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PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

 

 

 

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

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  

ogólnego  w  poszczególnych  typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.). 

3. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 

poz.624 z późniejszymi zmianami) podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół. 

4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Konwencja Praw Dziecka z 20.11.1989r. 

6. Statut PZSP w Olszance. 

 

 

WSTĘP 
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„Uczymy się dla życia” 

 

 

Rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. Szkoła wspiera rodzinę w dziedzinie 

wychowania. Zadaniem wychowania jest kształtowanie istotnych wartości ludzkiego bytu. Koncepcja programu wychowawczego uwzględnia 

wiele aspektów, m.in.: 

 odwołuje się do tradycji szkoły i wzorców wypracowanych przez lata istnienia placówki, 

 uwzględnia podstawy programowe kształcenia ogólnego, 

 zwraca szczególna uwagę na potrzeby szkoły, środowiska lokalnego, kształtowanie szacunku dla polskiej kultury, otwarcie na 

wartości kultury europejskiej (skutkiem takiego działania mają być uczniowskie postawy prośrodowiskowe, patriotyczne, 

proeuropejskie), 

 uwzględnia zagrożenia współczesnego świata, by wskazać możliwości aktywnego przeciwdziałania im, 

 uwzględnia kształtowanie wszechstronnego rozwoju uczniów – w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i 

duchowym, 

 łączy treści wychowania, nauczania i kształcenia – będą one realizowane na wszystkich zajęciach edukacyjnych przez nauczycieli 

naszej szkoły. 

Program wychowawczy ma pomóc młodemu człowiekowi w skomplikowanej fazie rozwoju, w której się znajduje, ukształtować własne 

autonomiczne wnętrze, przejść od fazy wychowania ku samowychowaniu, wykazać godne cele życiowe oraz drogi ku ich realizacji. 

 

 

 

 

 

WIZJA SZKOŁY 

 

 

Dążenie do ideału szkoły, w której nauka i zainteresowania ucznia to wartości równorzędne. Wychowanie człowieka kulturalnego, 

odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją 

miejscowością, regionem i ojczyzną. 

 

MISJA SZKOŁY 
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Istniejemy po to, aby zaspakajać potrzeby rozwojowe naszych uczniów, rozwijać ich talenty oraz pogłębiać ich zainteresowania. Dbamy o 

indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, która dąży do osiągnięcia zakładanych celów 

wychowawczych. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. Chcemy, aby ta współpraca opierała się na partnerstwie i  przynosiła obopólne 

korzyści. 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM 

 

1.Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Z optymizmem patrzy w świat, wierzy w siebie i swoje możliwości. Ma określone 

zainteresowania, które pomagają mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia. Stara się być samodzielny. 

2.Korzysta z różnych źródeł wiedzy. Jest ciekawy świata, ale też krytyczny. Stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności 

występujących w świecie. Z pewnym dystansem podchodzi do uzyskanych informacji; wie, że można je weryfikować w oparciu o alternatywne 

źródła wiedzy.  

3.Jest otwarty na drugiego człowieka. Dostosowuje treść i formę wypowiedzi do osoby odbiorcy. Umie posługiwać się różnymi technikami 

komunikowania się. Dobrze współpracuje w grupie (potrafi dyskutować dostosowując się do obowiązującej formy dyskusji, umie 

podporządkować się woli większości). W działaniach zbiorowych wykazuje poczucie współodpowiedzialności za efekty pracy w grupie. 

4.Jest odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Potrafi przyznać się do błędu i gotów jest ponieść 

odpowiedzialność za swoje postępowanie oraz swoje decyzje. W swym działaniu zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa. 

5.Jest rozważny. Potrafi przewidywać zagrożenia także w sytuacjach nowych i modyfikuje swoje zachowanie.  

6.Ma ugruntowane nawyki higieniczne. Planuje swoją pracę i wypoczynek, potrafi świadomie przeciwdziałać stresowi. Wykazuje stosowną 

aktywność fizyczną. 

7.Jest prawy. Odróżnia dobro od zła w oparciu o system wartości własny i obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i nie 

gubi się w sytuacjach trudnych oraz niejednoznacznych. 

8.Jest tolerancyjny. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej 

różnych ludzi. Jego tolerancja przekłada się na postawę akceptacji innych ludzi 

9.Jest rzetelny i punktualny. Dotrzymuje obietnic i zobowiązań, a także terminów. Umiejętnie planuje swoje zajęcia, nie marnuje czasu swego i 

innych osób. 
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CELE WYCHOWANIA 

 

 

Za swój główny cel wychowawczy uznajemy osiągnięcie jak najlepszych relacji międzyludzkich pomiędzy wszystkimi członkami 

społeczności szkolnej, tak aby takie wartości jak kultura osobista, życzliwość, uczciwość,  bezinteresowność, tolerancja i odpowiedzialność, 

były widoczne na co dzień i aby każdy uczeń uznawał je za swoje i kierował się nimi w swoim postępowaniu. Kwantyfikatorem postaw 

moralnych naszych uczniów mają być zapisy ujęte w dokumentach dotyczących praw człowieka, dziecka i ucznia. 

Wychowując młodego człowieka mamy na celu: 

 wszechstronny rozwój osobowy ucznia, wspomaganie rozwoju osobowego we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,  

 rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie pozytywnych postaw, właściwych relacji na płaszczyźnie uczeń – uczeń, uczeń – 

nauczyciel, 

 zachęcanie i wdrażanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu szkoły, środowiska oraz  regionu, 

 rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

 wdrażanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edukacji i wyboru zawodu oraz  przygotowanie młodzieży do startu w dorosłe 

życie, 

 podniesienie autorytetu rodziny, pomoc rodzinie w wychowaniu oraz współpracę nauczycieli z rodzicami,  

 chronienie go przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji (profilaktyka), 

 przeciwdziałanie przestępczości nieletnich. 

 

 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 

I. Uznajemy kształcenie, wychowanie i opiekę za integralną całość, dbamy o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy, 

wychowujemy w duchu tolerancji kształtujemy dbałość o sprawność fizyczną uczniów umożliwiamy uczniom zdobycie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie. 

II. Szanujemy godność osobistą uczniów, zapewniamy wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe, życzliwe, uwzględniające 

możliwości dziecka traktowanie. 
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III. Przygotowujemy młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie. 

IV. Zapewniamy uczniom warunki i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności, promujemy zdrowy styl życia, higienę osobistą i 

świadomość ekologiczną. 

V. Budujemy ścisłą relację z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi.  

VI. Pracujemy nad wzmocnieniem więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami, współpracujemy z rodzicami, 

wspierając ich w wychowaniu dzieci. 

VII. Niesiemy pomoc uczniom potrzebującym, mającym trudności w nauce, dbamy o rozwój bazy szkolnej służącej zapewnieniu warunków 

realizacji programu. 

VIII. Tworzymy warunki do twórczej pracy nauczycieli i uczniów. 

IX. Pomagamy uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia. 

 

 

 

 

POWINNOŚCI I TREŚCI WYCHOWAWCZE WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

 

I. JĘZYK POLSKI: 

 

 rozbudzanie ciekawości świata i ludzi, otwartości na różnorodność kultur i tradycji oraz ludzkich postaw i poglądów, 

 rozwijanie samodzielności myślenia, umiejętności zadawania pytań i formułowania problemów, prezentowania własnych poglądów i 

racjonalnej obrony swoich przekonań, 

 przygotowanie  do uczestnictwa  w  życiu  społecznym,  rozumienia  i  respektowania zasad współżycia społecznego oraz 

demokratycznie stanowionego porządku prawnego, 

 wskazywanie na wartości uniwersalne w literaturze i sztuce, umożliwianie właściwej ich hierarchizacji oraz kształtowanie w oparciu 

o nie postaw etycznych i moralnej wrażliwości, 

 umacnianie przywiązania do tradycji ojczystej i europejskiej, umożliwianie krytycznego osądu własnej przeszłości oraz rozbudzanie 

odpowiedzialności za przyszłość, 

 motywowanie do dalszego kształcenia, przygotowanie do ustawicznej pracy nad samym sobą, uświadamianie potrzeby samokształcenia 

i rozwijania własnego warsztatu intelektualnego, 

 kształtowanie świadomego odbioru tekstów kultury, 

 przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze – udział w przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych, wystawach. 



Program Wychowawczy PZSP w Olszance 

 

 8 

 

II. HISTORIA: 

 

 pogłębianie zainteresowań uczniów przeszłością oraz kształtowanie krytycznego stosunku do niej i poszanowania prawdy historycznej, 

 wyrabianie szacunku do uniwersalnych wartości humanistycznych, rozbudzanie otwartości na potrzeby i poglądy innych ludzi oraz 

tolerancji dla różnych kultur i tradycji, 

 utrwalenie podstawowych wartości patriotycznych i narodowych, kształtowanie tożsamości narodowej i europejskiej, rozbudzanie 

dumy z osiągnięć narodu i dorobku cywilizacyjnego ludzkości, 

 ugruntowanie wartości umożliwiających zrozumienie mechanizmów życia politycznego, gospodarczego i społecznego oraz 

przeciwstawianie się różnym przejawom patologii w różnych relacjach społecznych, 

 rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej, uzasadniania własnych poglądów i postaw, przeciwstawiania się mitom, stereotypom 

przeciwstawiania się mitom, stereotypom i uprzedzeniom w życiu publicznym. 

 

 

III. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: 

 

 przygotowanie do odpowiedzialnego i skutecznego uczestnictwa w życiu publicznym, działania zgodnie z prawem i zasadami 

demokracji dla dobra własnego i wspólnego, 

 rozwijanie poczucia więzi ze wspólnotą lokalną i obywatelską państwa polskiego, szacunku i uczuć patriotycznych do własnego państwa 

oraz tzw.„cnót obywatelskich”, 

 uświadamianie własnych praw i obowiązków wobec innych oraz przygotowanie do skutecznego ich realizowania, 

 przysposabianie do aktywnego uczestnictwa w zmieniających się warunkach na rynku pracy oraz zasadach funkcjonowania gospodarki 

rynkowej, 

 rozbudzanie przedsiębiorczości, wyobraźni i pomysłowości w poszukiwaniu swojego miejsca w życiu społeczno – gospodarczym w 

kraju i państwach Unii Europejskiej. 

 

IV. MUZYKA: 

 

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności muzycznych ( nauka piosenek, rozśpiewanie i umuzykalnianie,  działania twórcze), 

 stymulowanie różnych form aktywności muzycznej (śpiewanie, słuchanie, tworzenie), 

 poznawanie literatury muzycznej i wiedzy o muzyce, 

 poznawanie muzyki i obyczajów własnego regionu, przybliżenie dziedzictwa kulturowego regionu w którym znajduje się szkoła, 
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 poznawanie pieśni historycznych i muzyki narodowej, 

 zapoznanie z polskim i światowym dziedzictwem muzycznym, 

 przygotowanie do aktywnego  uczestnictwa w kulturze – udział w audycjach muzycznych, koncertach umuzykalniających, 

przedstawieniach muzycznych, kształcenie świadomego odbioru sztuki, 

 kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej, 

 wpływanie przez sztukę na wrażliwość estetyczną uczniów, zwracanie uwagi na obyczaje, sposoby zachowania podczas koncertów, 

przedstawień, dbałość o wygląd własny, 

 poszanowanie ceremoniału szkolnego – nauka hymnu państwowego i hymnu szkoły. 

 

V. PLASTYKA : 

 

 rozwijanie  zainteresowania  sztuką,  poczucia  współdziedziczenia  ogólnoludzkiej  i narodowej tradycji kulturalnej, potrzeby 

uczestnictwa w kulturze współczesnej, 

 kształtowanie nawyków włączania sztuki we własne życie, otwartości i tolerancji na różnorodność postaw twórczych, 

 rozbudzanie wrażliwości na odbiór sztuki i uznanie jej za czynnik wzbogacający życie duchowe człowieka i podnoszący ogólną kulturę, 

 rozwijanie poczucia dumy z artystycznego dorobku sztuki polskiej, 

 rozwijanie autokrytycyzmu wobec własnych dokonań i szacunku dla twórczości innych, 

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności plastycznych, 

 wzbogacanie własnego życia o przeżycia radości i satysfakcji płynącej z działalności twórczej. 

 

VI. JĘZYK ANGIELSKI / NIEMIECKI : 

 

 kształtowanie postawy humanistycznej, otwartości na różnorodność zjawisk życia i kultury innych narodów, 

 pogłębianie więzi ze wspólnotą europejską i ogólnoludzką, 

 wyrabianie obiektywnej oceny odmiennych od rodzinnych zwyczajów i obyczajów, poszanowanie  odrębności  kulturowych  oraz  

troski  o  ogólnoludzkie  dziedzictwo kulturowe, 

 pogłębianie zrozumienia dla idei pokojowego współżycia narodów, 

 motywowanie do nauki języków obcych w celu poszerzenia zasięgu porozumiewania się i poruszania we współczesnym świecie oraz 

ułatwiania współpracy międzynarodowej. 

 

VII. MATEMATYKA: 
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 wyrabianie aktywnego stosunku do samodzielnego rozwiązywania problemów, twórczego i racjonalnego myślenia, 

 umożliwianie zrozumienia znaczenia i przydatności matematyki, jej piękna, potęgi i uniwersalizmu, 

 ułatwianie dokonywania samooceny uzdolnień i zainteresowań; umożliwienie czerpania radości z podejmowania wysiłku umysłowego w 

zakresie badań matematycznych, 

 kształtowanie umiejętności właściwego organizowania procesu uczenia się, także z wykorzystaniem urządzeń technicznych 

(kalkulatorów, komputerów) oraz podejmowania konstruktywnej współpracy w grupie i negocjowania decyzji grupowych, 

 wdrażanie do praktycznego zastosowania zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny 

myślenia,  staranności,  krytycyzmu,  stałego  korygowania  błędów,  uznawania  racji popartych poprawnym rozumowaniem, tolerancji i 

szacunku dla poglądów niezgodnych z własnymi. 

 

VIII. FIZYKA: 

 

 rozbudzanie zainteresowań i zamiłowań badawczych z zakresu świata przyrody, 

 rozbudzanie aktywności własnej uczniów opartej na poznawczym i emocjonalnym stosunku do zjawisk świata przyrodniczego, 

 ukazywanie pozytywnego i negatywnego znaczenia odkryć fizycznych dla rozwoju cywilizacyjnego. 

 

IX. CHEMIA: 

 

 kształtowanie aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego, 

 kształtowanie prawidłowej postawy wobec niebezpiecznych związków chemicznych (kwasy, zasady – substancje żrące i inne trucizny np. 

alkohol metylowy i etylowy; skutki działania wymienionych alkoholi na organizm ludzku), 

 ukazywanie wkładu Polaków w rozwój chemii jako nauki, 

 wdrażanie do dbałości o właściwą organizację i bezpieczeństwo w czasie przeprowadzania doświadczeń. 

X. BIOLOGIA : 

 

 uświadomienie miejsca człowieka w  świecie przyrody, jego roli jako kreatora współczesnego świata i odpowiedzialnego za wszelkie 

zmiany dokonywane w środowisku, 

 kształtowanie odpowiedzialności za jakość życia z uwzględnieniem roślin i zwierząt hodowlanych i laboratoryjnych, 

 akcentowanie znaczenia odpowiedzialnego organizowania czasu pracy i wypoczynku, aktywności  fizycznej,  higieny ciała  i otoczenia,  

racjonalnego  odżywiania  się oraz wpływu tych czynników na zdrowie i kontakty społeczne, 

 promowanie życia bez nałogów, rozumienie skutków nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, 
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 wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie pracy ze sprzętem laboratoryjnym oraz precyzyjnego i przejrzystego zapisywania 

wyników pomiarów i obserwacji, 

 rozwijanie wrażliwości na piękno otoczenia, kształtowanie emocjonalnego związku z przyrodą. 

 

XI. GEOGRAFIA : 

 

 budzenie zainteresowania regionem, krajem, Europą i światem, pogłębianie postawy patriotyzmu poszanowania kultury innych 

narodów, 

 kształtowanie zachowań nastawionych na problemy i ochronę środowiska  geograficznego i społecznego w skali lokalnej i globalnej, 

 przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, współdziałania z innymi, współpracy międzynarodowej 

dotyczącej zachowania równowagi w środowisku i jego zrównoważonego rozwoju uwzględniającego zmieniające się potrzeby 

człowieka, 

 rozbudzanie dumy narodowej i uświadamianie wartości dziedzictwa kulturowego  i cywilizacyjnego regionu i kraju. 

 

XII. TECHNIKA 

 

 przygotowanie  do  życia  społecznego  i  zawodowego,  aktywnego  udziału  w  życiu gospodarczym, wyboru dalszego kierunku 

kształcenia i pracy zawodowej, 

 uświadamianie roli współczesnej techniki, jej pozytywnego i negatywnego wpływu na życie człowieka, 

 rozbudzanie ciekawości problemami techniki, zainteresowań i zamiłowań do działań technicznych zgodnych z indywidualnymi 

uzdolnieniami,  

 rozwijanie szacunku oraz poczucia dumy z osiągnięć polskich twórców i wynalazców oraz ich wkładu w rozwój techniki, 

 uświadomienie konieczności przestrzegania  zasad bezpieczeństwa, dbanie o swoje życie i innych. 

 

XIII. INFORMATYKA: 

 

 uświadamianie roli informatyki we współczesnym świecie dla rozwoju cywilizacyjnego ludzkości, 

 rozumienie korzyści z pozyskiwania i wymiany informacji, 

 rozumienie i stosowanie etycznych, prawnych i ekonomicznych aspektów informatyki przy korzystaniu ze sprzętu komputerowego i 

technologii informatycznych, 

 przygotowanie  do  bezpiecznego  użytkowania  komputera,  higienicznego  z  nim obcowania oraz prawidłowego zorganizowania 

stanowiska pracy, 
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 wzbogacanie możliwości intelektualnego  i duchowego  rozwoju ucznia, rozwijania zainteresowań, prezentowania własnych poglądów 

oraz osobistej ekspresji w oparciu o współczesne techniki informatyczne; 

 

XIV. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

 

 rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego, 

 kształtowanie właściwych zachowań wobec rówieśników oraz kultury słowa związanych z rozwojem fizycznym i psychicznym w 

okresie dojrzewania, 

 zaspokajanie  naturalnych  zainteresowań  uczniów  własnym  rozwojem  fizycznym  i psychicznym w okresie dojrzewania, 

 utrwalanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie aktywności ruchowej, wzbogacanie form związanych z własnym stylem spędzania 

wolnego czasu, 

 ukazywanie zagrożeń wynikających z patologii współczesnego sportu (doping, korupcja, komercjalizacja, zachowanie na stadionach), 

 wskazywanie pozytywnych aspektów kultury fizycznej i sportu, pogłębianie szacunku dla osiągnięć sportowych Polaków. 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

 

 

Współpraca z rodzicami opiera się na: 

 znajomości i akceptacji przez rodziców programów, planów pracy i regulaminów szkoły, 

 współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych szkoły, a przede wszystkim w zapobieganiu 

niepowodzeniom w nauce uczniów, 

 spełnianiu oczekiwań  rodziców  w  zakresie wychowania  zgodnie  z  preferowanym przez siebie światopoglądem, 

 wspieraniu  procesu  wychowawczego  rodziców  poprzez  organizowanie  w  szkole działań wychowawczo - profilaktycznych, 

opiekuńczych i prozdrowotnych, 

 aktywnym uczestnictwie rodziców w życiu szkoły, w tym między innymi w zakresie organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych 

i klasowych, 

 zgłaszaniu wniosków i uwag mających na celu usprawnienie funkcjonowania placówki, 

 stworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania i życzliwości, 

 współdziałaniu w zakresie przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży, 
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 umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z placówkami i instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły, 

 organizowaniu pomocy finansowej i materialnej rodzicom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzicom patologicznym, 

 ustalaniu zakresu i form pomocy finansowej dla szkoły, 

 podejmowaniu wspólnych działań promujących szkołę w środowisku. 

 

 

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W PROCESIE WYCHOWAWCZYM 

 

 

1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie 

2.Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzegu 

3.Samorząd Gminy Olszanka 

4.Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

5.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach 

6.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach 

7.Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna 

8.Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic 

9.Inne szkoły na terenie gminy Olszanka 

10.Organizacja promującą zdrowie – PCK 

11.Koła i kluby sportowe (LZS) 

12.Ochotnicza Straż Pożarna 

13.Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 

14.Fundacja im. Roberta Schumana w Warszawie 

15.Centrum Edukacji Obywatelskiej w Opolu 

16.Regionalne Biuro Integracji Europejskiej w Opolu 

17.Partnerska gmina Altenkirchen – Niemcy 

18.Partnerska gmina Česka Ves – Czechy 
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KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 

 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 

2. Akcja „Sprzątanie świata” 

3. Dzień Chłopaka 

4. Dzień Edukacji Narodowej 

5. Otrzęsiny klas pierwszych 

6. Święto Niepodległości  – 11 Listopada 

7. Andrzejki 

8. Mikołajki 

9. Wigilie klasowe 

10. Walentynki 

11. Dzień Kobiet 

12. Dzień Wiosny 

13. Święto Konstytucji 3 Maja 

14. Dzień Patrona Szkoły 

15. Dzień Sportu – Dzień Dziecka – Dzień szkoły bez przemocy 

16. Uroczyste pożegnanie absolwentów 

17. Zakończenie roku szkolnego 

 

 

REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE POPRZEZ: 

 

 

 

1. Zebrania z rodzicami, w tym pedagogizację rodziców. 

2. Imprezy integracyjne.  
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3. Bliższe poznanie i nawiązywanie kontaktu emocjonalnego z uczniami. Poznanie poprzez rozmowy i ankiety ich zainteresowań, 

emocjonalności, potrzeb, uzdolnień, preferencji, itp. 

4. Wspólne tworzenie z uczniami reguł pracy w grupie, zawieranie kontraktów, w wyniku których uczeń sam bierze odpowiedzialność za swoje 

wybory i zdobywa umiejętności porozumiewania się z innymi. 

5. Położenie nacisku na pozytywne wzmocnienia (eksponowanie i nagradzanie osiągnięć uczniów), jako ważnego elementu kształtowania u 

uczniów poczucia własnej wartości. 

6. Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących, interaktywnych metod pracy podczas zajęć z uczniami.  

7. Sprawdzanie zastosowania wiedzy oraz umiejętności uczniów w różnych, symulowanych lub naturalnych sytuacjach, np.: 

 współpraca uczniów w atmosferze zaufania, akceptacji i wzajemnego wspierania się (małe grupy), 

 użycie technik opartych na myśleniu twórczym poprzez stawianie pytań, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, 

 wykorzystywanie aspektów poznawczych i emocjonalnych (odgrywanie ról, ukierunkowane dyskusje), 

 wykorzystywanie własnych doświadczeń uczniów. 

8. Udział uczniów w „dniach otwartych”. 

9. Gazetki informacyjne. 

10. Spotkania z ciekawymi ludźmi (np. radni, kombatanci, przedstawiciele różnych zawodów). 

11. Prelekcje (np. kurator, dzielnicowy, pedagog, psycholog) 

12. Rozwijanie zainteresowań w trakcie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

 

 

Proponujemy realizację 3-letniego cyklu wychowawczego z trzema hasłami programowymi, na które będziemy w danym roku zwracać 

szczególną uwagę: 

I. Integracja społeczności szkolnej. 

II. Promocja zdrowego stylu życia. 

III. Orientacja zawodowa 
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Program wychowawczy klasy Ia 

 

Cel główny: integracja zespołu klasowego 

 

 

Lp. 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY 

 

ODPOWIEDZIALNI 

TERMIN REALIZACJI 

1 Kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa, 

budowanie zaufania, doskonalenie komunikacji wśród uczniów, a 

tym samym integracji klasy poprzez organizację godzin do 

dyspozycji wychowawcy, spotkań klasowych (także 

pozalekcyjnych) typu: 

 DZIEŃ CHŁOPCA 

 ANDRZEJKI  

 SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 

 dyskoteki szkolne 

 DZIEŃ KOBIET  

 ŚWIĘTO WIOSNY 

 DZIEŃ DZIECKA 

 SPOTKANIA Z RODZICAMI 

 Udział w imprezach organizowanych przez Samorząd 

Szkolny 

 ORGANIZACJA WYCIECZEK 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca, 

Uczniowie, 

Rodzice, 

Samorząd Klasowy, 

Samorząd Szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 

2011/2012 

2 Kształtowanie umiejętności analizy swojego zachowania w celu: 

- głębszego poznania siebie,  

- obiektywnego spojrzenia na siebie i innych 

Pomoc w rozwiązywaniu różnych konfliktów klasowych poprzez 

odwoływanie się do osobistych przeżyć i emocji uczniów 

związanych z sytuacjami, w jakich uczestniczą  w domu, w klasie, 

w szkole oraz wśród rówieśników. 

Nauczanie współodpowiedzialności i współdziałania w zespole 

oraz kształcenie umiejętności współpracy poprzez pracę w grupie.  

Pomoc w rozwiązywaniu problemów ważnych dla uczniów przy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca 

Uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 

2011/2012 
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współpracy rodziców, pedagogów oraz dyrektora szkoły. 

3 Pomoc w kształtowaniu dojrzałości psychoseksualnej. Rozmowy 

na temat piękna i zróżnicowania więzi międzyludzkich, kształcenie 

umiejętności wyrażania własnych uczuć i rozpoznawania uczuć 

innych (empatia), 

Przeżywania typowych relacji uczuciowych w okresie dojrzewania, 

informowania o wzajemnych oczekiwaniach dotyczących form 

komunikacji, zachowań i wyglądu dziewcząt i chłopców, 

prezentowanie i pochwała pozytywnych modeli komunikowania 

się i kultury językowej. 

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kolegów i koleżanek. 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel biologii, 

Wychowawca 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2011/2012 

4 Uwrażliwienie na zasady właściwego współżycia z ludźmi 

i kształtowanie właściwego stosunku do norm społecznych, kultury 

bycia i form towarzyskich. 

Walka z wulgaryzmami w języku i zachowaniu. 

 

 

Wychowawca klasy 

Uczniowie 

 

 

Rok szkolny  

2011/2012 

5 Kształtowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za 

własne słowa i czyny. 

Rozmowy na temat tolerancji wobec innych ludzi i ich poglądów, 

myśli, uczuć czy wyznania.  

Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.  

 

 

Wychowawca 

 

 

Rok szkolny 2011/2012 

6 Opieka nad samorządem klasowym i całym zespołem, dbanie o ich 

prawo do swobody inicjatyw, działań i decyzji. Współpraca z 

opiekunami Samorządu Szkolnego. Uczestnictwo w organizacji 

życia szkoły i współpraca z innymi klasami. 

 

 

Wychowawca 

Samorząd Uczniowski 

Nauczyciele 

 

 

Rok szkolny 2011/2012 

7 Organizacja pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w 

nauce lub nieobecnym z powodu choroby. Dopilnowanie uczniów 

słabych, utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami. 

 

 

Klasa 

       

 

Rok szkolny 2011/2012 

8 Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie I a i I b   oraz 

pedagogiem szkolnym w celu koordynacji oddziaływań 

wychowawczych, kontrolowania postępów w nauce oraz 

kształtowania właściwych postaw i zachowań. 

 

 

Wychowawca 

 

 

Rok szkolny 2011/2012 
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9 Opieka nad gabinetem nr 15: 

- zadbanie o estetyczny wystrój klasy 

- zmiana dekoracji, gazetek 

- drobne porządki oraz opieka nad kwiatami, 

 

 

 

Wychowawca 

Uczniowie 

 

 

Rok szkolny 2011/2012 

10. Ścisła współpraca z rodzicami w różnych sprawach typu: 

- kontrola postępów w nauce, 

- systematyczne uczęszczanie do szkoły, 

- pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, 

- udział w zebraniach i wywiadówkach, 

 

 

 

Nauczyciele 

Wychowawca 

Pedagog 

 

 

Rok szkolny 2011/2012 

11 EDUKACJA PROZDROWOTNA –  

promowanie zdrowego stylu życia, znaczenie higieny osobistej i 

otoczenia jako podstawy w profilaktyce, znaczenie aktywności 

ruchowej w utrzymaniu zdrowia oraz kulturalnej zabawy jako 

formy odreagowania stresu. 

Złe nałogi (papierosy, alkohol, narkotyki). 

Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych w szkole oraz poza nią. 

Udział w konkursach promujących zdrowy styl życia. 

Udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, współzawodnictwo 

sportowe pomiędzy klasami  i międzyszkolne. 

 

 

 

Nauczyciele 

Wychowawca 

Klasa 

Samorząd Uczniowski 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2011/2012 

12 EDUKACJA EKOLOGICZNA- 

Propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania. 

Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego, 

wpajanie przekonania o konieczności eliminowania zanieczyszczeń 

środowiska przez odpowiedni sposób życia. 

Znaczenie ochrony przyrody. 

Systematyczna opieka nad roślinami w klasie. 

Dbanie o porządek i ład na terenie całej szkoły i w jej otoczeniu. 

Udział w imprezach i akcjach związanych z problemami ekologii 

np. 

- SPRZĄTANIE ŚWIATA 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

Wychowawca 

Klasa 

 

 

 

 

 

 

 

IX 2011 

III 2012 
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- ŚWIĘTO WIOSNY 

13 EDUKACJA REGIONALNA- 

Poszerzanie wiedzy o rodzinnych miejscowościach, ich historii i 

życiu codziennym. 

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych innych 

konkursach i imprezach. 

 

 

Wychowawca 

Klasa 

 

 

Rok szkolny 2011/2012 

14 EDUKACJA CZYTENICZA I MEDIALNA- 

Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji, umiejętność wykorzystania mediów jako narzędzia 

pracy oraz pobudzanie potrzeb czytelniczych. 

 

Wychowawca 

Klasa 

Nauczyciel 

informatyki 

 

Rok szkolny 2011/2012 

15 EDUKACJA EUROPEJSKA- 

Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości 

do Ojczyzny.  

 

 

Wychowawca 

Klasa 

 

Rok szkolny 2011/2012 
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16 Realizacja działań związanych z hasłem ogłoszonym przez panią 

minister Katarzynę Hall:  „Szkoła z pasją”: 

 udział uczniów w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, 

kółkach zainteresowań, dających możliwość rozwijania 

swoich pasji i talentów, 

 uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, wolontariat, 

 rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań, pasji 

prowadzone w ramach gddw, 

 bliska współpraca rodziców i nauczycieli,  silniejsze 

zaangażowanie rodziców w życie szkoły, klasy,  

 twórcze podejście do pracy nauczycieli poprzez 

wykorzystanie różnorodnych możliwości wzbudzenia 

zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem 

prowadzonych zajęć.  

Wychowawca 

Klasa 

 

Rok szkolny 2011/2012 

 

 

Program wychowawczy klasy I b 

1. Samorządność uczniów: 

 

a) wybór samorządu klasowego (ustalenie zasad głosowania)podział funkcji m. in. pomoc koleżeńska, organizowanie konkursów, imprez, 

wycieczek klasowych 

b) zapoznanie z planem godzin do dyspozycji wychowawcy 



Program Wychowawczy PZSP w Olszance 

 

 21 

c) zapoznanie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, odczytanie regulaminu klasyfikowania i promowania uczniów, zapoznanie 

członków sekcji z obowiązkami 

d) przypomnienie kodeksu ucznia 

e) zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka 

f) organizowanie imprez klasowych 

g) kształtowanie dyscypliny osobistej i społecznej 

 zwracanie uwagi na kwestie punktualności wykonywanych prac na rzecz szkoły i klasy 

 wpajanie odpowiedzialności za siebie i innych 

 rozmowy z uczniami trudnymi, próba znalezienia przyczyny zaniedbania obowiązków, zwalczania złych nawyków, pomoc tym 

uczniom 

h) dbałość o pracownię. 

 

 

2. Pomoc uczniom słabszym w nauce: 

 

a) wyłonienie uczniów, którym nauka sprawia kłopoty 

 indywidualne podejście do uczniów, którzy otrzymują słabe oceny, zwrócenie uwagi na warunki domowe 

b) kontrolowanie i analiza wyników w nauce z poszczególnych przedmiotów, określenie form pomocy kolegom, samoocena uczniów, 

podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu; odszukanie przyczyn niepowodzeń 

c) udzielanie pomocy w nadrabianiu zaległości wynikających z przebywania na zwolnieniu lekarskim, rozmowa z innymi nauczycielami 

 udostępnianie takim uczniom pomocy naukowych 

 systematyczne dowiadywanie się o zdrowie i kondycję fizyczną uczniów będących na zwolnieniu lekarskim (długotrwałym) 

 systematyczny kontakt wychowawcy z rodzicami takich dzieci 

d) nadzorowanie pomocy koleżeńskiej. 

 

 

3. Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze: 

 

a) kontrolowanie systematyczności uczęszczania na zajęcia lekcyjne, kontrola punktualności (realizacja celów Szkolnego programu 

przeciwdziałania absencji) 

 zapobieganie ucieczkom i systematycznym spóźnieniom poprzez informowanie o tych zjawiskach rodziców, kontakt z pedagogiem 

szkolnym i dyrekcją 
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b) zapoznanie się z warunkami domowymi uczniów 

 angażowanie innych uczniów do dawania pozytywnych wzorców  

i wywierania wpływów na ucznia trudnego wychowawczo 

c) częste rozmowy z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze 

d) ustalenie źródeł problemów wychowawczych 

e) interesowanie się zachowaniem uczniów na terenie szkoły i poza nim 

f) kontakty z kuratorami uczniów 

 

 

4. Pomoc uczniom zdolnym : 

 

a) przygotowanie ucznia do konkursów przedmiotowych 

b) rozwijanie zainteresowań 

 odsyłanie uczniów do książek fachowych, naukowych, słowników celem poszerzenia wiedzy 

 zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań, kursach językowych 

 poruszanie problemów ciekawiących ucznia, zachęcenie uczniów do poruszania tematów zgodnych z zainteresowaniami  

 zachęcenie do osiągania jak najlepszych rezultatów w nauce poprzez dostosowanie materiału do zainteresowań ucznia 

 zróżnicowanie form prowadzenia lekcji, pochwała uczniów najlepszych 

c)  współzawodnictwo w nauce 

d)  organizowanie różnych form zajęć: gry, quizy, konkursy. 

 

 

5. Wychowanie zdrowotne: 

 

a) kształtowanie właściwych odruchów, nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych (higiena osobista, higiena miejsca pracy) 

b) zwrócenie uwagi dzieci na higienę osobistą (zwłaszcza w wieku dojrzewania) jako wyznacznika zdrowia i kultury człowieka 

c) wdrażanie uczniów do częstego uczestnictwa w formach wypoczynku  

na powietrzu, brania udziału w zajęciach sportowych 

 

d) wskazanie na potrzebę aktywności ruchowej postrzeganej jako środek służący poprawie zdrowia i zapobiegający powstawaniu 

chorób cywilizacyjnych, wad postawy 
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e) wykształcenie postawy świadomego dążenia do samodoskonalenia się  

w zakresie sprawności kondycyjno - koordynacyjnej 

f) kształtowanie harmonijnego rozwoju fizycznego 

g) aktywizowanie uczniów do udziału w aktywnych formach spędzania czasu wolnego 

h) dbanie o utrzymanie poprawnej sylwetki 

i) zachowanie proporcji: czasu pracy i wypoczynku (bierny, czynny) 

j) omówienie dolegliwości i zaburzeń spowodowanych złym odżywianiem 

k) przyczyny i skutki zaburzeń typu anoreksja, bulimia, wewnętrzny przymus nadmiernego jedzenia 

l) związki między sposobem żywienia a wzrostem i masą ciała oraz samopoczuciem 

m) przeciwdziałanie chorobom brudnych rąk i zakażeniom pasożytniczym - higiena osobista 

n) jak hałas i nieprawidłowe oświetlenie wpływają na słuch, wzrok  

i zdolności do nauki 

o) utrzymywanie czystości w domu i w klasie. 

 

 

6. Profilaktyka uzależnień: 

 

a) zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi z palenia, wskazanie korzyści płynących z niepalenia 

b) wskazanie skutków zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych, następstwa uzależnień od narkotyków 

c) poszerzenie wiedzy o wirusie HIV 

d) ocena ludzkich postaw i zachowań w stosunku do narkotyków, narkomanii, ludzi chorych na AIDS. 

 

 

7. Współpraca z rodzicami: 

 

a) wybór Rady Rodziców 

b) systematyczny kontakt z rodzicami uczniów osiągających słabe oceny  

w nauce i sprawiających kłopoty wychowawcze 

c) wspólne prace z rodzicami nad metodami zmierzającymi do poprawy zachowania, odwiedziny w domach 

d) wdrażanie rodziców do pomocy przy dekorowaniu pracowni, ukwiecaniu, organizowanie imprez klasowych 

e) systematyczne spotkania z rodzicami w ramach zebrań oraz konsultacji, zapoznanie rodziców z kryteriami oceniania, klasyfikowania 

i promowania. 
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8. Uczestnictwo w kulturze: 

 

a) kształtowanie nawyków kulturowych 

b) poznawanie świata, pobudzanie zainteresowań zmierzających do wzbogacenia wiedzy na temat kraju, poznawanie różnych dziedzin 

życia 

c) kontakt z placówkami kulturalnymi (kino, teatr, muzeum) 

d) udział w szkolnych uroczystościach, konkursach 

e) organizowanie uroczystości, zabaw, dyskotek, wycieczek krajoznawczo-turystycznych zgodnie z kalendarzem na bieżący rok 

szkolny. 

 

 

9. Wychowanie w duchu patriotycznym: 

 

a) obchody świąt narodowych, rocznic 

b) udział w szkolnych i gminnych uroczystościach. 

 

 

10. Życie w zgodzie z naturą - edukacja ekologiczna: 

 

a) kształtowanie postaw proekologicznych poprzez możliwość 

bezpośredniego poznawania i przeżywania kontaktu ze środowiskiem 

b) uwrażliwienie na piękno i harmonię w przyrodzie 

c) pobudzenie twórczego myślenia nad szukaniem rozwiązań przeciwdziałających degradacji środowiska  

d) uświadomienie wielkiej odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń 

e) zwrócenie uwagi na odpowiedzialność każdego człowieka za miejsce,  

w którym uczy się, pracuje, bawi i odpoczywa 

f) wykonywanie prac społecznych na rzecz klasy i szkoły oraz całego 

 środowiska  

g) udział w akcji ,,Sprzątanie świata” 
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h) udział w konkursach ekologicznych i konkursach plastycznych na tematy ekologiczne . 

 

 

11. Wychowanie do życia w rodzinie: 

 

a) budowa prawidłowych relacji z rodzicami, konflikt pokoleń, przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów 

b) relacje między ludźmi i ich znaczenie, przyjaźń, miłość 

c) wartość rodziny w życiu człowieka, podstawowe funkcje rodziny, rola poszczególnych członków rodziny . 

 

12. Przeciwdziałanie korupcji: 

 

a) etyka w sytuacjach szkolnych (klasówki, odrabianie prac domowych) 

b) uczciwe postępowanie w różnych sytuacjach życiowych 

c) wyrabianie postawy ponoszenia konsekwencji swojego złego lub nieuczciwego zachowania. 

 

 

13. Przestrzeganie dyscypliny szkolnej i porządku prawnego 

 

a) ustalanie przyczyn i rozmiarów absencji szkolnej wśród uczniów 

b) analiza przypadków osób powtarzających klasę 

c) zapoznanie z prawnymi konsekwencjami łamania prawa 

d) planowanie kontaktów z instytucjami i organizacjami potrzebnymi do współpracy (policja, kuratorzy). 

 

 

14. Promocja zdrowia psychicznego: 

 

a) jak radzić sobie ze stresem szkolnym? 

b) trudności adaptacyjne 

c) zagrożenia i szanse stwarzane dla młodzieży przez środki masowego przekazu 

d) różnorodność środków masowego przekazu 

e) dostępność młodzieży do nowoczesnych technik informacyjnych 

f) podatność na manipulację w środkach masowego przekazu 
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g) uzależnienie od Internetu - gdzie szukać pomocy 

h) wpływ stresu na rozwój chorób cywilizacyjnych. 

 

 

Program wychowawczy klas II  

 

 

CELE OGÓLNE: 
 

- wyposażenie uczniów w umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów dotyczących zdrowia i zachowania; 

- kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, miejscem zamieszkania; 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
 

- kształtowanie systemu wartości młodego człowieka; 

- kształtowanie prawidłowej relacji z rówieśnikami oraz rodzicami; 

- kształtowanie odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych; 

- wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania swojej wiedzy; 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych; 

- kształtowanie w uczniach wrażliwości na problemy ludzi potrzebujących, szczególnie niepełnosprawnych; 

- ukazanie wartości płynących z przyjaźni i koleżeństwa; 

- zachęcanie do bliższego i głębszego poznania samego siebie; 

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych; 

- ukazanie destrukcyjnego wpływu środków uzależniających; 

- promowanie zdrowego stylu życia; 

- uwrażliwianie uczniów na problemy środowiska naturalnego; 

- nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 

- wyrabianie umiejętności zachowania podczas różnorodnych zagrożeń (powódź, pożar, katastrofa kolejowa); 

- rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową; 

- ukazywanie korzyści płynących ze współpracy z krajami UE; 

- wdrażanie do krytycznego odbioru mediów; 

- uwrażliwienie na kulturę języka 
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Lp. Temat lekcji Forma realizacji Spodziewane efekty 

1. Wybór samorządu uczniowskiego– ustalenie 

planu pracy na dany rok szkolny. 

Konkurs na przewodniczącego 

klasowego. 
Samorząd klasowy 

2. Przypomnienie WSO i statutu naszego 

gimnazjum. 
Pogadanka Uczeń zna WSO i statut. 

3. 

Jak spędziłem/łam wakacje Pogadanka 

Uczeń potrafi dostrzec piękno otaczającej 

go przyrody, budowli i zabytków kultury; 

potrafi opowiedzieć o miejscach, które 

zwiedził; potrafi opowiedzieć o swoich 

przeżyciach, których doświadczył podczas 

wakacji; 

 

4. 

Zagrożenia wynikające z nikotynizmu, 

narkomanii i alkoholizmu. 
Pogadanka 

Uczeń rozumie zagrożenia wynikające z 

uzależnień. Zminimalizowanie zjawiska 

palenia papierosów i picia alkoholu wśród 

uczniów. 

5. 
Obowiązkowość i odpowiedzialność. Pogadanka 

Zminimalizowanie zjawiska wagarowania 

klasie. 

6. 

Sposoby zdrowego odżywiania się. 
Pogadanka, spotkanie z 

pielęgniarką 

Uczeń rozumie konieczność dbania o 

własne zdrowie i higienę osobistą. Wybiera 

zdrową żywność. 

7. Rola środków masowego przekazu Pogadanka; pokaz; poszukiwanie 

informacji z różnych źródeł; praca 

w grupach 

Uczeń: zna instytucje zajmujące się 

przekazem informacji; potrafi dokonać 

selekcji wyszukiwanego materiału oraz 

wykorzystać go w praktyce 

8. Uzależnienie od gier komputerowych, 

Internetu, telewizji. 
Artykuły z gazet Uczeń jest asertywny. 

9. 
Normy dobrego zachowania. Pogadanka 

Uczeń potrafi słuchać, patrzeć, odczuwać, 

tworzyć. Uczeń szanuje. 

10. 
Ochrona środowiska naturalnego. Referaty, pogadanka 

Uczeń jest wrażliwy na problemy 

środowiska naturalnego. 
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11. Kształtowanie własnego systemu wartości 

opartego na wartościach uniwersalnych i 

katolickich. 

Ukazywanie wzorców właściwego 

postępowania, pogadanka. 

Uczeń wyrabia sobie własny system 

wartości. 

12. 
Wolontariat Rozwijanie swoich zainteresowań 

Uczeń wyrabia w sobie chęć pomocy 

innym, rozwija swoje pasje, zainteresowania 

13. 

Integracja klasowa– zabawy andrzejkowe. Zabawy andrzejkowe 

W klasie panują otwarte, oparte na 

wzajemnym szacunku pozytywne stosunki 

między uczniami. 

14. Zapoznanie uczniów z formami przemocy i 

skutkami jej oddziaływania na osobowość 

sprawcy i ofiary. 

Prelekcja, pogadanka 

Uczeń umie wyrażać oceny i sądy 

aprobujące lub negujące różne zachowania. 

Zminimalizowanie agresji wśród uczniów. 

15. Wpływ ćwiczeń fizycznych na zdrowie 

młodego człowieka. 
Pogadanka  Uczeń jest aktywny sportowo i turystycznie. 

16. Spotkanie wigilijne. Wspólne łamanie się opłatkiem. Integracja klasy. 

17. Ocena pracy i zachowania po I semestrze 

nauki.  

Rozmowa kierowana Uczeń: potrafi dokonać oceny swojego 

zachowania; potrafi wyciągnąć wnioski na 

kolejny etap nauki; 

 

18. 
Pierwsza pomoc. Referaty, pogadanka, prelekcja. 

Uczeń wie jak należy postąpić w chwili 

zagrożenia. 

19. 
Sposoby pokonywania stresu. Pogadanka  

Uczeń umie sobie radzić w trudnych 

sytuacjach. 

20. Tradycje regionalne. Referaty, pogadanka. Uczeń zna i szanuje tradycje lokalne. 

21. Rozmowa na temat AIDS. Referaty Uczeń rozumie zagrożenie AIDS. 

22. 
Problemy dnia codziennego. Pogadanka  

Uczeń jest przygotowany do życia w 

rodzinie. 

23. 
Wartości przyjaźni– pogadanka. Pogadanka  

Uczeń rozumie, czym jest koleżeństwo, 

przyjaźń, miłość. 

24. Święto szkoły. Referaty, pogadanka Uczeń zna historię patrona szkoły. 

25. Szacunek dla dobra wspólnego jako 

podstawa życia społecznego. 
Pogadanka  Uczeń dba o wspólne dobro. 

26. Co i dla czego musimy wiedzieć o sektach? Referaty, pogadanka Uczeń rozumie zagrożenie wynikające z 
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sekt. 

27. Ciekawe miejsca w naszej gminie. Pogadanka Poznanie walorów naszej gminy. 

28. Miejsca, które chcielibyśmy odwiedzić na 

wakacjach. 
Pogadanka  Uczeń zna ciekawe zakątki turystyczne. 

29. Co to znaczy dobrze gospodarować swoim 

czasem wolnym? Rola rozrywki w życiu 

człowieka  

Pogadanka   Przekonywanie o konieczności 

racjonalnego wykorzystania czasu wolnego,  

 Kształtowanie umiejętności właściwej 

rozrywki i odpoczynku; 

 

30. Uprzedzenia i stereotypy. Pogadanka; dyskusja Uczeń zna pojęcia: stereotyp, tolerancja, 

uprzedzenia, zna postawę życzliwości 

wobec innych ludzi i stosuje je w życiu 

codziennym; 

 

31 Rola autorytetów w życiu człowieka. Burza mózgów; praca w grupach; 

ilustracje, zdjęcia sławnych i 

cenionych osób; dyskusja; ankieta 

Uczeń: potrafi wskazać swój autorytet; 

rozumie siebie i drugiego człowieka; potrafi 

szanować siebie i innych; potrafi wzbudzić 

w sobie refleksję: kto dla niego jest ważny, 

na kim się wzoruje, kogo ceni; umie 

uzasadnić swoje racje 

32. Cel i sens mojego życia Pogadanka; rozmowa kierowana; 

plakat 

Uczeń: przedstawia własną hierarchię 

wartości; rozumie sens w dążeniu do celu; 

rozumie potrzebę refleksji nad własnym 

życiem; 

 

33. Ocena pracy i zachowania po II semestrze 

nauki. 

Rozmowa Uczeń: potrafi dokonać samooceny; 

obiektywnie ocenia zachowanie kolegów i 

koleżanek z klasy; zna kryteria jakimi 

należy się kierować podczas wystawiania 

oceny z zachowania; wie w jaki sposób 

można poprawić swoje zachowanie; potrafi 

pomóc innym w korygowaniu 
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nieodpowiedniego zachowania 

34. 
Bezpieczny wypoczynek podczas wakacji. Pogadanka  

Uczeń wie jak bezpiecznie wypoczywać 

podczas wakacji. 

 

 

Program wychowawczy kl. III a i b 

 

Hasło priorytetowe  „ Orientacja zawodowa” 

Zadania Treści   Odpowiedzialny Termin 

1Kontynuacja .integracji 

zespołu klasowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kształtowanie atmosfery 

życzliwości, koleżeństwa, 

 Budowanie zaufania, 

 Doskonalenie komunikacji wśród 

uczniów, 

 Organizacja imprez klasowych i 

szkolnych: 

o Dzień Chłopca 

o Andrzejki 

o Spotkanie Świąteczne 

o Walentynki 

o Dzień Kobiet 

o  Pierwszy Dzień Wiosny 

o Dzień Dziecka  

o Spotkania z rodzicami 

 Udział w konkursach, zawodach, 

 Kształtowanie samorządności klasy, 

 Współdziałanie i 

współodpowiedzialność, 

 Udział w wycieczkach szkolnych i 

klasowych : 

 wyjazd do kina, 

wychowawca 

uczniowie 

rodzice samorząd klasowy i 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 2011/2012 

 

 

 

 

 

 

według kalendarza imprez na rok 

szkolny 2011/2012 
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 wycieczka krajoznawcza, 

 

2.Kształtowanie 

zdrowego stylu życia i 

inspirowanie 

harmonijnego rozwoju 

 stworzenie 

warunków do 

kształtowania 

zdrowego stylu 

życia, 

 uświadomienie 

własnej 

odpowiedzialności 

za ochronę 

swojego zdrowia, 

 uświadomienie 

współzależności 

między 

wymiarami 

zdrowia np. 

fizycznym, 

psychicznym, 

duchowym. 

 Higiena osobista i otoczenia, 

 Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc 

 Żywność i żywienie, 

 Aktywność ruchowa i umysłowa, 

 Poczucie własnej wartości, 

asertywność, 

 Przyczyny i skutki nałogów, 

 Sposoby radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, 

 Kultura osobista, 

 Jak radzić sobie ze stresem, 

 Udział w zajęciach rekreacyjno-

sportowych, 

 Udział w konkursach promujących 

zdrowy styl życia, 

 Współpraca z pielęgniarką i 

pedagogiem, 

 Wpływ hałasu na zdrowie człowieka, 

wychowawca  

pedagog 

pielęgniarka 

nauczyciel biologii i wychowania 

fizycznego 

rok szkolny 2011/2012 

3.Uświadomienie 

zagrożeń środowiska 

przyrodniczego 

 Degradacja środowiska-przyczyny, 

wpływ na życie człowieka, 

 Ochrona przed zagrożeniami 

naturalnymi i cywilizacyjnymi. 

wychowawca 

nauczyciel biologii 

rok szkolny 2011/2012 

4.Profilaktyka zawodowa  Poznawanie zawodów. Umiejętność 

podejmowania decyzji zawodowych. 

 Praca w życiu człowieka, a wybór 

zawodu (rola pracy w rozwoju 

wychowawca 

pedagog 

rok szkolny 2011/2012 
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człowieka, określanie własnej 

postawy wobec pracy w szkole, w 

domu).  

 Plany zawodowo – szkolne 

(założenie teczek zawodoznawczych 

przez uczniów). 

 Poznajemy różne zawody (poznanie 

grup zawodowych i założenie 

kącików zawodoznawczych). 

 

 Poznawanie własnej osobowości w 

określeniu przydatności zawodowej; 

wyzwalanie aktywności uczniów w 

kierunku samopoznania i 

samooceny. 

 Jaki jestem? – poznanie różnych 

cech osobowości (pozytywny i 

ujemny aspekt przydatności 

zawodowej). 

 Zapoznanie się z pracą zespołów 

zawodoznawczych (poznanie siebie 

w roli zawodowej w wybranej grupie 

zawodowej; prezentacja zespołów w 

klasie i na szkolnej giełdzie 

zawodów). 

 Spotkania z przedstawicielami  

       różnych szkół. 

Jak odnaleźć się w nowym środowisku       

szkolnym 

5. Edukacja Ekologiczna   Propagowanie ekologicznego 

modelu funkcjonowania. 

 Kształtowanie właściwego stosunku 

nauczyciele 

wychowawca 

klasa 

wrzesień 2011 

marzec 2012 

maj 2012 
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do środowiska naturalnego, wpajanie 

przekonania o konieczności 

eliminowania zanieczyszczeń 

środowiska przez odpowiedni sposób 

życia. 

 Systematyczna opieka nad roślinami 

w klasie. 

 Dbanie o ład i porządek na terenie 

całej szkoły i w jej otoczeniu. 

 Udział w imprezach i akcjach 

związanych z problemami ekologii 

np. 

- Sprzątanie Świata, 

- Pierwszy Dzień Wiosny. 

6. Edukacja Regionalna  Reprezentowanie szkoły w 

zawodach sportowych innych 

konkursach i olimpiadach. 

wychowawca  

klasa 

rok szkolny 2011/2012 

7. Edukacja Czytelnicza i 

Medialna 
 Kształtowanie umiejętności 

korzystania z różnych źródeł 

informacji, umiejętność 

wykorzystania mediów jako 

narzędzia pracy oraz pobudzanie 

potrzeb czytelniczych. 

 Wpływ filmu, prasy i telewizji na 

kształtowanie postaw ludzkich. 

wychowawca  

klasa 

rok szkolny 2011/2012 

8.Bezpieczeństwo 

uczniów w czasie pobytu 

w szkole 

 Zakaz opuszczania szkoły podczas 

przerw oraz po zakończonych 

lekcjach w oczekiwaniu na autobus, 

 Usprawiedliwienia nieobecności 

uczniów oraz zwolnienia z lekcji, 

wychowawca, nauczyciele rok szkolny 2011/2012 



Program Wychowawczy PZSP w Olszance 

 

 34 

 Przeciwdziałanie wagarom, 

 Bezpieczeństwo uczniów na 

wycieczkach 

 Pomoc słabszemu koledze, 

 Zapobieganie wymuszaniu 

zachowaniom agresywnym, 

 Budowanie udanych relacji z 

rówieśnikami i dorosłymi, 

 Ostrożność w kontaktach z 

nieznajomymi 

9.Agresja wśród 

młodzieży 
 Przyczyny agresji, 

 Skutki agresji, 

 Jak zapobiegać agresji 

wychowawca 

rodzice 

rok szkolny 2011/2012 

10.Współpraca z 

rodzicami 
 Kontrola postępów w nauce, 

 Pomoc w organizowaniu imprez 

szkolnych i klasowych, 

 Udział w zebraniach i 

wywiadówkach, 

 Pomoc w wyjazdach klasowych 

wychowawca 

rodzice 

rok szkolny 2011/2012 

11.  Rok szkoły z pasją  Każdy ma talent……… 

      wystarczy tylko go odkryć. 

wychowawca,  uczniowie rok szkolny 2011/2012 
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