
PROGRAM WYCHOWAWCZY

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Opracowały: mgr Małgorzata Cecot, mgr Barbara Kleczko, mgr Dorota Malik,
mgr Ewa Walawska

NACZELNY CEL WYCHOWANIA:

KSZTAŁTOWANIE POSTAW HUMANISTYCZNYCH

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego :
1. Opieka szkoły nad uczniem i jego wszechstronnym rozwojem.
2. Troska szkoły o nawiązanie właściwych kontaktów ucznia ze środowiskiem.
3. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności ucznia.
4. Zrównoważenie oddziaływań domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

Zadania nauczyciela wychowuj ącego :
1. Pobudzanie dziecka i umożliwianie mu aktywnego rozwoju we wszystkich

sferach osobowości.
2. Kształtowanie umiejętności współuczestniczenia i współdziałania w grupie

rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych
form spędzania wolnego czasu.

3. Uczenie właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów.
4. Kształtowanie poczucia własnej wartości i dążenie do obiektywnej samooceny.

Metody pracy:
- gry i zabawy
- dyskusje na forum grupy
- scenki rodzajowe
- twórczość artystyczna dzieci
- gry dramowe
- treningi umiejętności
- projektowanie dokumentów
- symulacje
- warsztaty poznawczo- doskonalące
- wycieczki tematyczne, turystyczno- krajoznawcze
- wyjazdy śródroczne

Formy pracy:
- praca w zespołach zadaniowych
- praca w grupach
- praca indywidualna



KLASA I

DZIECKO ZNAJDUJE SWOJE MIEJSCE W GRUPIE

Efekty działań wychowawczych:
- ma poczucie przynależności do społeczności klasowej
- chętnie pracuje na rzecz klasy i grupy rówieśniczej
- tworzy i przestrzega normy grupowe
- przyjmuje współodpowiedzialność za działania w grupie

CELE
OPERACYJNE

ZADANIA OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

SPOSÓB EWALUACJI

POZNAJEMY
SIĘ PRZEZ
ZABAWĘ

PRACUJEMY W
GRUPACH
ZADANIOWYCH

JESTEŚMY
MŁODYMI
ARTYSTAMI

Gry i zabawy integracyjne.
Uroczystości klasowe i szkolne.
Zabawy i wycieczki klasowe.

Należymy do grupy ogrodników,
bibliotekarzy, czyściochów.
Redagujemy kronikę klasową.

Ekspresja:
Muzyczna-koncerty piosenek
Plastyczna-galeria prac
Teatralna-przedstawienie

Wychowawca
Rodzice
Bibliotekarz

Wychowawca
Uczniowie
Bibliotekarz

Wychowawca
Rodzice
Uczniowie

Obserwacja
Rozmowy

Eksperyment
Obserwacja
Analiza dokumentów

Analiza wytworów pracy
dzieci
rozmowa

KLASA II

UCZEŃ POTRAFI POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NORMAMI
SPOŁECZNEGO WSPÓŁŻYCIA

Efekty oddziaływań wychowawczych:
- uczeń umie współżyć w grupie rówieśniczej
- szanuje własność społeczną, osobistą, cudzą
- okazuje szacunek osobom dorosłym
- wykazuje postawę empatyczną względem rówieśników



KLASA III

UCZEŃ WIE JAK POROZUMIEWAĆ SIĘ
Z RÓWIEŚNIKAMI I DOROSŁYMI

Efekty działań wychowawczych:
- uczeń potrafi w praktyce zastosować zasady aktywnego słuchania
- konstruuje i formułuje w jasny sposób komunikaty werbalne
- otwarcie wyraża swoje sądy, prośby i oczekiwania
- zna i stosuje zachowanie pozytywne w codziennych sytuacjach

życiowych

CELE
OPERACYJNE

POZNAJEMY
OBOWIĄZUJĄCE
NORMY
WSPÓŁŻYCIA W
GRUPIE

ORGANIZUJEMY
KLASOWE
SEKCJE
ZAINTERESOWAŃ

UCZYMY SIĘ
OKAZYWANIA
WDZIĘCZNOŚCI

DBAMY O
POSZANOWANIE
WŁSNOŚCI
SWOJEJ I INNYCH
ORAZ
ZACHOWUJEMY
PORZĄDEK W
MIEJSCACH
PUBLICZNYCH

POZNAJEMY
OKREŚLONE
WARTOŚCI
ETYCZNE I
UCZYMY SIĘ
POSTAWY
EMPATII
WZGLĘDEM
RÓWIEŚNIKÓW

ZADANIA

Poznajemy regulamin szkolny.
Tworzymy samorząd klasowy i
jego regulamin.
Wdrażamy do podejmowania
wspólnych zadań i sumiennego
ich wykonywania.

Decydujemy o nazwie i zakresie
tworzonych sekcji, np.:
przyrodnicza, teatralna.
Wybieramy opiekunów sekcji.

Organizujemy uroczystości
szkolne i klasowe.
Przeprowadzamy wywiady z
osobami uznanymi za autorytet.

Utrzymujemy porządek we
własnym kąciku pracy.
Dbamy o książki i przybory
szkolne.
Uczymy się zachowania kultury
w miejscach publicznych
poprzez udział w imprezach
kulturalnych.

Pomagamy sobie wzajemnie w
różnych sytuacjach życia
klasowego.
Organizujemy pomoc
koleżeńską dla uczniów z
trudnościami w nauce
Odgrywamy scenki dramowe.

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

Wychowawca
Uczniowie

Wychowawca
Uczniowie
Samorząd klasowy

Dyrektor
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
Dziadkowie

Rodzice
Wychowawca
Uczniowie

Wychowawca
Rodzice
Uczniowie

SPOSÓB EALUACJI

Analiza regulaminu
szkolnego-
wychowawca.
Stworzenie szkolnego
regulaminu” Dobrego
postępowania”

Obserwacja i analiza
zadań uczniów.
Rozmowy z uczniami i
rodzicami

Obserwacja i ocena
zachowania dzieci.
Analiza wpisów do
kroniki życia
klasowego

Analiza zachowania
uczniów.
Rozmowy z
rodzicami.

Obserwacja dokonań
uczniów: rodzice,
wychowawca,
pedagog, logopeda.



CELE
OPERACYJNE

ZADANIA OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

SPOSÓB
EWALUACJI

POZNAJEMY
ZASDY
AKTYWNEGO
SŁUCHANIA

UCZYMY SIĘ
ZASAD
AKTYWNEGO
FORMUŁOWANIA
WŁASNEJ
WYPOWIEDZI

WYRAŻAMY
SWOJE PROŚBY,
SĄDY I
OCZEKIWANIA

UCZYMY SIĘ
ZACHOWAŃ
POZYTYWNYCH

Ćwiczenia koncentrujące uwagę.
Techniki aktywnego słuchania.
Środki audytywne jako pomoc w
kształtowaniu aktywnego słuchania.

Proces komunikacji i różne
przyczyny jego zakłóceń- cechy
dobrej wypowiedzi.

Gry dramowe będące
odzwierciedlaniem sytuacji
domowych, szkolnych- rola uczniów
asertywnych, broniących swoich
praw, uległych.

Symulacje sytuacji umożliwiających
rozróżniania dobra i zła w życiu
codziennym.
Drama- odgrywania ról zgodnie z
rzeczywistością.

Pedagog
Nauczyciele
Wychowawca

Nauczyciele
Wychowawca
Logopeda

Wychowawca
Nauczyciele

Wychowawca
Nauczyciele
Rodzice

Teksty
sprawdzające
poziom
rozumienia
tekstu
mówionego.

Rozmowy z
uczniami.
Konkurs na
najlepszego
ucznia w klasie

Obserwacja

Rozmowy z
rodzicami
Obserwacja

KLASA IV

UCZEŃ ZNA SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY

Efekty działań wychowawczych:
- uczeń potrafi rozpoznawać swoje zalety
- obserwuje swoje zachowanie w różnych sytuacjach
- potrafi się pozytywnie zaprezentować
- posiada umiejętność asertywnych zachowań



CELE OPERACYJNE

ROZWIJAMY SWOJĄ
SAMOŚWIADOMOŚĆ

UCZYMY SIĘ
DOBRZE MYŚLEĆ O
SOBIE

GŁOŚNO MÓWIMY O
SWOICH MOCNYCH
STRONACH

TRENUJEMY
UMIEJĘTNOŚĆ
ODMAWIANIA W
RÓŻNYCH
SYTUACJACH

ZADANIA

Zabawy-„Zwierzęta”
Karta –„Ocena samego siebie”

Utożsamianie się z pozytywnym
bohaterem.
Dyskusja:Jak pomagać?
Mój wizerunek.....

Wyrażamy swoje zdanie.
Symulowanie sytuacji domowych,
szkolnych utrwalających dobry
obraz siebie.

Odgrywanie scenek sytuacyjnych.
Prezentacja asertywnych
zachowań w konkretnych
sytuacjach.

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

Wychowawca
Pedagog

Wychowawca
Pedagog
Rodzice

Wychowawca
Pedagog

Pedagog
Wychowawca

SPOSÓB
EWALUACJI

Analiza kart.
Omawianie w
grupie.

Rozmowa
Obserwacje

Rozmowa
Obserwacja

Obserwacja
Omawianie w
grupach

KLASA V

UCZEŃ POTRAFI ODPOWIADAĆ ZA SIEBIE I ZA INNYCH

Efekty działań wychowawczych:
- uczeń zna normy moralne i etyczne
- potrafi ocenić siebie i innych
- umie sprecyzować zakres swojej odpowiedzialności
- umie sformułować opinię o postępowaniu swoim i innych
- jest odpowiedzialny za swoje czyny i czuje się współodpowiedzialny za

działąnie w grupie
- stosuje jednakowe kryteria wobec siebie i innych

CELE OPERACYJNE

OBSERWUJEMY
KONSEKWENCJE
POSTEPOWANIA W
RÓŻNYCH
SYTUACJACH

ZADANIA

Scenki rodzajowe
połączone z dyskusją i
oceną postępowania
bohaterów.
Gry dramatyczne.

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

Pedagog
Wychowawca

SPOSÓB EWALUACJI

Obserwacja:wychowawca,
pedagog, uczniowie



POZNAJEMY I
WARTOŚCIUJEMY
NORMY ETYCZNE

DOSTRZEGAMY
ZAKRES WŁASNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przeprowadzenie
wywiadów z osobami
uznanymi za autorytet.
Ankieta-„Kto za kogo
odpowiada?”
Spotkania z osobami
różnych zawodów o
wysokim stopniu
odpowiedzialności za
innych.

Ja i moje zwierzę
domowe.
Ja i moje rodzeństwo.
Moje miejsce w klasie.

Wychowawca
Uczniowie
Zaproszeni goście

Wychowawca
Rodzice
Uczniowie

Kwestionariusz ankiety.
Testy zadań
niedokończonych-
pedagog, wychowawca.

Harmonogram
obowiązków domowych.
Przydział czynności.

KLASA VI

UCZEŃ JEST ŚWIADOMY SWOJEJ NARODOWEJ TOŻSAMOŚCI

Efekty działań wychowawczych:
- uczeń zna hymn narodowy, barwy narodowe i godło
- umie szanować symbole narodowe
- umie narysować herb swojego miasta
- potrafi rozpoznać i nazwać zabytki historyczne swojego miasta

CELE
OPERACYJNE

CELEBRUJEMY
TRADYCJE I
ZWYCZAJE
NARODOWE

POZNAJEMY
HISTORIĘ
NASZEJ MAŁEJ
OJCZYZNY

TWORZYMY I
UCZETNICZYMY
W
KULTYWOWANIU
TRADYCJI
SZKOŁY

ZNAMY I
SZANUJEMY
DOKUMENTY
TOŻSAMOŚCI

ZADANIA

Uczestnictwo w wigilii klasowej,
„zajączku”.
Organizacja akademii ku czci 11
listopada, 3 Maja

Wycieczki po lokalnym
środowisku przyrodniczo-
historycznym.
Wykonujemy szkice i prace
malarskie zabytków Sosnowca.
Wykonujemy albumy na temat
Sosnowca.

Bierzemy udział w
uroczystościach szkolnych.
Konkurs literacki i plastyczny
związany z życiem i twórczością
patrona szkoły.

Projekt swojego dokumentu
tożsamo.
Wykonanie pieczątki szkoły.

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

Nauczyciel historii
Wychowawca
Bibliotekarz
Rodzice

Nauczyciel historii
Nauczyciel plastyki
Bibliotekarz
Wychowawca

Nauczyciel polskiego
Wychowawca
Bibliotekarz

Wychowawca
Nauczyciel plastyki

SPOSOBY EWLUACJI

Obserwacja

Konkurs o Sosnowcu

Podsumowanie imprez
artystycznych.
Analiza kroniki szkoły.

Analiza dokumentów.
Konkurs wykonanych
prac.




