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Cel naczelny wychowania:

Wychowanie dziecka przygotowanego
do uczestnictwa w życiu społecznym
w oparciu o akceptowany system wartości
z uwzględnieniem jego warunków
psychofizycznych
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I Wstęp
Program wychowawczy szkoły stanowi wraz z programem nauczania spójną całość procesu
edukacyjnego działalności edukacyjnej. W programie tym zawarta jest wizja i misja szkoły.
Przyjętym do realizacji treściom i zadaniom przyświeca idea najwyższej wartości dziecka i
jego godności.

WIZJA SZKOŁY
Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Jesteśmy otwarci
na świat, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Umożliwiamy
uczniom poznanie świata i człowieka. Chcemy wychowywać uczniów wrażliwych,
odpowiedzialnych, empatycznych. Takich, którzy mają wpojone zasady wychowania oraz
wartości uniwersalne.
Program, który realizujemy oparty jest na systemie wartości przyjętym przez wszystkie
trzy podmioty środowiska szkolnego: nauczycieli, uczniów i rodziców.
Przyjęte wartości to: odpowiedzialność, tolerancja, uczciwość, wiedza, prawda, dobro, piękno.

MISJA SZKOŁY
Nasza szkoła wyróżnia się głębokim osadzeniem w tradycji miasta, w związku z tym
dużą uwagę przykładamy do kultywowania tradycji szkoły. Pracujemy jako zespół. Celem
naszych działań jest rozwój kompetencji uczniów, takich jak: myślenie, uczenie
się, poszukiwanie, działanie, współpraca, komunikowanie się, doskonalenie, a wskaźnikiem
sukcesu ich satysfakcja i prestiż w środowisku.
Priorytetem naszych działań jest:
 wysoka efektywność kształcenia,
 przygotowanie do dalszej edukacji,
 zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia
 dbanie o wysoką jakość kształcenia i wychowania
 wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach
edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 profilaktyka agresji i przemocy w szkołach
 edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
Przyjęliśmy następujący kierunek działań:
 kształtowanie postaw, wychowanie do wartości
 nabywanie i rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, pisania,
i czytania ze zrozumieniem, wykonywania działań arytmetycznych, posługiwania
się
prostymi narzędziami;
 przekazanie rzetelnej wiedzy na poziomie, umożliwiającym kontynuację nauki
na wyższym etapie kształcenia;
 podjęcie działań na rzecz kształcenia niepełnosprawnych uczniów; zapewnienie
zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych
z ramowymi planami nauczania w klasach I – III;
 planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz
większej odpowiedzialności; uczenie dzieci samodzielnego myślenia i podejmowania
decyzji
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 poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz
efektywne posługiwanie się technologią informacyjną;
 rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, zdolności
twórczych; kształtowanie umiejętności prezentacji swojego hobby;
 rozwiązywanie problemów i konfliktów w sposób twórczy;
 odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń
i nawyków;
 rozwijanie wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie, budowanie więzi
międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne
działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm;
 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej;
 rozwijanie postaw prozdrowotnych oraz kształtowanie czujności wobec zagrożeń dla
zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego; kształtowanie umiejętności
organizowania i spędzania czasu wolnego w sposób aktywny
 wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole oraz odpowiedzialności za siebie i innych
 podejmowanie działań na rzecz zdrowia uczniów min. poprzez przystąpienie
w ramach „Szkoły Promującej Zdrowie” do udziału w Polsko – Szwajcarskim
Programie Współpracy pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom
przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności
fizycznej”; programu: „Mały mistrz” – intensyfikacja zajęć ruchowych dla klas I
 podejmowanie problematyki dotyczącej zagrożenia AIDS, narkomanią, alkoholizmem i
nikotynizmem w zakresie dostosowanym do wieku uczniów (szczegóły w Szkolnym
Programie Profilaktyki)
 systematyczne działania wychowawcze mające na celu przypominanie rodzicom
i dzieciom o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu
 kształtowanie kompetencji informatycznych
 wspieranie rozwoju dziecka młodszego (dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas
pierwszych) w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
 rozwijanie umiejętności poznawania siebie i własnego otoczenia rodzinnego,
społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego;
 umacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych
celów;
 wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
 uczenie szacunku i tolerancji wobec osób innej wiary, narodowości i kultury,
 kształtowanie postaw patriotycznych poprzez obchodzenie świąt narodowych
i rocznic ważnych wydarzeń dla Polski;
 kontynuacja działań związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną
dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej i dzieci z Oddziałów Przedszkolnych
w oparciu o Rozporządzenie MEN z kwietnia 2013r.
 stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 niesienie pomocy osobom potrzebującym, chorym, seniorom, zachęcanie
i angażowanie uczniów do pracy w wolontariacie,
 integracja społeczności szkolnej, budowanie poprawnej komunikacji pomiędzy
Nauczycielami, Rodzicami, Uczniami
 skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu
widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie
się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień i debat;
 przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
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i problemów społecznych.
 systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie bieżących potrzeb w zakresie realizacji
programu wychowawczego Szkoły na cotygodniowych spotkaniach zespołu
diagnostycznego w składzie: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor Szkoły, Pedagog,
Psycholog, Kierownik świetlicy. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć osoby
trzecie (nauczyciele, rodzice) jeśli pozwoli to na bardziej wnikliwe zdiagnozowanie
problemów, a tym samym podjęcie skuteczniejszych kroków w celu jego rozwiązania.
 propagowanie codziennego czytania poprzez utworzenie kącików czytelniczych
w szkole (miejsce do czytania w czasie przerw, eksponowanie informacji
o przeczytanych książkach w klasach, w dowolnej formie, „wędrujący plecak”
z książkami)
 obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

II. Metody i formy pracy
Wiedząc, że całe szkolne życie jest działaniem wychowawczym uwzględniono różnorodne
formy i metody aktywizujące, które pozwalają rozwijać kompetencje kluczowe przyjęte w
programie wychowawczym.
 Metody: słowne, pokazowe, poszukujące, problemowe, obserwacyjne
 Formy: praca indywidualna, grupowa, zespołowa
III. Założenia pracy nauczyciela-wychowawcy:
- Bądź autentyczny, nie udawaj w stosunku do dziecka kogoś innego.
- Zadbaj o dobrą atmosferę wychowawczą w klasie.
- Dbaj o bezpieczeństwo własne i swoich podopiecznych
- Rozwijaj poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
- Akceptuj dzieci takie, jakie są.
- Bądź otwarty na dziecko o specjalnych potrzebach.
- Dostosuj wymagania szkolne do możliwości rozwojowych dziecka.
- Stosuj wobec dzieci wzmocnienie pozytywne
- Określaj granice w wychowaniu.
- Stopniowo, ale konsekwentnie wdrażaj do obowiązków i samodzielności.
- Opieraj się na twórczości ucznia, nie przytłaczaj go swoją interpretacją.
- Odkrywaj talenty i zdolności uczniów.
- Zachęcaj i inspiruj uczniów do rozwijania zdolności i pasji.
- Zachęcaj uczniów do pracy w kołach zainteresowań

IV. Współpraca z Rodzicami i instytucjami wspomagającymi szkołę:

6

Działania wychowawcze SP Nr 83 są ukierunkowane na współpracę z Rodzicami,
zgodnie z założeniem o wspierającej roli szkoły w wychowaniu dzieci. Rodzice biorą
aktywny udział w realizacji Projektów, otrzymują wsparcie w postaci ulotek, spotkań, itp.
Są zapraszani do udziału w konkursach i konferencjach.
Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę stanowi ważny element działalności
wychowawczej i przynosi wymierne korzyści.
Szkoła organizować będzie kampanie informacyjne dla Rodziców dotyczące zdrowego
stylu życia, uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze). W trakcie kampanii
przygotowywane są tablice informacyjne, umieszczane informacje a stronie internetowej
Szkoły, a także przekazywane do rąk własnych ulotki informacyjne podczas zebrań i
konsultacji. Organizowane będą także spotkania warsztatowe dla Rodziców odnośnie
zdrowego stylu życia oraz zagrożeń dotyczących Internetu oraz używek (nikotyna, alkohol,
narkotyki, dopalacze).
Szkoła współpracuje ze: Strażą Miejską, Policją, Radą Osiedla, Parafią: ul. Kasprowicza i
Brücknera, Domem Kultury Agora, Zarządem TPD, Poradnią Zdrowia Psychicznego,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 5, organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniami i fundacjami, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
V. Podstawy prawne Programu Wychowawczego Szkoły:
- Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół
- Rozporządzenie MEN z dnia 31. 01. 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
- podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2016
- Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w
publicznych
przedszkolach,
szkołach
i placówkach
- Statut Szkoły Podstawowej Nr 83
- Konwencja Praw Dziecka
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz ze zmianami z 2004 r.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i KLAS I – III
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Umiejętności kluczowe:














Uczeń ma poczucie przynależności do zespołu klasowego
współtworzy i respektuje normy grupowe
zna i stosuje zwroty grzecznościowe
szanuje dorosłych i rówieśników
dba o bezpieczeństwo swoje i innych
dba o własne zdrowie
umie kulturalnie i bezpiecznie zachować się w szkole, na ulicy, na wycieczkach
jest świadomy swoich praw
przyjmuje postawę twórczą w funkcjonowaniu w swoim środowisku
zna symbole narodowe, religijne, unijne
szanuje Ojczyznę
rozwija swoje zainteresowania, umiejętności i pasje
wie, jakie wartości są w życiu najważniejsze

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
l.p.

1

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

- poznanie
1
poszczególnych
Zapoznanie
.
pomieszczeń
w budynku, ich
dzieci
z
wyposażenie, przeznaczenie,
nowym
zasady użytkowania sprzętów
otoczeniem
i urządzeń sanitarnych.
- poznanie terenu przeznaczonego
do zabawy wokół budynku. 2
zapewnienie
bezpieczeństwa
.
dzieciom.

OSOBY
SPOSÓB
ODPOWIEDZIAL EWALUACJI
NE I
WSPÓŁODPOWI
EDZIALNE
Wychowawca
- pokaz
oddziału
- obserwacja
przedszkolnego,
wychowawcy
świetlicy, katecheta - objaśnienie

3
.
2

Poznawanie się - gry1i zabawy integracyjne
.
umożliwiające
poznanie
dzieci
członków grupy, przekazywanie
Postrzeganie informacji o sobie.
siebie i
rozumienie
2
swoich uczuć
.
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Wychowawca
- obserwacja
oddziału
przedszkolnego,
wychowawcy
świetlicy, katecheta - scenariusze
zajęć/imprez i ich
analiza

- organizowanie
i uczestnictwo
w uroczystościach:
urodziny i imieniny –
nawiązanie
do
tradycji
rodzinnej
Andrzejki
Mikołajki
Zwyczaje i tradycje świąt
Bożego Narodzenia i
Wielkanocnych
Dzień Babci i Dziadka
Zabawa karnawałowa
Dzień Matki i Ojca
Dzień Dziecka
- turnieje gier i zabaw
sportowych.
- zajęcia ruchowe, wyrażanie
.
uczuć
mimiką i gestem.
3

Obserwacja
dzieci,
rozmowy z
rodzicami.
Poznanie
środowiska
rodzinnego.

1- organizowanie kącików
.tematycznych.
- ustalenie dyżurów.
- dbałość o zabawki.
2- rozmowy o rodzinie.
.- zajęcia otwarte dla
rodziców.
3
- współpraca z pedagogiem i
.
psychologiem z poradni
psychologiczno 4
pedagogicznej, pielęgniarką,
.
policjantem, strażą pożarną.
5
.

- rozmowy
- wytwory prac
dziecięcych

Wychowawca
oddziału
przedszkolnego

- obserwacja

Wychowawca
oddziału
przedszkolnego,
dyrektor szkoły

- rozmowy

Pielęgniarka,
strażak, policjant
Pedagog,
psycholog

6

9

- spotkania

4

Opracowanie
regulaminu
zachowania się
w grupie.
Poznanie
i
stosowanie
form dobrego
zachowania
się.
Dbanie
o
bezpieczeńst
wo swoje i
innych.
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Zdobywanie
nowych
umiejętności

1 - podporządkowanie się
. przyjętym
zasadom,
przestrzeganie
umów,
używanie
form
grzecznościowych.
- zwracanie uwagi na
2 zgodne współdziałanie w
. zabawie i na zajęciach
wychowawczo
–
dydaktycznych,
spacerach
oraz
wycieczkach.
uczenie
się
3 prawidłowego
. zachowania : na drodze,
w sklepie, w urzędach, w
środkach komunikacji.
- zajęcia ekologiczne –
segregowanie odpadów,
4 - organizacja „Dnia
. Ziemi”
- organizowanie
wycieczek w pobliże
miejsca zamieszkania oraz
poza obręb oddziału
przedszkolnego.

Wychowawca
oddziału
przedszkolnego,
katecheta

-1organizowanie uroczystości
.
przedszkolnych
przy
współpracy z rodzicami.
- eksponowanie
prac
plastycznych;
2
systematyczne
.
organizowanie wystaw
prac dzieci dla rodziców.
- nawiązanie współpracy
z kolegami ze szkoły. rozbudzanie
3
zainteresowania
.
czytelnictwem
–
„Czytanki
przy
kominku”

Wychowawca
oddziału
przedszkolnego,
wychowawcy
świetlicy ,
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- scenariusze zajęć
- analiza
dokumentów
- gazetka w sali
oddziału
przedszkolnego

- prace plastyczne
- scenariusze
uroczystości obserwacja
- spotkania

6

Kształtowanie
postaw
patriotycznych
– poczucia
tożsamości
narodowej i
regionalnej

-1wyrabianie szacunku dla
.
symboli
i tradycji
narodowych. Uczestniczenie
w obchodach świąt
narodowych.
2
-. zaznajamianie z historią i
tradycjami naszej
miejscowości. Udział w
3
koncertach
muzycznych.
.
Wzbudzanie tolerancji
wobec innych.

Wychowawca
oddziału
przedszkolnego,
katecheta,
wychowawcy
świetlicy

- obserwacja
- rozmowy
- wycieczki
- słuchanie muzyki

4
.
7

Rozwijanie
zainteresowań
poprzez
kontakt ze
sztuką

-1organizowanie
.
wycieczek
do muzeów,
kina, teatru, biblioteki. udział w spektaklach
teatralnych,
koncertach.
2
-. zajęcia sportowe. organizowanie kącików
zainteresowań.

Wychowawca
oddziału
przedszkolnego,
wychowawcy
świetlicy, rodzice

- analiza
dokumentów
- plan wycieczek
obserwacja
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Współpraca z
rodzicami

-1zapoznanie rodziców z
dokumentacją
.
oddziału
przedszkolnego /program
wychowania przedszkolnego,
podstawa programowa
wychowania przedszkolnego,
ramowy rozkład dnia.
-2przekazywanie rodzicom
informacji o postępach
.
edukacyjnych oraz
trudnościach dzieci.
- wspomagania rodziców w
wychowaniu i kształceniu
dzieci.

Wychowawca
oddziału
przedszkolnego,
rodzice,
wychowawcy
świetlicy

- analiza
dokumentów
- plan wycieczek
- plan współpracy
- plan spotkań
- notatki ze spotkań
indywidualnych i
zbiorowych
obserwacja ,

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIERWSZEJ
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Cele operacyjne

Zadania

Poznajemy się
przez zabawę

- integracja uczniów w klasie,
wzajemna pomoc, opracowanie
kontraktu klasowego

Tworzymy
społeczność
klasową

- ustalenie zakresu praw i
obowiązków wynikających z roli
ucznia
- ustalenie obowiązków dyżurnego
- poszanowanie własności wspólnej
i troska o własność osobistą
- poszukiwanie pozytywnych
wartości i promowanie ich własnym
zachowaniem
- zorganizowanie „Pasowania na
Ucznia”
- integracja klasy podczas
uroczystości klasowych
- integracja z nauczycielami i
rodzicami
- wdrażanie uczniów do aktywnego
uczestniczenia w życiu klasy i
szkoły
- integracja zespołu klasowego
poprzez wyjścia, wycieczki,
spacery, zabawy na świeżym
powietrzu
- udział w imprezach szkolnych:
1. pasowanie na ucznia
2. apele szkolne
3. konkursy szkolne
4. kiermasze i festyny
5. uroczystości szkolne
- angażowanie rodziców do
aktywnej pracy na rzecz klasy i
szkoły
- kulturalne rozwiązywanie
konfliktów w szkole i poza nią
rozwijanie własnych zainteresowań
- poznanie własnych reakcji
emocjonalnych, słabych i mocnych
stron
- udział w działaniach wolontariatu i
akcjach charytatywnych
- poznawanie zasad ruchu pieszego
i drogowego oraz
bezpiecznego korzystania ze
środków lokomocji

Współtworzymy
społeczność
szkolną

Dbamy o
bezpieczeństwo
swoje i innych
oraz o własne
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Osoby
odpowiedzialne
Wychowawca
Rodzice
Pedagog
Psycholog
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie

Ewaluacja

Dyrektor szkoły
Wychowawca
Organizatorzy
konkursów
Rodzice
Uczniowie

- analiza
wytworów
pracy dzieci
- rozmowa o
przeżyciach
dzieci
podczas
działań

Wychowawca
Ratownik, Straż
Miejska
Policja

- obserwacja
zachowań
uczniów
podczas

- obserwacja
- rozmowa

- analiza
dokumentów
klasowych
wytworów
prac dzieci,
- obserwacja
- rozmowa
- plany
wycieczek

zdrowie

Jesteśmy
aktywnymi
odbiorcami i
twórcami kultury

- ustalenie zasad bezpiecznego
zachowania się w klasie i na
terenie szkoły
- systematyczne spotkania w kręgu
dotyczące zasad bezpieczeństwa
- spotkania ze Policją
przedstawicielami WOPR – u,
Strażą Miejską, Strażą Pożarną
- udział w całorocznym konkursie
„Aktywnie po zdrowie”
- wyrabianie nawyku czynnego
wypoczynku
- pogadanki i tworzenie
regulaminów dotyczących
bezpiecznego zachowania w
środkach komunikacji miejskiej
- umiejętność korzystanie z telewizji
i komputera
- higiena ciała i racjonalne żywienie
- aktywne przerwy
- przygotowanie apeli,
- udział w festiwalach i konkursach
- edukacja regionalna-wycieczki po
Wrocławiu i Dolnym Śląsku
- Poznanie ośrodków kultury na
terenie Karłowic
- poznanie symboli narodowych
- poznawanie bibliotek – szkolnej i
publicznej
- systematyczne, wspólne, głośne
czytanie literatury dziecięcej w
klasach
- udział w akcji „Plecaczek” –
promowanie czytelnictwa

WOPR
Pedagog,
Psycholog

wyjść i
wycieczek
- ankiety
- rozmowy z
dziećmi

Wychowawca
Rodzice,
Organizatorzy
konkursów
Nauczycielbibliotekarz,
Przewodnicy

- obserwacja i
ocena
zachowania
– analiza
dokumentów,
prac dzieci

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY DRUGIEJ
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Cele operacyjne

Zadania

Poznajemy się w
zespole klasowym
i szkolnymtworzymy
przyjazne relacje
osobowe.
Kształtowanie
poczucia
odpowiedzial ności za
atmosferę w
klasie.

- organizacja uroczystości i
spotkań szkolnych integrujących
zespół klasowy
- organizowanie form pomocy
koleżeńskiej
- dbanie o kulturę języka
- kształtowanie nawyków
samooceny i samokontroli
- poznanie Praw Dziecka
- realizacja szkolnego i klasowego
kalendarza świąt oraz uroczystości:
a) Dzień Edukacji,
b) Zabawa andrzejkowa,
c) Mikołajki,
d) Klasowa Wigilia,
e) Zabawa karnawałowa,
f) Dzień Dziecka,
g) Dzień Chłopca
h) Dzień Kobiet
i) Konkursy klasowe i szkolne.
- Zapoznanie rodziców i uczniów
z WSO, programem
wychowawczym klasy.
- Organizowanie zebrań
z rodzicami.
- Współudział rodziców
w wycieczkach i imprezach
- klasowych i szkolnych.
- propagowanie idei samorządności
i właściwe jej realizowanie

Tworzymy i
uczestniczymy w
kultywowaniu
tradycji własnej
rodziny, szkoły,
miasta, regionu
państwa

- uczestnictwo w szkolnych
uroczystościach
- kształtowanie odpowiednich
postaw uczniów wobec symboli
narodowych
- kontynuowanie zwyczajów
związanych z tradycją
- wzmacnianie poczucia więzi
rodzinnych
- wzbudzanie szacunku dla
członków rodziny
- udział w apelach szkolnych i
uroczystościach
- wychowanie do wartości
- ułatwianie nabywania
podstawowych umiejętności
dbania o higienę fizyczną

Dbamy o swoje
zdrowie.
Rozwijanie u
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Osoby
Odpowiedzialne
Wychowawca
Uczniowie
Psycholog
Pedagog
Rodzice

Ewaluacja

Dyrektor szkoły,
Wychowawca,
Uczniowie
Rodzice

- analiza pracy
dzieci
- obserwacja
zachowań
dzieci

Wychowawca
Pielęgniarka
Szkolna

- obserwacja
zachowań
dzieci

- rozmowa
- obserwacja

dzieci
i psychiczną
odpowiedzialnośc - organizowanie zajęć
i za własne
poświęconych profilaktyce
zdrowie.
prozdrowotnej,
- realizacja programów
prozdrowotnych
- nabywanie umiejętności
poruszania się po drogach
publicznych
- organizowanie zabaw ruchowych
dla prawidłowego rozwoju
organizmu
- aktywny udział w szkolnym
programie promującym zdrowie
oraz projektach dotyczących tej
problematyki.
- aktywne przerwy
- spotkania z ciekawymi ludźmi –
lekarze, pielęgniarki, sportowcy,
dietetycy
Dbamy o
- działania proekologiczne na
środowisko
terenie szkoły
naturalne
- nabywanie wiedzy, w jaki sposób
zachowywać się w kontaktach z
przyrodą
- wdrażanie do segregacji śmieci
- wycieczki przyrodnicze, Zielone
Szkoły
Dążenie do
- uczenie przeżywania porażek
samopoznania
i sukcesów, przyjmowanie pochwał
i rozwoju.
i krytyki.
- poznanie swoich mocnych stron.
- przygotowanie uczniów do
zachowania się w trudnych
sytuacjach.
- wdrażanie do szukania pomocy
i proszenia o nią w razie potrzeby.
- korzystanie z imprez
organizowanych przez ośrodki
kulturalne w mieście (np. kino,
teatr, muzea)
- udział w projekcie „Szkoła w
mieście”
- udział w zajęciach
wyrównawczych i rozwijających
uzdolnienia.

Psycholog
Pedagog
Rodzice

Wychowawca
Rodzice
Uczniowie

- obserwacja
zachowań,
- wytwory prac
uczniów

Wychowawca,
Pedagog,
Psycholog,
Rodzice

- obserwacja
zachowań,
- rozmowa

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY TRZECIEJ
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Cele operacyjne

Zadania

- uczenie się form współżycia
i współpracy w klasie
- ustalenie zakresu
obowiązków
- rozwijanie przyjaznych
zachowań wobec innych
- nauka tolerancji
- kontynuacja zadań z lat
poprzednich
Poznajemy
- poznawanie i zapisywanie
Konwencję Praw
praw ważnych dla dzieci
Dziecka, uczymy - nabywanie zdolności
się egzekwować
prawidłowej oceny
swoje prawa
odróżniania sytuacji
dobrych i złych w życiu
codziennym
- tworzenie własnej
konwencji praw dziecka
- trening umiejętności
reagowania w różnych
sytuacjach
- udział w Programach
Profilaktycznych
Tworzymy Mapę - organizowanie spotkań
Przyjaciół Dzieci.
dzieci i rodziców z osobami
Rozwijanie u
i wspomagającymi szkołę:
dzieci
pedagogiem szkolnym,
umiejętności
pielęgniarką, lekarzem,
szukania pomocy
policją
w trudnych
- organizowanie wycieczek
sytuacjach.
tematycznych
- poznanie sposobów
kontaktowania się z
pomocnymi osobami w
sytuacjach zagrożenia
Dbamy o
- ustalenie i respektowanie
bezpieczeństwo
zasad właściwego
swoje i innych
i bezpiecznego zachowania
oraz o własne
się podczas zajęć i przerw
zdrowie
oraz w drodze do szkoły
Kształtowanie u
i do domu oraz podczas
dzieci poczucia
wyjść i wycieczek
odpowiedzialności - aktywne przerwy
za bezpieczeństwo
swoje i innych.
Tworzymy i
- udział w ważnych
uczestniczymy w uroczystościach szkolnych
Tworzymy zgrany
zespół klasowy,
urządzamy naszą
klasę
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Osoby
Odpowiedzialne

Ewaluacja

Wychowawca,
Pedagog,
Psycholog

- obserwacja,
rozmowy

Wychowawca,
Pedagog,
Uczniowie,
Psycholog

- analiza
wytworów
dzieci,
obserwacja,
rozmowa

Wychowawca,
Rodzice,
Uczniowie
Psycholog
Pedagog

- analiza pracy
dzieci,
- rozmowy z
dziećmi

Wychowawca,
Uczniowie
Psycholog
Pedagog

- obserwacja
zachowań
uczniów
- rozmowy z
dziećmi

Wychowawca

- obserwacja,
rozmowy, prace

kultywowaniu
tradycji szkoły,
miasta, państwa

- przygotowywanie imprez i
uroczystości klasowych

dzieci

W klasie trzeciej kontynuowane są również zadania wychowawcze z klas młodszych.
Wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas I-III opracowują również szczegółowy plan
wychowawczy z terminarzem zadań.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY CZWARTEJ
Cele wychowawcze:
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Integracja zespołu klasowego
Przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom
Nauczenie samodzielności i aktywności w podejmowaniu działań i ich realizacji
Konsekwentne realizowanie działań wychowawczych w duchu wartości: tolerancji,
sprawiedliwości, odpowiedzialności, miłości, przyjaźni i koleżeństwa
Wykształcanie szacunku i godności wobec samego siebie i drugiego człowieka
Uświadomienie potrzeby dbania o mienie własne, innych uczniów i szkoły
Kontynuacja zadań wychowawczych z klasy trzeciej
Inspirowanie do rozwijania zainteresowań i pasji
kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów – iinowacja
pedagogiczna
wychowywanie do wartości

1. Uczestnictwo w imprezach szkolnych i organizacja imprez klasowych.
- Święta Narodowe (Święto Niepodległości, 1 i 3 Maja)
- Święta i imprezy szkolne ( Dzień Edukacji Narodowej, Szkolny Festyn, Dzień Patrona, itp.)
- Zabawy i spotkania związane z tradycyjnymi obrzędami(Andrzejki, Mikołajki, Wigilia
klasowa, zabawa karnawałowa, itp.)
- Święta okolicznościowe ( Dzień Matki, Dzień Dziecka, Walentynki, Dzień Chłopaka, Dzień
Kobiet, itp.)
2. Edukacja prawno- samorządowa.
- Wybory do samorządu klasowego
- Zawarcie kontraktu klasowego
- Przedstawienie systemu oceniania na podstawie aktów prawnych szkoły
- Przedstawienie praw i obowiązków ucznia
- Pogadanki o roli Konstytucji i Konwencji Praw Dziecka
- Policja, Straż Miejska i ich zadania
- Poznanie praw człowieka i ich respektowanie
3. Postrzeganie siebie i zrozumienie swoich uczuć.
- Poszukiwanie odpowiedzi na pytania:, „Kim jestem?” „Kiedy czuję się samotny?”.
- Rozmowy na temat swoich frustracji, kompleksów-uczenie się ich pozbywania.
- Budzenie świadomości dostrzegania innych osób w zbiorowości i ich potrzeb.
- Kształtowanie i rozwijanie zdolności konstruktywnego wyrażania uczuć, radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych.
- Rozwiązywanie umiejętności wykorzystywania swojego potencjału.
4. Rozwiązywanie problemów klasowych.
- Budzenie szacunku dla poglądów innych ludzi - odpowiedź na pytanie, „Czym jest
tolerancja?”
- Uczenie się współdziałania w grupie klasowej - rozwijanie relacji koleżeńskich i
przyjacielskich
- Zwrócenie uwagi na problem egoizmu
- Utrwalanie szacunku dla cudzej własności
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- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny
- Kształtowanie empatii
5. Edukacja zdrowotna
- Higiena osobista i dbałość o potrzeby całego ciała i umysłu
- Wdrażanie prawidłowej postawy do nauki - właściwa postawa w trakcie siedzenia na krześle
- Agresja fizyczna i psychiczna jako źródło chorób
- Pogadanki o szkodliwości kontaktu z używkami i środkami psychostymulującymi
(np. papierosy, Internet)
- aktywne przerwy
6. Edukacja kulturalna
- Kultura codziennego języka
- Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach
- Wyjścia do placówek artystycznych (teatr, muzeum, koncerty muzyczne)
- Wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się zachowań w grupie rówieśniczej
- Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur
7. Edukacja ekologiczna
- Uczenie ekologicznego myślenia i postępowania: racjonalne korzystanie z zasobów energii
i wody, świadoma segregacja odpadów
- Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody
- Uczestniczenie w akcji Sprzątanie Świata
- Poznawanie istniejących współzależności: człowiek - natura
- Wyjścia do parku, Ogrodu Botanicznego, wyjazdy na zielone szkoły
- Udział w warsztatach ekologicznych

8. Sprawy organizacyjne klasy
- Poznanie regulaminu szkoły, szatni,
- Samoocena i ocena zespołu klasowego
- Wspólna organizacja projektów i imprez klasowych
9. Rozwój zainteresowań
- Rozwój własnych zainteresowań
- Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIĄTEJ
Cele wychowawcze:
 Kształtowanie postaw prospołecznych
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Wychowanie do wartości
Integrowanie społeczności klasowej
Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
Uczenie się współdziałania w grupie
Rozwijanie poszanowania tradycji narodowej, religijnej i szkolnej
Poszanowanie dla pracy własnej i cudzej
Budowanie własnych systemów wsparcia
Inspirowanie do rozwijania zainteresowań i pasji
Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

1. Uczestnictwo w imprezach szkolnych i organizacja imprez klasowych.
- zapoznanie z tradycjami szkoły
- Święta Narodowe (Święto Niepodległości, 1 i 3 Maja)
- Święta i imprezy szkolne ( Dzień Edukacji Narodowej, Szkolny Festyn, Dzień Patrona, itp.)
- Zabawy i spotkania związane z tradycyjnymi obrzędami(Andrzejki, Mikołajki, Wigilia
klasowa, zabawa karnawałowa, itp.)
- Święta okolicznościowe ( Dzień Matki, Dzień Dziecka, Walentynki, itp.)
2. Edukacja prawno- samorządowa.
- Wybory do samorządu klasowego
- Prawa i obowiązki ucznia, zasady współistnienia w szkole
- Przyczyny, źródła i skutki przestępczości u nieletnich
- Policja, Straż Miejska i ich zadania
- Poznanie praw człowieka i ich respektowanie
- Mapa Przyjaciół Dzieci
3. Postrzeganie siebie i zrozumienie swoich uczuć.
- Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, –„Kim jestem”?
- Pobudzanie refleksji, – Kiedy czuję się samotny?
- Rozmowa o trudnych uczuciach i sposobach ich wyrażania.
- Rozwijanie swoich talentów, mocnych stron
- Wpływ grupy rówieśniczej na własne zachowanie
4. Rozwiązywanie problemów klasowych.
- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie
- Pogadanka na temat tolerancji
- Rozwiązywanie zaistniałych problemów klasowych: mediacje, psychodramy, warsztaty
umiejętności interpersonalnych

5. Edukacja zdrowotna
- Higiena osobista i dbałość o potrzeby całego ciała i umysłu
- Rozmowa o uzależnieniach i ich szkodliwym wpływie
- Mam 12 lat i co dalej?
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- Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania się
- aktywne przerwy
6. Edukacja kulturalna
- Estetyka ubioru na różne okazje
- Wyjścia do muzeum, do teatru i na koncert
- Integracja ze środowiskiem romskim poprzez wzajemne i aktywne poznawanie obu kultur
- Udział w Projekcie „Szkoła w Mieście”
- Kształtowanie kultury języka codziennego
- Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur
7. Edukacja ekologiczna
- Wyrabianie umiejętności obserwacji i opisu obiektów oraz zjawisk przyrodniczych
- Rozumienie współzależności człowieka i środowiska naturalnego
- Znajomość znaków ekologicznych zamieszczonych na opakowaniach towarów
- Dbanie o środowisko naturalne poprzez segregację odpadów, sprzątanie najbliższego
otoczenia i uczestnictwo w akcji Sprzątanie Świata
- Wyjścia do parku, Ogrodu Botanicznego, wyjazdy na zielone szkoły
- Udział w warsztatach ekologicznych
8. Nauczenie samodzielności i aktywności w podejmowaniu działań i ich realizacji, rozwój
zainteresowań i pasji
- Zbieranie pomysłów na życie klasowe i szkolne
- Zasady pracy wolontariatu
- Trening umiejętności reagowania w różnych sytuacjach
- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny
- Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w pracy kół przedmiotowych
9. Wychowanie komunikacyjne
- Bezpieczne poruszanie się po drogach, umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego
- Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole
10. Współpraca z rodzicami
- Wymiana informacji o postępach w nauce i zachowaniu
- Zebrania klasowe
- Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy
- Stwarzanie rodzicom warunków do systematycznego kontaktu ze szkołą
- Współudział rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
- organizowanie pomocy dla dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej
- Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawc

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY SZÓSTEJ
Cele wychowawcze:
 Kształtowanie umiejętności planowania własnej pracy i pracy w zespole
 Postrzeganie siebie i rozumienie własnych uczuć
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Rozwijanie poszanowania tradycji narodowej, międzynarodowej i religijnej
Integracja zespołu klasowego
Inspirowanie do rozwijania zainteresowań i pasji
Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
Wychowanie do wartości

1. Uczestnictwo w imprezach szkolnych i organizacja imprez klasowych.
- Święta Narodowe (Święto Niepodległości, 1 i 3 Maja)
- Święta i imprezy szkolne ( Dzień Edukacji Narodowej, Szkolny Festyn, Dzień Patrona,
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, itp.)
- Zabawy i spotkania związane z tradycyjnymi obrzędami(Andrzejki, Mikołajki, Wigilia
klasowa, zabawa karnawałowa, itp.)
- Święta okolicznościowe ( Dzień Matki, Dzień Dziecka, Walentynki, Sprzątanie Świata, Bal
Absolwenta, itp.)
2. Edukacja prawno- samorządowa.
- Znajomość instytucji prawno-samorządowych
- Pobudzanie świadomości demokratycznej
- Dobro i zło w działaniu
- Instytucje obywatelskie
- Poznanie praw człowieka i ich respektowanie
3. Postrzeganie siebie i zrozumienie swoich uczuć.
- Rozbudzanie potrzeby mówienia o uczuciach swoich i innych osób
- Próba uświadomienia odpowiedzialności za dojrzewanie i naukę
- Niepokoje i lęki-próba odpowiedzi na trudne pytania
- Rozmowa o trudnych uczuciach i sposobach ich wyrażania
- Doskonalenie swoich talentów i mocnych stron
4. Rozwiązywanie problemów klasowych.
- Pobudzanie świadomości wpływu innych osób na nasz charakter i postępowanie
- Uczenie współdziałania i współodpowiedzialności w grupie
- Zwrócenie uwagi na konieczność podejmowania w życiu decyzji i ich znaczenie w dalszym
istnieniu w grupie
- Poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów
5. Edukacja zdrowotna
- Higiena osobista i dbałość o potrzeby całego ciała i umysłu
- Zwrócenie uwagi na problemy dojrzewania i fizjologię organizmu
- Wskazanie potrzeby kontrolowania swego postępowania
- Ukształtowanie sposobu oceniania własnej osoby na tle środowiska
- Pogadanki na temat uzależnień i ich szkodliwym wpływie na zdrowie
- aktywne przerwy
6. Edukacja kulturalna
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- Estetyka ubioru na różne okazje
- Wyjścia do muzeum, do teatru i na koncert
- Kultura języka codziennego
- Wpływ mediów i postaw innych na funkcjonowanie społeczne
- Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur
7. Edukacja ekologiczna:
- Uświadomienie istniejących współzależności między światem ludzi, zwierząt i roślin
- Wdrażanie do poszanowania praw natury i dbałości o najbliższe otoczenie
- Rozumienie pojęcia recykling i świadoma segregacja śmieci
- Racjonalne korzystanie z zasobów dóbr naturalnych, energii i wody
- Rozumienie znaczenia wpływu degradacji środowiska naturalnego na zdrowie człowieka
- Uczestniczenie w akcji Sprzątanie Świata
- Wyjścia do parku, Ogrodu Botanicznego, wyjazdy na zielone szkoły
- Udział w warsztatach ekologicznych
8. Nauczenie samodzielności i aktywności w podejmowaniu działań i ich realizacji, rozwój
zainteresowań i pasji
- Zbieranie pomysłów na życie klasowe i szkolne
- Zasady pracy wolontariatu
- Trening umiejętności reagowania w różnych sytuacjach
- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny
- Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w pracy kół przedmiotowych
9. Wychowanie komunikacyjne
- Bezpieczne poruszanie się po drogach, umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego
- Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole
10. Współpraca z rodzicami
- Wymiana informacji o postępach w nauce i zachowaniu
- Zebrania klasowe
- Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy
- Stwarzanie rodzicom warunków do systematycznego kontaktu ze szkołą
- Współudział rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
- Organizowanie pomocy dla dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej
- Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Umiejętności kluczowe:
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Uczeń –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ma poczucie przynależności do społeczności świetlicy szkolnej
chce i wyraża potrzebę działania w zespole
współtworzy i respektuje normy grupowe\
zna prawa dziecka i wie u kogo szukać pomocy gdy są one łamane przez innych
dba o bezpieczeństwo swoje i innych
zna i stosuje zwroty grzecznościowe
umie bezpiecznie i kulturalnie zachować się w świetlicy, w szkole, na boisku,
w środkach lokomocji, na wycieczkach i spacerach
staje się coraz bardziej samodzielny i odpowiedzialny
zna i rozpoznaje symbole państwowe i unijne oraz potrafi godnie zachować się
podczas uroczystości szkolnych
dba o otoczenie, w którym przebywa
ma poczucie własnej wartości i jest świadom swoich zdolności
rozwija swoje zainteresowania i pasji
dba o swoje zdrowie

Cele operacyjne

Zadania

1. Poznajemy się Rozwijanie więzi grupowej poprzez
poprzez zabawę gry i zabawy integracyjne, dramę,
i współpracę.
pracę w zespołach oraz niesienie
pomocy młodszym kolegom
i koleżankom z klas I. Zwrócenie
szczególnej uwagi na wychowanków
o szczególnych potrzebach
intelektualnych
i ruchowych.
- rozwijanie umiejętności
dostrzegania pozytywnych cech u
siebie i u innych
- uczenia czerpania satysfakcji ze
sprawiania przyjemności innym
- wdrażanie do przestrzegania zasad
obowiązujących w grupie
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Osoby
odpowiedzialne
nauczyciele
świetlicy
wychowankowie

psycholog
i pedagog
szkolny

Ewaluacja
obserwacja
zachowań
dzieci

2. Stajemy się
> Rozwijanie poczucia własnej
coraz bardziej
wartości
samodzielni,
> Poznanie praw człowieka i praw
świadomi i
dziecka
odpowiedzialni > Kształtowanie wiedzy na temat
za własne
osób i instytucji broniących
zdrowie
praw dziecka
> Doskonalenie umiejętności
z zakresu samoobsługi dotyczących:
- prawidłowego posługiwania się
sztućcami podczas spożywania
obiadu
- sprawnego ubierania się
(zakładanie ubrań, zapinanie
i rozpinanie guzików, wiązanie
sznurowadeł)
- pakowania swoich rzeczy
- sprzątania po sobie
- korzystania z toalety
- dbania o higienę osobistą
> Poznanie i przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa w
świetlicy, szkole, na boisku
oraz w drodze do i ze szkoły
> Edukowanie dzieci w zakresie
prawidłowego odżywiania się
i konieczności podejmowania
aktywności fizycznej
> Wdrażanie do odpowiedzialności
za:
- udany przebieg imprez
świetlicowych
- porządek i estetyczny wygląd sali
- miłą atmosferę zajęć
świetlicowych
- zgodną zabawę
- poszanowanie gier, zabawek,
materiałów papierniczopiśmienniczych
3. Dbamy o swoje > Ustalenie zasad bezpiecznego
i innych
zachowania się w świetlicy i na
bezpieczeństwo
terenie szkoły.
> Poznanie zasad ruchu drogowego
korzystania ze środków lokomocji
> Poznanie znaków drogowych
i sygnalizacji świetlnej oraz zasad
prawidłowego przechodzenia
przez jezdnię w miejscach
wyznaczonych.
> Uczenie asertywności
(odmawiania nieznajomym).
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nauczyciele
świetlicy
wychowankowie

obserwacja
zachowań
dzieci

pedagog
i psycholog
szkolny

nauczyciele
świetlicy
wychowankowie

pielęgniarka
psycholog
pedagog

obserwacja
zachowań
dzieci,
rozmowy
z dziećmi

> Rozwijanie u dzieci
odpowiedzialności za siebie
jak i za innych.
>Edukowanie dzieci w zakresie
prawidłowego odżywiania się
i podejmowania aktywności
fizycznej.
4. Jesteśmy
> Wprowadzenie wychowanków,
współgospodar przede wszystkim uczniów
zami
z klas I w zakres obowiązków
świetlicy.
i przywilejów:
- zapoznanie z regulaminem
i zasadami funkcjonowania
świetlicy
- opracowanie zasad zachowania
się w świetlicy
- ustalenie kontraktu
obowiązującego podczas zajęć
świetlicowych
>Wdrażanie wychowanków do
opiekowania się młodszymi
koleżankami i kolegami
z klas I, pomagania im
w rozwiązywaniu trudności
> Organizowanie imprez
świetlicowych:
- Dzień Chłopca, Dzień Dziewczyn
- Andrzejki, Mikołajki
- Wspólne kolędowanie
- zabawa karnawałowa
- Dzień Dziecka
> Tworzenie gazetki świetlicowej,
dekorowanie sali.
> Dbanie o ład i poszanowanie
mienia.
5. Współtworzymy >Udział w imprezach szkolnych:
społeczność
- w konkursach i wystawach
szkolną.
szkolnych
- w kiermaszach świątecznych
- w festynie szkolnym
- kształtowanie w dzieciach
świadomości własnego wpływu
na funkcjonowanie społeczności
szkolnej
- kształtowanie postawy tolerancji
oraz poszanowania dla
odmienności
6. Jesteśmy aktyw- > Udział:
nymi
- w różnorodnych konkursach,
odbiorcami
wystawach i przeglądach
i
twórczości dziecięcej
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nauczyciele
świetlicy
wychowankowie

obserwacja
zachowań
dzieci
podczas
zabaw,
wyjść
na boisko
szkolne,
uroczystości
świetlicowych,
analiza
wytworów
dzieci

nauczyciele
świetlicy
wychowankowie

pedagog
psycholog

nauczyciele
świetlicy
wychowankowie

obserwacja
zachowań,
analiza
prac dzieci

obserwacja
zachowań,
analiza
prac dzieci

współtwórcami
kultury.
7. Jesteśmy
godnymi obywatelami
naszej ojczyzny.

8. Jesteśmy
świadomymi
obywatelami
Europy

9. Dbamy o środowisko i otoczenie
w którym przebywamy.

> Poznanie historii własnego kraju,
miasta i osiedla.
> Kształtowanie patriotycznych
postaw.
> Znajomość symboli narodowych.
> Wykonanie wystawek
okolicznościowych z okazji świąt
państwowych.

nauczyciele
świetlicy
wychowankowie

- kształtowanie postaw
nauczyciele
wychowankowie
proeuropejskich
świetlicy
- poznawanie krajów Europy
- zapoznanie z tradycją i kulturą
krajów europejskich
- wprowadzenie pojęcia: Unia
Europejska
- zapoznanie z symbolami Unii
Europejskiej
> Nauka ekologicznego myślenia
nauczyciele
i postępowania:
świetlicy
wychowankowie
- wyjaśnienie pojęć: natura,
ekologia, recykling
- uświadomienie współzależności
człowieka i środowiska,
w którym żyje
- wdrażanie do poszanowania praw
natury oraz dbania
o najbliższe otoczenie poprzez
sprzątanie śmieci i segregację
odpadów
- zapoznanie ze znakami
ekologicznymi
znajdującymi się
na opakowaniach towarów
- uczenie racjonalnego korzystania
z zasobów wody
i energii elektrycznej
(wyrabianie nawyków gaszenia
światła i zakręcania kranów)
Nauka dbania o sprzęt szkolny
oraz porządek w świetlicy:
- kształtowanie poczucia
sprawczości związanego z
wyglądem świetlicy
- rozwijanie chęci dbania o
porządek w świetlicy
- kształtowanie postawy
poszanowania dóbr wspólnych
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analiza
wytworów
dzieci,
obserwacja
zachowań

analiza
wytworów
dzieci,
obserwacja
zachowań

obserwacja
zachowań
dzieci

10. Kreatywnie
tworzymy świat
wokół nas.

11. Rozpoznajemy
swoje uczucia i
emocje

12. Rozwijamy
zainteresowanie
literaturą

> Udział w zajęciach wspierających
wszechstronny rozwój ucznia:
- plastycznych
- konstrukcyjno-manipulacyjnych
- grach logiczno-matematycznych
- logorytmicznych
- teatralnych
- tworzenie gazetek oraz ozdób
okolicznościowych
- rozwijanie umiejętności
rozpoznawania i nazywania swoich
uczuć
- nabywanie umiejętności
wypowiadania się na temat
nieprzyjemnych przeżyć
i rozczarowań
- wspieranie dzieci w radzeniu sobie
ze stresem, frustracją i negatywnymi
doświadczeniami
- wdrażanie do samodzielnego
rozwiązywania problemów
- rozwijanie umiejętności
samokontroli – przeciwdziałanie
rozładowywaniu negatywnych emocji
na rówieśnikach
- zainteresowanie uczniów literaturą
poprzez kontakt z książką
- wspieranie rozwoju i postaw
twórczych
- przygotowywanie ucznia do
samodzielnej pracy z książką,
umiejętności poszukiwania informacji
oraz materiałów
- kształtowanie postawy szacunku
wobec dobytku kulturalnego oraz
cudzego mienia
- wspieranie rozwoju kreatywności
oraz wyobraźni
- kształtowanie postaw społecznie
akceptowalnych
- rozwijanie umiejętności
poszukiwania rozwiązań i radzenia
sobie z problemami
- rozwijanie zdolności
interpersonalnych
uwrażliwienie na piękno literatury,
kształtowanie poczucia estetyki
- kształtowanie postawy szacunku dla
polskiego dziedzictwa kulturowego
- kształtowanie postawy aktywnego,
świadomego czytelnika
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nauczyciele
świetlicy
wychowankowie

nauczyciele
świetlicy
wychowankowie

analiza
wytworów
dzieci,
obserwacja
zachowań

obserwacja
zachowań
dzieci

KULTURA OSOBISTA ŚWIADCZY O MNIE
Zasady zachowania obowiązujące wszystkich uczniów klas I – VI
Szkoły Podstawowej nr 83im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu
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Zachowania uczniów w po przyjściu do szkoły
I. Uczeń stosuje się do następujących zasad:
1. Po wejściu do budynku szkoły zdejmuje nakrycie głowy, oddając szacunek
znajdującym się w szkole symbolom narodowym
2. Spokojnie wchodzi do szatni, zdejmuje okrycie wierzchnie, zmienia obuwie. Swoją
garderobę pozostawia w szatni, w wyznaczonej dla siebie szafce.
3. Przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.
4. Jeżeli uczeń przychodzi do szkoły wcześniej, od godz. 7.00 do godz. 7.45 jest
zobowiązany do przebywania na świetlicy szkolnej pod opieką wychowawcy
świetlicy.
5. Każdy uczeń przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania zasad
określonych w Regulaminie świetlicy.
6. Każdy uczeń pozostaje w szkole od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia.
Samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie trwania zaplanowanych zajęć jest
zabronione.
7. Każdy uczeń po dzwonku na zakończenie danej lekcji oczekuje na komunikat ze
strony nauczyciela, że lekcja jest zakończona. Dopiero wtedy może zacząć się
pakować.
8. Każdy uczeń pozostawia po sobie porządek.
9. Każdy uczeń zachowuje się kulturalnie i z szacunkiem wobec innych uczniów,
nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.
10. Każdy uczeń ma obowiązek dbać zarówno o swoje bezpieczeństwo jak i osób w
swoim otoczeniu.
11. Każdy uczeń na sygnał dzwonka zatrzymuje się, a następnie spokojnie podchodzi
do klasy, w której ma lekcje, ustawić się w parze i oczekiwać na przyjście
nauczyciela.
12. Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania zasad zachowania się w SP
nr 83.W razie nieprzestrzegania któregoś ustalenia zostaną wyciągnięte
konsekwencje.

Obowiązujące w szkole reguły właściwego zachowania się uczniów
podczas lekcji oraz na przerwach.
I. Zachowanie w trakcie lekcji:
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1. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się wzdłuż sali w pary i czekają na przyjście
nauczyciela. Następnie parami wchodzą do klasy i rozpakowują swoje plecaki.
Wieszają je pod ławką, po czym w pozycji stojącej witają się z nauczycielem następnie
na prośbę nauczyciela siadają w ławkach, zachowując ciszę i spokój.
2. Uczniowie siadają w ławkach wskazanych przez nauczyciela danego przedmiotu.
Zmiany miejsca mogą dokonać tylko za wyraźną zgodą nauczyciela.
3. Obowiązki dyżurnych:
a) dyżurni wypełniają swoje obowiązki bez przypominania nauczyciela, na początku
każdej lekcji przygotowują tablicę i kredę,
b) dyżurni rozdają w klasie, w obecności nauczyciela, mleko do wypicia.
4) Zasady zachowania się na lekcji:
a) uczeń ma wyłączony telefon (zgodnie z procedurą korzystania z telefonu komórkowego
w szkole),
b) uczeń nie je na lekcji, nie je, nie żuje gumy, nie pije,
c) na ławce znajdują się tylko przedmioty związane z daną lekcją,
d) każdy uczeń szanuje prawo wszystkich uczniów do korzystania z lekcji bez zakłóceń,
e) uczeń przez cały czas trwania lekcji pozostaje na swoim miejscu,
f) uczeń opuszcza swoje miejsce w ławce tylko za zgodą nauczyciela
g) uczeń zabiera głos tylko, gdy udzieli mu go nauczyciel,
h) uczeń chęć wypowiedzi sygnalizuje przez podniesienie ręki do góry,
i) uczeń wstaje, gdy zwraca się do niego nauczyciel (lub inna osoba dorosła),
j) uczeń podczas rozmowy z zarówno z osobą dorosłą jaki innym uczniem nie trzyma rąk
w kieszeni.
k) uczeń stara się brać aktywny bierze udział w lekcji,
l) uczeń nie przerywa gdy mówi ktoś inny,
m) uczeń wykonuje polecenia nauczyciela związane z prowadzeniem lekcji, organizacją
pracy uczniów, przestrzeganiem ładu i porządku na lekcji oraz zasad kultury i
bezpieczeństwa,
n) w pracowniach i pomieszczeniach szkoły należy zachowywać się zgodnie z
obowiązującymi
w nich regulaminami. Uczniowie zobowiązani są do dbania o meble i urządzenia
szkolne.
o) uczniowie wstają jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła. Mówią „dzień dobry”
i ponownie siadają na polecenie nauczyciela,

31

p) uczeń w czasie lekcji przez cały czas pozostaje w klasie, wyjątek stanowią zgłoszone
problemy zdrowotne (nietrzymanie moczu, choroby nerek, itp. na podstawie
zaświadczenia lekarskiego)
oraz nagłe sytuacje związane ze złym samopoczuciem. Każde opuszczenie klasy zostaje
zanotowane przez nauczyciela w zeszycie uwag,
q) lekcja kończy się po dzwonku, na wyraźny sygnał nauczyciela,
r) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy
uczniowie,
a kontrolują dyżurni. Każdy uczeń porządkuje swoje miejsce pracy.
II. Zasady zachowania się na przerwie:
a) uczniowie po przybyciu pod salę, w której ma odbyć się ich kolejna lekcja stawią swoje
plecaki, tornistry, itp. w rzędzie pod ścianą tej sali,
b) jedyna forma komunikacji to spokojna rozmowa.
c) jedyna akceptowana forma poruszania się to chodzenie,
d) należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych, reagować – nie być obojętnym na
krzywdę wyrządzaną innym według przyjętych w szkole zasad reagowania w
konkretnych sytuacjach)
e) należy rozmawiać nie podnosząc głosu. Hałas uniemożliwia odpoczynek w czasie
przerwy.
f) W sytuacji konfliktowej korzystamy z pomocy dyżurujących nauczycieli.
g) siadać można tylko na ławkach, lub krzesłach. Należy pamiętać, że parapet nie jest do
tego przeznaczony.
h) toaleta jest miejscem wyznaczonym do ściśle określonego celu, powinno się z niej
korzystać jedynie w celu załatwienia potrzeb. Należy bezwzględnie pozostawić po
sobie czystość
i porządek.
i) przerwy uczeń spędza tylko na terenie szkoły,
j) wszelkie akty przemocy uczniowie powinni natychmiast zgłaszać nauczycielowi
dyżurującemu lub nauczycielowi z którym mają lekcję po przerwie, wychowawcy lub
pedagogowi,
k) uczniowie bezwzględnie słuchają nauczyciela dyżurującego,
l) uczeń wstaje, gdy zwraca się do niego nauczyciel (lub inna osoba dorosła),
m) uczeń podczas rozmowy z zarówno z osobą dorosłą jaki innym uczniem nie trzyma rąk
w kieszeni.
n) schody i wąska części korytarzy tuż przy schodach muszą pozostać drożne. Przerwy
należy spędzać w przestrzeni zawartej pomiędzy środkową (szerszą) częścią korytarza,
a jego końcem(częścią przylegającą do nowego skrzydła),
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o) uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach oraz korytarzach
szkolnych; spokojnie i uważnie, zawsze swoją prawą stroną,
p) przerwy na boisku szkolnym uczniowie mogą spędzać tylko w obecności nauczyciela
dyżurującego w wyznaczonych miesiącach roku szkolnego, przy sprzyjającej ku temu
pogodzie.
q) jeśli jest możliwość spędzenia przerwy na boisku szkolnym, uczniowie wychodzą na
przerwę wyłącznie wyjściem prowadzącym na boisko szkolne,
r) w trakcie pobytu na boisku uczniowie mają obowiązek znajdować się wyłącznie w
zasięgu oczu i głosu nauczyciela dyżurującego.
s) uczeń przebywający na boisku szkolnym, znajdującym się przy nim placu zabaw oraz
innych przyległych do szkoły miejscach, stosuje się do obowiązujących w nich
regulaminów.
t) uczeń pamięta o używaniu w odpowiednich sytuacjach słów: „Dzień dobry”,
„Dziękuję”, „Proszę”, „Przepraszam”, „Do widzenia”.
III. Strój uczniowski:
a) wszyscy uczniowie ubierają się zgodnie z zapisami dotyczącymi stroju uczniowskiego
zawartymi w Statucie Szkoły),
b) w dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym, obowiązuje biała koszula,
marynarka lub sweter, dla dziewcząt ciemna spódniczka i biała bluzka,
IV. Zasady ogólne zachowania ucznia SP nr 83
a) Kłania się wszystkim pracownikom i znajomym w szkole i poza szkołą
b) pozostawia okrycie wierzchnie w szatni, a na terenie szkoły nosi obuwie zmienne
(tenisówki),
c) w sprawach nie wymagających natychmiastowej pomocy medycznej uczniowie
zgłaszają problemy zdrowotne do pielęgniarki tylko w czasie przerwy,
d) w czasie pobytu w szkole uczeń w sposób bezwzględny przestrzega wszystkich zasad.
e) po zakończeniu zajęć uczeń może przebywać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych
tylko pod opieką nauczyciela prowadzącego dane zajęcia,
f) Na wszystkie apele, akademie i uroczystości klasa przychodzi wraz z nauczycielem i
zajmuje wyznaczone dla klasy miejsce i pozostaje pod opieką nauczyciela. Klasa, pod
opieką nauczyciela, opuszcza zajmowane miejsce stosując się do wydanych przez
prowadzącego uroczystość instrukcji
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ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE PODLEGAJĄ KONSEKWENCJOM.
Konsekwencja nie jest karą lecz skutkiem podjętego przez ucznia działania lub
jego braku w sytuacji gdy powinno ono się pojawić.
1. Nauczyciel interweniujący doraźnie egzekwuje konsekwencje naturalne, powiadamia
wychowawcę i dokonuje odpowiedniego wpisu do zeszytu klasowego z czytelną datą i
podpisem.
O wpisie powinien być poinformowany uczeń.
2. Naszym celem jest umożliwienie uczniowi doświadczenia przez niego
odpowiedzialności za swoje czyny i wskazanie akceptowanych wzorów zachowań.
3. Wychowawca/nauczyciel decyduje o ilości i rodzaju zastosowanych wobec ucznia
konsekwencji. Mają one zapewnić wyrównanie lub zminimalizowanie krzywd/szkód.
ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE
I. Zachowania naruszające nietykalność
osobistą (np. bójka, uderzenie, kopnięcie,
popchnięcie, szarpanie, podstawienie nogi,
odstawienie krzesła, plucie itp.).

II. Niszczenie, zabieranie, chowanie rzeczy
należących do innych osób lub niszczenie
mienia szkolnego (np. wymuszanie
pieniędzy, zabieranie przedmiotów,
chowanie rzeczy w szatni, kradzież itp.).

MOŻLIWE KONSEKWENCJE
1. rozmowa z wychowawcą,
2. poinformowanie rodziców
ucznia/rozmowa z rodzicami,
3. rozmowa z pedagogiem/psychologiem,
4. przeproszenie (rożne formy:
indywidualne, na forum klasy, list z
przeprosinami,
5. zrobienie czegoś na rzecz
pokrzywdzonego (np. zrobienie rysunku,
własnoręczne wykonanie upominku,
napisanie 5 miłych rzeczy o osobie, której
się dokuczyło itp.),
6. przygotowanie referatu, gazetki,
prezentacji itp. o stosownej tematyce, np. o
sposobach rozwiązywania konfliktów i
przedstawienie efektów swojej pracy na
godzinie wychowawczej,
7. zapoznanie z obowiązującymi zasadami
i regulaminami-sporządzenie ulotki
informacyjnej (adresowanej do uczniów)
na temat zawartych w nich treści,
8. dyżur z wychowawcą lub nauczycielem
dyżurującym na korytarzu,
9. odebranie przywilejów (dzień urodzin
itp.),
10. zakaz udziału w najbliższej imprezie
szkolnej (wycieczki, dyskoteki itp.)
1. rozmowa z wychowawcą,
2. poinformowanie rodziców
ucznia/rozmowa
z rodzicami
3. rozmowa z pedagogiem/psychologiem,
4. przeproszenie (rożne formy: indywidualne,
na forum klasy, list z przeprosinami, itp.),
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5. oddanie wymuszonych/ukradzionych
pieniędzy czy rzeczy, naprawienie szkody
lub inne zadośćuczynienie,
6. przygotowanie referatu, gazetki,
prezentacji itp. o stosownej tematyce,
7. skłonienie ucznia do refleksji (np.
przygotowanie listu, referatu o
konsekwencjach prawnych),
8. uczeń (np. z pomocą rodziców) wymyśla
sposób zadośćuczynienia, na który zgodzi się
druga strona i informuje wychowawcę,
9. czasowe odebranie funkcji w Samorządzie
Uczniowskim,
10. zakaz sprawowania wolontariatu,
11. odebranie przywilejów (tj. dzień urodzin
itp.),
12. zakaz udziału w najbliższej imprezie
szkolnej,
13. dyżur z nauczycielem na korytarzu,
14. sprzątanie szatni, korytarzy (za zgodą
rodziców) lub dekorowanie szkolnych
pomieszczeń, porządkowanie sal po
zajęciach.
1. rozmowa z wychowawcą,
III. Agresja werbalna i inne zachowania
2. poinformowanie rodziców
naruszające godność osobistą drugiego
człowieka (np. dokuczanie, przezywanie,
ucznia/rozmowa z rodzicami ,
wyśmiewanie, obrażanie, ośmieszanie,
3. rozmowa z pedagogiem/psychologiem ,
grożenie, pokazywanie nieprzyzwoitych
4. przeproszenie (różne formy)
gestów, rozpowszechnianie nieprawdziwych 5. zapoznanie z obowiązującymi zasadami i
informacji, robienie zdjęć lub filmowanie bez regulaminami-sporządzenie ulotki
zgody osoby fotografowanej lub filmowanej, informacyjnej (adresowanej do uczniów)
ignorowanie, różne formy szantażu,
6. zrobienie miłego gestu wobec osoby
wulgaryzmy, arogancja wobec osoby
poszkodowanej(po wcześniejszej akceptacji
dorosłej itp.).
przez osobę poszkodowaną i nauczyciela),
7. przygotowanie plakatu z pozytywnym
przesłaniem np. o szacunku do drugiego
człowieka, życzliwości),
8. uczeń wymyśla sposób zadośćuczynienia,
na który zgodzi się druga strona i informuje
wychowawcę
IV. Niezachowywanie porządku w kolejce 1. cofnięcie ucznia na koniec kolejki,
na stołówce i do sklepiku.
2. dyżur z nauczycielem (uczeń nie może
wtedy dokonywać zakupów).
1. rozmowa z wychowawcą,
V. Przynoszenie ostrych narzędzi,
2. poinformowanie rodziców
materiałów zawierających niepożądane
ucznia/rozmowa z rodzicami,
treści i przedmiotów, urządzeń bądź
3. rozmowa z pedagogiem/psychologiem
substancji, które mogą stworzyć
zagrożenie dla bezpieczeństwa.
szkolnym,
4. przygotowanie notatki dotyczącej
niebezpiecznych skutków stosowania ostrych
narzędzi,
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5. zakaz udziału w najbliższej imprezie
szkolnej,
6. odebranie przywilejów,
7. zorganizowanie czegoś na rzecz klasy.
VI. Stosowanie używek.
1. rozmowa z wychowawcą,
2. poinformowanie rodziców
ucznia/rozmowa z rodzicami,
3. rozmowa z pedagogiem/psychologiem,
4. przygotowanie referatu, gazetki,
prezentacji, plakatu, pogadanki itp.
dotyczących negatywnych skutków palenia
lub picia alkoholu i przedstawienie efektów
swojej pracy na godzinie wychowawczej w
swojej klasie lub też gościnnie,
5. zaproponowanie przez ucznia listy
pozytywnych sposobów spędzania czasu
wolnego,
6. przygotowanie streszczenia publikacji
dotyczącej negatywnych skutków stosowania
używek,
7. zakaz udziału w najbliższych imprezach
szkolnych,
8. odebranie przywilejów (tj. dzień urodzin
itp.),
9. zorganizowanie czegoś na rzecz klasy.
W przypadku zachowań utrudniających
VII. Zachowania utrudniające
prowadzenie zajęć (np. rozmowy, brak
prowadzenie zajęć o ilości i rodzaju
podręcznika, zeszytu czy innych
zastosowanych wobec ucznia konsekwencji
niezbędnych przyborów, ignorowanie
decyduje nauczyciel przedmiotu.
poleceń, kłamstwo, posiadanie włączonego
1. rozmowa z wychowawcą/nauczycielem
telefonu komórkowego, sprawdzanie podczas przedmiotu,
lekcji telefonu komórkowego lub używanie
2. poinformowanie rodziców
go podczas lekcji w jakikolwiek sposób.
ucznia/rozmowa
(dotyczy to także innych urządzeń
z rodzicami,
elektronicznych bez wyraźnego polecenia
3. przygotowanie referatu, gazetki,
nauczyciela).
prezentacji itp. o stosownej tematyce,
4. skłonienie ucznia do refleksji (np. list,
Nieprzestrzeganie obowiązujących w
szkole zasad (np. niewykonanie przyjętych
referat, wypracowanie na zadany temat itp.),
zobowiązań, niekulturalne zachowanie na
5. wykonanie dodatkowej pracy domowej lub
uroczystościach organizowanych przez
innych zadań dodatkowych,
szkołę, nieprzestrzeganie dyscypliny,
6. zapoznanie się z obowiązującymi
przyjętych zasad bezpieczeństwa w szkole i
zasadami i przygotowanie pisemnego
nieposłuszeństwo wobec opiekunów podczas streszczenia obowiązujących regulaminów,
zajęć zorganizowanych poza szkołą,
7. czasowe odebranie funkcji w Samorządzie
nieprzestrzeganie zasad ubierania się na
Uczniowskim,
terenie szkoły, brak odpowiedniego obuwia
8. odebranie przywilejów (tj. dzień urodzin
szkolnego, zaśmiecanie otoczenia,
itp.),
niekulturalne zachowanie w
9. zakaz udziału w najbliższej imprezie
pomieszczeniach szkolnych itp. ).
szkolnej,
10. sprzątanie szatni, korytarzy (za zgodą
rodziców) lub dekorowanie szkolnych
36

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego
zachowania wobec drugiego człowieka
(opisanych w „Zasadach zachowania się …”
zarówno wobec innych uczniów jak i wobec
dorosłych pracujących w szkole.)

Nieprzestrzeganie „Zasad zachowania się
na przerwie”.

pomieszczeń, porządkowanie sal po
zajęciach.
1.rozmowa z nauczycielem będącym
bezpośrednim świadkiem zaistniałej sytuacji.
2. poinformowanie rodziców
ucznia/rozmowa
z rodzicami,
3. rozmowa z pedagogiem/psychologiem
4. przeproszenie (różne formy),
5. skłonienie ucznia do refleksji (np.
napisanie listu, referatu, obejrzenie filmu,
przeczytanie książki z odpowiednim
morałem),
6. zrobienie miłego gestu wobec osoby
obrażonej, urażonej czy poszkodowanej w
jakikolwiek inny sposób
7. przygotowanie plakatu z pozytywnym
przesłaniem np. o szacunku wobec drugiego
człowieka bez względu na płeć, pochodzenie,
stan zdrowia, majątku, kolor skóry,
przekonania, itp.
8. uczeń wymyśla sposób zadośćuczynienia,
na który zgodzi się druga strona i informuje
wychowawcę
W przypadku nieprzestrzegania zasad
zachowania się na przerwie o ilości i rodzaju
zastosowanych wobec ucznia konsekwencji
decyduje nauczyciel pełniący dyżur, który
zaobserwował zaistniałą sytuację, lub
któremu została ona zgłoszona.
1. rozmowa z nauczycielem
dyżurującym/wychowawcą,
2. poinformowanie rodziców
ucznia/rozmowa
z rodzicami,
3. dyżur z nauczycielem na korytarzu
4. przygotowanie referatu, gazetki,
prezentacji itp. o stosownej tematyce,
5. skłonienie ucznia do refleksji (np. list,
referat, wypracowanie na zadany temat itp.),
6. zapoznanie się z obowiązującymi
zasadami
i przygotowanie pisemnego streszczenia
obowiązujących regulaminów,
7. czasowe odebranie funkcji w Samorządzie
Uczniowskim,
8. odebranie przywilejów (tj. dzień urodzin
itp.),
9. zakaz udziału w najbliższej imprezie
szkolnej,
10. sprzątanie szatni, korytarzy (za zgodą
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Niestosowanie się do „Zasad ogólnch
zachowania ucznia SP nr 83”

rodziców) lub dekorowanie szkolnych
pomieszczeń, porządkowanie sal po
zajęciach.
W przypadku niestosowania się do ogólnych
zasad zachowania się w szkole o ilości i
rodzaju zastosowanych wobec ucznia
konsekwencji decyduje
wychowawca/nauczyciel , który
zaobserwował zaistniałą sytuację, lub
któremu została ona zgłoszona.
1. rozmowa z nauczycielem
dyżurującym/wychowawcą,
2. poinformowanie rodziców
ucznia/rozmowa z rodzicami,
3.rozmowa z pedagogiem/psychologiem
4. dyżur z nauczycielem na korytarzu
5. przygotowanie referatu, gazetki,
prezentacji itp. o stosownej tematyce,
6. skłonienie ucznia do refleksji (np. list,
referat, wypracowanie na zadany temat itp.),
7. zapoznanie się z obowiązującymi
zasadami i przygotowanie pisemnego
streszczenia obowiązujących regulaminów,
8. czasowe odebranie funkcji w Samorządzie
Uczniowskim,
9. odebranie przywilejów (tj. dzień urodzin
itp.),
10. zakaz udziału w najbliższej imprezie
szkolnej,
11. sprzątanie szatni, korytarzy (za zgodą
rodziców) lub dekorowanie szkolnych
pomieszczeń, porządkowanie sal po
zajęciach.

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO.
1. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza lider wraz
z członkami zespołu na podstawie obserwacji, rozmów z nauczycielami, uczniami
i rodzicami. Przy ewaluacji bierze się także pod uwagę pracę wszystkich zespołów
ds. ewaluacji.
2. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany
w zależności od wniosków wynikających z ewaluacji.
3. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.
Program Wychowawczy uchwalony został w porozumieniu z Radą Rodziców.
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