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Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, 

rozwijaniem wrażliwości, a także odkrywaniem własnych możliwości, talentów, 

mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. 

Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, 

trudnościami i negatywnymi emocjami.  

Jest więc i budowaniem człowieczeństwa. 

H.Rylke 
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Szkolny Program Wychowawczy  opracowany został na podstawie: 

 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989, 

 Ustawy o systemie oświaty,  

 Ustawy Karta Nauczyciela, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

 Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 

 Statutów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Podstawa prawna: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Art. 48 ust.1 

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać                                           

stopień dojrzałości dziecka, a także wolność sumienia i wyznania oraz jego przekonania. 

Art.53ust.3 

Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.  Przepis art. 

48 ust.1 stosuje się odpowiednio. 

Art.53ust.4 

Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania                                                 

w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. 

Art.70ust.1 

Każdy ma prawo do nauki. Nauka do osiemnastego roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania szkolnego obowiązku określa ustawa. 

Art.70ust.4 

Władze publiczne zapewniają powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają system indywidualnej                     

pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa. 

Art.72ust.1 

Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę dziecka. Każdy ma prawo wymagać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 
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Konwencja o Prawach Dziecka 

Art.3 

1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy,                 

władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. 

2. Państwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra,                    

biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych,                                   

i w tym celu będą podejmowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne. 

3. Państwa-Strony czuwają, aby instytucje, służby oraz inne jednostki odpowiedzialne za opiekę lub ochronę dzieci dostosowały się do norm 

ustanowionych przez kompetentne władze, w szczególności w dziedzinach bezpieczeństwa, zdrowia 

Art. 4 

Państwa - Strony podejmą wszelkie właściwe działania ustawodawczo-administracyjne oraz inne dla realizacji praw uznanych w konwencji. 

 

 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami 

  Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi                                        

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym 

Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system 

wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości 

kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania 

obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.  

Art. 1   

System oświaty zapewnia w szczególności pkt. 1,2,4, 5a i 6. 

1. Realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, 

odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.  

2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.  

4. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki 

psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. 

    5a.  Opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania   zindywidualizowanego procesu kształcenia, form                          

i programów nauczania  

6. Opiekę nad uczniami szczególnie zdolnymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych form i programów nauczania,  

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2008&qplikid=548#P548A2
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2008&qplikid=1585#P1585A2
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Art. 4   

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 z późniejszymi zmianami                                                             
Art. 6 

Nauczyciel obowiązany jest:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras i światopoglądów. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół    

     W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa  oraz szkoła  na III  etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich 

dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej 

wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa                    

w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,              

a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej i gimnazjum jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku 

dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

 

Rządowy program – „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014 – 2016 (KONTYNUACJA) 

Cel główny: 

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach 

i placówkach. 
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Cele szczegółowe: 

1.    Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki 

2.    Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży 

3.    Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 
 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowany przez nauczycieli, 

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie 

treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie                   

i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele 

wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. Konieczne jest podejmowanie przez nauczycieli działań 
mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 

 

 

 

Cel ogólny podejmowanej przez naszą szkołę działalności wychowawczej: 
 

 wspieranie dziecka – ucznia w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie przez niego dojrzałości 

 fizycznej (zdrowy, sprawny), 

 psychicznej (świadomy, odpowiedzialny), 

 społecznej (zaradny w pełnionych rolach), 

 moralnej (wybiera postawy związane z dobrem i prawdą), 

 duchowej (kieruje się wartościami, nadaje sens własnemu życiu). 

 

 

http://men.gov.pl/index.php/2014-11-28-08-11-26/kreowanie-zdrowego-bezpiecznego-i-przyjaznego-srodowiska-szkoly
http://men.gov.pl/index.php/2014-11-28-08-11-26/zapobieganie-problemom-i-zachowaniom-problemowym-dzieci-i-mlodziezy
http://men.gov.pl/index.php/2014-11-28-08-11-26/promowanie-zdrowego-stylu-zycia-wsrod-dzieci-i-mlodziezy
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Sylwetka absolwenta 

Uczeń kończący Zespół Szkół w Ciosańcu będzie dobrze funkcjonować w swoim środowisku, w domu i w szkole. Będzie pogodny,                    

z pozytywnym, choć nie bezkrytycznym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. Będzie traktować zdobywanie wiedzy jako podstawę 

własnego rozwoju. Niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech 

uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

ABSOLWENT BĘDZIE: 

 

 AKTYWNY -  ŚWIADOMY  

 

1. Ma poczucie własnej wartości i potrafi zadbać o swoje potrzeby. 

2. Analizuje i wyraża swoje myśli i uczucia 

3. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne.  

4. Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, regionu, narodu, kraju oraz wartości religijne. 

5. Jest aktywny w działaniach na rzecz lokalnego środowiska.   

6. W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka. 

7. Umiejętnie współpracuje w grupie i nawiązuje pozytywne kontakty. 

8. Poszerza swoją wiedzę i rozwija umiejętności. 

 SAMODZIELNY – ODPOWIEDZIALNY 

 

1. Jest przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. 

2. Posiada umiejętność wartościowania i oceny własnych zachowań. 

3. Rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie.   

4. Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce. 

5. Nawiązuje życzliwe relacje z innymi; potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej. 

6. Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę; angażuje się w działania na rzecz innych. 

7. Dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z jego zasobów. 

8. Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; jest dumny z bycia Polakiem                   

i Europejczykiem.  

9. Potrafi należycie wartościować i wykorzystać dostępne informacje. 

10. Umie oceniać swoje możliwości, odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania; jest twórczy i pracowity. 

11. Potrafi planować własną przyszłość. 



 8 

Treści  wychowawcze                  
 

Treści są podporządkowane funkcji wspierającej rozwój ucznia poprzez realizację wybranych zadań w szkole podstawowej                               

i gimnazjum. 

 
1. Rozwój człowieka (dziecka) w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym; odpowiedzialność za rozwój                               

i samowychowanie. 

2. Portret psychologiczny – jaki jestem? 

3. Człowiek jako osoba; natura i godność człowieka. 

4.  Relacje w rodzinie, wzajemne uczucia. 

5. Relacje z rówieśnikami; komunikacja interpersonalna, współdziałanie, rozwiązywanie konfliktów. 

6. Koleżeństwo, przyjaźń. 

7. Społeczność szkolna; prawa dziecka – ucznia, normy i zasady społeczne; samorządność. 

8. Pełnienie ról społecznych. 

9. Formy społecznej aktywności; praca dla dobra wspólnego i na rzecz innych. 

10. Akcje pomocy potrzebującym; działalność charytatywna. 

11. Zasady etyczne w życiu społecznym. 

12.  Wskazania moralne; odpowiedzialność za dokonywane wybory w różnych sytuacjach życiowych.  

13. Wartości ogólnoludzkie i ich hierarchizacja. 

14. Wpływ środowiska na człowieka i człowieka na środowisko. 

15. Korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku naturalnym; degradacja środowiska  i jej wpływ na zdrowie człowieka. 

16. Sposoby ochrony przyrody. 

17. Odpowiedzialność za własne zwierzęta. 

18. Działania proekologiczne. 

19. Zagrożenia cywilizacyjne. 

20. Style życia człowieka a zdrowie. 

21. Higiena na co dzień. 

22. Prawidłowe zachowania żywieniowe i problematyka zaburzeń odżywiania  

23.  Aktywność ruchowa, sport i rekreacja. 

24. Prawidłowa organizacja czasu wolnego; wypoczynek czynny. 

25.  Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu. 

26. Przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych. 

27. Formy pomocy dla osób eksperymentujących i uzależnionych. 

28. Troska o własne bezpieczeństwo; odpowiedzialność za życie i zdrowie. 
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29. Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach. 

30. Dojrzewanie; kryteria  dojrzałości. 

31. Problemy i trudności okresu dojrzewania. 

32. Przygotowanie do życia rodzinnego i  odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

33. Korzystanie z pomocy służby zdrowia. 

34. Dawanie i przyjmowanie wsparcia; asertywność. 

35. Osoby chore, starsze, niepełnosprawne i ich potrzeby. 

36. Stres, frustracja, negatywne emocje; radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 

37. Agresja i przemoc; formy terapii i resocjalizacji. 

38. Rola mass mediów i stosowane przez nie zabiegi socjotechniczne. 

39. Tożsamość narodowa. 

40. Szacunek dla symboli narodowych i własnego państwa. 

41. Obowiązki wobec ojczyzny; patriotyzm. 

42. Ważne wydarzenia społeczne i państwowe. 

43. Polskie dziedzictwo kulturowe. 

44. Wybitni Polacy i ich osiągnięcia. 

45. Polska w Europie; związki z innymi państwami. 

46. Współpraca w zintegrowanej Europie; organizacje, instytucje, stowarzyszenia. 

47. Historia i współczesność własnego regionu. 

48. Tradycje, zabytki i kultura regionalna. 

49. Działania na rzecz społeczności lokalnej. 

50. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień oraz indywidualnych predyspozycji zawodowych. 

51. Orientacja zawodowa; lokalny rynek pracy. 

52. Wybór dalszego kształcenia i zawodu; poradnictwo zawodowe w Polsce. 

53. Praca i jej wartość dla człowieka. 

54. Harmonijne współdziałanie  i współistnienie w społeczeństwie. 

55. Rozstrzyganie wątpliwości i problemów zgodnie z przyjętą hierarchią wartości i dobrem wspólnym. 
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Stałe uroczystości  i  imprezy szkolne o charakterze wychowawczym i kulturalnym 

 

 Ceremoniał szkolny: 

 

 Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

 Dzień Edukacji Narodowej - ślubowanie klas pierwszych, 

 Wybory do Samorządu Szkolnego, 

 Święto Odzyskania Niepodległości, 

 Powitanie wiosny,  

 Obchody  Konstytucji 3 Maja,  

 Szkolny Dzień Profilaktyki, 

 Dzień Dziecka - Dzień Sportu Szkolnego, 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego – pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum. 

 

    Kultywowanie tradycji: 

           

 Andrzejki, 

 Odwiedziny Mikołaja, 

 Boże Narodzenie - Szkolne kolędowanie, Wigilie klasowe, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Dzień Matki i Ojca. 

                    Programy ekologiczne: 

 Sprzątanie Świata,      

 Dzień Ziemi , 

 Dzień Drzewa, 

 Program Ptaki, 

 Program gminny - Zbieramy baterie. 

     

   Programy  i przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne: 

 

                       Załącznik: Harmonogram uroczystości szkolnych w Zespole Szkół w Ciosańcu 

Załącznik: Programy realizowane z uczniami przez pedagoga szkolnego 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE -  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, ZESPÓŁ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

                                     

HASŁO 

 

                                                                                                   

ZADANIA  KIERUNKOWE 

                                                                                         

POŻĄDANE  EFEKTY  PODEJMOWANYCH  

DZIAŁAŃ 

 

INTEGRACJA 

 

 

 

 

 

  Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są 

niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi                

i dorosłymi. 

 Poznanie zasad funkcjonowania w przedszkolu. 

 Budowanie poczucia akceptacji i przynależności. 

 Nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania się. 

 

                                                                                   

Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach                       

i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych. 

W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach 

życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich 

zachowań. 

Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko                

i adres zamieszkania: wie, komu może podawać takie 

informacje. 

 

ROZWÓJ 

OSOBOWY 

 

 Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego 

dziecka. 

 Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych 

poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności                        

i samodzielności, a także kształtowanie tych 

umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

 Kształtowanie poczucia własnej wartości, umiejętne 

radzenie sobie z emocjami, zaspakajanie potrzeb. 

 Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej                 

i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych 

możliwościach fizycznych i intelektualnych. 

  

Radzi sobie samodzielnie lub przy pomocy dorosłego    

z podejmowanymi zadaniami.                                        

Chętnie włącza się do zabaw, zajęć i wspólnej zabawy. 

Chętnie wykorzystuje nowo poznane wiadomości                   

i umiejętności w praktyce. 

Jest wrażliwy i otwarty na otaczający świat.  

Potrafi się odnaleźć w grupie rówieśniczej. 

Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami                            

i znanymi dorosłymi. 

W sytuacjach trudnych (złego samopoczucia, nastroju, 

lęku) potrafi zaufać bliskim dorosłym i wyrazić swoje 

potrzeby. 
 

 

ZDROWIE 

 

 Troska o zdrowie dzieci  i ich sprawność   fizyczną;  

 zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  i grach   

sportowych. 

 Nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie. 

 

Dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się                          

w zasadach zdrowego żywienia. 

Wie, jak trzeba zachowywać się w sytuacjach 

zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc; umie o nią  

prosić. 
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 Troska o bezpieczeństwo własne i innych, 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

 Ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. 

 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków 

higienicznych i kulturalnych. 

Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach 

i korzystaniu ze środków transportu. 

Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin                  

oraz zwierząt i unikania ich. 

Wie, że może samodzielnie zażywać lekarstwa, ale pod 

kontrolą dorosłego oraz stosować środki chemiczne                   

(np. środki czystości). 

Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie 

wolny czas w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, 

gdzie może się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. 

Potrafi samodzielnie umyć ręce, ubrać się, skorzystać            

z toalety. 

Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 

Zna i przestrzega zasad dotyczących bezpieczeństwa           

w różnych sytuacjach. 

Stosuje zasady ruchu drogowego „ Jestem ostrożny”. 

Potrafi powiedzieć „nie” w określonych sytuacjach. 
 

 

PATRIOTYZM 

 

 Poznanie narodowych, religijnych i rodzinnych  

tradycji. 

 Uczestnictwo w ważnych uroczystościach narodowych 

i imprezach szkolnych 

 

Zna i szanuje symbole narodowe. 

Poznaje ważne wydarzenia z dziejów Ojczyzny. 

Godnie uczestniczy w organizowanych 

uroczystościach. 

Kultywuje rodzinne, regionalne, religijne i narodowe 

tradycje. 
 

 

AKTYWNOŚĆ 

PROSPOŁECZNA 

 

 Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności 

społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty 

mieszkańców i wspólnoty narodowej). 

 Wywiązywanie się z ról społecznych: dziecka                  

w rodzinie, ucznia, kolegi. 

 Troska o naturalne środowisko: działalność 

ekologiczna. 

 Angażowanie w działania na rzecz innych. 

Dziecko aktywnie włącza się w życie zespołu. 
Podejmuje działania proekologiczne. 

Pomaga kolegom potrzebującym pomocy. 

Jest wrażliwy na zło wyrządzane innym. 
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I  ETAP  EDUKACYJNY – klasy  I – III 
 

 

                                      

HASŁO 

 

                                                                                                    

ZADANIA  KIERUNKOWE 

                                                                                     

POŻĄDANE  EFEKTY  PODEJMOWANYCH  

DZIAŁAŃ 

 

INTEGRACJA 

 

 

 

 

 Poznanie zasad  funkcjonowania w szkole. 

 Budowanie poczucia akceptacji i przynależności. 

 Nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania się. 

 

Uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i potrafi z nią 

współpracować. 

Uczeń zna zasady i  normy zachowania i według nich 

postępuje. 

Uczeń wie jak komunikować się z rówieśnikami                     

i dorosłymi. 

Uczeń zna konsekwencje nieodpowiednich zachowań. 

 

 

ROZWÓJ 

OSOBOWY 

 

 

 

 

 Kształtowanie poczucia własnej wartości. 

 Umiejętne radzenie sobie z emocjami. 

 Zaspokajanie potrzeb; pomoc w osiąganiu sukcesów. 

 

 

 

Uczeń zna swoje mocne i słabe strony; potrafi  przy 

pomocy dorosłych nad nimi pracować. 

Interesuje się nauką szkolną. 

Chce się uczyć. 

Troszczy się o siebie; potrafi zwrócić się o pomoc                

i korzystać z rad i wskazówek. 

 

 

ZDROWIE 

 

 Nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie. 

 Troska o bezpieczeństwo własne i innych. 

 Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. 

 Ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. 

 

Dba o swoją higienę, poznaje i stosuje zasady 

racjonalnego odżywiania i odpowiedniego spędzania 

czasu wolnego. 

Rozumie znaczenie profilaktyki zdrowotnej. 

Zna i przestrzega zasad dotyczących bezpieczeństwa           

w różnych sytuacjach. 

Stosuje zasady ruchu drogowego. 

Jest ostrożny, potrafi powiedzieć „nie” w określonych 

sytuacjach. 
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PATRIOTYZM 

 

 Poznanie rodzinnych i narodowych tradycji. 

 Uczestnictwo w ważnych uroczystościach 

narodowych, państwowych i religijnych. 

 

 

Zna  i szanuje symbole narodowe. 

Poznaje ważne wydarzenia z dziejów  ojczyzny; godnie 

uczestniczy w organizowanych uroczystościach. 

Kultywuje rodzinne, regionalne, religijne i narodowe 

tradycje. 

 

 

AKTYWNOŚĆ 

PROSPOŁECZNA 

 

 Wywiązywanie się z ról społecznych: dziecka                     

w rodzinie, ucznia, kolegi. 

 Troska o naturalne środowisko; działalność 

ekologiczna. 

 Angażowanie w działania na rzecz innych. 

 

Uczeń aktywnie włącza się w życie klasy i szkoły. 

Podejmuje działania proekologiczne. 

Pomaga kolegom i dorosłym potrzebującym pomocy. 

Bierze udział w akcjach charytatywnych. 
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II ETAP EDUKACYJNY – klasy  IV - VI 
 

 

HASŁO 

 

                                                                                                  

ZADANIA  KIERUNKOWE 

                                                                                           

POŻĄDANE  EFEKTY  PODEJMOWANYCH  

DZIAŁAŃ 

 

INTEGRACJA 

 

 

 

 

 Prawidłowe funkcjonowanie w szkole, w grupie                    

i efektywne w niej działanie.  

 Przestrzeganie norm współżycia społecznego.  

 

 

 

Uczeń ma poczucie przynależności do klasy  i szkoły; 

respektuje zapisy statutu.  

Uczeń potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej  i jest 

współodpowiedzialny  za wspólne działania. 

Zna i stosuje zwroty grzecznościowe. 

Zna i rozumie pojęcia: obowiązek, tolerancja, godność. 

Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje 

im to w codziennym zachowaniu. 

 Współorganizuje uroczystości szkolne.  

Uczestniczy w akcjach podejmowanych przez 

samorząd. 
 

 

ROZWÓJ 

OSOBOWY 

 

 

 

 

 Dostrzeganie i prezentowanie swoich mocnych stron. 

 Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych. 

 Kształtowanie postaw moralnych. 

 Krytyczne korzystanie z różnych źródeł informacji -  

kwestia manipulacji. 

 Poznanie dokumentów określających prawa człowieka, 

dziecka, ucznia (Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka, Statut 

Szkoły). 

 Kształcenie umiejętności samooceny własnej pracy, 

potrzeb i możliwości. 

 Rzetelne wypełnianie obowiązków  – wiedza,  

umiejętności i postawy przepustką do dobrej 

przyszłości. 

 

 

Ma świadomość swoich wad i zalet i stara się nad nimi 

pracować. 

Rozwija swoje zdolności i zainteresowania; uczestniczy 

w programach, konkursach, turniejach, organizacjach, 

kołach zainteresowań. 

Zna techniki skutecznego uczenia się. 

Potrafi otwarcie i grzecznie  wyrazić swoje prośby, 

sądy i oczekiwania. 

Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych                            

i odpowiednio na nie reaguje. 

Jest gotowy ponieść konsekwencje za swoje czyny, 

słowa, postawy. 

Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców 

proponowanych przez środki masowego przekazu. 

Zna i upowszechnia prawa i obowiązki dziecka-ucznia 

zawarte w Statucie Szkoły. 

Jest zainteresowany samopoznaniem siebie,                      

swoich zdolności, zainteresowań i predyspozycji. 
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Potrafi przewidzieć konsekwencje nietrafnych 

wyborów. 

 

ZDROWIE 

 Uczenie nawyków zdrowego stylu życia i prawidłowej 

organizacji czasu wolnego. 

 Wyrabianie właściwego (także krytycznego) stosunku 

do mediów, reklam, gier komputerowych. 

 Wskazywanie zagrożeń i pozytywnej roli środków 

masowego przekazu. 

 Uświadamianie skutków zachowań ryzykownych. 

 Pomoc w trudnych sytuacjach sobie i innym. 

 Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia 

wolnego od używek. 

Zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia. 

Umiejętnie radzi sobie ze stresem i napięciem                       

w trudnych sytuacjach. 

Jest świadomy zagrożeń płynących ze środków 

masowego przekazu. 

Potrafi zwrócić się o pomoc w wypadku kłopotów 

szkolnych i rodzinnych. 

W  odpowiedni sposób spędza czas wolny, zachęca 

innych do zdrowego i bezpiecznego stylu życia. 

 

 

PATRIOTYZM 

 

 Kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości 

obywatelskiej.  

 Zrozumienie swojej przynależności do środowiska 

lokalnego, narodu i  państwa. 

 Pogłębianie wiedzy o kulturze i historii Polski i Europy 

 

Zna i szanuje symbole narodowe. 

Interesuje się swoją ojczyzną,  jej historią, 

współczesnością, problemami i osiągnięciami. 

Bierze aktywny udział w uroczystościach z  okazji 

świąt narodowych i państwowych oraz w imprezach 

szkolnych i regionalnych. 

Z szacunkiem odnosi się do wartości  i tradycji 

religijnych, rodzinnych, narodowych i europejskich. 

 

 

AKTYWNOŚĆ 

PROSPOŁECZNA 

 

 Kształtowanie postaw demokratycznych w ramach 

działalności samorządu szkolnego i klasowego. 

 Organizowanie imprez klasowych i szkolnych   

zgodnie z harmonogramem. 

  Działania na rzecz lokalnego środowiska - 

przyrodniczego i społecznego. 

 Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa  

      obywatelskiego. 

 

Stara się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki 

i angażować się w sprawy społeczności szkolnej. 

Dba o wystrój klasopracowni i korytarzy szkolnych; 

uczestniczy w szkolnych imprezach. 

Aktywnie włącza się w działania na rzecz ekologii; 

stara się stosować jej przesłania w życiu codziennym. 

Angażuje się w działania na rzecz innych. 

Bierze udział w akcjach charytatywnych. 

Wykorzystuje swoje zdolności i umiejętności do 

promowania siebie i szkoły oraz lokalnego środowiska. 
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III ETAP EDUKACYJNY – klasy  I – III GIMNAZJUM 
 

                                       

HASŁO 

 

                                                                                                

ZADANIA  KIERUNKOWE 

                                                                                         

POŻĄDANE  EFEKTY  PODEJMOWANYCH  

DZIAŁAŃ 

 

 

SAMODZIELNOŚĆ 

I  PRACA NAD 

SOBĄ 

 

 Kształtowanie umiejętności podejmowania trafnych 

decyzji i wyborów – samodzielność = 

odpowiedzialność. 

 Człowiek we współczesnym świecie. 

 Wdrażanie do kierowania się wartościami w życiu 

codziennym. 

 Pomoc uczniom w procesie ugruntowywania się – 

wiara w siebie. 

 Wspieranie młodego człowieka w rozwoju ku 

dojrzałości i odpowiedzialności. 

 

Uczeń rozumie konsekwencje podejmowanych przez 

siebie  i grupę decyzji i wyborów. 

Zna skutki łamania prawa przez nieletnich. 

Jest wrażliwy na zagrożenia dotykające człowieka we 

współczesnym świecie. 

Jest świadomy wpływu mediów na własne 

funkcjonowanie. 

Poszukuje pozytywnych wzorców; przestrzega zasad 

etycznych na co dzień. 

 

 

ZDROWIE 

 

 Zdobywanie i stosowanie wiedzy nt. biologii                       

i psychologii człowieka. 

 Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie                     

i bezpieczeństwo własne i innych. 

 Unikanie zagrożeń – realizacja programów 

prozdrowotnych i profilaktycznych 

 Wyrabianie właściwego (także krytycznego) stosunku 

do mediów, reklam, gier komputerowych. 

 Wskazywanie zagrożeń i pozytywnej roli środków 

masowego przekazu. 

 Wdrażanie do rozumienia ekologii w szerokim 

kontekście. 

 Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia 

wolnego od używek 

 Kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie. 

 

 

Jest świadomy swojego stanu fizycznego                              

i psychicznego. 

Nabywa umiejętności radzenia sobie ze swoimi 

emocjami i unikania sytuacji ryzykownych. 

Jest świadomy zagrożeń płynących ze środków 

masowego przekazu. 

Zdaje sobie sprawę z wpływu człowieka na środowisko 

naturalne. 

Wartościuje zachowania wobec natury. 

Prowadzi zdrowy i bezpieczny styl życia wolny od 

używek, zachęca innych do takiego stylu 

Jest odpowiedzialny za własne zdrowie. 
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PATRIOTYZM           

I   POCZUCIE 

WSPÓLNOTY  

 

 Czynne uczestnictwo w uroczystościach i imprezach    

o charakterze patriotycznym i społecznym. 

 Podejmowanie ważnych ról społecznych. 

 Poszanowanie dobra wspólnego. 

 Praca na rzecz szkoły i lokalnego środowiska. 

 Rozumienie zagadnienia tożsamości i globalizacji. 

 

Jest zaangażowany w działania integrujące społeczność 

mikro i makro. 

Podejmuje się zadań służących rodzinie, rówieśnikom           

i społeczeństwu. 

Zdobywa i pogłębia wiedzę i świadomość na temat 

ważnych zagadnień współczesnego świata. 

Rozumie pojęcie współczesnego patriotyzmu: 

twórcza aktywność, rzetelna praca, działania na rzecz 

innych. 

 

 

 

 

TOLERANCJA 

 

 Kształtowanie postaw akceptacji dla odmienności – 

unikanie stereotypów. 

 Zachowania empatyczne i charytatywne. 

 Prawa człowieka i obywatela. 

 

Z szacunkiem odnosi się do każdego człowieka. 

Posiada umiejętności potrzebne w kontaktach z innymi 

ludźmi 

Potrafi wczuć się w sytuację innych i podjąć 

konstruktywne działania 

 

 

PLANOWANIE 

PRZYSZŁOŚCI 

 

 Preorientacja zawodowa. 

 Kształcenie umiejętności samooceny własnej pracy, 

potrzeb i możliwości. 

 Rzetelne wypełnianie obowiązków  – wiedza,  

umiejętności i postawy przepustką do dobrej 

przyszłości. 

 Przygotowanie ucznia do świadomego wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

 Planowanie przyszłości zawodowej. 

 

 

Jest zainteresowany samopoznaniem siebie, swoich 

zdolności, zainteresowań i predyspozycji. 

Zna kryteria podejmowania decyzji o dalszym 

kształceniu i wyborze zawodu. 

Potrafi przewidzieć konsekwencje nietrafnych 

wyborów. 

Uczestniczy w dniach otwartych szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

  

 

 
 

 



 19 

 

 

SPOSOBY  I  METODY REALIZACJI TREŚCI WYCHOWAWCZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CIOSAŃCU 
 

 

FORMY REALIZACJI ZADAŃ 

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

SPOSOBY EWALUACJI 

 Realizacja zajęć z wychowawcą, 

 zajęcia z pedagogiem szkolnym, 

 spotkania z pedagogiem, psychologiem, 

specjalistą ds. doradztwa zawodowego, 

 spotkania z policją, strażą miejską, 

 apele okolicznościowe, 

 imprezy klasowe i szkolne, 

 działalność organizacji szkolnych i kół 

zainteresowań, 

 zajęcia pozalekcyjne, 

 wyjścia pozaszkolne, 

 wycieczki, biwaki, 

 kontakty z rodzicami, 

 stałe formy współpracy z rodzicami,  

 współpraca z Poradnią Psychologiczno -

Pedagogiczną, 

 współpraca z różnymi podmiotami środowiska, 

 spotkania z pielęgniarką środowiskową, 

 współpraca z poradnią lekarzy rodzinnych 

 praca zespołowa uczniów, 

 prezentacja osiągnięć uczniów, 

 prowadzenie kroniki szkolnej i kroniki 

Samorządu Szkolnego oraz strony szkoły 

 współpraca z Domem Kultury i Biblioteką                

w Ciosańcu 

 Dni  Promocji Zdrowia i Profilaktyki   

 

 

    wychowawcy klas 

    pedagog 

    nauczyciele 

    rodzice 

     Rada Rodziców 

    pracownicy niepedagogiczni  

    specjaliści z różnych dziedzin 

    pielęgniarka 

    policja 

 

    straż miejska 

 

 

   wychowawcy klas, bibliotekarz szkolny 

 

   pedagog  

 

         rozmowa 

         sondaż 

         ankieta 

         obserwacja 

         techniki socjometryczne 

         testy 

         dyskusja 

         analiza sytuacji 
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 
  

 Wychowawcy, w oparciu o cele wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze, mając na uwadze wzorzec absolwenta, przygotowują 

działania odpowiednie dla klasy i opracowują plan wychowawcy klasowego, uwzględniając w nim zadania kierunkowe szkoły przyjęte do 

realizacji na dany etap edukacji. 

 

Zadania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze są realizowane przez wszystkich pracowników szkoły.  

 

 

Jednym z celów wychowania jest stworzenie systemu wartości, który stanowi fundament życia młodego człowieka.                                      

Dlatego też w bieżącym roku szkolnym wszyscy nauczyciele zostali zobligowani w swoich działaniach do zwiększenia nacisku na 

wychowanie do życia wartościami, które ma przygotować ucznia do pokonywania trudności oraz dokonywania dobrych                                       

i odpowiedzialnych wyborów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Wychowawczy dokonał analizy i modyfikacji Szkolnego Programu Wychowawczego w dniach  6 – 7 września  2016r. 

W programie dokonano zmian zgodnie z ustawą i rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2015r. 
 

 

Program został przyjęty do realizacji uchwałą nr  .............................  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w dniu 13 września 2016r. 


