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I. Podstawa prawna 

 
 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. września 1991 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18. sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia  

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej  

w celu przeciwdziałania narkomanii 

3. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20. listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527). 

 

4. Ustawa z dnia 19. sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.). 

 

5. Ustawa z dnia 9. listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55). 

 

6. Ustawa z dnia 26. października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, 

poz. 230 ze zm.). 

 

7. Ustawa z dnia 24. kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2003 r. Nr 24, poz. 198). 
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II. Wizja szkoły 
 
 

Szkoła zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego 

na problemy regionu, kraju i Europy. Kierujemy się ideą zawartą w słowach Jana Pawła II (Przemówienie w UNESCO, 

02.06.1980). 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 

 o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, 
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy,  

ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.” 

 
 

III. Misja szkoły 
 

„Bóg Honor Ojczyzna”. 

„Jestem Podlasianinem, Polakiem i  Europejczykiem”. 
 
 

  Szkolny program wychowawczy opisuje wszystkie działania związane z realizacją zadań i treści o charakterze 

wychowawczym. Ma na celu kształtowanie postaw moralnych i właściwych relacji międzyludzkich w oparciu o spuściznę 

narodu polskiego, zbudowaną przez wieki  na wartościach chrześcijańskich. Zawiera konkretne działania zgodne z potrzebami 

uczniów i oczekiwaniami rodziców wspierające środowisko rodzinne w rozwoju społecznym, emocjonalnym i etyczno-

moralnym. 
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Chcemy być szkołą, która: 

 

 wspiera rodzinę w wychowaniu człowieka, który w swoim działaniu kieruje się wartościami chrześcijańskimi. 

 dobrze przygotowuje uczniów do dalszego etapu kształcenia. 

  w swoim działaniu wspiera naturalne dążenie dzieci do poznania otaczającego świata. 

 

Szkołą, która zapewnia: 

 

 bezpieczeństwo, 

 przyjaźń, 

 partnerstwo, 

 wzajemny szacunek i pomoc, 

 radość i zabawę, 

 

 

 twórcze działanie, 

 poszukiwanie wartości moralnych, 

 zaangażowanie w naukę, 

 rozwijanie własnych zdolności, 

 korzystanie z różnych źródeł informacji. 

 

 

IV. Cele wychowawcze. 

  Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. 

  Przygotowanie do funkcjonowania w grupie rówieśniczej. 

 Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej. 

  Kształtowanie szacunku do własnego państwa.   

 Współdziałanie rodziców ze szkołą  w zakresie i wychowania. 

 Wspieranie harmonijnego rozwoju osobistego i kulturalnego 

 Kształtowanie odpowiedzialności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz porządku prawnego. 

  Wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań. 

 Wskazywanie znaczenia przyrody dla człowieka i konieczności jej ochrony. 

 Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowy i higieniczny tryb życia. 

 Kształtowanie osobowości, hierarchii wartości, charakteru oraz postawy moralno-etycznej. 

 Wpajanie nawyków dobrego zachowania, zasad efektywnej współpracy oraz komunikowania się. 
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V. Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela 
 

 Doskonalenie umiejętności i wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów. 

 Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowanie w działalność podmiotów działających na terenie szkoły. 

 Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 Dostarczanie wiedzy i kształtowanie postaw związanych ze4 zdrowym stylem życia. 

 Kształtowanie u uczniów samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania    i wyrażania własnych emocji. 

 Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

 Prowadzenie w szkole działań informacyjnych na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

 Informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania oraz o metodach współpracy szkoły  

z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych, kulturowych i wartości wyższych. 

 

 

 

VI. Zadania szkoły wobec ucznia. 

  

 Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 
1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia  

i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 

własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci 

do życia i witalności; 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów   

i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; prawidłowych postaw w zakresie odpowiedzialności prawnej; 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia 

sensu istnienia 
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VII. Zadania szczegółowe 

Lp Zadanie Formy realizacji Realizatorzy Oczekiwane efekty 

1 Tożsamość, 

patriotyzm i 

kultura 

regionalna 

Przeszłość historyczna 

 Gromadzenie pamiątek rodzinnych. 

 Organizacja spotkań ze świadkami historii. 

 Wycieczki szlakiem lokalnych wydarzeń historycznych. 

 

 

Kultura regionu 

 Wywiady i spotkania z seniorami rodzin, twórcami  

kultury. 

 Wyjazdy do muzeów regionalnych, skansenów. 

 Odtwarzanie zwyczajów, tradycji lokalnych 

(inscenizacje, przedstawienia teatralne, spotkania 

środowiskowe) i przedmiotów rękodzieła. 

 Utrwalanie zabytków kultury materialnej w pracach 

fotograficznych, filmowych, plastycznych. 

 Utrwalanie zabytków kultury duchowej poprzez 

gromadzenie zbiorów przyśpiewek, powiedzeń, 

porzekadeł, przysłów, gwary, legend, poezji ludowej. 

 Ćwiczenia z mapą, planem podczas różnych zajęć 

edukacyjnych. 

 Wycieczki krajoznawcze (piesze i rowerowe) po 

najbliższej okolicy. 

 Organizowanie plenerów malarskich  

i fotograficznych na terenie wsi, regionu 

 

Nauczyciele 

historii, 

poloniści, 

wychowawcy, 

rodzice 

 

 

 

Nauczyciele 

historii, 

poloniści, 

wychowawcy, 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

 zna przeszłość historyczną miejscowości, regionu, 

dostrzega wkład i związek wydarzeń lokalnych z dziejami 

ojczystymi i europejskimi, 

 zna obrzędy, tradycje i zwyczaje rodzinne, regionalne, 

 

 

 

 potrafi określić cechy folkloru podlaskiego (strój, 

budownictwo, przykłady wyrażeń gwarowych), 

 zna twórców kultury regionalnej i ich dzieła, 

 potrafi wskazać przykłady zabytków z różnych epok  

w regionie, 

  potrafi odszukać obiekty zabytkowe w regionie, 

 zna znaczenie zabytków regionalnych dla kultury 

ogólnopolskiej i europejskiej, 

 zna i nazywa lokalne symbole (gminy, województwa), 

 potrafi wyróżnić polskie symbole narodowe spośród 

symboli innych państw europejskich, 

 rozróżnia pojęcie mała i duża ojczyzna, 

 zna lokalnych bohaterów i potrafi ocenić ich wkład  

w historię ojczystą i europejską, 

 zna lokalne miejsca pamięci narodowej, Korzysta  

z dostępnych środków informacji na terenie szkoły  

i miasta. 

 Rozwija swoje zainteresowania i zdolności na zajęciach 

pozalekcyjnych. 
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Wychowanie patriotyczne, Polska w Europie 

 Wykonywanie prac plastyczno -technicznych 

przedstawiających lokalne i narodowe symbole. 

 Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych 

związanych ze świętami narodowymi. 

 Organizacja Rajdu Kościuszkowskiego. 

 Odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci narodowej 

połączone ze składaniem kwiatów i zapalaniem zniczy. 

 Odtwarzanie rodzinnych tradycji świątecznych  

i porównywanie ich ze zwyczajami europejskimi. 

 

 

 

 

Nauczyciele 

historii, 

poloniści, 

angliści 

nauczyciele 

plastycy, 

drużynowi 

wychowawcy, 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 zna  pieśni religijno-patriotyczne regionu oraz hymn 

państwowy, wyróżnia hymn Unii Europejskiej, 

 zna historię kraju, 

 uczestniczy w świętach patriotycznych, 

 zna położenie geograficzne kraju, nazywa i potrafi 

wskazać na mapie sąsiadów miejscowości, województwa, 

Polski, 

 zna i charakteryzuje walory krajobrazowo - przyrodnicze 

miejscowości i regionu na tle innych regionów Polski i 

Europy, 

 zna znaczenie regionu dla gospodarki polskiej 

i europejskiej, 

 zna podstawowe prawa dziecka i człowieka oraz nazwy 

instytucji powołanych do ich ochrony, 

 zna wzorce moralne XXI w. polskie i europejskie, 

 poznaje języki obce, 

 potrafi dokonać samoidentyfikacji "Jestem Podlasianinem 

Polakiem, ale i Europejczykiem". 

2. Rodzina i 

wartości  wyższe 
 Kształcenie umiejętności okazywania i odczytywania 

uczuć. 

 Kształtowanie świadomości nt. wartości wyższych, 

chrześcijańskich. 

 Uczestnictwo w praktykach chrześcijańskich – 

spotkania opłatkowe, rekolekcje, Dni Kultury 

Chrześcijańskiej itp. 

 Zapoznawanie uczniów z regułami i zasadami    

obowiązującymi w relacjach z rodziną. 

 Kształcenie umiejętności słuchania i rozmawiania. 

 Kształcenie umiejętności kultywowania tradycji 

rodzinnych. 

Nauczycie 

poloniści, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

WDŻ, 

katecheci, 

rodzice 

 dostrzega i rozumie problemy ludzi starszych, chorych, 

niepełnosprawnych i samotnych, jest gotowy do niesienia 

im pomocy.  

 zna wartości moralne (dobro, piękno, sprawiedliwość)  

i stosuje je w praktyce,  

 rozumie znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka, 

zna sposoby prawidłowego komunikowania się w 

rodzinie, umie rozwiązywać konflikty,  
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3. 

 

Zdrowie  

i bezpieczeństwo 
 Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów 

ingerencji człowieka w środowisko. 

 Prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy. 

 Włączenie się do akcji " Sprzątanie świata ". 

 Organizowanie różnego typu wycieczek 

krajoznawczych. 

 Udział w konkursach propagujących zdrowy styl życia. 

 Profilaktyka antyuzależnieniowa i realizacja założeń 

wynikających z Programu Profilaktyki Szkoły 

 Udział uczniów w zajęciach sportowych, zajęciach na 

pływalni. 

 Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych: 

realizacja programów takich jak: „Mleko w szkole”, 

„Owoce i warzywa w szkole“ dla klas  I – III. 

 Projekcje filmów i pogadanki na temat wpływu 

środków uzależniających na zdrowie i los człowieka. 

 Realizacja programów profilaktycznych. 

 Pokaz udzielania pierwszej pomocy. 

 Zapoznanie z obowiązującymi regułami, kontrola ich 

przestrzegania. 

 Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego, spotkania      

z policjantami, wycieczki, przygotowanie do egzaminu 

na kartę rowerową 

 Zapoznanie z zasadami funkcjonowania samorządu 

terytorialnego. 

 Organizowanie spotkań z policjantem (akcja - 

"Bezpieczna droga do szkoły"). 

 Organizowanie prelekcji nt. „ Odpowiedzialności 

prawnej 13-latków”. 

Dyrekcja, 

nauczyciele 

plastyki, 

przyrody,  

historii,  

j. polskiego, 

techniki, 

wychowawcy, 

pedagog 

Uczeń: 

 interesuje się przyrodą, odczuwa potrzebę kontaktu  

z przyrodą, potrafi chronić środowisko, 

 propaguje postawę i zachowania ekologiczne, 

 wie, co to znaczy zdrowy styl życia i stosuje się do niego, 

 potrafi doskonalić własną sprawność fizyczną, 

 potrafi analizować przyczyny zakłóceń stanu zdrowia 

człowieka i częściowo je diagnozować, 

 zna środki uzależniające i ich negatywny wpływ na 

zdrowie i los człowieka, 

 wie jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, 

 przestrzega reguł obowiązujących w szkole dla 

bezpieczeństwa własnego i innych, 

 zna i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, 

 potrafi zlokalizować urzędy użyteczności publicznej, 

 potrafi wypełnić proste druki i formularze, 

 rozumie, na czym polega współpraca z różnymi 

instytucjami, 

 wie jak pieszo i na rowerze poruszać się w ruchu 

drogowym, 

 jest świadomy odpowiedzialności prawnej. 
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4 Edukacja 

informacyjna 
 Ustawiczne doskonalenie techniki czytania, w tym 

czytania ze zrozumieniem. 

 Ćwiczenia kształcące umiejętność rejestrowania 

najistotniejszych treści w różnych formach. 

 Wskazywanie możliwości różnorodności edukacyjnej 

(opracowanie słuchowisk, inscenizacji, prezentacji 

komputerowych, tworzenie reklam, komiksów, 

scenografii.), 

 Poszerzanie bazy komputerowej szkoły i biblioteki 

 Systematyczne wykorzystywanie w pracy lekcyjnej 

różnych źródeł informacji. 

 Uczenie umiejętności posługiwania się podstawowymi 

urządzeniami medialnymi. 

 Organizowanie lekcji bibliotecznych i konkursów 

czytelniczych (klasowych i szkolnych). 

 Zadawanie prac długofalowych, wymagających 

gromadzenia materiałów (teczki tematyczne) i 

samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji. 

 Nauczyciele 

historii,  

j. polskiego, 

wychowawcy

, nauczyciele 

biblioteki, 

informatycy, 

rodzice 

Uczeń: 

 rozumie treść poznawanych informacji, dokonuje ich 

selekcji i rejestracji, 

 umie we właściwej formie przekazać istotne treści, 

 potrafi samodzielnie poszukiwać potrzebnych informacji, 

 umie świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze środków 

masowej komunikacji, 

 potrafi organizować pracę własną. 

5 Kultura, 

hierarchia 

wartości i 

normy 

społeczne 

 

 

 

 Kształcenie nawyków i manier zgodnych z zasadami 

dobrych obyczajów (tworzenie klasowych i szkolnych 

kodeksów dobrych manier). 

 "Plebiscyt na Najgrzeczniejszego Ucznia" - 

comiesięczne wybory, nadawanie odznaki uczniom 

wyróżnionym za dobre zachowanie 

 „Kodeks dobrych manier” - znajomość przez uczniów 

reguł klasowych oraz szkolnych, propagowanie zasad 

kultury i właściwych zachowań, stałe odwoływanie się 

do nich. 

 Udział w wyjazdach do kina, teatru, muzeum, 

filharmonii. 

Nauczyciele 

poloniści, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

świetlicy, 

Uczeń: 

 zna podstawowe zasady dobrego wychowania, 

 potrafi dostosować swoje zachowanie do sytuacji  

i miejsca, 

 umie okazać szacunek innym ludziom, 

 wie, kiedy powinien ubrać się odświętnie, 

 potrafi ocenić swoje zachowanie, 

 umie odpowiednio korzystać z osiągnięć kultury, 

 potrafi krytycznie ocenić swoje zachowanie 

 potrafi aktywnie słuchać innych, 
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 Udział w spotkaniach z ludźmi szczególnie związanymi 

z przeszłością naszego regionu, z ludźmi 

reprezentującymi różne zawody i środowiska. 

 Uczestniczy w uroczystościach szkolnych  

i środowiskowych. 

 Zapewnienie pomocy w świetlicy socjoterapeutycznej 

"Arkadia" uczniom pochodzącym z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

 Wskazywanie autorytetów, poznawanie ich drogi 

życiowej. 

 Spotkania z ciekawymi historycznie i kulturalnie 

ludźmi. 

 Poznawanie swoich mocnych stron. 

 Organizowanie spotkań umożliwiających rozwijanie 

zainteresowań uczniów. 

 Udział w projektach zewnętrznych. 

 Moje hobby - prezentacja na forum klasy i szkoły. 

 Uświadamianie uczniom, co to jest odpowiedzialność    

i jak powinien zachowywać się odpowiedzialny uczeń. 

 Umożliwienie udziału uczniom  w ustalaniu ocen  

z zachowania, oceny z przedmiotu. 

 Powierzanie zadań (funkcji) w klasie, szkole i ich 

ocena. 

 potrafi formułować komunikat "ja", 

 umie współpracować w grupie, klasie, szkole, 

 umie ponosić odpowiedzialność za podjęte decyzje, 

 potrafi programować własną karierę i dokonywać wyboru 

drogi życiowej. 

 prezentuje postawy oczekiwane społecznie, 

 rozwija swoje pasje, 

 bierze odpowiedzialność za powierzone obowiązki 
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VIII. Formy realizacji założeń programu. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

1. Praca w organizacjach działających w szkole.  Działalność Samorządów Uczniowskich, 

 Działalność Szkolnego Koła PCK, 

 Działalność Szkolnego Koła Caritas, 

 realizacja ruchu społeczno-wychowawczego - harcerstwo: działalność I Drużyny Harcerskiej „Zawisza“ 

im. Szarych Szeregów w Wysokiem Mazowieckiem oraz I Gromady Zuchowej „Młode Orły“ 

 Zajęcia w świetlicy socjoterapetycznej „Arkadia” 

 

2. Zajęcia sportowe. 
 Udział młodzieży w sekcjach sportowych. 

 Działalność Sportowego Klubu „Jedyneczka” 

 

3. Zajęcia rozwijające 
 Wychowanie do życia w rodzinie 

 Koła przedmiotowe, 

 Koła zainteresowań, 

 Zespół muzyczny, 

 Chór. 

 

4. Organizacja imprez masowych. 
 Wycieczki klasowe, 

 Wyjścia na spektakle filmowe, 

 Wyjazdy do teatru, 

 Dyskoteki szkolne. 

 

5. Organizacja i propagowanie konkursów i 

zawodów sportowych. 

 Udział uczniów w konkursach wiedzy,, 

 Udział młodzieży w zawodach sportowych. 



IX. Zadania nauczyciela wychowawcy 

Lp. Zadanie Formy realizacji Metody ewaluacji 

1. Przestrzeganie prawa 

w realizacji funkcji 

wychowawczej. 

 

 Znajomość aktualnych dokumentów dotyczących wychowania: Konstytucji RP, Ustawy   

o Systemie Oświaty, Praw Dziecka, Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły. 

 Opracowanie i realizacja planu wychowawczego w oparciu o w/w dokumenty. 

 Opracowanie oferty zajęć umożliwiającej rozwój zainteresowań dzieci, jej modyfikowanie 

i wzbogacanie. 

Rozmowy, ankieta, sprawozdania 

okresowe, obserwacja. 

2. 

 

Integracja zespołu 

klasowego. 
 Stwarzanie optymalnych warunków do tego, aby wszyscy członkowie grupy czuli się      

w niej dobrze. 

 Poznanie układu socjometrycznego klasy. 

 Wzmacnianie prospołecznych postaw, praca nad niewłaściwymi zachowaniami               

w kierunku pozytywnych zmian. 

 Integracja zespołu klasowego poprzez zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, wyjścia do kina, 

teatru, ogniska, spotkania. 

 Rozwój umiejętności komunikacyjnych, asertywnych, empatii, radzenia sobie ze stresem  

i agresją - ćwiczenia. 

Monitorowanie zachowań klasy      

i wybranych uczniów  w rożnych 

sytuacjach szkolnych i poza 

szkolnych, zapisy w zeszycie 

spostrzeżeń. 

 

3. 

 

Budowanie 

autorytetu 

wychowawcy. 

 Postawa życzliwości, otwartości, sprawiedliwości i wiarygodności. 

 Dostrzeganie w uczniach ich dobrych stron. 

Obserwacje, rozmowy z uczniami   

i rodzicami, ankieta. 

4. 

 

Kształtowanie 

postaw społecznych, 

patriotycznych. 

 Aktywizacja dzieci do uczestnictwa w życiu szkoły, pracy w Samorządzie Uczniowskim   

i zajęciach pozalekcyjnych. 

 Odpowiedzialność za wygląd klasy, mienie szkoły,  świadome wypełnianie obowiązków 

przyjętych na siebie, przestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i ceremoniału. 

 Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 

 

Monitoring działań, zeszyt 

spostrzeżeń. 

5. Troska o zdrowie 

fizyczne i psychiczne 

uczniów. 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem, psychologiem, 

pielęgniarką. Zapoznawanie się ze stanem zdrowia wychowanków. 

 Informowanie rodziców o niepokojących zjawiskach. 

Analiza dokumentów. 
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 Edukacja zdrowotna ujęta w planie wychowawczym. 

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspakajania potrzeb niezbędnych dla 

wszechstronnego rozwoju i zdrowia. 

 Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz 

wzmacnianie właściwych zachowań. 

6. Psychologiczno -      

pedagogiczne 

wsparcie rozwoju 

ucznia 

 Diagnozowanie sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i bytowej ucznia we współpracy    

z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MOPS, GOPS, Miejską Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Wnioskowanie do dyrekcji o przydzielenie właściwej formy pomocy. 

 Monitorowanie postępów ucznia. 

Analiza dokumentów, rozmowa      

z uczniem, wywiad z rodzicami, 

obserwacja, analiza postępów 

ucznia, wykorzystanie informacji 

pochodzących od instytucji 

wspierających rozwój dziecka. 

7. 

 

Współpraca 

z rodzicami. 
 Przedstawienie  koncepcji pracy szkoły  rodzicom i ich akceptacja. 

 Organizowanie ciekawych wywiadówek klasowych. 

 Pedagogizacja rodziców na zebraniach ogólnych. 

 Aktywizacja rodziców do współpracy (trójki klasowe). 

 Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym - uwzględnienie ich uwag. 

  Prowadzenie korespondencji z rodzicami w sposób rzetelny, nie zniechęcający do 

nauczycieli i szkoły. 

 Służenie pomocą w sprawach wychowawczych. 

Obserwacje wywiadówek, , 

protokoły spotkań z rodzicami, 

rozmowy z rodzicami, listy 

obecności, analiza dokumentów. 

8. 

 

Doskonalenie 

umiejętności 

wychowawczych. 

 Udział w konferencjach metodycznych dla wychowawców. 

  Znajomość i doskonalenie nowoczesnych technik wychowawczych ( kursy, warsztaty, 

literatura). 

 Udział w zespołach samokształceniowych. 

 

Poświadczenia udziału 

w szkoleniach. 

9. 

 

Prowadzenie 

dokumentacji 

wychowawcy. 

 Sporządzenie planu wychowawczego dla klasy z uwzględnieniem planu wychowawczego 

szkoły. 

 Ciekawy sposób prowadzenia lekcji wychowawczych. 

 Prowadzenie zeszytu spostrzeżeń, dziennika, arkuszy ocen 

Dokumentacja pracy dydaktycznej 

i wychowawczej. 
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X. Zwyczaje i obyczaje szkolne 
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem posiada własny ceremoniał szkolny związany z kalendarzem roku szkolnego. 

Uroczyste akademie: Stałe imprezy szkolne: 

Rozpoczęcie roku szkolnego, 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

Święto Komisji Edukacji Narodowej, 

Święto Odzyskania Niepodległości – 11 listopada, 

Święto Konstytucji 3 Maja, 

Pożegnanie absolwentów szkoły, 

Zakończenie roku szkolnego. 

 

Andrzejki, 

Mikołajki, 

Jasełka - dzielenie się opłatkiem, 

Choinki szkolne, 

Tłusty czwartek, 

Walentynki, 

Dzień Ziemi, 

Dzień Dziecka. 

 

XI. Zasady współpracy wychowawczej szkoły z rodzicami. 

 

Szkoła: 

  wspiera funkcje wychowawcze rodziny, 

 rozpoznaje oczekiwania rodziców, bierze pod uwagę ich 

opinie przy planowaniu pracy wychowawczej, 

 dostarcza rodzicom rzetelnej informacji o dziecku, 

 pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

 prowadzi  pedagogizację rodziców  uwzględniając ich 

oczekiwania, umożliwia konsultacje w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Rodzice: 

 pomagają szkole w realizacji działań wychowawczych i 

organizacyjnych, 

 regularnie kontaktują się ze szkołą, 

 służą swoją wiedzą i umiejętnościami, 

 pomagają przy organizowaniu wyjazdów, wycieczek, imprez 

środowiskowych i szkolnych, 

 biorą udział w zebraniach rodzicielskich i w posiedzeniach 

Rady Rodziców. 
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XII. Wizja absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. 
 

Absolwent pierwszego etapu edukacyjnego 

1. Coraz lepiej orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu: domu i szkole. Zdobytą wiedzą i nabytymi umiejętnościami posługuje się w życiu 

codziennym. W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady kulturalnego komunikowania się, umie zwracać się do innych, formułuje 

pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. 

2. Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska, sytuacje i działania ludzi zachodzące w najbliższym otoczeniu. Swobodnie 

współpracuje z osobami dorosłymi w swoim codziennym życiu. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów 

podejmować działania w sposób planowy.  Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. 

3. Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej. 

4. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia w historii Polski. 

5. Potrafi odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań. 

6. Stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny. Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, 

niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. 

7. Przestrzega norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania złe i dobre, rozumie obowiązek podejmowania właściwych 

zachowań. 

Absolwent II etapu edukacyjnego 

1. Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwija swoje pasje i zainteresowania. 

2. Ma szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi, ale i dla 

całego społeczeństwa. 

3. Umie rzetelnie pracować, ma szacunek dla pracy innych ludzi, jest zaradny i odpowiedzialny. 

4. Jest aktywny i twórczy - potrafi zaprezentować i obronić własne zdanie szanując innych, którzy mają odmienne poglądy. 

5. Odpowiedzialnie funkcjonuje w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumie ideały demokracji, tolerancji, wolności. 

6. Potrafi i chce podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia. 

7. Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję regionu i kraju. 

8. Potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji, umie oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym 

wzorcom upowszechnianym przez środki masowego przekazu. 

9. Jest wrażliwy na piękno natury i otaczającą go przyrodę, w której wszystko jest powiązane, a człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie tej 

harmonii. 

10. Ma szerokie zainteresowania i pasje poznawcze. 


