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PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA w WASILKOWIE NA ROK SZKOLNY  

2016 - 2017 

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły: 

• Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

• Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.) 

• Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

• Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 191ze zm.) 

• Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 

• Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.) 

• Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 694) 

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 58, poz.475) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół 

• Statut Szkoły; 

• Program Wychowawczy Szkoły 2015/2016 

• Raport z ewaluacji wewnętrznej z roku szkolnego2015/2016.  
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WSTĘP 

Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni opiekunowie. To oni przede wszystkim kształtują jego charakter, przekazują 
doświadczenia, kształtują system wartości; szkoła pełni funkcję wspomagającą. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. 

Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów, ich zdolności umysłowych, fizycznych oraz uzdolnień. 
Dbałość szkoły o rozwój emocjonalny, intelektualny, społeczny i zdrowotny ucznia powinna przygotować go do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym 

świecie. 

Program wychowawczy powstał w oparciu o wizję i misję szkoły opracowanych przez zespół ds. statutu szkoły, po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów 
i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym podejmowane w szkole i jest realizowany przez 
wszystkich nauczycieli we współpracy z rodzicami uczniów. 

Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły 

Szkoła Podstawowa im Króla Zygmunta Augusta znajduje się w Wasilkowie. Szkoła liczy 41 oddziałów, do których uczęszcza 924 uczniów w Wasilkowie, 38 uczniów 
w Szkole Filialnej w Sochoniach, 25 uczniów w Szkole Filialnej w Jurowcach. Sytuacja materialna większości rodzin znajduje się na dość niskim poziomie, a spora część 
uczniów objęła jest opieką MOPS. Rodzice większości uczniów pracują zawodowo, dlatego duża grupa dzieci korzysta ze świetlicy szkolnej. Rodzice oczekują od szkoły 
bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, bowiem dużą wagę przywiązują oni do kwestii pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i rozwoju uczniów zdolnych. Społeczność lokalna oczekuje od szkoły zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczych oraz 
promowania zdrowego stylu życia. 

Wartości wybrane przez społeczność szkolną 

Zadaniem programu wychowawczego szkoły jest kształtowanie odpowiedzialnej osobowości ucznia w oparciu o: 

• empatię wobec drugiego człowieka;  

• dojrzałe i sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

• wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów; 

• samodzielność; 

• dbanie o zdrowie swoje i innych. 
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Zadania wychowawcze 

1.1.1.1. Kształtowanie potencjału intelektualnego (dążenie do prawdy, znajomość własnych wartości, poszukiwanie i rozwój zainteresowań, ciekawość poznawcza, 
kreatywność). 

2.2.2.2. Rozwijanie uczuć i emocji (kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, świadome dokonywanie wyborów, rozwój kultury osobistej i kultury słowa, tolerancja 
i poszanowanie dla różnych religii, kultur i tradycji). 

3.3.3.3. Doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacja społeczna (formy komunikacji, poszanowanie dla drugiego człowieka, akceptacja praw drugiego człowieka, 
asertywność, utrwalanie bezpiecznych zachowań, kształtowanie dyscypliny, umiejętność pracy w zespole, inicjowanie własnej aktywności, kształtowanie 
inicjatywności i przedsiębiorczości, poszanowanie dorobku własnego narodu i lokalnej społeczności, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym klasy, szkoły, 
środowiska, rozwijanie samodyscypliny).  

4.4.4.4. Kształtowanie systemu wartości (obiektywna ocena własnego zachowania, przestrzeganie norm społeczno-moralnych, tworzenie hierarchii wartości, 
kształtowanie własnej odpowiedzialności, wypracowywanie twórczych postaw, kształtowanie wrażliwości na walory estetyczne i wartości moralne). 

5.5.5.5. Stwarzanie szans do osiągania dojrzałości fizycznej (dbanie o własne ciało, profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego, kształtowanie prawidłowych postaw 
wobec przyrody, umiejętność radzenia sobie z problemami, dojrzałość społeczna).  

6.6.6.6. Zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdrowy rozwój fizyczny. 

Misja szkoły 

Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów. 

Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności 

i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraje, świat. Chcemy, aby 

ucząc się przez całe życie jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata 

i cywilizacji. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców. 
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Wizja szkoły 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program 

wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, tak, aby umożliwić mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie 

własnej wartości i odpowiedzialności za własne postępowanie i postępowanie innych. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, 

stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi 

nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny” 

z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia. 

Plan działań wychowawczych dla klas I - VI w roku szkolnym 2016/2017 

Lp. Zdanie Cel Działanie Termin Odpowiedzialni Wskaźniki/efekty 

1. Zapewnienie 
uczniom 

warunków 
umożliwiających 
zdrowy rozwój 

fizyczny. 

Uczniowie 
przestrzegają 
zasad 
bezpieczeństwa 
obowiązujących 
w szkole 

Przeprowadzenie 
godzin 
wychowawczych 
na temat zasad 
bezpiecznego 
zachowania się 
w szkole 

wrzesień 

 

Wychowawcy kl. IV-VI 

 

We wszystkich klasach IV-VI odbyły się godziny 
wychowawcze na temat bezpiecznego zachowania się 
w szkole 

Omówienie 
z uczniami zasad 
bezpiecznego 
zachowania się 
na lekcjach WF 

wrzesień Nauczyciele 
wychowania 

fizycznego kl. IV- VI 

O 50% w stosunku do poprzedniego roku szkolnego 
zmniejszyła się ilość wypadków uczniów na terenie szkoły 

 Uczniowie 

przestrzegają 

zasad  

Organizacja 
spotkań 
w policjantem  

maj – czerwiec Dyrektor szkoły 

Samorząd uczniowski 

W spotkaniu z policjantem będzie brało udział 90% 
uczniów klas VI 
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  bezpieczeństwa 

w ruchu 

drogowym 

Organizacja 
kursu i egzaminu 
na "kartę 
rowerową" dla 
uczniów klas IV 

cały rok 

 

Nauczyciele 
wychowania 

fizycznego kl. IV- V 

Nauczyciele techniki 

70% uczniów pozytywnie zdaje egzamin na kartę 
rowerową 

 

Zorganizowanie 
konkursu na 
plakat 
dotyczącego 
bezpieczeństwa 
pieszego, 
rowerzysty 
w ruchu 
drogowym 

styczeń Samorząd uczniowski 

Nauczyciele 
kształcenia 

zintegrowanego klasy 
III 

W okresie od stycznia do lutego na terenie szkoły zostanie 
zorganizowana wystawa prac konkursowych na terenie 
szkoły 

 

 Uczniowie 
bezpiecznie 
poruszają się 
w Internecie 

Przeprowadzenie 
zajęć 
dotyczących 
bezpiecznego 
poruszania się 
w Internecie 

 Wychowawcy 

 

We wszystkich klasach IV-VI odbyły się godziny 
wychowawcze na temat bezpiecznego poruszania się 
w Internecie 

 Nauczyciele 
informatyki 

W ramach zajęć komputerowych w klasach IV- VI odbywają 
się lekcje dotyczące bezpiecznego poruszania się 
w Internecie 

 

Uczniowie stosują 
zasady ergonomii 
pod kątem 
właściwego 
doboru mebli 

Wyposażenie  sal 
lekcyjnych w 
meble 
dostosowane  do 
potrzeb 
i możliwości 
fizycznych 
uczniów 

wrzesień Wychowawcy klas  We wszystkich klasach podczas godzin wychowawczych 
zostaną dobrane  meble do wzrostu uczniów 
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 Uczniowie znają 
zasady zdrowego 
odżywiania, 
Znaczenie 
aktywności 
fizycznej i higieny 
osobistej dla 
prawidłowego 
rozwoju 

Przeprowadzenie 
zajęć 
dotyczących 
zdrowego 
i aktywnego stylu 
życia 

cały rok 
szkolny 

Wychowawcy 

Nauczyciele WDŻ 

Nauczyciele przyrody 

We wszystkich klasach IV-VI przeprowadzone zostaną 
lekcje dotyczące zdrowego i aktywnego stylu życia 

  Doskonalenie 
sprawności 
fizycznej 
i zwiększanie 
aktywności 
fizycznej 
uczniów: 

cały rok 
szkolny 

Nauczyciele wf-u Udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych sekcjach 
sportowych 

20 % uczniów bierze udział w zawodach sportowych 

   Organizacja 
apelu „Zdrowo, 
bezpiecznie, 
tanecznie” 

 Zespół ds. promocji 
zdrowia 

Uczniowie wszystkich klas  wezmą udział w apelu „Zdrowo, 
bezpiecznie, tanecznie” 
 10 % uczniów wszystkich klas   
weźmie udział w przygotowaniu apelu „Zdrowo, 
bezpiecznie, tanecznie” 

Uświadomienie 
zagrożeń 
związanych 
z nałogami 
(alkohol, 
narkotyki, 
dopalacze i inne 
używki) 

 Wychowawcy, 
Nauczyciele 

Pedagodzy szkolni 

Psycholog 

Specjaliści 

We wszystkich klasach IV- VI odbędą się lekcje 
wychowawcze przeprowadzone przez wychowawców, 
pedagogów i psychologa na temat zagrożeń związanych z 
nałogami,  
90% uczniów objętych zajęciami edukacyjnymi prawidłowo 
wskazuje zagrożenia związane z nałogami (na koniec zajęć 
prowadzący może przeprowadzić test, quiz)  
Wszystkie dzieci zagrożone problemem zostaną objęte 
zajęciami specjalistycznymi: TUS (trening umiejętności 
społecznych), TZA(trening zastępowania agresji), 
socjoterapia), prelekcja specjalisty. 
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  Uczniowie znają 
mechanizmy 
funkcjonowania 
nałogów 
i uzależnienia 

Przeprowadzenie 
godzin 
wychowawczych 
dotyczących 
profilaktyki 
uzależnień 

II semestr Wychowawcy We wszystkich klasach IV- VI przeprowadzone zostanie 

jedna godzina wychowawcza dotyczące profilaktyki 

uzależnień 

kwiecień/maj Pedagodzy 

Nauczyciel plastyki 

Ogłoszony i rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny 

dotyczący uzależnień 

15 % uczniów klas IV-VI weźmie udział w konkursie 

plastycznym dotyczącym mechanizmu uzależnień 

   Realizacja godzin 
wychowawczych 
klas i – III 
w ramach 
programu „Nie 
pal – przy mnie 
proszę” 

II semestr Wychowawcy klas I – 
III 

We wszystkich klasach I – III zostanie zrealizowanych pięć 
scenariuszy godzin wychowawczych dotyczących 
profilaktyki antynikotynowej 

Realizacja godzin 
wychowawczych 
w klasach IV 
„Znajdź właściwe 
rozwiązanie” 

II semestr Wychowawcy klas IV 

 

We wszystkich klasach IV zostanie zrealizowanych pięć 
scenariuszy godzin wychowawczych dotyczących 
profilaktyki antynikotynowej 

2. Doskonalenie 
umiejętności 

z zakresu 
komunikacji 
społecznej, 

rozwijanie uczuć 
i emocji, 

wzajemnej 
integracji 

Uczniowie znają 
stosują w 
praktyce  zasady 
współżycia 
społecznego 

Wykorzystywanie 
w trakcie zajęć 
lekcyjnych 
metody 
nauczania przez 
współdziałanie  

cały rok 
szkolny 

Wszyscy nauczyciele Przynajmniej raz w miesiącu w każdej klasie odbywać się 
będą lekcje prowadzone metoda pracy w grupach 
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Przeprowadzenie 
rozgrywek gier 
zespołowych w 
każdej klasie IV-
VI  

cały rok 
szkolny 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Przynajmniej raz w miesiącu w każdej klasie podczas zajęć 
wychowania fizycznego będą prowadzone rozgrywki gier 
zespołowych 
Nauczyciele  wf po każdej lekcji poświęconej rozgrywkom 
gier zespołowych analizują z uczniami przyczyny sukcesu i 
porażki 

Uczniowie 
rozwiązują 
konflikty w 
konstruktywny 
sposób 
 

Prowadzenie 
zajęć 
dotyczących 
rozwiązywania 
konfliktów 
grupowych 

według planów 
pracy 

wychowawców 

Wychowawcy 

W każdej klasie I-VI zostaną przeprowadzone zajęcia 
dotyczące konfliktów i sposobów ich rozwiązywania 

Wychowawcy klas I-VI do rozwiązywania konfliktów 
wykorzystują aktywizujące metody 

Prowadzenie 
zajęć 
dotyczących 
tolerancji 

 Wychowawcy W każdej klasie odbędą się zajęcia dotyczące tolerancji 

Organizacja 
konkursu 
i wystawy 
„Mamy oczy 
i uszy otwarte na 
potrzeby innych” 

grudzień Pedagodzy 

Świetlica szkolna 

Psycholog 

W świetlicy szkolnej w okresie od 01.12.16 do 20.12.16  
odbędzie się cykl zajęć poświęconych tolerancji 

Zostanie zorganizowana wystawa prac uczniów dotycząca 
tolerancji 

  Organizacja 
apelu: Tolerancja 
+integracja = 
bezpieczeństwo 

grudzień  Wszystkie I- VI biorą udział w apelu 

 

  Uczniowie 
wyrażają emocje 
poprzez sztukę 

Zorganizowanie 
i prowadzenie 
zajęć: „Ze sztuką 
za pan brat” 

wrzesień-
grudzień 

Świetlica szkolna Wśród klas I – III zostanie wyłonione dwie grupy 
dwudziestoosobowe 
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Przygotowanie 
przedstawienia 
„Świat nie jest 
taki zły”  

grudzień Świetlica szkolna Prezentacja przedstawienia będzie miała miejsce na apelu 
„Tolerancja + integracja = bezpieczeństwo” 

 Uczniowie 
pokonują swoją 
nieśmiałość 

Organizacja 
i zrealizowanie 
Zajęć „Podróż do 
krainy dobra” 

wrzesień- 
grudzień 

Pedagog  

Psycholog 

12 uczniów z klas IV – VI weźmie udział w zajęciach 

 Uczniowie 
integrują się 

Przeprowadzenie 
godzin 
wychowawczych  
dla klas IV – VI 
„Jesteśmy jedną 
drużyną”  

wrzesień – 
grudzień 

Wychowawcy klas  
IV – VI 

Pedagodzy szkolni 

We wszystkich klasach IV – VI zostaną zrealizowane 
scenariusze godzin wychowawczych „Jesteśmy jedną 
drużyną” 

Zorganizowanie 
ogniska 
integracyjnego  

 Wychowawcy klas IV 120 uczniów klas IV weźmie udział w pikniku integracyjnym 

Zorganizowanie 
kuligu dla 
uczniów 

grudzień Wychowawcy klas V 100 uczniów klas V weźmie udział w kuligu 

3. Kształtowanie 

potencjału 

intelektualnego 

Uczniowie znają 

sylwetkę patrona, 

Hymn narodowy, 

Hymn Szkoły, 

Hymn UE 

Symbole 

narodowe 

Akademia 
z okazji dnia 
patrona szkoły, 
pogadanki, 
dyskusje 
nauka hymnu 
przygotowanie 
gazetki 
tematycznej 

cały rok 
szkolny nauczyciel muzyki 

Wychowawcy 

Zespół przedmiotowy 
nauczycieli 

przedmiotów 
artystycznych 

Wszystkie klasy na lekcji muzyki nauczą się hymnu 
narodowego i hymnu szkoły 
Podczas godzin wychowawczych we wszystkich klasach 
przybliżona zostanie sylwetka patrona szkoły 
Wykonana zostanie gazetka dotycząca patrona szkoły 
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Uczniowie 

poznają zasady 

funkcjonowania 

demokracji 

 cały rok 
szkolny 

Samorząd Uczniowski  

 

Rada Samorządu Uczniowskiego  przeprowadzi 
demokratyczne wybory przedstawicieli do władz 

Raz w miesiącu wydawana będzie gazetka szkolna 

Uczniowie 

uczestniczą 

w obchodach 

świąt 

narodowych, 

szkolnych, 

religijnych oraz 

poznają zwyczaje 

narodowe 

  Zespół przedmiotowy 
nauczycieli 

przedmiotów 
artystycznych 

Zespół nauczycieli 

religii 

Uczniowie klas IV - VI w okresie od 01.11.16 do 30.11.16 
uczestniczą czynnie w akcji „Patriotyczne śpiewanie” 

Uczniowie klas I – VI uczestniczą w szkolnych jasełkach, 
apelu z okazji Konstytucji 3 Maja, święta Szkoły  

4. Kształtowanie 
systemu wartości 

Uczniowie 
poznają prawa 
i obowiązki 
ucznia 

Przeprowadzenie 
godzin 
wychowawczych 
na temat praw 
i obowiązków 

wrzesień Wychowawcy 

W okresie od 1.09 do 30.09 w klasach IV-VI zostaną 
przeprowadzone godziny wychowawcze dotyczące praw i 
obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły 

Uczniowie znają 
założenia 
programu 
profilaktycznego, 
wychowawczego 
oraz WSO 

Podczas godzin 
wychowawczych 
przedstawione 
zostaną założenia 
dokumentów 
szkolnych 

wrzesień Wychowawcy W każdej klasie uczniowie zostaną zapoznani z założeniami 
programu profilaktycznego, wychowawczego oraz WZO 

Rodzice znają 
założenia 
programu 
profilaktycznego, 
wychowawczego 
oraz WSO 

Podczas zebrań 
z rodzicami 
wychowawcy 
przedstawią 
założenia 
dokumentów 
szkolnych 

wrzesień Wychowawcy Podczas zebrania z rodzicami w każdej klasie zostaną 
przedstawione założenia programu profilaktycznego, 
wychowawczego oraz WZO 
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5. Doskonalenie 
umiejętności 

z zakresu 
komunikacja 

społeczna 

Uczniowie 
wykazują 
zachowania 
mające na celu 
przeciwdziałanie 
agresji 
i przemocy 

Przeprowadzenie 
zajęć dotyczące 
przemocy 
i agresji 

wg planu 
działań 

wychowawców 

Wychowawcy 

Pedagodzy 

i psycholog 

Podczas godzin wychowawczych we wszystkich klasach 

przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące agresji 

i przemocy 

Przeprowadzenie 
akcji 
informacyjnej 

 Samorząd uczniowski Przedstawiciele klas IV- VI wezmą udział w warsztatach 
dotyczących hejtingu 

Uczniowie 
poznają zasady 
asertywnego 
zachowania 

Przeprowadzenie 
zajęć dotyczące 
asertywnego 
zachowania 

wg planu 
działań 

wychowawców 

Wychowawcy We wszystkich klasach IV- VI przeprowadzone zostaną 
godziny wychowawcze dotyczące asertywnego 
zachowania. 

Uczniowie 
nabywają 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów 
w grupie 

Przeprowadzenie 
zajęć 
dotyczących 
rozwiązywania 
konfliktów 
grupowych 

wg planu 
działań 

wychowawców 

Wychowawcy W każdej klasie IV-VI przeprowadzona zostanie godzina 
wychowawcza dotycząca przyjaźni i relacji w grupie 

Dzieci objęte 
pomocą 
psychologiczno- 
pedagogiczną 
wezmą udział 
w zajęciach 
Treningu 
Umiejętności 
społecznych 

cały rok 

szkolny 

Specjaliści 65% uczniów objętych pomocą psychologiczno-
pedagogiczną zostanie objętych zajęciami Treningu 
Umiejętnością Społecznych, Treningu Zastępowania 
Agresji, Socjoterapii 

6. Rozwijanie 
uzdolnień 

Uczniowie 
rozpoznają swoje 
zainteresowani, 
hobby 

Przeprowadzenie 
diagnozy, 
poznanie 
i rozwijanie 
uzdolnień 

cały rok 
szkolny 

Wychowawcy 

 

W szkole wprowadzane będą innowacje pedagogiczne: 
Klub Kreatywnego Myślenia 
Na terenie placówki prowadzone będą zajęcia dla uczniów 
zdolnych  
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uczniów – lekcje 
z wychowawcą 

Organizacja form 
zajęć 
pozalekcyjnych w 
ramach innowacji 
pedagogicznych 
umożliwiających 
oraz kół 
zainteresowań 
rozwijające 
zdolności 
uczniów   

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Uczniowie będą brać udział w zawodach sportowych na 
poziomie województwa 

Uczniowie szkoły będą brać udział w konkursach 
plastycznych  

Uczniowie będą brać udział w konkursach przedmiotowych 

Uczniowie będą brać udział w konkursach artystycznych 

7. Współpraca 
z rodzicami 

Szkoła 
współpracuje 
z rodzicami 
uczniów 

Cykliczne 

spotkania 

z rodzicami 

cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

 

Dwa razy w semestrze odbywać się będą zebrania 

z rodzicami 

konsultacje 
indywidualne 

 Wszyscy nauczyciele Dwa razy w roku odbywać się będą konsultacje 

z nauczycielami 

Specjaliści 
w szkole 
współpracują 
z rodzicami 

cały rok 
szkolny 

Pedagodzy szkolni 
Psycholog 
Terapeuci 

W szkole odbywają się spotkania Zespołu ds. pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej  

Szkoła organizuje 
warsztaty dla 
rodziców 

cały rok 
szkolny Pedagodzy 

W szkole realizowane są warsztaty: „Szkoła dla rodziców 
i wychowawców” 

8. Szkoła 
współpracuje 
z instytucjami 
wspierającymi 

dziecko i rodzinę 

Szkoła 
współpracuje 
z instytucjami 
społeczności 
lokalnej 

Nawiązanie 
współpracy 
z instytucjami 
lokalnymi 

w miarę 
potrzeb 

Dyrektor szkoły 

Pedagodzy  

Szkoła będzie współpracować: 

• z pielęgniarką szkolną 

• z MOPS-em 

• z Policją, Sądem, Kuratorem Sądowym 
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Psycholog 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

•  z biblioteką miejską w Wasilkowie 

• z Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wasilkowie 

• z Ośrodkiem Zdrowia w Wasilkowie 

• z ETAPEM w Białymstoku - Ośrodkiem Profilaktyki 
i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych 

• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

 

Do wyżej wymienionych powinności, na dany rok, wychowawca klasy opracowuje tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, która stanowi załącznik do 

niniejszego Programu. 
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Harmonogram apeli i uroczystości szkolnych 

• Rozpoczęcie roku szkolnego 

• Sprzątanie świata 

• Bezpieczna droga do szkoły 

• Ślubowanie klas pierwszych 

• Dzień Edukacji Narodowej 

• Święto Niepodległości 

• Listopadowe dni matematyki 

• Święto Szkoły 

• Jasełka szkolne 

• Apel „Tolerancja +integracja =bezpieczeństwo „ – podsumowanie projektu „Otwórzmy się razem łatwiej i bezpieczniej” 

• Styczeń na sportowo 

• Podsumowanie i semestru nauki dla klas IV – VI 

• Apel z okazji Dnia Wiosny 

• Marcowe harce z językiem polskim 

• Dzień Ziemi 

• Uroczystość Konstytucji 3-go maja 

• Podsumowanie projektu Erasmus+ 

• Dzień Dziecka, Dzień Sportu 

• Piknik „Zdrowo, bezpiecznie, tanecznie” 

• Zakończenie roku szkolnego 
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Monitoring i ewaluacja 

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, pedagoga, psychologa szkolnego. Poddawany jest 
systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego 
roku szkolnego. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczych. 

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, dyskusje z uczniami i z rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady 
z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. 

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych, analiza sytuacji 
wychowawczej i i II semestr, informacje zebranych podczas spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania 
opiekunów kółek i przewodniczących zespołów samokształceniowych, ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców, wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) obserwacja 
i ocena zachowań. 

 

Rada rodziców w dniu 15.09.2016 r. zaopiniowała pozytywnie powyższy Program Wychowawczy. 

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie został pozytywnie zaopiniowany w dniu 13.09.2016 r. uchwałą Rady 
Pedagogicznej. 

 

 

Opracowanie: 

 Alina Bącik, Urszula Borowska, Magdalena Rzepiejewska, Natalia Parchańska, Krzysztof Andrzejczyk wspólnie z Zespołem Wychowawczym klas I - III i IV -VI 


