
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROŻKACH 
W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

Opracowany w oparciu o:
✔ Ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572) – art. 54 ust. 2 pkt 1,

ust. 4
✔ Ustawę z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

z 2015 r. poz. 875),
✔ Rozporządzenie  MEN z  18 sierpnia  w sprawie  zakresu i  form prowadzenia  w szkołach i  placówkach systemu

oświaty  działalności  wychowawczej,  edukacyjnej,  informacyjnej  i  profilaktycznej  w  celu  przeciwdziałania
narkomanii (Dz.U. poz. 1249).

✔ główne kierunki polityki oświatowej państwa,
✔ plan nadzoru dyrektora szkoły.

Cel programu wychowawczego:

Głównym celem programu jest wszechstronny rozwój uczniów
 w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej, fizycznej, moralnej i duchowej 

oraz przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym. 

Ważne jest, aby uczeń:
✔ wyrósł na szczęśliwego człowieka,
✔ umiał chronić swoje granice,
✔ dobrze radził sobie w dorosłym życiu,
✔ potrafił szukać rozwiązań nie krzywdzących siebie i innych.



W ramach realizacji podstawowych treści Programu Wychowawczego Szkoły
uwzględnia się następujące etapy działalności:

L.p. Cele i zagadnienia Sposoby realizacji Spodziewane efekty Termin Odpowiedzialni
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY / I ETAP EDUKACYJNY

1. Kształtowanie poczucia
bezpieczeństwa w szkole i grupie

rówieśniczej 

Zwiedzanie szkoły i jej 
pomieszczeń, rozmowy z 
pracownikami szkoły, wzajemne 
poznawanie się uczniów poprzez 
zabawy integracyjne; 

Uczeń: 
- rozróżnia główne pomieszczenia 
szkolne, 
- swobodnie i bezpiecznie porusza się 
w budynku szkoły, 
- zwraca się do kolegów, stara się 
używać ich imion,
- stosuje zasady bezpieczeństwa            
w czasie zajęć, przerw, w szatni,            
w toalecie

wrzesień Wychowawcy OP 
i kl. I

3. Kształtowanie właściwego stosunku
do kolegów, nauczycieli,

pracowników szkoły i osób
starszych

Utrwalanie zasad życia w grupie 
rówieśniczej (koleżeńskość, 
udzielanie pomocy, uprzejmość, 
uczciwość, poszanowanie 
godności) 

Uczeń: 
- kulturalnie odnosi się do kolegów, 
dorosłych,
- stosuje zwroty grzecznościowe,
- przestrzega reguł obowiązujących       
w świecie dorosłych

Cały rok
szkolny

Wszyscy nauczyciele

4. Wdrażanie do odpowiedzialności za
swoje zachowanie

Wspólne opracowanie kontraktu 
klasowego, zapoznanie                
z prawami i obowiązkami ucznia 
oraz z regulaminem zachowania 
się uczniów w czasie przerw 
międzylekcyjnych

Uczeń: 
- wymienia prawa i obowiązki ucznia, 
respektuje je,
- potrafi odróżnić, co jest dobre, a co 
złe w kontaktach z rówieśnikami,
- przestrzega ustalonych reguł                
w społeczności dziecięcej,
- nie dokucza dzieciom z uboższych

Wrzesień / cały
rok szkolny

Wychowawca klasy

5. Wyrabianie troski o wspólną
własność, poszanowanie sprzętu,
przyborów, pomocy naukowych

w szkole i w klasie 

Poszanowanie sprzętu, 
przyborów, pomocy naukowych 
w szkole i w klasie.

Uczeń: 
- dba o estetyczny wygląd sali 
lekcyjnej, utrzymuje porządek wokół 
siebie,

Cały rok
szkolny

Wychowawca klasy



- aktywnie uczestniczy w dekorowaniu 
sali, korytarza szkolnego,
- troszczy się o pomoce dydaktyczne     
i sprzęt

6. Kształtowanie prospołecznych
zachowań (działania na rzecz klasy,
szkoły, współorganizowanie imprez

okolicznościowych) 

Organizowanie imprez szkolnych
i klasowych oraz uroczystości 
związanych ze świętami 
(Andrzejki, Mikołajki, klasowa 
wigilia, Dzień Babci i Dziadka, 
zabawa karnawałowa, Święto 
wiosny, zakończenie roku 
szkolnego); świadome włączanie 
się do akcji charytatywnych

 Uczeń: 
- aktywnie uczestniczy                           
w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
imprez, akcji szkolnych/klasowych,
- chętnie włącza się do prowadzonych 
w szkole akcji charytatywnych

Cały rok
szkolny

Wychowawca klasy

7. Kształtowanie nawyków zdrowego,
aktywnego trybu życia

i wypoczynku 

Gimnastyka śródlekcyjna, 
zabawy ruchowe, zawody 
sportowe, zajęcia w oparciu         
o metody słowne i aktywizujące; 
poznawanie swojego organizmu  
i jego potrzeb; określanie zasad 
biorytmu dziennego dziecka        
i poznanie modelu zdrowego 
dnia; 

Uczeń: 
- uczestniczy w zajęciach ruchowych,
- aktywnie organizuje czas wolny,
- zna swój organizm i jego potrzeby,
- potrafi zaplanować zdrowy dzień 

Cały rok
szkolny

Wychowawca klasy

8. Wdrażanie do dbałości o racjonalne
odżywianie się i o higienę

spożywania posiłków 

Zajęcia w oparciu o metody 
słowne i aktywizujące, ilustracje,
przygotowywanie kanapek, 
surówek, sałatek. 

Uczeń: 
- stosuje się do podstawowych zasad 
racjonalnego żywienia i higieny 
spożywania posiłków,
- wie, jak niebezpieczna dla zdrowia 
jest otyłość, albo niedożywienie,
- aktywnie uczestniczy                           
w przygotowywaniu kanapek, sałatek, 
surówek, 
- spożywa owoce, warzywa, mleko 

Cały rok
szkolny

Wychowawca klasy

9. Kształtowanie umiejętności
komunikowania się z dorosłymi,

unikania niebezpieczeństw

Zajęcia przeprowadzane w 
oparciu o metody aktywizujące; 
Spotkania z pracownikami 

Uczeń: 
- potrafi odróżnić, co jest dobre, a co 
złe w kontaktach z dorosłymi,

listopad Wychowawca klasy



związanych z kontaktowaniem się
z nieznajomymi 

policji. - potrafi wymienić zagrożenia ze strony
ludzi,
- potrafi opisać do kogo i w jaki sposób 
należy się zwrócić o pomoc w sytuacji 
zagrożenia. 

10. Kształtowanie nawyku właściwego
odbioru i wykorzystywania

komputera, Internetu, multimediów 

Zajęcia przeprowadzane               
w oparciu o metody 
aktywizujące; filmy, plansze; 
realizacja zadań programu 
profilaktyki. 

Uczeń: 
- wymienia zagrożenia płynące              
z korzystania z komputera, Internetu     
i multimediów,
- stosuje się do ograniczeń, 
dotyczących korzystania z komputera, 
Internetu i multimediów. 

Cały rok
szkolny

Wychowawcy klas,
nauczyciele zajęć
komputerowych

II ETAP EDUKACYJNY

1. Propagowanie tolerancji
i zapobieganie przejawom

dyskryminacji, kształtowanie
systemu wartości

Lekcje wychowawcze – 
zapoznanie z wybranymi 
zagadnieniami ze Statutu Szkoły, 
rozmowy z uczniami kształtujące
postawy kulturalnego 
zachowania się.

Uczeń:
- zna i przestrzega prawa i obowiązki 
zawarte w Statucie Szkoły;
-  zna  konsekwencje  wynikające
z nieprzestrzegania Statutu Szkoły oraz
Punktowego  Systemu  Oceniania
Zachowań;
- ubiera się stosownie do okoliczności;
- uczestniczy w ustalaniu regulaminu
- klasowego i podporządkowuje się mu;
- dba o dobry wizerunek szkoły;
jest tolerancyjny;

Wrzesień / cały
rok szkolny

Wychowawcy klas

2. Rozwijanie szacunku do wspólnej
własności. Dbanie o mienie szkoły i

inne dobra wspólne. 

Pogadanki, prace porządkowe, 
Współzawodnictwo 
międzyklasowe. 

Uczeń: 
- troszczy się o pomoce dydaktyczne i 
sprzęt oraz szanuje cudzą własność,
- dba o czystość i ład w klasie i szkole. 

Cały rok
szkolny

Wychowawcy klas /
nauczyciele

przedmiotów

3. Kształtowanie właściwych
nawyków zdrowotnych i

higienicznych. Promocja zdrowego
stylu życia - w zdrowym ciele

zdrowy duch. Zasady racjonalnego
odżywiania. Prawidłowa postawa

Pogadanki. Warsztaty. Lekcje 
wychowania do życia w rodzinie.
Sporządzanie jadłospisów. 
Rozkład dnia ucznia. Działania 
szkoły promujące zdrowie. 
Zajęcia wg Szkolnego Programu 

Uczeń: 
- zna i stosuje zasady higienicznego 
trybu życia,
- zna swój organizm i jego potrzeby,
- zna i rozumie rolę właściwego 
odżywiania się,

Cały rok
szkolny

Wychowawcy klas /
nauczyciele w-f,

przyrody,  higienistka
szkolna 



ciała. Emocjonalne problemy
dojrzewania i zmiany zachodzące w

organizmie. Wpływ hałasu na
zdrowie człowieka. Choroby

cywilizacyjne, instytucje niosące
pomoc. Co wywołuje stres i jak

sobie z nim radzić. 

Profilaktyki. Pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna. 

- utrzymuje ład i porządek w miejscach 
nauki i zabawy,
- przestrzega właściwej postawy przy 
odrabianiu lekcji,
- postępuje racjonalnie w sytuacji 
stresu,
- potrafi znaleźć wyjście z sytuacji, 
które wywołują stres, wie gdzie szukać 
pomocy 

4. Kształtowanie odpowiedzialności za
swoje zdrowie i innych.

Uświadomienie szkodliwego
wpływu nikotyny, alkoholu

i środków odurzających.
Kształtowanie zachowań

asertywnych.  

Pogadanki, plakaty, warsztaty, 
filmy. Gazetki tematyczne. 
Konkursy.

Uczeń: 
- uczestniczy w programach 
profilaktycznych,
- jest świadomy zgubnego wpływu 
nałogów,
- nie ulega nałogom i kształci 
umiejętność odmawiania,  

Cały rok
szkolny

Wychowawcy klas /
nauczyciel przyrody, 

5. Kształtowanie nawyku właściwego
odbioru i wykorzystywania

komputera, Internetu, multimediów.

Warsztaty i zajęcia realizacja 
programów profilaktycznych. 
Dzień bezpiecznego Internetu.

Uczeń:
- wymienia zagrożenia płynące              
z korzystania z komputera, Internetu i 
multimediów,
- stosuje się do ograniczeń, 
dotyczących korzystania z komputera, 
Internetu i multimediów.

Cały rok
szkolny

Wychowawcy klas /
nauczyciele zajęć
komputerowych,
opiekun szkolnej

strony internetowej 

Ewaluacja programu dokonywana jest pod koniec każdego roku szkolnego. Ewaluację przeprowadzają  wszyscy
nauczyciele. W uzyskiwaniu informacji na temat realizowania Programu Wychowawczego służą następujące metody
i narzędzia badawcze: ankieta, obserwacja, wywiad, rozmowa, analiza dokumentów, sprawozdania. 



Plan działań mających na celu upowszechnianie czytelnictwa

Nauczyciele i szkoła to profesjonalny krąg osób odpowiedzialnych za edukację czytelniczą. Każdy nauczyciel odpowiada za osiągnięcie przez
uczniów celów tej edukacji. Stały kontakt dziecka z książką ma istotny wpływ na rozwój jego osobowości. Poprzez swoje treści książka oddziałuje na
myśli, uczucia, postępowanie. Rozwija wrażliwość na piękno języka, wzbogaca słownictwo, pogłębia i poszerza wiadomości, pomaga w rozumieniu
innych ludzi i otaczającego świata, oraz pobudza wyobraźnię. 

Istotną  sprawą  w  rozwijaniu  zainteresowań  czytelniczych  uczniów  jest  współpraca  wychowawców  klas  z  bibliotekarzem.  Wychowawca
poznaje, rozwija, a nierzadko przekształca zainteresowania czytelnicze ucznia. Znajomość tych zainteresowań ułatwia wychowawcy dobór właściwego
zespołu środków oddziaływania wychowawczego. Częste przychodzenie do biblioteki wyrobi w uczniach nawyk sięgania do książki, jako źródła
wiedzy a jednocześnie rozrywki.  Najważniejsze w edukacji  czytelniczej jest bowiem samokształcenie.  Uczniowie mogą interesować się różnymi
dziedzinami wiedzy i poszerzać wiadomości na podstawie różnych źródeł.

Zapewnienie dziecku stałego kontaktu z książką, opanowanie przez nie umiejętności czytania i osobiste przekonanie się, że czytanie coś daje,
zaspokaja różne potrzeby psychiczne, zapewnia powodzenie w nauce, jest gwarantem stałego kontaktu z książką i prasą.

Realizowanie edukacji czytelniczej na lekcji:

✔ wspólne czytanie i słuchanie,
✔ czytanie ciche ze zrozumieniem, stosowanie metod zwiększających szybkość cichego czytania,
✔ ćwiczenia w opanowaniu różnych technik czytania ( kartkowanie, czytanie orientacyjne, studiowanie tekstu, czytanie krytyczne),
✔ redagowanie różnych form notatek (notki bibliograficzne, cytaty, plany, streszczenia),
✔ zestawienie różnych ujęć tego samego zagadnienia (np. w podręczniku, w tekście źródłowym, opracowaniu popularnonaukowym),
✔ dyskusje nad książkami,
✔ korzystanie z wydawnictw informacyjnych,
✔ wyszukiwanie informacji na dany temat, zapoznanie się z nimi, notowanie, referowanie,
✔ przygotowanie się do konkursów,
✔ twórcza praca uczniów.



Realizowanie edukacji czytelniczej przy przygotowaniu przez uczniów prac domowych:

✔ wyszukiwanie do następnych lekcji materiałów z różnych źródeł,
✔ pogłębianie i poszerzanie wiadomości z lekcji,
✔ sporządzanie notatek i sprawozdań z lektury,
✔ wyjaśnianie pojęć, wyszukiwanie informacji,
✔ sporządzanie zestawień bibliograficznych na dany temat.

TREŚCI EDUKACYJNE DOTYCZĄCE CZYTELNICTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM I KLASACH I –III 

L.p. Treści edukacyjne Sposoby realizacji
Osoby

odpowiedzialne

1.
Zapoznanie dzieci z popularnymi 
utworami dziecięcymi ze 
zwróceniem uwagi na ich autora.

• Wykonanie gazetki o ulubionych książkach dla dzieci lub gazetki, 
zachęcającej do przeczytania danej pozycji książkowej.

• Założenie klasowych kącików czytelniczych.
• Sporządzenie przez uczniów listy ciekawych książek pod hasłem „To warto 

przeczytać”

Wychowawcy 
klas I – III i O.P.

2.
Bohaterowie naszych bajek i baśni
– głośne czytanie wybranych 
utworów z literatury dziecięcej.

• Słuchanie głośno czytanych fragmentów bajek i baśni dla dzieci czytanych 
przez uczniów klas starszych.

• Wspólne oglądanie i omawianie ilustrowanych książeczek dla dzieci.
• Wykonywanie ilustracji do przeczytanych utworów literatury dziecięcej
• Wystawa prac wykonanych przez dzieci.

Wychowawcy
klas I – III i O.P.

3.

Stwarzanie okazji do prezentacji 
umiejętności samodzielnego 
czytania tekstów przez dzieci.

• Głośne czytanie przez uczniów tekstów związanych z zajęciami 
edukacyjnymi – na każdej lekcji.

Wychowawcy 
klas I – III

4. Od autora do czytelnika. 
Prowadzenie dzienniczków 

• Zapis autora, tytułu i głównych bohaterów przeczytanej książeczki.
• Wykonywanie ilustracji związanej z książeczką.

Wychowawcy 
klas I – III



przeczytanych książek (można 
wykorzystać prowadzone już 
dzienniczki lektur).

• Prezentowanie wyników własnej pracy innym dzieciom.
• Umieszczanie własnych zeszytów w klasowym kąciku czytelniczym.

7.
Biblioteka – miejsce rozwijania 
zainteresowań czytelniczych.

• Organizowanie zajęć bibliotecznych.
• Poznanie pracy bibliotekarza.
• Korzystanie z czytelni, wypożyczalni.
• Systematyczne wypożyczanie książek.
• Konkurs na najlepszego czytelnika miesiąca i roku.

Nauczyciel
bibliotekarz

8.
25 XI -Światowy Dzień 
Pluszowego Misia

• Miś w literaturze dziecięcej - prace plastyczne uczniów i wystawka klasowa.
• Gazetka biblioteczna o Kubusiu Puchatku na korytarzu szkolnym.

Nauczyciel
bibliotekarz / 
wychowawcy 

klas I – III

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Po realizacji niniejszych treści edukacyjnych uczeń:

✔ wskaże miejsce w bibliotece, gdzie znajdują się książki dla dzieci,
✔ wymieni elementy budowy książki;
✔ używa w mowie czynnej słów: autor, ilustrator, wydawnictwo, księgarz, drukarz;
✔ wymieni kilka tytułów przeczytanych książek;
✔ uważnie słucha głośnego czytania przez nauczyciela, rodziców, starsze rodzeństwo czy kolegów itp.;
✔ opowie fragment poznanych bajek;
✔ recytuje z pamięci ulubione wiersze (J. Brzechwy, J. Tuwima);
✔ wskaże i nazwie bohaterów literackich w oparciu o ilustrację i przeczytany tekst;
✔ często wypożycza książki z biblioteki szkolnej;
✔ gromadzi książki w swojej biblioteczce domowej i dba o ich wygląd;
✔ czyta ulubione książki dla dzieci,
✔ bierze udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.



TREŚCI EDUKACYJNE DOTYCZĄCE CZYTELNICTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 
W KLASACH IV –VI

 

Lp. Zadanie Sposoby realizacji Termin Osoby
odpowiedzialne

1. Poprawa techniki czytania Przeprowadzenie wśród uczniów testów sprawdzających technikę 
czytania w celu określenia poziomu, na jakim czyta dany uczeń
Zaangażowanie uczniów się do prowadzenia zajęć czytelniczych          
w klasach młodszych na poprzednio przygotowanym tekście w ramach
akcji „Poczytaj mi przyjacielu – Cała Polska czyta dzieciom”

październik /
listopad

październik /
maj

Nauczyciel
bibliotekarz

2. Zwiększenie 
zainteresowania uczniów 
zbiorami biblioteki

Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas IV-VI na temat ich 
aktywności czytelniczej.
Analiza wyników ankiet i sformułowanie wniosków.
Podjęcie działań mających na celu zakup książek, których
(zdaniem czytelników) brakuje w bibliotece.
Reklamowanie wśród uczniów nowych książek:
- w formie wystawek, gazetek, plakatów
- na lekcjach bibliotecznych,
Wykorzystywanie w samokształceniu pozycji zgromadzonych w 
bibliotece - przypominanie uczniom na godzinach wychowawczych i
innych przedmiotach o możliwości wykorzystania zbiorów
biblioteki przy wykonywaniu prac domowych, dodatkowych
zadań itp.
Zapoznanie z ofertą Biblioteki Gminnej - wycieczka

październik

październik
cały rok

cały rok

cały rok

II okres

Nauczyciel
bibliotekarz /

wychowawcy klas /
nauczyciel języka

polskiego

3. Wyrabianie w uczniach 
nawyku regularnego 
czytania

Prowadzenie spotkań uczniów z klas IV-VI z młodszymi dziećmi w 
ramach akcji „Poczytaj mi, przyjacielu – Cała Polska czyta dzieciom”.
Do udziału w akcji można zaprosić rodziców, nauczycieli.
Prowadzenie całorocznego konkursu na czytelnika miesiąca/roku oraz 
na najlepiej czytającą klasę na każdym etapie edukacyjnym.
- prezentowanie statystyk miesięcznych wypożyczeń
poszczególnych klas na gazetce bibliotecznej,

październik /
maj

październik /
czerwiec

co miesiąc

Nauczyciel
bibliotekarz /

wychowawcy klas /
nauczyciel języka

polskiego



- zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i na
gazetce bibliotecznej o zwycięzcach konkursu „Czytelnik
miesiąca”
- nagradzanie laureatów konkursu „Czytelnik miesiąca”
dyplomami wręczanymi na apelu szkolnym,
- nagrodzenie czytelnika roku (na każdym poziomie
edukacyjnym) nagrodą książkową na apelu z okazji zakończenia
roku szkolnego
- nagrodzenie najlepiej czytającej klasy i zamieszczenie tych
informacji na gazetce bibliotecznej i na stronie internetowej szkoły.

co miesiąc

co miesiąc

czerwiec

czerwiec

4. Wdrażanie uczniów do 
aktywnego uczestnictwa     
w przedsięwzięciach 
przygotowywanych przez 
opiekuna biblioteki              
i współpracujących z nimi 
nauczycieli.

Prowadzenie konkursów czytelniczo-literackich:
- Konkurs czytelniczo-plastyczny „Bohaterowie
naszych lektur”
- Udział uczniów w konkursie „Najsłynniejsze literackie pary”             
w trakcie obchodów Dnia Zakochanych
- Konkurs znajomości lektur „Czy wiesz, kto to napisał?”
Pomoc uczniów przy wykonywaniu gazetek bibliotecznych.

styczeń

luty

maj
cały rok

Nauczyciel
bibliotekarz /

nauczyciel języka
polskiego

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
✔ podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów,
✔ wzrost zainteresowania biblioteką szkolną,
✔ zainteresowanie możliwością korzystania z bibliotek publicznych pozaszkolnych,
✔ zmiana proporcji (na bardziej korzystne z punktu widzenia czytelnictwa) zagospodarowania wolnego czasu między mediami, a czytaniem książek,
✔ poprawa jakości czytania,
✔ bogacenie słownictwa uczniów,
✔ zmniejszenie liczby nieaktywnych czytelników.


