  

• Zajęcia multimedialne w klasach I – VI  

• Zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań 

• Udział w projektach społecznych i edukacyjnych  

• Korzystanie z Internetu  

• Akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe  

• Edukacja regionalna  

• Spotkania z pielęgniarką szkolną 

• Programy profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki  

• Spotkania z policjantem (pogadanki, filmy)  

• Karta rowerowa  

• Imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe  

• Udział w projektach międzynarodowych  

 

 IX.STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  

Dyrekcja 

• Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej  

szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole  

• Współpracuje z Samorządem Uczniowskim  

• Współpracuje z Radą Rodziców  

• Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia  

uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej  

• Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego  

• Organizuje spotkania szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwia udział  

w kursach pedagogicznych  

• Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom jak                              

i pracownikom szkoły (dyżury nauczycielskie, dyżury pracowników szkoły, monitoring  

wejść i wyjść osób wchodzących i wychodzących ze szkoły 

 

 Rada Rodziców: 

 reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces 

 wychowawczy szkoły 

 współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy 

 w opracowaniu programu wychowawczego szkoły 

 pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły 

 organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 

 szkoły 

 

Pedagog Szkolny  

Zadania ogólno-wychowawcze:  

• współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi  

wychowanie dzieci i młodzieży,   

• poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów,  



• rozpoznawanie przyczyn  niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży,  

• organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

 Profilaktyka wychowawcza:  

• diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,   

• podejmowanie działań zaradczych,   

• prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz koordynowanie wybranych programów 

wychowawczych i profilaktycznych,  

• organizowanie imprez, warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji 

  

Nauczyciele   

Powinności wychowawcze każdego nauczyciela.  

      Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, a jest nim każdy nauczyciel pracujący     

      w tej szkole wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców:  

• powinni proponować uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole  

       i w mieście  

• mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego  

• mają obowiązek współpracy z instytucjami wspierającymi wychowawczą rolę szkoły  

• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,  

       ich zdolności i zainteresowania  

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie  

       potrzeb uczniów  

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności  

       sumienia i szacunku dla każdego człowieka  

• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza  

       jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.  

Wychowawcy klas:  

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:   

• Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego  

uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie.   

• Integracja zespołu klasowego.   

• Kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierające się na tolerancji i  

poszanowaniu godności osobistej.   

• Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.   

• Wspólnie z uczniami i ich rodzicami:   

            a)  planuje i organizuje różne formy życia klasowego,  

            b)  wspiera rodziców w procesie wychowawczym,  

            c)  opracowuje na podstawie „Programu Wychowawczego Szkoły” treści  i formy         

                 zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy.  

•    Zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania,       

              klasyfikowania, promowania uczniów.  

•         Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi                           

i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych uczniów,  

którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu trudności  i niepowodzeń 

szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki.   

• Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:   



                 a)  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, określenia ich 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychologicznych, objęcie uczniów pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną  

                 b) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych oraz otrzymywania    

                  od nich pomocy w swoich działaniach,  

                 c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,  

                 d)  współpracy z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów   

                      wychowawczych.  

• Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi      

       wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz  

       zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.   

• Jest rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi osobami.    

• Śledzi postępy w nauce swoich wychowanków.   

• Pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.  

 

Rada Rodziców:  

• Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces  

       wychowawczy szkoły  

• Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy  

       w opracowaniu programu wychowawczego szkoły  

• Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły  

• Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 

       szkoły  

 

Samorząd Uczniowski:  

• Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na  

       terenie szkoły i w środowisku lokalnym  

• Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji i grona  

       pedagogicznego  

• Inicjuje działania dotyczące życia uczniów  

• Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji  

• Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły  

• Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję 

• Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności  

       uczniowskiej Rodzice:  

• Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uc Rodzice:  

• Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować 

      im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście  

• Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie  

      i szkole  

• Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci  

 

X.ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI  

    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.       

Zadaniem szkoły jest aktywne wspieranie wychowawczej roli rodziców.   

• Rodzice mają prawo do:   

a)  wglądu do „Programu Wychowawczego Szkoły” i wyrażaniu o nim swojej opinii,  



b)  określania i współdecydowania o celach wychowawczych szkoły poprzez wyrażanie opinii  

(ankiety, opracowania, itp.), organizowanie projektu „Programu Wychowawczego Szkoły”,  

udział w planowaniu i organizowaniu życia wychowawczego klasy,  

c)  podejmowanie decyzji w sprawie wychowania na zebraniach Rady Rodziców,  

d)  decyzji w sprawie uczęszczania bądź nieuczęszczania ucznia na zajęciach religii i  

wychowania do życia w rodzinie, korzystania z zaproponowanych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  

e)  uzyskania pomocy w sprawach wychowania od wychowawcy, nauczyciela, pedagoga  

szkolnego, dyrektora szkoły.  

• Formy organizacyjne kontaktów szkoły z rodzicami:   

a) ogólnoszkolna wywiadówka,   

b) konsultacje indywidualne  

c)  kontakty indywidualne z wychowawcą,  

d)  wezwanie rodziców do szkoły (poprzez ucznia, telefonicznie bądź pisemnie)  w związku z    

     naruszeniem przez ucznia zasad współżycia szkolnego bądź zniszczeniem wyposażenia,  

f)  rozmowy telefoniczne, nowoczesne sposoby komunikacji: wychowawcze skrzynki mailowe, 

docelowo e-dziennik  

g) notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia,  

h) zawiadomienia o przewidywanych niedostatecznych ocenach semestralnych.   

• W kontaktach nauczycieli z rodzicami powinny obowiązywać szczerość, życzliwość i  

rzeczowość oraz poufność w przekazywaniu indywidualnych informacji.   

(o sukcesach należy mówić imiennie, natomiast o negatywach –  

problemowo, statystycznie.) 

XI. NORMY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW SZKOŁY  

Uczniowie:  

1. Zawsze są przygotowani do lekcji:  

 przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory  

• systematycznie odrabiają prace domowe  

• nie spóźniają się na lekcje  

• w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności  

2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem:  

• w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły  

• odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem  

• używają słów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję,  

przepraszam  

• dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi innych osób  

• pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym  

• są tolerancyjni wobec innych  

• uznają czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost, choroba, niepełnosprawność)  

• nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów  

3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej:  

• nie biją innych  

• nie namawiają do bicia  

• nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną 

• nie wyśmiewają, nie przedrzeźniają, nie przezywają nikogo  

• nie wykonują samosądów  

• nie osądzają nikogo pochopnie i negatywnie  



• nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze lub słabo  

• nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi  

• nie popychają się 

• nie podkładają nóg kolegom i koleżankom  

• nie obmawiają nikogo  

• nie potępiają nikogo  

• kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią 

4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych:  

• szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają 

narkotyków)  

• nie kołyszą się na krzesłach  

• podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły  

• nie rzucają w nikogo różnymi przedmiotami  

• nie rzucają w nikogo kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem 

 na placu zabaw przebywają pod nadzorem dorosłego i korzystaja z urządzeń zgodnie z 

ich przeznaczeniem respektując regulamin 

5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność:  

• szanują sprzęt szkolny, tornistry i przybory szkolne własne i kolegów  

• w szatni biorąc kurtki własne, inne pozostawiają na swoich miejscach i nie przeglądają 

kieszeni  

• nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, murach, ani żadnym innym miejscu nie  

przeznaczonym do tego celu  

• nie niszczą gazetek  

• nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza  

6. Szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły, w szkole i w miejscu zamieszkania.  

7. Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach  

szkolnych oraz w miejscach publicznych.  

8.O niebezpiecznym zachowaniu kolegów informują dorosłych.  

9. Na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości szkolne oraz sprawdzian  

OKE w klasach szóstych, uczeń przychodzi w stroju apelowym (chłopcy - biała koszula,  

spodnie czarne lub granatowe, dziewczęta - biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica  

lub spodnie);  

. ewentualne cytaty z e statutu? 

 

XII. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE 

 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  

PODSTAWY PRAWNE: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psycologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych. 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 

273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z późniejszymi zmianami).  



 

1. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest  świadczona  dobrowolnie i nieodpłatnie 

uczniom, rodzicom i nauczycielom na zasadach określonych przepisami prawa 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje i nadzoruje Dyrektor. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w szkole polega na  

rozpoznawaniu, zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz na rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w 

szczególności na: 

a. Niepełnosprawność 

b. Niedostosowanie społeczne 

c. Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

d. Szczególne uzdolnienia 

e. Specyficzne trudności w uczeniu się 

f. Zaburzenia komunikacji językowej choroby przewlekłe 

g. Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne 

h. Niepowodzenia edukacyjne 

i. Zaniedbania środowiskowe lub sytuacja bytowa ucznia i jego rodziny 

j. Trudności adaptacyjne związane ze zmianą środowiska edukacyjnego np. 

Wcześniejsze kształcenie się za granicą 

4. Pomoc powyższa jest prowadzona we współpracy z: 

a. rodzicami, 

b. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, 

c.  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, 

d.  innymi szkołami, przedszkolami i placówkami, 

e. podmiotami działającymi na rzecz dzieci, rodziny, 

f. placówkami doskonalenia nauczycieli. 

5.  Pomoc udzielana jest na podstawie: 

a. opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub nauczania 

indywidualnego, 

c.  informacji przekazanych przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę o 

potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;(wniosek 

wychowawcy, nauczyciela, wywiad z rodzicem) 

6. Pomoc udzielana jest i z inicjatywy: 

a.  ucznia, 

b. rodziców, 

c. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, 

d. poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej, 

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana może być w formie: 

a. zajęć rozwijających uzdolnienia, 

b. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

c. zajęć specjalistycznych: 

  korekcyjno-kompensacyjnych, 



 logopedycznych,  

 socjoterapeutycznych,  

 innych o charakterze terapeutycznym, 

d. porad i  konsultacji dla uczniów, 

e. nauczania indywidualnego 

f. opieki i wsparcia świetlicy szkolnej 

g. porad,  konsultacji, warsztatów i szkoleń - dla nauczycieli i rodziców 

h. zajęć rewalidacyjnych - wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych 

8. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się niezwłocznie po 

stwierdzeniu u ucznia specjalnych potrzeb lub z początkiem roku szkolnego. 

9. Wszystkie zajęcia są organizowane w szkole w zależności od jej możliwości finansowych. 

10. Udział ucznia w zajęciach wymaga zgody rodzica: 

a. pisemną informację o zakwalifikowaniu ucznia na dane zajęcia w imieniu 

Dyrektora Szkoły wychowawca przekazuje rodzicom, 

b. informację o uczęszczaniu na dane zajęcia zapisuje w dzienniku zajęć 

prowadzący, który w porozumieniu z wychowawcą kontroluje frekwencję i 

postępy dziecka. 

11. Ogólny rejestr szkolny zajęć psychologiczno – pedagogicznych sporządza pedagog szkolny i 

czuwa nad stałą aktualizacją wiedzy o uczniach wymagających pomocy. 

12. Okres uczęszczania na zajęcia uzależniony jest od: 

a. zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, 

b.  złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia 

ucznia pomocą, 

c. o zakończeniu udzielania danej formy pomocy decyduje dyrektor szkoły na 

podstawie oceny efektywności działań (dokonanej przez zespół), na wniosek 

rodziców, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub 

specjalistyczne.  

13. Liczba uczestników poszczególnych zajęć: 

a. zajęcia rozwijające uzdolnienia – do 8 uczniów, 

b. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – do 8 uczniów, 

c. zajęcia specjalistyczne: 

 korekcyjno-kompensacyjne – do 5 uczniów, 

 logopedyczne – do 4 uczniów, 

 socjoterapeutyczne – do 10 uczniów, 

 rewalidacja- zajęcia indywidualne. 

14. Czas trwania zajęć: 

a. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia i 

rewalidacja: 45 min. 

b.  zajęcia specjalistyczne: 60 min. 

15. Kwalifikacje prowadzących zajęcia: 

a. zajęcia rozwijające uzdolnienia – nauczyciel posiadający kwalifikacje 

odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć, 

b.  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów, 

c.  zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

socjoterapeutyczne – nauczyciel posiadający kwalifikacje odpowiednie dla 

rodzaju prowadzonych zajęć,  



d. porady,  konsultacje, warsztaty i szkolenia dla uczniów, nauczycieli i 

rodziców - nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, 

e. zajęcia rewalidacyjne –  pedagog. 

 

2. 

 

1. Postępowanie w  przypadku stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

a. Nauczyciel, wychowawca, specjalista niezwłocznie informuje o tym fakcie 

dyrektora szkoły;(wniosek) 

b. Dyrektor tworzy ZESPÓŁ i wyznacza osobę koordynującą jego pracą (pracę kilku 

zespołów może koordynować jedna osoba). 

c. Zespół określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

d. Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu podejmuje decyzję o ich realizacji, 

ustalając także wymiar godzin zajęć - o czym niezwłocznie informuje 

rodziców ucznia.  

e. Spotkania zespołu zwołuje koordynator w miarę potrzeb (nie rzadziej niż trzy 

razy w roku). 

f. W spotkaniach zespołu mogą też uczestniczyć rodzice ucznia oraz inne osoby o 

które wnioskuje rodzic lub dyrektor szkoły. 

2.  Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną zespół zakłada i prowadzi  

następującą dokumentację: 

a. „Kartę indywidualnych potrzeb ucznia” (KIPU) oraz na jej podstawie 

opracowuje „Plan działań wspierających” (PDW), który może być wspólny 

dla uczniów o jednorodnych potrzebach lub 

b. po dokonaniu przez zespół wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia  

„Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny” (IPET wyłącznie dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego); 

 IPET opracowuje się na okres etapu edukacyjnego, dokonując w 

miarę potrzeb modyfikacji programu. 

c. KIPU i IPET dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających 

zawartej w „Indywidualnej teczce ucznia”. 

d. Po ukończeniu szkoły oryginał „Karty indywidualnych potrzeb ucznia” 

otrzymują rodzice ucznia, kopia pozostaje w dokumentacji szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 



XIII.OSOBY, ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ     

WYCHOWAWCZĄ SZKOŁY:  

 

 Rodzice dzieci  

 Kuratorium Oświaty  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Parafia św. Urbana, Parafia Matki Boskiej Piekarskiej 

 Ponad to uczniowie uzyskują pomoc poprzez:   

• Współpracę z Policją i kuratorami sądowymi.   

• Współpracę z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

• Współpracę z  Centrum Pomocy Rodzinie.   

• Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ( GOPS)  

• Docelową pomoc finansowa dzieciom żyjącym w rodzinach o niskim statusie socjalno –  

kulturowym i w rodzinach z problemem alkoholowym (organizacje charytatywne, indywidualni 

sponsorzy) 

 

XIV. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE –załącznik harmonogram na rok szkolny 

 

XVI. PROPOZYCJE RAMOWEJ TEMATYKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH  

 

1. Organizacja zespołu klasowego.  

2. Troska o estetykę klasy i szkoły.  

3. Postrzeganie siebie i porozumiewanie się z rówieśnikami.  

4. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie.  

5. Życie w najbliższym środowisku.  

6. Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji.  

7. Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych, narodowych i    

europejskich.  

8. Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę.  

9. Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów.  

10. Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe szkoły, regionu, świata.  

(Działania wychowawcze w klasach)Załącznik 

 

XV. REALIZACJA KÓŁ ZAINTERESOWAŃ-plany pracy załączniki  

 

XVI.   INNOWACJE I PROJEKTY, PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA 


