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 Łapsze Niżne, wrzesień 2017r. 
„W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; 

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, 
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem to znaczy, 

ażeby również umiał bardziej być 
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.” 

 
Jan Paweł II 

 

 

Wstęp 

  
Wychowanie jest skomplikowanym procesem kształtowania osobowości człowieka, w 

którym biorą udział przede wszystkim rodzice i szkoła. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej 

jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej 

realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. 

Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego 

nauczyciela. 

 Podstawą szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego są następujące 

akty prawne: 
1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej; 

2) Ustawa Prawo Oświatowe- Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11; 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U.2017.60 z dnia 11 stycznia); 

4) Ustawa o systemie oświaty; 

5) Ustawa Karta Nauczyciela; 

6) program polityki prorodzinnej państwa; 

7) podstawa programowa kształcenia ogólnego; 

8) konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską; 

9) Konwencja o Prawach Dziecka; 

10) Europejska Karta Praw Człowieka; 

11)  statut szkoły. 

 

 Cel główny: 
Wszechstronny rozwój ucznia każdego ucznia zgodnie z posiadanymi przez niego 

indywidualnymi możliwościami i zdolnościami w oparciu o cele fundamentalne. 

 
Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu pomagamy, by osiągnął sukces. 

 
 Cele fundamentalne: 
 moralność – postępowanie zgodne z przyjętymi przez społeczeństwo normami;  

1) patriotyzm – przedkładanie potrzeb Ojczyzny ponad własne cele,; 

2) odpowiedzialność – gotowość ponoszenia odpowiedzialności za słowa i czyny;  

3) asertywność – poszanowanie siebie i innych; 

4) empatia – rozumienie innych i wczuwanie się w ich potrzeby;  



 

5) estetyka – odczuwanie piękna i wrażliwość na nie;  

6) uspołecznienie – bycie przydatnym i pożytecznym dla ogółu; 

7) ekologia – poszanowanie i ochrona środowiska.  

 

IV.        Sylwetka absolwenta: 
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych to miejsce, gdzie młody 

człowiek odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty. To miejsce radości, zadowolenia, 

entuzjazmu we własnej pracy, gdzie uczeń poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych. 

Tu uczy się mierzyć z porażkami przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.  

   

Nauczyciele, pracownicy i uczniowie dążą do tego, aby absolwent szkoły był człowiekiem, 

który: 

1) szanuje godność własną i drugiego człowieka; 

2) dąży do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym; 

3) posiada umiejętność wartościowania i oceny własnych zachowań; 

4) jest świadomy odpowiedzialności za swoje zachowanie i wykonywanie powierzonych 

zadań; 

5) dokonuje właściwych wyborów; 

6) dba o zdrowie i rozwój psychofizyczny; 

7) jest aktywnym odbiorcą dzieł kultury; 

8) ma poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, a także świadomość przynależności 

do Europy i  miejsca w świecie; 

9) jest wrażliwym na ból i cierpienie drugiego człowieka; 

10) umie krytycznie oceniać swoje możliwości, odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania; 

11) zna, szanuje i pielęgnuje tradycje rodzinne, szkolne, narodowe oraz regionalne i polskie 

dziedzictwo kulturowe. 

 

V.     Sylwetka nauczyciela – wychowawcy: 
1) jest specjalistą w swojej dyscyplinie wiedzy; 

2) doskonali ustawicznie swój warsztat pracy; 

3) swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami; 

4) jest sprawiedliwy i obiektywny;  

5) współpracuje z innymi nauczycielami; 

6) jasno i precyzyjnie przekazuje swoje myśli, wymagania, poglądy; 

7) jest cierpliwy i tolerancyjny; 

8) integruje zespół klasowy; 

9) pomaga uczniom w sytuacjach trudnych; 

10) wspomaga wszechstronny rozwój ucznia; 

11) traktuje swoich wychowanków podmiotowo; 

12) inspiruje uczniów do podejmowania samodzielnych działań; 

13) angażuje się w swoją pracę; 

14) sumiennie wykonuje powierzone obowiązki. 

 

VI.       Zadania naszej szkoły: 
1. Stworzenie uczniom właściwych warunków do nauki i rozwoju poprzez: 
a) dbałość o estetyczny wygląd szkoły i jej obejścia;  

b) odpowiednie wyposażenie sal lekcyjnych;  

c) estetykę i dekorację korytarzy;  

d) urządzenie szatni, biblioteki, stołówki, świetlicy, gabinetu pielęgniarki i pedagoga;  

e) równomierne rozłożenie zajęć lekcyjnych w tygodniu; 

f) zatrudnienie kompetentnych nauczycieli;  



 

g) dbałość o bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz w drodze do i ze szkoły. 

  

2. Umożliwienie uczniom rozwijania własnych zainteresowań poprzez: 
a) organizację zajęć pozalekcyjnych, 

b) konkursy przedmiotowe i inne formy współzawodnictwa, 

c) pomoc w przypadku trudności w nauce, 

d) możliwość szerokiego korzystania ze sprzętu szkolnego (pracownia    komputerowa, sprzęt 

sportowy, nagłośnienie), 

e) organizację okolicznościowych imprez popołudniowych, 

f) kreowanie partnerskiej roli Samorządu Szkolnego w kierowaniu szkołą, 

g) indywidualne konsultacje przedmiotowe z nauczycielami wszystkich przedmiotów w czasie 

pozalekcyjnym. 

 

3. Wypracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przestrzeganie jego realizacji. 
System ma uwypuklać informacyjną, a nie wartościującą funkcję oceny. Ocena powinna 

być zapisem, a nie karą, w myśl hasła: „ każdy uczeń ma prawo do sukcesu”. 

  

4. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed zagrożeniami współczesności i 

pomocy w unikaniu i zwalczaniu uzależnień poprzez: 
a) prowadzenie wśród uczniów działań profilaktycznych; 

b) prowadzenie lekcji wychowawczych zgodnie z programem wychowawczo -  

profilaktycznym szkoły i potrzebami uczniów; 

c) kontakt i współdziałanie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,    Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Policją, Strażą, Kościołem, innymi organizacjami i stowarzyszeniami 

służącymi pomocą uczniom, rodzicom, nauczycielom; 

d) autentyczną współpracę z rodzicami w rozwiązywaniu problemów młodzieży; 

e) organizację spotkań z ciekawymi i kompetentnymi ludźmi; 

f) organizację dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych oraz sprawdzanie 

systemu monitoringu. 

 

5. Uświadamianie rodzicom potrzeb rozwojowych dzieci poprzez: 
a) wprowadzanie w/w problematyki do spotkań z rodzicami; 

b) pedagogizację rodziców przez pedagoga szkolnego i innych fachowców; 

c) indywidualne spotkania wychowawcy i dyrekcji szkoły z rodzicami  uczniów 

sprawiających problemy wychowawcze; 

d) częste kontakty wychowawców z rodzicami. 

  

6. Systematyczne współdziałanie z lokalnym środowiskiem poprzez: 
a) szerokie włączanie rodziców w działania na rzecz szkoły (pomoc w urządzaniu sal 

lekcyjnych, udział w organizacji wycieczek i innych przedsięwzięć szkolnych, opieka nad 

młodzieżą na wycieczkach, w czasie dyskotek i inne); 

b) organizowanie w szkole imprez otwartych dla rodziców, przedstawicieli władz lokalnych 

(imprezy artystyczne, sportowe); 

c) akcje użyteczne na rzecz lokalnego środowiska (Sprzątanie Świata). 

  

7. Wyposażenie uczniów we właściwe wzorce norm i zachowań poprzez: 
a) prezentowanie pożądanych norm zachowań zaczerpniętych z historii, literatury i filmu; 

b) osobisty przykład nauczycieli (zgodność głoszonych teorii z własną postawą); 



 

c) stwarzanie sytuacji wychowawczych zmuszających uczniów do dokonywania właściwych 

wyborów (praca w samorządzie, powierzanie odpowiedzialnych zadań i funkcji oraz 

rozliczanie z ich realizacji); 

d) częste dyskusje z uczniami na temat szkolnych zachowań; 

e) aktywny udział w uroczystościach poświęconych z patronowi szkoły; 

f) właściwe zachowanie i strój podczas uroczystości szkolnych. 

 

VI.         Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego: 
1. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają 

rodzice.  

2. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą 

wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania. 

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczo - profilaktyczny 

i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczo - 

profilaktycznego, wspomagając się wzajemnie w zwalczaniu problemów, podejmując 

współodpowiedzialność za efekty jego realizacji. 

 

VII.         Powinności wychowawcze nauczycieli określone w ramach zadań ogólnych 

szkoły. 
  

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, 

powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 
 

1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym),  

2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra 

i piękna w świecie,  

3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, 

jak i całej edukacji na danym etapie,  

4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 

i społecznym, godząc umiejętnie dobro własne z dobrem innych, odpowiedzialność za 

siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,  

5. odkrywali własne cele życiowe i poprzez rzetelną pracę dążyli do ich realizacji, poszukiwali 

wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie 

6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego 

oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,  

7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,  

8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów,  

9. czuli się w szkole bezpieczni a z wszelkimi problemami mogli zwrócić się do nauczycieli i 

uzyskać właściwą radę (pomoc). 

 

VIII.    Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
  

Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych 

sytuacji wychowawczych: 

 



 

1) uczyć systematyczności, dokładności i punktualności, tolerancji, przestrzegania 

obowiązujących norm, pracowitości; 

2) podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich 

samokrytycyzmu;  

3) uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie;  

4) uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo; 

5) dbać o poprawne wyrażanie się uczniów.  

  

Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych 

do ukazania: 

  

1) wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka;  

2) przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec 

ludzi, sytuacji, problemów, idei,; 

3) procesu podejmowania decyzji i ich skutków;  

4) rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów;  

5) tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości 

człowieka;  

6) wartości rodziny w życiu człowieka;  

7) piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami 

cywilizacji; 

8) osiągnięć człowieka, będących skutkiem jego pracy i zaangażowania;  

9) znaczenia norm moralnych w życiu człowieka; 

10) zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody i cywilizacji oraz sposobów ich uniknięcia.  

  

IX.    Powinności wychowawców klasowych. 
  

1. Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki, zgodnej 

z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły.  

2. Opracowanie dla swojej klasy planu działań wychowawczych. 

3. Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych 

zachodzących w klasie.  

4. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.  

5. Organizowanie różnych form pomocy dla uczniów. 

6. Udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych 

lub szkolnych.  

7. Obserwowanie i ocenianie zachowań uczniów.  

8. Organizowanie sytuacji wychowawczych stwarzających możliwość integrowania klasy, 

kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażania do współdziałania, poszerzania 

zainteresowań, pozytywnej atmosfery pracy.  

9. Organizowanie imprez klasowych, wycieczek itp.  

10. Utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów w formie obowiązującej w 

szkole i wspieranie ich w wychowaniu dzieci.  

11. W szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, 

uczniem a nauczycielem.  

12. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.  

 
X.   Powinności wychowawcze pracowników szkoły 

  

Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia. Jego obowiązkiem jest:  



 

 

1) każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole i poza nią,  

2) zgłaszanie zastrzeżeń co do zachowania uczniów wychowawcy lub innym 

nauczycielom, 

3) zdecydowane reagowanie na przejawy agresji ze strony uczniów zarówno w stosunku 

do innych uczniów, jak i wszystkich pracowników szkoły, 

4) czuwanie nad prawidłowym stylem spędzania przerw przez uczniów. 

 

XI.   System motywacyjny w wychowaniu. 
  

Myślą przewodnią w pracy wychowawczej naszej szkoły jest hasło: „każdy uczeń odnosi 

sukcesy”. Dotyczy to zarówno dydaktyki jak i wychowania. Motywowaniu uczniów służy system 

nagród i kar.  

 

Postawy i zachowania zasługujące na nagrodę: 
  

1) udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i konkursach   

artystycznych; 

2) praca na rzecz szkoły i środowiska; 

3) pomoc w nauce uczniom słabszym i zagrożonym; 

4) systematyczność, obowiązkowość, punktualność, sumienność; 

5) okazywanie szacunku kolegom i dorosłym; 

6) dbałość o kulturę języka; 

7) odwaga osobista w przeciwstawianiu się przejawom zła i patologii społecznej w  szkole 

i poza nią; 

8) dbałość o higienę osobistą i własny wygląd; 

9) dbałość o mienie szkoły i jej estetykę; 

10) umiejętność prowadzenia dyskusji we właściwy sposób; 

11) wykonanie pomocy naukowych i innych elementów przydatnych w szkole; 

12) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, dbałość o jej dobre imię. 

 

XII.  System nagród i kar. 
  

1. System nagród. 

 

Za swoje osiągnięcia w różnych dziedzinach uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

3) dyplom;  

4) dyplom za wyraźne postępy w nauce – „Dyplom Skoczka”; 

5) wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w nauce i miejsce w tzw. „Złotej grupie”; 

6) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów; 

7) nagrody rzeczowe; 

8) list pochwalny lub gratulacyjny odpowiednio na zakończenie półrocza lub roku 

szkolnego; 

9) świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 

  

System kar 
  



 

   W każdej zbiorowości zdarzają się sytuacje, w których zachowanie jednostki narusza ogólnie 

przyjęte normy. W związku z tym musi również funkcjonować system kar, który jest wyrazem 

dezaprobaty całej społeczności szkolnej dla określonych rodzajów postępowania i postaw. Uczeń 

za niewłaściwe zachowania może otrzymać: 

1) upomnienie przez wychowawcę;  

2) nagana wychowawcy klasy; 

3) nagana Dyrektora w obecności rodzica (prawnego opiekuna) z wpisaniem do 

dziennika; 

4) nałożenie dodatkowych obowiązków o charakterze wychowawczym i edukacyjnym 

(np. przygotowanie uroczystości szkolnej); 

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

6) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału. 

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, 

Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

gdy ten: 

1) wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar włącznie 

i brakiem poprawy zachowania ucznia; 

2) pobicia ucznia lub znęcania psychicznego nad uczniami; 

3) umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu innych osób; 

4) nagminnego wchodzenia w kolizję z prawem. 

 

Zawieszenie nałożonej kary 
  

Wykonanie kary wymienionej wyżej może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy 

niż 2 miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu klasowego lub 

uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.  

  

Odwołanie nałożonej kary 
  

1. O odwołanie nałożonej kary może wystąpić uczeń, wychowawca, samorząd uczniowski, 

rodzice ukaranego ucznia. Odwołanie może dotyczyć: 

1) wysokości kary, (jeśli występuje dysproporcja między rodzajem przewinienia, a 

wysokością kary); 

2) zasadności ukarania danego ucznia, (jeśli ujawnione zostały nowe okoliczności 

dotyczące zdarzenia). 

 

2. Odwołanie składa się do organu nakładającego karę. W przypadkach spornych decyzję 

podejmuje komisja w składzie: 

1) dyrektor szkoły; 

2) wychowawca klasy; 

3) pedagog szkolny; 

4) nauczyciel. 

 

XIII.     Kryteria oceniania zachowania. 
 

1. Wystawiając ocenę z zachowania wychowawca bierze pod uwagę zachowanie ucznia 

w szkole i poza nią, a w szczególności : 



 

1) stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych tj. 

sumienności w nauce i wykonaniu innych obowiązków: 
2) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce, 
3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 
4) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa pracy, 
5) dbałość o podręczniki i pomoce naukowe 
6) poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły. 

 

2. Stopień uzewnętrznionej identyfikacji ucznia z celami społecznie wartościowymi tj. 
 

1) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie, 

2) podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym 

3) udział w życiu klasy, szkoły, środowiska, 

4) przejawianie troski o mienie szkoły, o własność ogólnonarodową, społeczną 

i indywidualną, 

5) umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy, 

6) godzenie nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi. 

 

3. Stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia w szkole i poza nią tj.:  
 

1) przestrzeganie zasad zawartych w Statucie Szkoły, 
2) uczciwość w codziennym postępowaniu i reagowanie na zło, 
3) sposób bycia nie naruszający  godności własnej i innych  
4) dbałość o kulturę słowa, umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji, 
5) zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej 
6) dbałość o zdrowie swoje i innych, 
7) dbałość o higienę i estetykę  otoczenia. 

 

XIV.    Zasady oceniania zachowania: 
 

1. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, 

jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku 

szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 
2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na ostatniej godzinie do dyspozycji 

wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 
3. Ocena  klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych. 
4. Rodzaje zachowań: 

 

4.1.   Zachowania pozytywne: 
 

Lp. Treść 

1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej lub innej, związanej z programem nauczania: 
Etap I     
Etap II  



 

Etap III                                                                     
2. Regularna praca w SU, samorządzie klasowym, chórze, zespole regionalnym itp. 
3. Praca w organizacjach pozaszkolnych (SKC, orkiestra, schola, ministranci, klubach 

sportowych itp.) 
4. Aktywny udział w kołach zainteresowań. 
5. Udział w innym konkursie ( w zależności od rodzaju konkursu i zajętego miejsca). 
6. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i innych imprezach kulturalnych. 
7. Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej. 
8. Praca na rzecz szkoły.                                                                       
9. Praca na rzecz klasy. 
10 Praca na rzecz innych, działalność charytatywna, wolontariat. 
11. Pomoc kolegom w nauce. 
12. Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności. 
13. Wyjątkowa kultura osobista. 
14. Praca w sklepiku. 
15. Wzorowa obecność – 100 % frekwencja 
16. Czytelnictwo (oceniane za każde półrocze) 
17. Wyjątkowa kultura osobista na co dzień, strój adekwatny do sytuacji i okoliczności 

(np. strój galowy w dni uroczystości szkolnych) 
18. Udział w zajęciach dodatkowych (wdżr lub inne) 

 

4.2.  Zachowania negatywne 
 

Lp. Treść 

1. 

Przeszkadzanie na lekcjach. 
W tym: 

- trzykrotne upomnienie nauczyciela, 
- inne rażące zachowania ucznia w czasie lekcji. 

2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela. 

3. Aroganckie odezwanie się do nauczyciela, innego pracownika szkoły lub ucznia.    

4. Ignorowanie nauczyciela na ulicy. 
5. Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo . 
6. Bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne. 
7. Dyskryminacja kolegi, koleżanki. 

8. Złe zachowanie w świetlicy, autobusie, na wycieczce, korytarzu szkolnym, szatni, 

stołówce. 

9. Niewłaściwy strój i wygląd /np. za krótka bluzka, makijaż itp./, brak odpowiedniego 

obuwia zamiennego. 
10. Niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku. 
11. Niszczenie rzeczy innych osób. 



 

12. Kradzież (+ zwrot rzeczy zabranych) 
13. Zaśmiecanie otoczenia. 

14. Palenie papierosów, picie alkoholu lub stosowanie innych niedozwolonych używek 

(+ telefon do rodzica) 
15. Spóźnienie się na lekcje. 

16. Niewywiązywanie się z zobowiązań ( brak podręcznika, lekceważenie dyżurów). 

17. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia. 
18. Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw bez zezwolenia .       
19. Wyłudzanie pieniędzy (+zwrot wyłudzonych pieniędzy) 
20. Oszukiwanie, okłamywanie nauczyciela. 
21. Niewłaściwe zachowanie poza szkołą. 
22. Brak stroju galowego w dni uroczystości szkolnych 
23. Przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów do szkoły. 

24. 

Korzystanie na lekcji z przenośnych urządzeń elektronicznych  (telefon, i-pod, 

palmtop, dyktafon, odtwarzacz obrazu i muzyki, kamera,  aparat fotograficzny, itp.)             
Nauczyciel zabiera i przechowuje dane urządzenie do czasu zgłoszenia się po nie 

rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły. 
25. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole i na ulicy 
26. Pojedyncze opuszczone godziny lekcyjne.  

 

Po analizie i podsumowaniu  zachowań ucznia otrzymuje on oceny : 
 

1) Ocenę wzorową  - otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania  zawarte 

w kryteriach  oceny, ponadto szczególnie wyróżnia się w realizacji  niektórych z nich 

i może być wzorem do naśladowania ( pod uwagę bierze się szczególnie aktywną pracę w 

SU, samorządzie klasowym, reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, udział w olimpiadach, 

konkursach, zawodach sportowych  itp. aktywną  pracę w organizacjach i ośrodkach 

pozaszkolnych). 
2) Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w 

kryteriach oceny, reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w konkursach, zawodach, 

aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. 
3) ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w kryteriach oceny bez 

zarzutu, jednak nie  podejmuje działań wypróżniających go na tle klasy lub Szkoły. 
4) ocenę poprawną  - otrzymuje uczeń, który spełnia prawie wymagania zawarte w kryteriach 

oceny, uchybienia w stosunku do wymagań są niewielkie i incydentalne a zastosowane 

środki przynoszą oczekiwane rezultaty. 
5) ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym 

w kryteriach oceny a zastosowane przez Szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie 

odnoszą skutku.  
6) ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym 

w kryteriach oceny, zastosowane przez dom i szkołę środki wychowawcze nie przynoszą 

pożądanego skutku, wpływa swoją postawą demoralizująco na innych uczniów.  
 

Postanowienia końcowe 



 

 

1. Ocenę  zachowania ustala  wychowawca. 
2. Wychowawca klasy w celu zobiektywizowania oceny winien uwzględnić opinie członków 

Rady Pedagogicznej oraz zespołu klasowego na temat zachowania ocenianego ucznia. 
3. W tym celu wychowawca przedstawia zespołowi klasowemu propozycje ocen zachowania 

na godzinie wychowawczej uwzględniając wszelkie uwagi i sugestie zespołu klasowego, a 

przede wszystkim kryteria ocen.  
4. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani wpisywać do dziennika wszelkie uwagi 

dotyczące zachowania uczniów, zarówno pozytywne jak i negatywne. 
5. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej wychowawca 

informuje uczniów i rodziców o przewidywanych końcoworocznych ocenach   zachowania 

( ocena znajduje się w wykazie proponowanych ocen końcoworocznych ). 
 

Tryb odwoławczy od oceny 
 

1. Uczeń ma prawo do odwołania się, jeżeli ustalona przez wychowawcę  końcoworoczna 

ocena zachowania jest jego zdaniem lub zdaniem  jego rodziców ustalona niezgodnie z 

przepisami, kryteriami. 
2. Prośba o ponowne ustalenie oceny zachowania powinna być zgłaszana w formie 

pisemnej wraz z uzasadnieniem przez ucznia lub jego rodziców do Dyrektora Szkoły 

nie później  niż na trzy dni  przed zakończeniem  zajęć dydaktycznych. 
3. Dyrektor Szkoły sprawdza, czy został zachowany tryb ustalenia oceny i czy 

wychowawca uwzględnił wszelkie  sugestie ze strony zespołu klasowego oraz członków 

Rady Pedagogicznej. 
4. W przypadku stwierdzonych uchybień Dyrektor zobowiązuje wychowawcę 

do ponownej konsultacji z zespołem klasowym i członkami Rady Pedagogicznej oraz 

ustalenia oceny. 
5. Od ustalonej w tym trybie oceny  zachowania nie ma odwołania. 
6. Oceny zachowania nie zależą od średniej ocen lecz od stosunku do obowiązków 

szkolnych. 
7. Zachowanie ucznia nie może stanowić kryterium oceny jego wiedzy i umiejętności z 

poszczególnych przedmiotów. 
 

 

XV.    Ogólne prawa i obowiązki ucznia. 
  

Uczeń jest zobowiązany do: 
  

1.   Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i 

ustaleniom organizacji uczniowskich. 

2. Nie opuszczania bez zezwolenia terenu szkoły.  

3. Przebywania w czasie lekcji w salach dydaktycznych.  

4. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.  

5. Zmiany obuwia.  

6. Noszenia stroju nie uwłaczającego godności ucznia. 

7. Regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne i usprawiedliwiania swoich 

nieobecności.  

8. Uzupełniania braków w wiadomościach spowodowanych nieobecnością na zajęciach.  

9. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.  



 

10. Dbania o mienie szkolne, ład i estetykę miejsc, w których przebywa.  

11. Wystrzegania się nałogów.  

12. Poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi.  

13. Przestrzegania regulaminu obowiązującego wewnątrz klasy.  

14. Posiadania zeszytu korespondencji i udostępniania go na żądanie każdemu z nauczycieli.  

  

Uczeń ma prawo do: 
  

1.   Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia przy wykorzystaniu wszystkich 

możliwości szkoły, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 

2. Znajomości programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.  

3. Współdecydowania w sprawach dotyczących społeczności uczniowskiej.  

4. Sprawiedliwej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu.  

5. Dodatkowej pomocy w nauce.  

6. Uczestnictwa w imprezach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych szkoły.  

7. Udziału w zajęciach pozalekcyjnych.  

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

9. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.  

10. Zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.  

11. Swobodnego wyrażania własnych poglądów.  

12. Odwoływania się do dyrektora w sprawach spornych dotyczących ocen z przedmiotów 

nauczania, zachowania oraz kar.  

13. Do egzaminów sprawdzających i klasyfikujących.  

  

  

  XVI.      Główne cele pracy wychowawczo - profilaktycznej w Szkole Podstawowej 
          im. Bł. Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych. 

1. Plan działań wychowawczych dla klasy 0. 

Cel wychowania: dziecko jest przygotowane do pełnienia roli ucznia 

 

Zadania 

 

Kryteria sukcesu 

 

 

1. Integracja dzieci, nauczycieli i rodziców. 

2. Uczenie szacunku dla innych, zgodnego 

współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. 

3. Przestrzeganie zasad kulturalno – 

grzecznościowych 

4. Kształtowanie poczucia estetyki 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych – 

poczucia tożsamości narodowej, 

regionalnej.6.Życie zgodnie z naturą- 

poszanowanie świata, roślin i zwierząt 

Dziecko: 

 zna zasady współdziałania w grupie i 
przestrzega ich 

 przestrzega zasad dobrego 
wychowania 

 potrafi kulturalnie zachowywać się w 

instytucjach użyteczności publicznej 

 dba o swoje rzeczy i utrzymuje 
porządek w sali, na terenie szkoły, w 

domu i na podwórku. 

 zna swoje obowiązki domowe 

 ochoczo wykonuje polecenia i 

pomaga innym. 

 ma poczucie dumy z przynależności 
do Ojczyzny i społeczności lokalnej 



 

7.Troska o zdrowie 

8.Kształtowanie umiejętności bezpiecznego 

poruszania się na drodze 

9. Przynależność do rodziny- powinności 

dziecka względem rodziny.  

10. Współpraca z rodzicami 

11. Opieka nad dziećmi z trudnościami 

edukacyjnymi i wychowawczymi oraz 

pomoc dzieciom niepełnosprawnym. 

 posiada silną więź ze swoją rodziną 

 rozumie czym jest zdrowie i jak 
można się ustrzec przed groźnymi 

chorobami.  

 zna i stosuje zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach 

 rozumie zagrożenie płynące ze 

świata roślin i zwierząt. 

2. Plan działań wychowawczych dla klasy I 

Cel wychowania: dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej. 

 

Zadania 

 

Kryteria sukcesu 

 

 

1. Poznajemy się przez zabawę 

2. Prezentujemy siebie. 

3. Rozumiemy swoje uczucia. 

4. Tworzymy klasę. 

5. Dbamy o zdrowie. 

6.W rodzinnym gronie. 

Dziecko: 

 zauważa i akceptuje podobieństwa i 
różnice między sobą i innymi 

ludźmi;  

 uświadamia sobie, że jest wyjątkowe 

i niepowtarzalne;  

 odczuwa dumę ze swej tożsamości;  

 uświadamia sobie i akceptuje uczucia 
własne i innych osób;  

 ma poczucie przynależności do 
klasy;  

 współtworzy i respektuje normy 

grupowe;  

 zna zasady bezpieczeństwa w szkole 
i poza nią;  

 wie, na czym polega zdrowy styl 
życia i stara się go przestrzegać.  

 zna prawa i obowiązki ucznia 

dyżurnego 

 wie, jakie prawa i obowiązki płyną z 
bycia członkiem rodziny. 

3.  Plan działań wychowawczych dla klasy II 

Cel wychowania: dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych. 

  



 

Zadania Kryteria sukcesu 
 

 

1. Rozwiązujemy trudne sytuacje w naszej 

klasie. 

2. Pomagamy sobie wzajemnie. 

3. Rozwiązujemy problemy. 

4. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo 

5.Uczymy się współpracy w społeczeństwie 

6. Poznajemy prawa i obowiązki człowieka 

7.Wychowanie patriotyczne w poczuciu 

przynależności do kraju i Europy 

Dziecko: 

 potrafi radzić sobie w trudnych 

sytuacjach;  

 wie, do kogo może się zwrócić o 

pomoc;  

 zna formy odmawiania innym 

osobom;  

 rozróżnia dobro i zło w sytuacjach 

codziennych i odpowiednio reaguje;  

 właściwie używa różnych substancji 

(w tym lekarstw);  

 wie, co może być dla niego 

niebezpieczne;  

 dba o własne zdrowie i higienę jamy 

ustnej;  

 zna i przestrzega zasady 

współdziałania w grupie, 

  w społeczeństwie.  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa 

poruszania się po ulicy i zachowania 

w szkole 

 zna obowiązki dyżurnego, prawa i 

obowiązki dziecka w rodzinie oraz 

prawa i obowiązki ucznia 

 zna symbole narodowe 

 wie, że jest Polakiem i mieszka w 

Polsce, zna symbole narodowe wie, 

że Polska znajduje  się w Europie, 

rozpoznaje flagę i hymn Unii 

Europejskiej. 

 

4. Plan działań wychowawczych dla klasy III 

Cel wychowania: Dziecko szanuje rodzinę, społeczeństwo, państwo jako dobro wspólne. 

 

Zadania 

 

Kryteria sukcesu 

 

 

1. Tworzymy klasę. 

2.Znamy swoje prawa i obowiązki 

2.Przedstawiamy swoje rodziny. 

3. Tworzymy tradycje naszej szkoły. 

Dziecko: 

 

 uświadamia sobie, że klasę tworzą 

różne osoby, które wnoszą do niej 

własne wartości;  

 zna charakterystyczne cechy swojej 
rodziny;  

 rozumie znaczenie podtrzymywania 



 

4. Poznajemy naszą wieś. 

5. Podtrzymujemy tradycje rodzinne i 

regionalne. 

6. Poznajemy piękno Naszej Ojczyzny 

7.Rozwijanie samorządowej działalności 

uczniów 

8.Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i 

zdrowie 

tradycji szkolnych, rodzinnych i 
regionalnych;  

 zna zabytki swojej miejscowości;  

 odczuwa dumę z piękna swojego 
kraju.  

 Zna zasady bezpiecznego 
zachowania się na drodze, w szkole, 

podczas zajęć 

 Potrafi dbać o zdrowie i urodę 

 Zachowuje ostrożność w kontaktach 
z nieznajomymi  

 Racjonalnie korzysta z telewizji i 
komputera 

 

5. Plan działań wychowawczych dla klasy IV 

Cel wychowania: uczeń podejmuje nowe wyzwania w II etapie edukacji. 

Zadania Kryteria sukcesu 



 

 

1. Postrzegamy siebie i rozumiemy swoje 

uczucia 

2. Umiejętność funkcjonowania w zespole 

klasowym 

3. Rozwiązujemy problemy. 

4. Dbamy o zdrowie 

5. Rozwijamy się intelektualnie 

6. Tradycje narodowe i rodzinne 

7. Zieloną ścieżką. 

Uczeń: 

 potrafi mówić o swoich sukcesach i 

dzielić się swoimi przeżyciami z 

kolegami i koleżankami,  

 rozmawia o swoich uczuciach i 
reakcjach emocjonalnych,  

 ma poczucie przynależności do 
zespołu klasowego i funkcjonowania 

w nim,  

 potrafi współdziałać i 

współpracować z rówieśnikami,  

 docenia wzajemną pomoc,  

 zastanawia się nad sposobami 
rozwiązywania różnych problemów,  

 uświadamia sobie jakie kryteria są 

dla niego ważne przy podejmowaniu 

decyzji,  

 uczy się odmawiania,  

 uświadamia sobie znaczenie 
równowagi psychicznej i fizycznej,  

 potrafi umiejętnie i aktywnie 
wykorzystywać czas wolny,  

 rozwija się intelektualnie,  

 potrafi wykorzystać różne źródła 
wiedzy,  

 kultywuje tradycje narodowe i 
rodzinne,  

 dba o najbliższe środowisko.  

 

6. Plan działań wychowawczych dla klasy V 

Cel wychowania: Uczeń wie, jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi. 

 

Zadania 

 

Kryteria sukcesu 

 



 

 

1. Poznajemy siebie z własnego 

doświadczenia i opinii innych. 

2. Potrafimy jasno i precyzyjnie 

komunikować się z innymi. 

3. Uczymy się mówić  o swoich uczuciach i 

rozumieć uczucia innych. 

4. Potrafimy organizować pracę własną i 

zespołową. 

5. Wdrażanie do samodzielnej pracy 

umysłowej. 

6. Uczymy się kultury ekologicznej. 

Uczeń: 

 jest świadomy własnej tożsamości,  

 dostrzega swoje mocne strony,  

 dostrzega świat własnych potrzeb i 
zasób swoich możliwości oraz 

potrzeby innych ludzi,  

 jest komunikatywny w stosunku do 

kolegów i dorosłych,  

 ma swoje zdanie,  

 potrafi egzekwować swoje prawa,  

 jest świadomy własnych uczuć i 

uczuć innych,  

 potrafi twórczo myśleć,  

 potrafi organizować pracę własną i 
zespołową,  

 jest wrażliwy na degradację 
środowiska naturalnego, podejmuje 

próby walki o ochronę środowiska 

naturalnego. 

7. Plan działań wychowawczych dla klasy VI 

Cel wychowania: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nim pracować. 

 

Zadania 

 

Kryteria sukcesu 

 

 

1. Rozwój emocjonalny i intelektualny 

ucznia. 

2. Umiejętność funkcjonowania w grupie. 

3. Rozwiązywanie trudnych sytuacji. 

4. Zagrożenie dla zdrowia wynikające z 

sięgania po używki. 

5. Edukacja kulturalna, dziedzictwo 

kulturowe w regionie. 

Uczeń: 

 akceptuje samego siebie,  

 zna siebie, swoje możliwości., 
predyspozycje, talenty, wie jakim 

człowiekiem chce być,  

 potrafi efektywnie planować swoje 
działania,  

 wie, jaki wpływ mają inni na jego 
zachowania i postawy,  

 jest świadomy zagrożeń płynących z 

braku tolerancji,  

 potrafi radzić sobie w sytuacjach 
trudnych,  

 potrafi radzić sobie z własnymi 
emocjami i konfliktami,  

 prowadzi zdrowy tryb życia,  

 jest silnie związany ze swoim 
regionem, zna jego walory.  

 potrafi zwalczać przejawy agresji 
fizycznej i psychicznej. 



 

 

8. Główne cele pracy wychowawczej w klasach VII - VIII 
 

 Przygotowanie do rozpoznawania i hierarchizacji wartości moralnych i dokonywania 

wyborów przez ucznia 

 

Zadania Kryteria sukcesu 

1. Przeprowadza 

samoocenę 

zachowania. 

Uczeń: 

 uzasadnia wystawioną sobie ocenę z zachowania 

 ewaluuje swoje postępowanie 

 dotrzymuje terminów oddawania prac, usprawiedliwień, itp. 

 podkreśla godność człowieka w różnych aspektach 

2. Rozwiązuje 

konflikty. 
 stosuje techniki negocjacyjne 

 przyjmuje postawę asertywną 

 przyjmuje właściwie krytykę 

 używa języka Ja  

 komunikuje się właściwie z innymi 

3. Współpracuje w 

grupie. 
 wprowadza życzliwą atmosferę   

 organizuje pracę zespołu 

 uczestniczy aktywnie w życiu klasy, szkoły 

 uświadamia sobie korzyści płynące z pracy grupowej 

4. Określa swe słabe i 

mocne strony,  
 określa swoje uczucia, zachowania i ich konsekwencje 

 definiuje własne potrzeby 

 potrafi  odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych  

 przyjmuje odpowiedzialność za słowa i czyny 

5. Rozumie znaczenie 

najważniejszych 

wartości 

 Umie przekonać kolegę do zmiany zachowania wobec 
przedstawicieli innych narodów, religii 

 potrafi pokazać innym rolę wartości w życiu 

 

 Kształtowanie u ucznia postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, 

Europy i świata 

 

Zadania Kryteria sukcesu 

1. Rozwija 

zainteresowanie 

tematyką regionalną. 

 reprezentuje i bierze udział w imprezach regionalnych: 
Konkurs Wiedzy o Spiszu, Konkurs Poezji Spiskiej,  Zwyki 

Spiskie, Spisko Watra, Spiska Czytanka 

 przedstawia w postaci artykułów, prac plastycznych, gazetek 
ściennych, wystaw swój region 

 kultywuje spiskie tradycje i zwyczaje (Andrzejki, Wigilia, 

nauka tańca, spiskich melodii, itp.) 

 docenia walory turystyczne naszego regionu 

 potrafi zareklamować swój region 

 zaszczepia w innych zainteresowania regionem 

 uczestniczy w zajęciach koła regionalnego oraz w zajęciach 

praktycznych organizowanych przez Szkołę Ginących 

Zawodów w Bukowinie Tatrzańskiej 

 docenia wkład przodków w spuściznę kulturalną regionu. 



 

 

2. Identyfikuje się z  

własnym krajem 
 uczestniczy w akademiach związanych ze świętami 

narodowymi 

 wykazuje szacunek wobec symboli narodowych 

 buduje wypowiedź prezentującą jego poglądy dotyczące życia 
publicznego 

 opisuje sylwetki wybitnych Polaków. 
 

3. Umiejscawia siebie 

w Europie i świecie 
 wykazuje tolerancję wobec innych ras, narodów i wyznań 

 śledzi wydarzenia z kraju i ze świata 

 opisuje zasady funkcjonowania najważniejszych organizacji 

europejskich 

 łączy elementy kultury polskiej z kulturą grecką, rzymską i 
chrześcijańską 

 komunikuje się za pomocą języków obcych 

 uczestniczy w programach organizowanych przez Unię 
Europejską  

 

 

 

 Propagowanie w społeczności uczniowskiej zdrowego i bezpiecznego stylu życia 

 

Zadania Kryteria sukcesu 

1. Podejmuje decyzje 

odnośnie spędzania 

wolnego czasu 

 uczestniczy w wybranych przez siebie zajęciach 
pozalekcyjnych 

 docenia ruch na świeżym powietrzu 

 włącza się do uczestnictwa w wycieczkach turystyczno-
krajoznawczych, rajdach, zajęciach sportowych 

 planuje racjonalnie czynny i bierny wypoczynek 

 wybiera odpowiednie programy telewizyjne 

 

2.Wykazuje świadomą 

wiedzę o zagrożeniach 

cywilizacyjnych 

 wymienia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na 
zdrowie 

 wyciąga wnioski z zagrożeń alkoholizmem, narkomanią i 

nikotyną 

 zachęca kolegów do zdrowego stylu życia 

 potrafi odmówić stosowania używek 
 

3. Stosuje 

podstawowe zasady 

higieny 

 określa i stosuje zasady racjonalnego odżywiania się  

 zachęca własnym przykładem do dbania o estetykę ubioru 

 dba o higienę swojego ciała 

 odżywia się zdrowo 

 uczestniczy w akcjach na rzecz ochrony środowiska 
(Sprzątanie Świata) 

 zapobiega zanieczyszczeniom w swoim otoczeniu 

 

4. Rozumie zasady 

bhp 
 postępuje zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami 

 wypełnia obowiązki dyżurnego 



 

 stosuje zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 zapobiega sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu 

 zna numery telefonów alarmowych 
 

 

 Budowanie więzi we wspólnocie szkolnej i lokalnej 

 

Zadania Kryteria sukcesu 

1.Integruje się w grupie.  uczestniczy aktywnie w życiu klasy i szkoły 

 współpracuje w zespole 

 zapobiega konfliktom 

 włącza się w organizację uroczystości 
szkolnych np. Dzień Otwarty, Dzień Edukacji 

Narodowej, akademii z okazji rocznic 

narodowych, Andrzejki, Wigilia, Święto Ziemi 

itp. 

 uczestniczy w klasowych i szkolnych 
wycieczkach 

2. Współpracuje z 

organizacjami działającymi na 

terenie szkoły i gminy. 

 zachęca rodziców do udziału w życiu szkoły 

 komunikuje się właściwie w społeczności 
szkolnej i lokalnej 

 włącza się w imprezy kulturalne organizowane 

przez GOK , Urząd Gminy np. Zwyki Spiskie, 
Śpisko Watra itp. 

 uczestniczy w pracach na rzecz swojego 

środowiska 

 prezentuje rodzicom osiągnięcia klasy i szkoły  

 

 Przygotowanie i motywowanie uczniów do nieustannej edukacji 

 

Zadania Kryteria sukcesu 
1. Przyjmuje odpowiedzialność za 

swoją naukę. 
 szanuje swój i innych czas ( punktualność, 

uczestnictwo w zajęciach ) 

 potrafi przekonać kolegów do korzyści 
płynących z systematycznego udziału w 

lekcjach 

 mobilizuje innych do nauki  

 przygotowuje się solidnie do lekcji 

 odrabia prace domowe 

 integruje wiedzę z  różnych przedmiotów 

2. Wykorzystuje posiadaną wiedzę     

i umiejętności praktycznie. 
 stosuje posiadaną wiedzę w różnych 

sytuacjach 

 rozwiązuje różne problemy 

 uczestniczy w różnych konkursach 

3. Uzyskuje informacje z różnych 

źródeł. 
 wybiera odpowiednie programy 

telewizyjne i radiowe 

 dobiera właściwą literaturę i publikacje 

 używa nowoczesnych technik 



 

multimedialnych np. Internet 

 opracowuje samodzielnie lub w grupie : 

referat , projekt 

 

 

 Stworzenie warunków do rozwiązywania samodzielności i dociekliwości poznawczej 

 ucznia 

 

 

Zadania Kryteria sukcesu 

 Planuje działania , które 

wyposażą go w umiejętności  

społeczne. 

 włącza się w pracę organizacji szkolnych 
(Samorząd Uczniowski),  

 uczestniczy w akademiach 

 bierze udział w konkursach , olimpiadach 

 uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (koła 
zainteresowań) 

 współorganizuje życie kulturalne klasy , szkoły 

 ( wycieczki , dyskoteki , konkursy ) 

2. Rozwija swoje 

zainteresowania i pasje. 
 korzysta z różnych źródeł informacji 

 dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z 
innymi 

 zachęca innych do poszukiwań i rozwoju 
własnych zainteresowań 

 prezentuje swoją pasję w różnorodnych formach     
( np. artykuł do szkolnej gazetki ,wystawka , 

gazetka ścienna ,quiz ) 

3. Planuje swój dzień pracy.  przedstawi swój plan dnia 

 zmniejsza ilość czasu spędzanego przed 

telewizorem 

 dostrzega korzyści płynące z ciekawego sposobu 
spędzania wolnego czasu  

4.Formułuje swoje plany na 

przyszłość. 
 rozsądnie wybiera koła zainteresowań 

 przedstawia i uzasadnia swoje cele życiowe 

 dobiera właściwe drogi osiągania celów 

 przytacza przykłady ludzi sukcesu 

 opowie o możliwościach połączenia swoich 
planów życiowych ze strategią regionu i kraju 

 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny przedstawia również wszystkie działania szkoły 

mające charakter profilaktyczny i przeciwdziałające różnym zagrożeniom występującym w 

środowisku dzieci i młodzieży. W celu zwiększenia jego skuteczności planowane działania 

zakładają, w miarę możliwości, zwiększanie zaangażowania rodziców i włączanie środowiska 

lokalnego w jego realizację. 

 

Główne zagrożenia towarzyszące dzieciom i młodzieży: 

 

 Agresja (fizyczna i psychiczna) 



 

 Kradzieże 

 Palenie papierosów 

 Picie alkoholu 

 Próby używania narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających 

 Zagrożenia wynikające z korzystania z TV, telefonów komórkowych, komputera i Internetu 

(cyberprzemocy) 

 Wagarowanie 

 Wulgaryzmy  

 Brak zainteresowania nauką 

 Trudności w nauce 

 Molestowanie seksualne 

 Problemy emocjonalne 

 Depresje, zaburzenia zdrowia psychicznego (samobójstwa) 

 Niewłaściwe odżywianie się (anoreksja i bulimia; otyłość)) 
 

CELE: 

 

 Przeciwdziałanie agresji i wśród młodzieży w szkole i poza nią; 

 Unikanie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków 
uzależniających oraz sposoby radzenia sobie z nimi; 

 Uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z TV, telefonu komórkowego, 

komputera oraz Internetu (cyberprzemocy); 

 Pokazanie sposobów zdrowego i kulturalnego stylu życia; 

 Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu; 

 Kształtowanie pozytywnej atmosfery w szkole, motywowanie do nauki i zachęcanie 

uczniów do rozwijania swoich zainteresowań; 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

 Kształtowanie przyjaznego stosunku do środowiska przyrodniczego. 

 

I. Przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży w szkole i poza nią. 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Klasy 

1. Funkcjonowanie 

społeczne 

i osobiste. 

1. Zapoznanie z prawami  

i obowiązkami ucznia – 

Statut Szkoły, Kodeks 

Ucznia, Konwencja Praw 

Dziecka. 

 

wychowawcy cały rok I - VIII 

2. Prowadzenie lekcji 

wychowawczych. 

 

wychowawcy cały rok I - VIII 

2. Zmniejszanie  

i zapobieganie 

przejawom agresji. 

1. Organizowanie spotkań z 

przedstawicielami policji, z 

psychologiem, pedagogiem, 

Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną. 

 

dyrektor 

nauczyciele 

raz w roku I - VIII 



 

2.  Przeprowadzenie ankiet 

sprawdzających zagrożenia 

towarzyszące dzieciom i 

młodzieży.  

zespół 

profilaktyczny,  

nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

wychowawcy 

 

raz w roku I - VIII 

3. Dyżury nauczycieli 

podczas przerw. 

 

nauczyciele 

dyżurujący 

cały rok I - VIII 

4. Notowanie uwag w 

dzienniku. 

 

nauczyciele cały rok I - VIII 

5. Sprowadzanie uczniów do 

szatni po zakończeniu lekcji. 

 

nauczyciele cały rok I - VIII 

6. Prowadzenie rejestru 

zachowań agresywnych – 

wyciąganie konsekwencji. 

 

nauczyciele w razie 

potrzeby 

I - VIII 

7. Indywidualne rozmowy. 

  

nauczyciele w razie 

potrzeby 

I - VIII 

8. Prelekcja dla rodziców na 

tematy związane z agresją. 

wychowawcy 

pedagog 

 

raz w roku IV - VIII 

9. Zajęcia poświęcone 

rozpoznawaniu uczuć 

i właściwym sposobom 

radzenia sobie z uczuciami 

negatywnymi. 

 

wychowawcy 

nauczyciel wdżr 

w razie 

potrzeby,  

raz w cyklu 

kształcenia 

 

IV - VIII 

10.  Dyscyplinowanie 

zachowania uczniów. 

 

nauczyciele cały rok I - VIII 

11. Reagowanie na wszelkie 

przejawy agresji.  

 

nauczyciele w razie 

potrzeby 

I - VIII 

12.  Organizowanie 

rekolekcji wielkopostnych. 

katecheta 

nauczyciele 

 

luty/marzec I - VIII 

13. Organizowanie szkoleń 

dla Rady Pedagogicznej. 

 

dyrektor raz w roku nauczyciele 

14. Organizowanie 

konkursów tematycznie 

nauczyciele raz w roku/ w 

miarę potrzeb 

I - VIII 



 

związanych z 

przeciwdziałaniem agresji i 

eliminowaniem 

niewłaściwych zachowań 

wśród uczniów i młodzieży. 

 



 

II. Unikanie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków 

uzależniających oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Uświadomienie zagrożeń wynikających z 

korzystania z TV, telefonów komórkowych, komputera oraz Internetu. 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Klasy 

1. Wzbudzanie 

świadomości 

zagrożeń 

wynikających z 

nadużywania 

środków 

uzależniających. 

1. Lekcje wychowawcze na 

temat uzależnień. 

wychowawcy według 

potrzeb 

 

VI - VIII 

2. Zorganizowanie 

przedstawienia o tematyce 

profilaktycznej dla uczniów. 

 

dyrektor 

nauczyciele 

raz w roku VI - VIII 

3. Indywidualne rozmowy. wychowawcy cały rok I – VIII 

 

4. Prelekcja dla rodziców na 

temat: uzależnienia - jak 

pomóc dziecku? Rola rodziny 

i środowiska lokalnego w 

przeciwdziałaniu 

uzależnieniom. 

 

wychowawcy 

pedagog 

raz w roku/ w 

miarę potrzeb 

VI - VIII 

5. Prelekcja  dla rodziców na 

temat: jak rozpoznać 

problemy dziecka z 

narkotykami. 

 

nauczyciele raz w roku rodzice 

uczniów kl.   

VI - VIII 

6. Spotkanie uczniów z 

przedstawicielami straży 

granicznej. 

wychowawcy raz w roku rodzice 

uczniów kl. 

VI – VIII 

 

7. Spotkanie z psychologiem 

i pedagogiem. 

wychowawcy raz w roku rodzice 

uczniów kl. 

VI – VIII 

 

8. Zorganizowanie spotkania 

lub przedstawienia na temat 

walki z narkomanią. 

dyrektor raz w roku rodzice 

uczniów kl. 

VI – VIII 

 

9. Ankieta na temat środków 

uzależniających. 

 

zespół 

profilaktyczny 

raz w roku rodzice 

uczniów kl. 

VI – VIII 

 

10. Udostępnianie młodzieży 

materiałów edukacyjnych: 

- gromadzonych w bibliotece,  

- zamieszczanych w gazetce 

wychowawcy, 

bibliotekarz, 

nauczyciel 

informatyki 

cały rok, 

według 

potrzeb 

I - VIII 



 

szkolnej 

- prezentowanych na 

gazetkach klasowych 

- wystawach na terenie 

szkoły 

- na stronie internetowej 

szkoły. 

 

2. Wzbudzanie 

świadomości 

zagrożeń 

wynikających z 

korzystania z 

telefonu 

komórkowego, 

komputera i 

Internetu. 

1. Uświadomienie młodzieży 

zagrożeń wynikających z 

korzystania z telefonów 

komórkowych, komputera i 

Internetu, konieczności 

zachowania ostrożności w 

udostępnianiu swoich danych 

i w czasie spotkań ze 

znajomymi poznanymi na 

„czacie” i innych portalach 

społecznościowych. 

Zapoznanie ze zjawiskiem 

cyberprzemocy. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki, 

wdżr, edukacji 

dla 

bezpieczeństwa 

raz roku / 

według 

potrzeb 

I - VIII 

2. Prowadzenie lekcji 

wychowawczych na 

powyższe tematy. 

wychowawcy raz roku / 

według 

potrzeb 

 

I - VIII 

1. Uświadomienie 

zagrożeń 

wynikających z 

korzystania z TV. 

1. Prowadzenie zajęć 

wychowawczych 

wychowawcy raz roku / 

według 

potrzeb 

 

I - VIII 

2. Zapoznanie z 

prawidłowym sposobem i 

higieną korzystania z TV. 

 

wychowawcy, 

nauczyciel wdżr 

raz w cyklu 

kształcenia 

I - VIII 

3. Uświadomienie rodzicom 

zagrożeń związanych z 

korzystaniem z TV. 

 

wychowawcy raz w cyklu 

kształcenia 

I - VIII 

4. Organizowanie konkursów 

uświadamiających korzyści i 

zagrożenia wynikające z 

korzystania ze środków 

masowego przekazu. 

 

wychowawcy 

pedagog 

raz w roku I - VIII 



 

III. Pokazanie sposobów zdrowego i kulturalnego stylu życia. Kształtowanie zachowań 

sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. 
 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Klasy 

 

1. Rozwijanie 

zainteresowań 

1. Koła zainteresowań. 

2. Konkursy przedmiotowe, 

tematyczne, okolicznościowe 

organizowane w szkole i 

poza nią.  

 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok I - VIII 

2. Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

1. Udział w akcjach 

„Zachowaj trzeźwy umysł”, 

„Trzymaj formę” i innych. 

 

 

 

nauczyciele 

biologii, 

wychowawcy, 

nauczyciele  

wych. fizycznego 

 

cały rok I - VIII 

2. Udział w imprezach i 

rozgrywkach  sportowych. 

nauczyciele 

biologii, 

wychowawcy, 

nauczyciele  

wych. fizycznego 

 

cały rok I - VIII 

3. Lekcje wychowawcze na 

temat zdrowego stylu życia, 

właściwego odżywiania 

celem zapobiegania otyłości 

jak i anoreksji i bulimii. 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciele  

wych. fizycznego 

 

w miarę 

potrzeb 

I - VIII 

3. Kształtowanie 

kultury spędzania 

wolnego czasu. 

1. Wycieczki, ogniska. wychowawcy cały rok I – VIII 

 

2. Dyskoteki. wychowawcy, 

opiekun SU 

 

w miarę 

potrzeb 

I- VIII 

3. Organizowanie Dni 

Sportów Letnich 

 i Zimowych. 

 

nauczyciele 

wych. fizycznego 

w miarę 

potrzeb 

I- VIII 

 

IV. Kształtowanie pozytywnego klimatu szkoły. 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Klasy 

1. Kształtowanie 
postawy otwartości 

i życzliwości 

1. Postawa życzliwości i 
otwartości wobec ucznia. 

dyrektor, 
nauczyciele 

 

cały rok I - VIII 



 

wobec innych. 2. Możliwość rozmowy, 

pomocy. Wspólne 

rozwiązywanie problemów. 

 

dyrektor, 

nauczyciele 

cały rok I - VIII 

3. Dyskusje na lekcjach, 

rozmowy indywidualne. 

 

wychowawcy godziny 

wych. 

I - VIII 

4. Obserwacje i analiza 

zachowań uczniów. 

wychowawcy, 

pedagog 

cały rok, 

według 

potrzeb 

 

I - VIII 

5. Korzystanie z pomocy 

członków samorządu, 

nauczycieli, pomocy 

koleżeńskiej w 

rozwiązywaniu konfliktów. 

 

nauczyciele, 

Samorząd 

Uczniowski 

cały rok I - VIII 

6. Organizowanie Dni 

Uśmiechu, Dnia Życzliwości. 

wychowawcy, 

Samorząd 

Uczniowski  

 

w miarę 

potrzeb 

I - VIII 

7. Pokazanie sposobów 

radzenia sobie z trudnościami 

i stresem w celu zapobiegania 

stanom depresyjnym i 

myślom samobójczym. 

 

wychowawcy, 

pedagog 

cały rok, 

według 

potrzeb 

 

I - VIII 

8. Organizowanie zespołów 

wspomagających uczniów z 

trudnościami edukacyjnymi. 

dyrektor, 

nauczyciele, 

opiekun SU,  

pedagog 

 

według 

potrzeb 

 

I - VIII 

2. Stworzenie 

jednolitego, 

jawnego i 

sprawiedliwego 

systemu oceniania. 

 

 

1. Dbanie o przestrzeganie 

założeń Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania. 

nauczyciele cały rok I - VIII 

3. Wyrównanie 

szans 

edukacyjnych. 

2. Dostosowanie treści 

edukacyjnych do możliwości 

ucznia. 

 

nauczyciele cały rok I - VIII 

3. Zapewnienie pomocy 

uczniom jej potrzebującym 

poprzez zajęcia 

nauczyciele, 

pedagog 

w miarę 

potrzeb 

I - VIII 



 

wyrównawcze i 

rewalidacyjne. 

 

4. Prowadzenie zajęć 

wspomagających planowanie 

ścieżki kształcenia i kariery 

zawodowej. 

 

nauczyciele, 

pedagog 

cały rok VI - VIII 

4. Rozwijanie 

umiejętności 

pomagających we 

współżyciu z 

innymi. 

1. Zajęcia poświęcone 

rozwijaniu zachowań 

asertywnych i komunikacji. 

 

nauczyciele, 

pedagog 

cały rok IV - VIII 

2. Zajęcia poświęcone walce 

z wulgaryzmami. 

 

nauczyciele  cały rok I - VIII 

3. Zajęcia poświęcone 

rozpoznawaniu uczuć i 

właściwym sposobom 

radzenia sobie z uczuciami 

negatywnymi.  

 

pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciel wdżr 

w miarę 

potrzeb 

I - VIII 

 

 

V. Kształtowanie przyjaznego stosunku do środowiska przyrodniczego. 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Klasy 

 

1. Ochrona 

środowiska. 

1. Prelekcje nt.  

- oszczędzania wody i energii 

- segregacji i minimalizacji 

ilości odpadów 

- stosowania czystych 

technologii 

- wspólnej odpowiedzialności 

za czystość szkoły, 

klasopracowni, korytarzy i 

otoczenia szkoły. 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

cały rok I - VIII 

2. Udział w akcji Sprzątania 

Świata i Dniu Ziemi. 

wychowawcy wrzesień / 

kwiecień 

 

I - VIII 

3. Organizowanie konkursów 

dotyczących edukacji 
ekologicznej, dostosowanych 

do wieku i możliwości 

uczniów. 

 

nauczyciel 

biologii, 
przyrody 

raz w roku I - VIII 



 

2. Kształtowanie 

przyjaznego 

stosunku do 

zwierząt. 

1. Spotkanie z policjantem – 

przewodnikiem psa. 

 

nauczyciel 

biologii, 

przyrody 

raz w roku I - VIII 

2. Pogadanki na temat 

właściwego traktowania 

zwierząt. 

wychowawcy, 

nauczyciel 

biologii, 

przyrody 

 

w miarę 

potrzeb 

I - VIII 

 

Spodziewane efekty: 
 

 Zmniejszenie zjawiska przemocy wśród uczniów. 

 Zbudowanie w szkole atmosfery poczucia bezpieczeństwa i życzliwości. 

 Uświadomienie młodzieży problemu istnienia przemocy i pokazania sposobów walki z nią. 

 Uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z obcowania z techniką oraz 
umiejętność właściwego i bezpiecznego korzystania z postępu cywilizacyjnego. 

 Nauczenie pozytywnych wzorców zachowań. 

 Umocnienie postawy asertywności, wzajemnej pomocy i przyjaźni. 

 Zapewnienie pomocy w trudnych sytuacjach. 

 Wyrównanie szans edukacyjnych. 
 

Ewaluacja programu: 

 

 Przeprowadzanie ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 Dyskusje w gronie osób zaangażowanych w realizację programu. 

 Rozmowy indywidualne z uczniami. 

 Spotkania i rozmowy z rodzicami uczniów. 

 Obserwacja i analiza zachowań uczniów. 
 

Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr  7/2017/18 z dnia 15.11.2017 r. 

 

  
________________ 

podpis Dyrektora  
 

 

 

 

 Podpis Racy rodziców 


