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WSTĘP
Wstęp
Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy
uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniow oraz potrzeby wynikające ze specyfiki
srodowiska szkoły. Nauczyciele powinni dązyc do wszechstronnego rozwoju ucznia
jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej
realizacji przez nauczycieli zadan w zakresie nauczania, kształcenia umiejętnosci i
wychowania. Profilaktyka jest procesem wspierania zdrowia i poczucia własnej
wartosci oraz przeciwdziałania czynnikom destrukcyjnym. Zadania te tworzą
wzajemnie uzupełniające się i rownowazne wymiary pracy kazdego nauczyciela.
Nauczyciel w swojej pracy wychowawczej i profilaktycznej, wspierając w tym zakresie
obowiązki rodzicow, powinni zmierzac do tego aby uczniowie w szczegolnosci:


znajdowali w szkole srodowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
w kazdym wymiarze: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym,
estetycznym, moralnym i duchowym,



rozwijali w sobie dociekliwosc poznawczą, ktora ukierunkowana jest
na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna,



mieli

swiadomosc

zyciowej

uzytecznosci

zarowno

poszczegolnych

przedmiotow szkolnych, jak i całej edukacji na całym etapie,


stawali się coraz bardziej samodzielni w dązeniu do dobra jego wymiarze
indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dązenie do dobra własnego
z dobrem innych, odpowiedzialnosc za siebie i odpowiedzialnosc za innych,
wolnosc własną z wolnoscią innych,



poszukiwali, odkrywali i dązyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia
wielkich celow zyciowych i wartosci waznych dla odnalezienia własnego
miejsca
w swiecie,
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WSTĘP


uczyli się szacunku dla dobra wspolnego jako podstawy zycia społecznego oraz
przygotowywali się do zycia w rodzinie, w społecznosci lokalnej i w panstwie
w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw
patriotycznych,



przygotowywali się so rozpoznawania wartosci moralnych, dokonywania
wyborow i hierarchizacji wartosci oraz mieli mozliwosc doskonalenia się



kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętnosc słuchania innych
i rozumienia ich poglądow,



umieli wspołdziałac i wspołtworzyc w szkole wspolnotę nauczycieli i uczniow

Zadanie realizacji programu, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę
Rodzicow, spoczywa na wszystkich nauczycielach, przy wspołpracy ze specjalistami z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i instytucji działających na rzecz dzieci i
rodziny. Programem wychowawczo-profilaktycznym została objęta cała społecznosc
uczniowska, tj. uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.
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PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU
WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO
Podstawy prawne programu wychowawczo- profilaktycznego
PODSTAWY PRAWNE:


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego
2004 r. w sprawie dopuszczenia do uzytku szkolnego programow wychowania
przedszkolnego, programow nauczania i podręcznikow oraz ich cofania,



Ustaw o systemie oswiaty z dnia 7 z 1991 z pozniejszymi zmianami,



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogolnego
w

poszczegolnych

typach

szkoł

(Dzienniku

Ustaw

Nr

4,

poz.

17

z dnia 15 stycznia 2009 r.),


Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,



Konwencja o Prawach Dziecka,



Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami
uzywania tytoniu i wyrobow Tytoniowych (Dz. U. 1996 nr 10 poz.55 ,z pozn.
zm.),
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Statut Szkoły,



Rządowy program na lata 2015- 2018 „Bezpieczna +”,



Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych,



Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016.

MISJA SZKOŁY I SYLWETKA ABSOLWENTA
Misja szkoły i sylwetka absolwenta
MISJA SZKOŁY:
„Moja szkoła- moj drugi dom”

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent szkoły:










Strona 4

zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracowac,
potrafi dokonywac własciwych, społecznie akceptowanych wyborow,
jest odpowiedzialny za podjęte decyzje i wybory,
umie porozumiewac się z innymi,
szanuje dziedzictwo kulturowe,
zna i stosuje normy dobrego zachowania,
dba o swoje zdrowie i otoczenie,
odroznia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartosci,
jest przygotowany do następnego etapu nauki.

ZADANIA NAUCZYCIELI, WSPÓŁPRACA
RODZICÓW I ŚRODOWISKA LOKALNEGO ZE
SZKOŁĄ
Zadania nauczycieli, wspołpraca rodzicow i srodowiska
lokalnego ze szkołą
ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO:
Niewątpliwie istotny wpływ na proces rozwoju, wychowania i socjalizacji ma szkoła,
ktora stanowi nie tylko zrodło wiedzy naukowej, ale rowniez daje mozliwosc nabycia
umiejętnosci potrzebnych do funkcjonowania w społeczenstwie, kształtuje osobowosc,
poziom samooceny. Jest miejscem, w ktorym młodziez dzieli swoje doswiadczenia z
zainteresowaniami, jest miejscem, gdzie moze poddac się refleksji, dyskusji,
konfrontacji swoich poglądow z innymi, daje mozliwosc włączania się w strategie
decyzyjne; młodziez nabywa w niej umiejętnosci interpersonalne, komunikacyjne,
uwrazliwiana

jest

na

drugiego

człowieka.

Dlatego

do

zadan

nauczyciela

wychowującego nalezy:
1. Prowadzenie działan wspomagających wszechstronny rozwoj ucznia.
2. Stwarzanie dobrej atmosfery w pracy zespołu klasowego.
3. Wspołdziałanie ze wszystkimi nauczycielami i koordynowanie ich działan
wychowawczych.
4. Utrzymywanie scisłej wspołpracy z rodzicami, wspieranie ich w procesie
wychowawczym.
5. Kreowanie sytuacji, w ktorych dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej
osobowosci.

WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ:
Bez podstawowej, najmniejszej grupy społecznej, jaką jest rodzina nie istniałoby
panstwo. Jest

ona fundamentem

całej społecznosci. W niej człowiek od

najwczesniejszych chwil swojego zycia kształtuje swoj charakter, poglądy, uczy się
norm i zasad funkcjonującym w społeczenstwie, uczy się relacji zachodzących
pomiędzy nim, a innymi członkami rodziny. Uczy się zycia w społeczenstwie, buduje
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ZADANIA NAUCZYCIELI, WSPÓŁPRACA
RODZICÓW I ŚRODOWISKA LOKALNEGO ZE
SZKOŁĄ
swoj system wartosci, staje się odpowiedzialnym obywatelem. Dlatego, by proces
wychowania był jak najbardziej efektywny wazna jest wspołpraca rodzicow ze szkołą.
1. Rodzice jako członkowie społecznosci szkolnej biorą udział w wychowawczych
i profilaktycznych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:
a) wspołtworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowania
i opieki oraz organizacji procesu nauczania, zapoznanie się z programem
kształcenia,
b) uczestniczenie w zebraniach szkolnych oraz prelekcjach poswięconym
zagadnieniom wychowawczym i profilaktycznym,
c) uczciwe i rzetelne informowanie wychowawcow o stanie zdrowia dziecka
i przyczynach jego nieobecnosci na zajęciach,
d) udział w wycieczkach szkolnych i uroczystosciach i imprezach kulturalnych
organizowanych przez szkołę,
e) indywidulne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami
f) uzyskiwanie informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania,
postępow lub trudnosci w nauce.
2. Pierwotne i największe prawa do wychowywania swoich dzieci posiadają
rodzice.
3. Nauczyciele wspierają rodzicow w procesie wychowywania, nie ponoszą zatem
całkowitej odpowiedzialnosci za to dzieło.
4. Kierunek działalnosci wychowawczo-profilaktycznej jest zgodny z wolą
i przekonaniami rodzicow.
5. Rodzice wspołdziałają ze szkołą za posrednictwem Rady Rodzicow i trojek
klasowych rodzicow.

Strona 6

ZADANIA NAUCZYCIELI, WSPÓŁPRACA
RODZICÓW I ŚRODOWISKA LOKALNEGO ZE
SZKOŁĄ
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:
Proces wszechstronnego i integralnego rozwoju jednostki, ktora jest istotą społeczną
moze odbywac się tylko w srodowisku społecznym. Człowiek zatem urzeczywistnia się
w miarę swojego rozwoju , ktory warunkowany jest przez oddziaływania społeczne i
kulturalne. Poprzez wpływ społeczenstwa oraz kultury jednostka kształtuje swoją
osobowosc, przekonania, pogląd, postawy, systemy, wartosci, jak tez wzory
postępowania. Ponadto koncepcja człowieka, a zatem jako istoty społecznej zakłada, ze
jest on kreatorem roznych rodzajow i form zycia zbiorowego, jest podmiotem zycia
społecznego, zas społecznosc istnieje poprzez relacje zachodzące pomiędzy
poszczegolnymi jednostkami. W celu optymalnego wprowadzenia uczniow w role
społeczne i zawodowe szkoła podejmuje wspołpracę z następującymi instytucjami i
organizacjami społecznymi:
1. Władze lokalne:
a) udział w akcjach organizowanych na terenie gminy, np. sprzątanie swiata,
b) zapoznanie uczniow z pracą urzędow,
c) nawiązanie kontaktow z władzami poprzez spotkania z nauczycielami,
uczniami i rodzicami, np. z okazji uroczystosci i imprez szkolnych i
srodowiskowych.
2. Wymiar sprawiedliwości
a) wspołpraca z kuratorem sądowym,
b) prelekcje prowadzone przez policjantow na temat: bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

odpowiedzialnosci

prawnej

za

podjęte

działania,

cyberprzemocy, agresji, inne w miarę potrzeb,
3. Placówki kulturalne i oświatowe
a) uczestnictwo w spektaklach teatralnych, wystawach, filharmonii,
b) udział

w

oswiatowe,
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konkursach

organizowanych

przez

placowki

kulturalno-

ZADANIA NAUCZYCIELI, WSPÓŁPRACA
RODZICÓW I ŚRODOWISKA LOKALNEGO ZE
SZKOŁĄ
c) wyjscia do kina,
d) udział w uroczystosciach i imprezach organizowanych przez placowki
kulturalno-oswiatowe
e) lekcje biblioteczne.
4. Parafia
a) udział w rekolekcjach,
b) wspołpraca z głuszyckim oddziałem Caritas.
5. Placówki oświatowo-opiekuńcze
a) pomoc

Powiatowej

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

uczniom

przejawiającym trudnosci w nauce i zachowaniu,
b) pomoc Osrodka Pomocy Społecznej dzieciom z rodzin najubozszych oraz z
rodzin uzaleznionych,
c) udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej,
d) wspołpraca z asystentem rodziny.
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CEL STRATEGICZNY I CELE SZCZEGÓŁOWE
Cel strategiczny i cele szczegołowe
CEL STRATEGICZNY:
Stworzenie warunkow do wszechstronnego i integralnego rozwoju osobowosci
dziecka.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego i realnego poczucia własnej
wartosci.
2. Poznanie swoich mocnych i słabych stron, dostrzeganie i docenianie własnych
sukcesow i kształtowanie pozytywnego myslenia o samym sobie.
3. Rozwijanie myslenia koncepcyjnego i analitycznego.
4. Rozwijanie samodzielnosci, niezaleznosci i odpowiedzialnosci.
5. Kształtowanie zdolnosci do samooceny i samokontroli.
6. Rozwijanie wyobrazni, budzenie wrazliwosci estetycznej.
7. Osiągnięcie gotowosci do ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich
kwalifikacji.
8. Rozwijanie troski o własne zdrowie, sprawnosc fizyczną i dobrą kondycję
psychiczną.
9. Poznanie własnego srodowiska i odczuwanie radosci w obcowaniu z przyrodą.
10. Kształtowanie umiejętnosci efektywnego zarządzania własnym czasem.
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KALENDARZ ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI
Kalendarz swiąt i uroczystosci
ŚWIĘTO/ UROCZYSTOŚĆ

TERMIN

Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego

01 IX

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA
W ASPEKCIE WYCHOWAWCZYM





Pasowanie na ucznia
pierwszej klasy

X





Dzień Edukacji Narodowej

14 X






Święto Odzyskania
Niepodległości

11 XI





Mikołajki

06 XII
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godne zachowanie podczas
uroczystosci, dbanie o
odpowiedni ubior
swiadomosc rzetelnej nauki i
pracy nad sobą
poczucie wspolnoty społecznosci
szkolnej i klasowej
identyfikacja z wymogami
szkolnymi
budowanie więzi
wewnątrzszkolnej
przyjęcie nowych uczniow w
poczet społecznosci szkolnej
umacnianie poczucia
bezpieczenstwa
umacnianie więzi między
członkami społecznosci szkolnej
pokazanie roznych form
podziękowania za trud nauki
i wychowania wobec wszystkich
pracownikow szkoły
ukazanie roli i znaczenia nauki
w zyciu kazdego człowieka
spotkanie z nauczycielami
emerytowanymi
budzenie uczuc patriotycznych,
poczucia dumy narodowej
zrozumienie znaczenia wolnosci,
niepodległosci dla narodu
polskiego
wzbudzenie chęci do
uczestnictwa
w uroczystosciach miejskich
umacnianie więzi pomiędzy
uczniami i pracownikami szkoły
nabywanie umiejętnosci
rozrozniania i pielęgnowania
uczuc kolezenstwa, przyjazni i
miłosci
ukazanie roznych mozliwosci

KALENDARZ ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI

Szkolne jasełka

XII








Wigilia

XII








Zabaw karnawałowa

I




Dzień Babci i Dziadka

21, 22 I





Pierwszy Dzień Wiosny

21 III





Strona 11

zabawy i rozrywki
umacnianie więzi pomiędzy
uczniami, nauczycielami i
pracownikami szkoły
rozwoj samodzielnosci i budzenie
inicjatyw w trakcie przygotowan
godne zachowywanie się podczas
uroczystosci
zwracanie uwagi na odswiętny
ubior
przejawianie postawy
przebaczenia
gotowosc do przygotowania
Wigilii w domu rodzinnym
umacnianie więzi pomiędzy
uczniami, nauczycielami
i pracownikami szkoły
rozwoj samodzielnosci i budzenie
inicjatyw w trakcie przygotowan
godne zachowywanie się podczas
uroczystosci
zwracanie uwagi na odswiętny
ubior
przejawianie postawy
przebaczenia
gotowosc do przygotowania
Wigilii w domu rodzinnym
integracja społecznosci
uczniowskiej
podejmowanie aktywnosci
ruchowej i wyrazanie własnych
przezyc
w zabawie i tancu
rozbudzanie szacunku wobec
osob starszych
umacnianie więzi rodzinnych
rozwijanie umiejętnosci
organizowania spotkan
kulturalnych
rozwijanie umiejętnosci
organizowania imprez,
planowania ich przebiegu
integracja klasy, społecznosci
szkolnej
ukazywanie roznych mozliwosci

KALENDARZ ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI


Święto Konstytucji 3 Maja

03 V




Dzień Matki

26 V




Młode Talenty

V





Dzień bez Agresji

VI





Dzień Dziecka

VI




Uroczyste zakończenie
roku szkolnego

VI
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rozrywki i zabawy
podkreslenie wagi poszanowania
przyrody
swiadome uczestnictwo
w obchodach swięta na terenie
szkoły i miasta
kształtowanie postawy szacunku
do symboli narodowych
umacnianie miłosci dziecka do
matki
nabywanie umiejętnosci
przygotowania spotkania
towarzyskiego
kształtowanie wrazliwosci
integracja społecznosci
uczniowskiej
kształtowanie umiejętnosci
wygrywania i przegrywania
podsumowanie całorocznej pracy
profilaktyczno-wychowawczej
ukierunkowanej na zapobieganie
zachowaniom agresywnym
utrwalenie zasad fair play
podczas udziału w zawodach
integracja społecznosci
uczniowskiej
uczestnictwo w imprezach
sportowo- rekreacyjnych i
zabawach
przypomnienie tresci Karty Praw
Dziecka
godne zachowanie podczas
uroczystosci, dbanie o
odpowiedni ubior
swiadomosc osiągniętego
sukcesu za rzetelną naukę i pracę
nad sobą
poczucie wspolnoty społecznosci
szkolnej i klasowej
identyfikacja z wymogami
szkolnymi

WARTOŚCI I ICH REALIZACJA W PROCESIE
WYCHOWAWCZYM
Wartosci i ich realizacja w procesie wychowawczym
PRAWDA
Sposób realizacji: uczniowie szukają w

roznorodnych zrodłach odpowiedzi na

problemy i zagadnienia pojawiające się w procesie dydaktycznym. Osoba
rozstrzygająca spor kazdorazowo dociera do jego zrodła.

PIĘKNO
Sposób realizacji: uczniowie dbają o wystroj sal, korytarzy, o estetykę otoczenia.
Zwracają uwagę na swoj wygląd i higienę. Dostosowują wygląd i ubior do sytuacji.
Uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych: teatr, filharmonia, kino, wystawy.

SAMODZIELNOŚĆ I PRACA NAD SOBĄ
Sposób realizacji: uczniowie dokonują samooceny własnej pracy, oceniają
zachowanie swoje i rowiesnikow, wypełniają obowiązki dyzurnego. Uczestniczą w
wycieczkach, organizują imprezy klasowe i szkolne.

RZETELNA PRACA
Sposób realizacji: wychowawcy i nauczyciele premiują uczniow wykonujących
bardzo dobrze obowiązki według zasad ustalonych przez szkołę. Pracownicy szkoły
poprzez wzorce osobowe wpływają na stosunek uczniow do obowiązkow i pracy.

CZYSTOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURA SŁOWA
Sposób realizacji: uczniowie i nauczyciele czuwają nad poprawnoscią i czystoscią
języka polskiego podczas lekcji, przerw, wycieczek. Uczniowie wyjezdzają na
przedstawienia, korzystają z biblioteki szkolnej i pozaszkolnej. Są zachęcani do
czytania lektury pozaszkolnej, mają kontakt z kulturą i sztuką.
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WARTOŚCI I ICH REALIZACJA W PROCESIE
WYCHOWAWCZYM
WRAŻLIWOŚĆ NA KRZYWDĘ INNYCH
Sposób realizacji: uczniowie nawiązują kontakt ze schroniskiem dla zwierząt, biorą
udział w akcjach charytatywnych. Otaczają opieką zwierzęta domowe, dokarmiają
zimą ptaki i zwierzęta lesne.

PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLOTY LOKWY LISALNEJ
Sposób realizacji: uczniowie uczestniczą w uroczystosciach, rocznicach o charakterze
patriotycznym odbywających się na terenie miasta, poznają patriotyczne podstawy
z literatury, historii; organizują uroczystosci związane z tradycjami szkoły. Zapraszają
na wystawy, występy uczniow z innych szkoł. Biorą udział w konkursach o tematyce
patriotycznej, uczestniczą w posiedzeniach szkolnej Rady Uczniowskiej.
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DIAGNOZA POTRZEB I ZASOBÓW ORAZ ANALIZA
WYNIKÓW DIAGNOZY
Diagnoza potrzeb i zasobow oraz analiza wynikow diagnozy
POTRZEBY ROZWOJOWE
POTRZEBY PROFILAKTYCZNE
POTRZEBY KOREKCYJNE
POTRZEBY WYŻSZE
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PRIORYTETY
Priorytety
PRIORYTET I:WSZECHSTRONNY I HARMONIJNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI UCZNIÓW
I CEL SZCZEGOŁOWY: Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w czasie zajęc
edukacyjnych.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Potrzeby psychofizyczne i
edukacyjne uczniow są
rozpoznawane, a proces
dydaktyczno-wychowawczy jest
dostosowany do potrzeb i
mozliwosci uczniow, z
uwzględnieniem potrzeb
uczniow niepełnosprawnych.

WSO pełni rolę motywującą
ucznia do pracy. Rodzice,
uczniowie i nauczyciele znają i
akceptują kryteria oceniania
wiedzy, umiejętnosci i
zachowania.
Organizacja kształcenia
zapewnia efektywnosc procesu
nauczania i uczenia się.
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TREŚĆ DZIAŁAŃ

EWALUACJA

Systematyczne rozpoznawanie
psychofizycznych i
edukacyjnych potrzeb oraz
mozliwosci dzieci celem
dostosowania organizacji
procesu dydaktycznowychowawczego –
roznicowanie wymagan.
Realizacja rządowego programu
profilaktycznego „Bezpieczna +”
na lata 2015-2018. Realizacją
edukację włączającą uczniow
niepełnosprawnych zgodnie z
kierunkiem polityki oswiatowej
panstwa na rok szkolny
2015/2016. Realizacja
rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2013 roku w sprawie
zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i
placowkach.
Opracowanie wymagan
programowych na poszczegolne
oceny zgodnie z WSO oraz
zapoznanie z nimi uczniow i
rodzicow.

Analiza dokumentacji szkolnej
(IPET- indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny)

Realizacja kierunkow polityki
oswiatowej panstwa na rok
szkolny 2015/2016 w zakresie
rozwijania kompetencji
czytelniczych, upowszechnianie
czytelnictwa wsrod dzieci oraz
edukacji matematycznej i
przyrodniczej w kształceniu
ogolnym.

analiza ankiet, obserwacja,
monitorowanie ilosci osob
korzystających z biblioteki
szkolnej

PRIORYTETY

II CEL SZCZEGOŁOWY: Wykorzystywanie w pracy lekcyjnej roznych zrodeł informacji.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Wychowawcy motywują
uczniow do wysiłku
intelektualnego i pracy nad
sobą poprzez zadawanie prac
długofalowych, a ich starania i
osiągnięcia są doceniane.
Szkoła umozliwia uczniom
korzystanie z urządzen
multimedialnych, a zajęcia
prowadzone są w oparciu o
nowoczesne technologie
medialne.

TREŚĆ DZIAŁAŃ

EWALUACJA

Zadawanie prac długofalowych,
wymagających gromadzenia
materiałow i samodzielnego
korzystania z roznych zrodeł
informacji.

analiza prac domowych
uczniow, dokumentacja szkolna

Uczenie umiejętnosci
posługiwania się
podstawowymi urządzeniami
medialnymi – prowadzenie
lekcji bibliotecznych i
konkursow czytelniczych
(klasowych i szkolnych)

III CEL SZCZEGOŁOWY: Wyrownywanie brakow w rozwoju psychomotorycznym uczniow.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Szkoła zapewnia rowne szanse
rozwoju uczniom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
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TREŚĆ DZIAŁAŃ

EWALUACJA

Zorganizowanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 30 kwietnia 2013 roku w
sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach,
szkołach i placowkach.
-objęcie uczniow zespołami
wyrownawczymi, zajęciami
korekcyjno-kompensacyjnymi,
terapią pedagogiczną,
logopedyczną oraz nauczaniem
indywidualny.
W ramach realizacja
Indywidualnych Programow
Terapeutycznych (IPET-ow )organizowanie zajęc
rewalidacyjnych dla uczniow
niepełnosprawnych oraz

Dzienniki zajęc, IPET, analiza
orzeczen i opinii PPPP

PRIORYTETY
rodzaju zajęc zgodnymi
z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego
wydanego przez PPP.
Metody prowadzonych zajęc
odpowiadają celom kształcenia
i potrzebom uczniow z
uwzględnieniem potrzeb
uczniow niepełnosprawnych.
Szkoła stwarza mozliwosci
korygowania zachowan.

Objęcie opieką i terapią dzieci z
deficytami rozwojowymi w
ramach zaplanowanych zajęc
dla w/w grup uczniow.
Zorganizowanie spotkan na
terenie szkoły z terapeutami,
mediatorami,
funkcjonariuszami policji.

obserwacje zachowan,
rozmowy, dzienniki

IV CEL SZCZEGOŁOWY: Wspieranie uzdolnien i rozwijanie zainteresowan.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Szkoła zapewnia urozmaiconą
ofertę edukacyjną zajęc
pozalekcyjnych. Formy i metody
prowadzonych zajęc wpływają
na ich atrakcyjnosc.
W szkole realizowany jest
rządowy program
profilaktyczny „Wychowanie
przez rekreację”.
Szkoła posiada bogatą ofertę
zajęc pozalekcyjnych.

W szkole działają organizacje
uczniowskie.

Nauczyciele wspierają
i rozwijają uzdolnienia uczniow.

Uczniowie mają mozliwosc
zaprezentowania na terenie
szkoły swoich osiągnięc w
roznorodnej formie.
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TREŚĆ DZIAŁAŃ

EWALUACJA

Opracowanie oferty zajęc
pozalekcyjnych.
Nawiązanie wspołpracy oraz
korzystanie z oferty instytucji
rozwijających zainteresowania
uczniow oraz z organizacjami
pozarządowymi.

dzienniki, sprawozdania
z działalnosci koł
zainteresowan

Rozwijanie zainteresowan i
uzdolnien poprzez udział w
zajęciach pozalekcyjnych.

występy, wystawy tematyczne i
okazjonalne, dokumentacja
szkolna

Zachęcanie uczniow do
aktywnosci społecznej poprzez
działalnosc w szkolnych
organizacjach

spotkania, wystawy tematyczne
itp.

Rozwijanie zainteresowan
poprzez uczestnictwo w
konkursach szkolnych,
międzyszkolnych, rejonowych,
ogolnopolskich.
Rozwijanie zainteresowan i
uzdolnien uczniow.

udział uczniow w konkursach

mozliwosc wzięcia udziału w
szkolnej imprezie „Młode
talenty”

PRIORYTETY
PRIORYTET II: UCZEŃ JAKO CZŁONEK RODZINY, GRUPY RÓWIEŚNICZEJ, SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ, NARODOWEJ I EUROPEJSKIEJ.
I CEL SZCZEGOŁOWY: Ukazywanie wartosci rodziny w zyciu osobistym człowieka.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Nauczyciele uswiadamiają
uczniom przynaleznosc do
rodziny i podkreslają jej rolę w
zyciu kazdego człowieka. Uczen
zna sposoby prawidłowego
komunikowania się w rodzinie.
Swoim zachowaniem i postawą
uczen potrafi okazac szacunek i
troskę o najblizszych, uznaje
autorytet rodzicow.
Nauczyciele rozwijają poczucie
szacunku do tradycji i historii
rodziny, poszukując korzeni
genealogicznych.
Uczniowie oraz ich rodzice są
rzetelnie zapoznawani
z Konwencją Praw Dziecka oraz
znowelizowaną ustawą
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie
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EWALUACJA

Poznanie struktury rodziny
i uswiadomienie relacji
panujących w niej.

Zdjęcia, prace uczniow

Ukazywanie autorytetu
rodzicow i odpowiedzialnosci
za powierzone role zyciowe.

Obserwacje, rozmowy,
samoocena

Rozwijanie szacunku do tradycji
i historii własnej rodziny,
szukania jej korzeni
genealogicznych.
Zapoznanie rodzicow i dzieci z
Konwencją Praw Dziecka.
Zapoznanie rodzicow z
nowelizacją ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie mowiącej o rozwoju
profilaktyki zapobiegania
przemocy, pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie, wsparciu
medycznym i psychologicznym
oraz izolacji sprawcow, * ustawa
stanowczo zakazuje rodzicom
stosowania kar cielesnych, ale
takze zadawania wszelkiego
rodzaju cierpien psychicznych,
takich jak ponizanie,
wysmiewania itp. *zwrocenie
uwagi na obowiązek
zawiadamiania odpowiednich
organow o zjawiskach
przemocy (zaniedbanie tego
obowiązku traktowane jest jako
czyn zaniedbania podlegający
karze).

Ocena prac uczniow, rozmowy

PRIORYTETY
II CEL SZCZEGOŁOWY: Przygotowanie do funkcjonowania w grupie rowiesniczej.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Nauczyciele – wychowawcy
rozpoznają srodowisko
rodzinne swoich uczniow oraz
diagnozują roznorodne ich
potrzeby.
Nauczyciele zapoznają uczniow
z obowiązkami i prawami - są
one w szkole przestrzegane
Szkoła dba o własciwe,
partnerskie relacje pomiędzy
członkami swojej społecznosci.
Szkoła dba o przestrzeganie
norm społecznychnawiązywanie relacji
rowiesniczej bez znamion
agresji i przemocy. Szkoła
realizuje rządowy program
profilaktyczny „Bezpieczna +”
na lata 2015-2018 oraz szkolny
program „Wychowanie przez
rekreację”.
W szkole istnieją warunki do
samorządnego działania
uczniow.

TREŚĆ DZIAŁAŃ
Rozpoznawanie srodowiska
rodzinnego i diagnozowanie
potrzeb.

EWALUACJA
Rozmowy z rodzicami, dziecmi,
analiza opinii PPPP

Zapoznanie uczniow z ich
prawami i obowiązkami

Obserwacja, rozmowa

Działania zmierzające do
integracji społecznosci szkolnej
poprzez spotkania klasowe,
uroczystosci oraz imprezy
szkolne i klasowe, rajdy,
wycieczki.

Obserwacja, analiza
dokumentacji szkolnej

Rozwijanie samorządnosci na
terenie szkoły.

Obserwacja

III CEL SZCZEGOŁOWY: Wdrazanie dzieci do funkcjonowania w społecznosci lokalnej.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Szkoła wspołpracuje z
placowkami oswiatowymi,
osrodkami kultury,
instytucjami, stowarzyszeniami
i innymi organizacjami na
terenie miasta. Wspołpraca ta
umozliwia urozmaiconą
działalnosc dzieciom w
społecznosci lokalnej.
Działania szkoły w srodowisku
kreują jej pozytywny
wizerunek.
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TREŚĆ DZIAŁAŃ
Uczestnictwo uczniow
w imprezach, uroczystosciach
odbywających się na terenie
miasta.

Promowanie działalnosci szkoły
w społecznosci lokalnej.

EWALUACJA
Obserwacja

Informacje na stronie
internetowej miasta, szkoły,
facebooku

PRIORYTETY

IV CEL SZCZEGOŁOWY: Kształtowanie szacunku do własnego panstwa.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Podejmowane przez nauczycieli
działania słuzą poznawaniu i
szanowaniu symboli
narodowych.

TREŚĆ DZIAŁAŃ

EWALUACJA

Poznawanie symboli
narodowych podczas zajęc.

W szkole kultywowane są
tradycje związane z obchodami
swiąt.

Ukazywanie rodzimych
zwyczajow i tradycji
swiątecznych

Działania podejmowane przez
nauczycieli pozwalają na udział
dzieci w okazjonalnych
obchodach upamiętniających
rocznice i swięta panstwowe.

Udział w imprezach
upamiętniających rocznice
i swięta panstwowe.

obserwacje, rozmowy
o przezyciach, wpisy
w dziennikach, wytwory
uczniow
obserwacje, rozmowy
o przezyciach

V CEL SZCZEGOŁOWY: Wskazywanie miejsca Polaka w kulturze europejskiej.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
W szkole istnieją warunki do
nawiązywania przyjaznych,
partnerskich kontaktow z
rowiesnikami z innych krajow.

TREŚĆ DZIAŁAŃ

EWALUACJA

Nawiązanie kontaktu ze szkołą
w Czechach

Sprawozdania z imprez, zdjęcia,
artykuły na tronie internetowej
miasta, szkoły

PRIORYTET III: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI JAKO INTEGRACJA ROZWIJANIA DZIAŁAŃ
WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH
I CEL SZCZEGOŁOWY: Planowanie pracy szkoły przy wspołudziale rodzicow
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Przyjęte przez szkołę wartosci
wychowawcze są uzgadniane
z rodzicami i przez nich
akceptowane
Szkoła zaspakaja potrzeby
rodzicow w zakresie
komunikowania się.
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TREŚĆ DZIAŁAŃ
Udział rodzicow
w opracowywaniu
podstawowej dokumentacji
szkolnej oraz jej opiniowanie.
Organizowanie spotkan z
rodzicami (organizacyjnych,
indywidualnych, klasowych,

EWALUACJA

analiza dokumentacji
wychowawcow klas oraz
dokumentacji szkolnej

PRIORYTETY
ogolnoszkolnych), zwiększenie
wpływu rodzicow na zycie
szkoły, działalnosc rady
rodzicow
II CEL SZCZEGOŁOWY: Partnerstwo rodzicow we wspołdziałaniu w zakresie dydaktyki i wychowania.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Uwrazliwienie rodzicow na
zagrozenia wynikające ze
stosowania uzywek, srodkow
psychotropowych oraz
niekontrolowanego korzystania
z Internetu
Szkoła podejmuje działania
związane ze wsparciem
socjalnym rodzin
potrzebujących
Szkoła zapewnia darmowe
podręczniki dla uczniow klas I,
II, IV – w ramach nowelizacji
ustawy o systemie oswiaty
zapewniająca uczniom klas I , II,
IV bezpłatne podręczniki.
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Spotkania ze specjalistami,
udział w programie „Bezpieczna
+”

Zorganizowanie na terenie
szkoły pomocy socjalnej dla
rodzin o trudnej sytuacji
bytowej.
Objęcie rządowym programem
„Wyprawka szkolna”
przeznaczonym na
dofinansowanie zakupu
podręcznikow- uczniow klas III
oraz uczniow
niepełnosprawnych (z
wyjątkiem uczniow klas I, II, IV,
ktorzy otrzymają darmowe
podręczniki w szkole):
słabowidzących, niesłyszących,
słabosłyszących, z
niepełnosprawnoscią ruchową,
w tym afazją, z autyzmem, w
tym z zespołem Aspergera, z
uposledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim, umiarkowanym
lub znacznym, z
niepełnosprawnosciami
sprzęzonymi, w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawnosci jest
niepełnosprawnosc
wymieniona wyzej,
posiadających orzeczenie o
potrzebie
kształcenia specjalnego wydane
przez PPP .
Zapewnienie przez ministra
własciwego do spraw oswiaty i

Sprawozdania organizatorow
zbiorek, wpis do dziennika
pedagoga z realizacji pomocy
materialnej na terenie szkoły

PRIORYTETY
wychowania darmowych
podręcznikow dla uczniow klas
I, II do zajęc z zakresu edukacji:
polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej oraz
języka angielskiego oraz
podręcznikow dla uczniow klas
IV.
III CEL SZCZEGOŁOWY: Zaangazowanie rodzicow w działalnosc organizatorską i usługową.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Udział rodzicow w projekcie
„Ratujmy zapylacze”

Rodzice angazują się w
organizowanie imprez
szkolnych oraz uroczystosci
Udział rodzicow z dziecmi
Rajdach Rodzinnych

TREŚĆ DZIAŁAŃ

EWALUACJA

Rodzice biorą udział w
spotkaniach informacyjnych
programu „Ratujmy zapylacze”,
uczestniczą w pracach na
terenie szkoły związanych z
programem.
Angazowanie rodzicow w
pomoc przy organizacji imprez i
uroczystosci szkolnych
Rodzice biorą udział oraz
pomagają w organizacji Rajdow
Rodzinnych organizowanych
przez pedagoga szkolnego

Zdjęcia

Zdjęcia, wpisy na stronie
internetowej szkoły

PRIORYTET IV: PRZYRODA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU CZŁOWIEKA.
I CEL SZCZEGOŁOWY: Wskazywanie znaczenia przyrody dla człowieka i koniecznosc jej ochrony.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Działania podejmowane przez
nauczycieli propagują własciwą
postawę i zachowania
proekologiczne.
Nauczyciele podejmują
działania mające na celu
uswiadomienie uczniom jak
wazną rolę pełnią w zyciu
człowieka zapylacze.
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EWALUACJA

Ukazywanie związku człowieka
z przyrodą

Udział uczniow w programie
„Ratujmy zapylacze”

Wytwory dzieci, zdjęcia

PRIORYTETY
Działania realizowane przez
nauczycieli wpływają na
uczniow inspirująco oraz
mobilizująco w zakresie
potrzeby kontaktu z przyrodą i
ochroną srodowiska.

Podejmowanie działan na rzecz
ochrony przyrody w formie
imprez proekologicznych,
konkursow, turniejow oraz
działalnosc charytatywna na
rzecz zwierząt.

Sprawozdania, zdjęcia

II CEL SZCZEGOŁOWY: Kształtowanie umiejętnosci dbania o zdrowy i higieniczny tryb zycia.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Uczen wie, co sprzyja, a co
zagraza zdrowiu.
Działania podejmowane przez
nauczycieli wpływają na
promowanie zdrowego trybu
zycia.
Organizowanie form rekreacji
ruchowej, ktore mają
pozytywny wpływ na rozwoj
dzieci.

TREŚĆ DZIAŁAŃ
Zapoznanie z zasadami
propagującymi zdrowy styl
zycia.
Realizacja imprez, konkursow
propagujących zdrowy styl
zycia. Udział w programie
profilaktycznym „Akademia
Czystych Rąk”.
Realizacja szkolnego programu
profilaktycznego „Wychowanie
przez rekreację”.

EWALUACJA

Wpisy w dzienniku,
sprawozdania

Wpisy do dziennika, zdjęcia,
informacje na stronie
internetowej szkoły

III CEL SZCZEGOŁOWY: Zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom w szkole i poza nią.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
W szkole realizowany jest
rządowy program
profilaktyczny „Bezpieczna +”

Uczniowie znają i przestrzegają
przepisy BHP w szkole i poza
nią.
Uczniowie w roznych
sytuacjach zapoznawani są z
zasadami bezpiecznych
zachowan w roznych
okolicznosciach, ze
szczegolnym uwzględnieniem
uczniow niepełnosprawnych.
Zapewnienie opieki w swietlicy
szkolnej uczniom klas I-III.
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Wspołpraca z
wyspecjalizowanymi
instytucjami oraz
wykorzystanie przygotowanych
przez nie ofert i materiałow.
Zapoznanie uczniow i rodzicow
z zasadami bezpieczenstwa w
szkole i poza nią.
Systematyczne rozmowy z
uczniami w związku z
zaistniałymi sytuacjami.

Zdjęcia, sprawozdania, wpisy
w dziennikach

Pobyt uczniow klas młodszych
w zajęciach swietlicowych.

Obserwacje, zapisy w
dziennikach, notatki

PRIORYTETY

PRIORYTET V: POŻĄDANE CECHY OSOBOWOŚCI I KULTURA OSOBISTA UCZNIA.
I CEL SZCZEGOŁOWY: Kształtowanie osobowosci, charakteru oraz postawy moralno-etycznej.
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Program wychowawczy i
programy nauczania oraz inne
działania szkoły promują
wartosci uniwersalne.

Nauczyciele poprzez rozne
formy zajęc wpływają na
kształtowanie poczucia
wartosci kazdego ucznia oraz
minimalizują słabe strony.
Na bieząco i w miarę potrzeb
nauczyciele uswiadamiają
uczniom negatywne skutki
zachowan agresywnych i
uległych, a rozwijają
zachowania asertywne

TREŚĆ DZIAŁAŃ

EWALUACJA

Uczenie rozpoznawania
wartosci moralnych, tolerancji,
dokonywania własciwych
wyborow, krytycznego
oceniania negatywnych postaw
i zachowan. Doskonalą
umiejętnosci rozwiązywania
sytuacji konfliktowych.
Rozwijanie u uczniow mocnych
stroni kształtowanie
umiejętnosci pracowania nad
słabymi stronami.

Obserwacje, rozmowy.

Doskonalenie umiejętnosci
rozrozniania zachowan
agresywnych, uległych i
asertywnych. Nauka technik
asertywnych.

Obserwacje

Wisy do dziennika

II CEL SZCZEGOŁOWY: Kształtowanie postawy empatii
DŁUGOFALOWE ZADANIA
WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Szkoła podejmuje działania
związane z organizacją pomocy
dla potrzebujących.
Szkoła uczy poszanowania
godnosci osobistej,
nietykalnosci cielesnej i
wyrabiania szacunku dla
innych, w tym
niepełnosprawnych, młodszych
i słabszych.

Strona 25

TREŚĆ DZIAŁAŃ
Organizowanie pomocy
materialnej na terenie szkoły.
Kształtowanie poszanowania
godnosci osobistej,
nietykalnosci cielesnej i
wyrabianie szacunku dla innych

EWALUACJA
Wpisy w dzienniku pedagoga

Obserwacje, rozmowy

POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE BĘDĄCE
WYMIAREM PRACY EDUKACYJNEJ KAŻDEGO
NAUCZYCIELA
Powinnosci wychowawcze będące
edukacyjnej kazdego nauczyciela

wymiarem

pracy

Zadaniem nauczyciela jest:

1. Znajomosc

aktualnych

dokumentow prawnych dotyczących wychowania

(Konstytucja RP, Ustawa o systemie oswiaty, Prawa Dziecka, Statut, Regulamin
Szkoły);
2. Godne reprezentowanie społecznosci nauczycielskiej:


byc w stosunku do siebie krytycznym, konsekwentnym, znac swoją
wartosc, byc otwartym na zmiany;



wychowywac przede wszystkim własnym przykładem i wiernoscią
normom etycznym, kierowac się w swoich działaniach prawdą,
przekazywac wychowankom umiejętnosc odrozniania dobra i zła,
wzmacniac

w

nich

tolerancję,

odpowiedzialnosc,

prawosc

i krytycznosc;


okazywanie przez nauczyciela swoją postawą szacunku dla praw dziecka
i stwarzanie takich warunkow, aby uczniowie odkrywali, ze nauka jest
nie tylko potrzebna do zycia, ale moze byc tez zrodłem radosnego
dziecinstwa;

3. Uczenie miłosci do kraju ojczystego, tradycji i szeroko pojętej kultury
narodowej;
4. Traktowanie ucznia
uwzględnianie

jego

podmiotowo (zwracanie się do ucznia po imieniu,
realnych

mozliwosci-

indywidualizacja

nauczania

i wychowania, dostrzeganie jego walorow);
5. Wspołtworzenie i realizowanie planu wychowawczego szkoły na biezący rok
szkolny;
6. Reagowanie na wszelkie przejawy niewłasciwego zachowania uczniow,
wymaganie od nich odpowiedzialnych postaw, tworzenie jednoczesnie klimatu
rzetelnej i uczciwej pracy;
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POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE BĘDĄCE
WYMIAREM PRACY EDUKACYJNEJ KAŻDEGO
NAUCZYCIELA
7. Podejmowanie działan profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie
przejawom zagrozen patologicznych;
8. Podejmowanie działan w zakresie interwencji kryzysowej;
9. Uczenie

rozwiązywania

problemow

i

podejmowania

decyzji

oraz

odpowiedzialnosci za dokonywane wybory;
10. Tworzenie atmosfery otwartosci, zyczliwosci, dialogu, zaufania, tolerancji
i szacunku;
11. Stwarzanie sytuacji, w ktorych uczen rozwija wszystkie sfery swojej
osobowosci

(w

wymiarze

intelektualnym,

psychicznym,

społecznym,

zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
12. Rozwijanie u uczniow dociekliwosci poznawczej;
13. Motywowanie uczniow do pracy nad sobą w zakresie nauki, aktywnosci,
zachowania (stosowanie jawnych i jasnych kryteriow oceniania, wskazanie
zyciowej uzytecznosci wiedzy, udzielanie uczniom pomocy w przezwycięzaniu
niepowodzen szkolnych poprzez udział w zespołach wyrownawczych
i

korekcyjnych oraz rozwijanie talentow poprzez koła zainteresowan,

podkreslanie sukcesow ucznia);
14. Wspołpraca z rodzicami

( informowanie o pozytywnych i negatywnych

wynikach w nauce i zachowaniu, uczestniczenie w zebraniach rodzicow,
wspieranie rodzicow w procesie wychowania, przeprowadzanie pedagogizacji);
15. Dbanie o estetyczny i schludny wygląd szkoły;
16. Doskonalenie

umiejętnosci

wychowawczych

oraz

kompetencji

psychospołecznych poprzez uczestnictwo w roznych formach doskonalenia.
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POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASY
Powinnosci wychowawcow klasy
ZADANIEM WYCHOWAWCY JEST:
1. Realizowanie funkcji wychowawczej w oparciu o aktualne przepisy prawne;
2. Organizowanie klasy jako grupy społecznej;
3. Nauka samorządnosci, umiejętnosci podejmowania decyzji i odpowiedzialnosci;
4. Wpływanie własną osobowoscią na prawidłową ocenę postaw moralnych,
kształtowanie poządanych cech charakteru;
5. Otaczanie indywidualną opieką kazdego wychowanka, znajomosc jego
sukcesow i porazek oraz umiejętne stosowanie nagrod i kar;
6. Wdrazanie uczniow do samooceny i samokontroli;
7. Integrowanie zespołu klasowego;
8. Szanowanie godnosci osobistej kazdego ucznia, potrzeby wyrazania własnych
poglądow i uczuc;
9. Podejmowanie działan umozliwiających rozwiązywanie konfliktow w zespole
uczniow;
10. Bycie mediatorem między uczniami, rodzicami i nauczycielami;
11. Wspołdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale;
12. Planowanie i organizowanie wspolnie z uczniami i ich rodzicami roznych form
zycia zespołowego;
13. Ustalanie tresci i formy zajęc tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy;
14. Kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych;
15. Troska o zdrowie psychiczne i fizyczne uczniow;
16. Wspołpraca z rodzicami w zakresie kierunku rozwoju osobowosci dziecka
(spotkania

indywidualne,

zawiadomienia listowne) wychowawczych

dzieci,

rozmowy

telefoniczne,

wizyty

w

domach,

poznanie i ustalenie potrzeb opiekunczo –
informowanie

o

postępach

w

nauce

i zachowaniu, okazywanie rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych
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wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach, włączanie
ich w sprawy zycia klasy i szkoły;
17. Wspołpraca z nauczycielami innych przedmiotow, pedagogiem, psychologiem
i logopedą szkolnym i innymi specjalistami swiadczącymi kwalifikowaną pomoc
w rozpoznawaniu potrzeb i trudnosci, a takze szczegolnych uzdolnien uczniow;
18. Budowanie swego autorytetu;
19. Doskonalenie umiejętnosci wychowawczych;
20. Prowadzenie dokumentacji.
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ZADANIA WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW
POSZCZEGÓLNYCH KLAS
Zadania wychowawcze dla uczniow poszczegolnych klas
KLASA I:
Uczen:
1. znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej;
2. ma poczucie przynaleznosci do klasy jako waznego jej ogniwa,
3. chce i wyraza potrzebę działania w klasie jako grupie rowiesniczej,
4. wspołtworzy i respektuje normy klasowe.
KLASA II:
Uczen:
1. zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje;
2. szanuje dorosłych, młodszych i rowiesnikow, okazuje im to w słowach i
działaniu,
3. nawykowo stosuje zwroty grzecznosciowe,
4. zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachowac.
KLASA III:
Uczen:
1. zna i rozumie pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godnosc,
2. dostrzega roznice między ludzmi i akceptuje je,
3. rozroznia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje,
4. jest swiadomy swoich praw i obowiązkow,
5. wie do kogo moze zwrocic się o pomoc.
KLASA IV:
Uczen:
1. zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego słuchania,
2. potrafi jasno i konstruktywnie formułowac wypowiedzi,
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ZADANIA WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW
POSZCZEGÓLNYCH KLAS
3. uzywa komunikatu Ja jako zwrotu przedstawiającego odczucia nadawcy,
4. potrafi bezposrednio i otwarcie wyrazic swoje prosby, sądy i oczekiwania.
KLASA V:
Uczen:
1. obserwuje własne zachowanie w roznych sytuacjach,
2. ma swiadomosc swoich zalet i wad,
3. dostrzega wpływ innych osob na kształtowanie osobowosci i drogi zyciowej,
potrafi to prawidłowo ocenic,
4. rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorcow proponowanych przez srodki
masowego przekazu,
5. potrafi i chce się pozytywnie zaprezentowac.
KLASA VI:
Uczen:
1. potrafi planowac działanie i przewidywac jego efekt;
2. rozumie wagę wyznaczania celow, potrafi je okreslic i dązy do ich osiągnięcia,
3. ma poczucie sprawstwa,
4. analizuje i modyfikuje swoje działanie w zaleznosci od potrzeb,
5. potrafi dokonywac samooceny i samokontroli.
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