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Wstęp 

Niniejszy Program Wychowawczy został opracowany na podstawie licznych 

konsultacji, przeprowadzonych rozmów z wychowawcami, uczniami, rodzicami  

i członkami Rady Pedagogicznej. Chcemy wychować ucznia umiejącego 

funkcjonować w grupie społecznej, świadomie dokonującego prawidłowych wyborów 

i uczciwego w życiu codziennym. Nasz uczeń szanuje środowisko naturalne i zna jego 

zagrożenia, docenia dorobek kultury i cywilizacji oraz umiejętnie z niego korzysta. 

Nasz wychowanek jest dobrze przygotowany do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

ma poczucie własnej wartości i ustawicznie rozwija się intelektualnie.  

 Obecny program wychowawczy na rok 2016/2017 został sporządzony na podstawie 

oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Podstawą tworzenia tego programu była analiza zasobów oraz analiza aktów 

prawnych, takich jak:  
 

• Konstytucja RP ( art. 48, 53,54, 70, 72 )  

• Ustawa o systemie oświaty (preambuła)  

• Karta Nauczyciela ( szczególnie art. 6 )  

• Podstawa programu kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych 

i gimnazjum (Dz. U. Nr 14/99 )  

• Konwencja o Prawach Dziecka  

• Europejska Karta Praw Człowieka  

• Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską 

• Statut szkoły  

Wizja szkoły 

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób 

przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań, jakie będą przed nią stawiane od razu 

na starcie w dorosłość. Szkoła o wysokim poziomie nauczania, stawiająca nacisk na 

edukację prozdrowotną, ekologiczną, informatyczną oraz językową, stymulująca 

wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziałająca patologiom społecznym, 

oferująca uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwijająca jego zainteresowania oraz 

zachęcająca go do przyjmowania postaw aktywnych i twórczych.  

Fundamentem programu wychowawczego jest misja szkoły podstawowej:  

„Szkoła naszym drugim domem”. Celem misji jest dostosowanie programów 

nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcenie do wysiłku, stymulowanie 

kreatywności uczniów, przygotowanie do startu w dorosłość.  
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Wartości promowane w szkole: 

 poszanowanie wartości i godności ludzkiej zgodnie z prawami człowieka, 

 aktywne działanie na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego, 

 uczciwość, szczerość; prawdomówność; sprawiedliwość, 

 szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej, 

 wrażliwość na piękno przyrody narodowej, 

 ogólnoludzkie normy i wartości religijne, 

 doskonalenie własnej osoby, 

 kierowanie się własnym sumieniem, 

 pomoc potrzebującym, 

 umiejętność współżycia w rodzinie i społeczeństwie, 

 rzetelność i odpowiedzialność, 

 zdrowy styl życia, 

 wykształcenie i nauka. 
 

 Celem globalnym naszego programu wychowawczego jest wszechstronny rozwój 

ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). Zależy nam na 

wychowaniu młodego człowieka, który:  

1. Jest dobrze przygotowany do nauki na dalszym etapie kształcenia.  

2. Posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu 

oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy.  

3. Sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych 

oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia.  

4. Rozwija zainteresowanie otaczającym go światem.  

5. Posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną.  

6. Jest przygotowany do odbioru różnych form kultury.  

7. Potrafi dokonać samooceny.  

8. Rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu wykazuje dobre 

intencje.  

9. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.  

10. Charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do celu.  

11. Potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swego rozwoju.  

12. Okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom.  

13. Bierze aktywny udział w grupie i społeczeństwie. 

14. Umie wyrażać swoje poglądy, dążenia.  

15. Jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

16. Chętnie sięga do literatury pięknej, korzysta z zasobów biblioteki, rozwija 

zainteresowania czytelnicze. 
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Rozdział I 

Współpraca wychowawcza rodziny i szkoły 

Szkoła i wychowawcy budują dobre relacje z domem rodzinnym dziecka poprzez:  

1. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym szkoły oraz włączenie ich do 

konsultowania planu.  

2. Zaznajomienie uczniów i rodziców z zasadami oceniania na lekcjach, 

przekazywanie przez wychowawców informacji o regułach oceniania zachowania.  

3. Angażowanie rodziców do współtworzenia oblicza szkoły poprzez udział  

w imprezach klasowych i szkolnych, pracę w Radzie Szkoły.  
 

Rozdział II 

Wychowanie 

 Podmiotem wychowania jest osoba traktowana jako jedność fizyczna, psychiczna  

i duchowa.  

1. Zadaniem szkoły jest stwarzanie warunków wspierania wszechstronnego rozwoju 

dziecka, aby mogło odkrywać swoje możliwości i talenty.  

2. W procesie wychowania szczególną uwagę przywiązuje się do rozwijania 

wrażliwości na dobro, poszukiwania prawdy, budowania właściwego systemu 

wartości.  

3. Dziecko musi znać cel oddziaływań wychowawczych, cel swojego działania, gdyż 

daje mu to poczucie sensu i sprzyja motywacji.  

4. Szkoła jest terenem szerszych kontaktów społecznych, dzięki którym uczeń 

doświadcza takich sfer życia, jak:  

 praca zespołowa,  

 podejmowanie decyzji,  

 zdobywanie potrzebnej wiedzy.  

5. Zadaniem szkoły jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie 

lepszego dostępu uczniów do edukacji.  
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Rozdział III 

Integracja wychowania z nauczaniem 

 Wychowanie w szkole ma ścisły związek z nauczaniem.  

1. Szkoła diagnozuje wiedzę, umiejętności oraz potrzeby uczniów rozpoczynających 

naukę w szkole.  

2. Rozwój osobowości odbywa się w oparciu o doświadczenie, wiedzę i umiejętności.  

3. Wychowanie ma miejsce podczas wszystkich zajęć szkolnych, dotyczy wszystkich 

nauczycieli, a nie tylko tych, którzy pełnią funkcję wychowawców.  

4. Wychowawca jest przewodnikiem po otaczającej rzeczywistości, służy radą  

i pomocą. Jest osobą autentyczną, szczerą i wiarygodną.  

5. Nauczyciele rozbudzają zainteresowania uczniów i ich pasje. Planują, jak je 

wykorzystać w nauczaniu różnych przedmiotów. Odpowiednio modyfikują szkolną 

ofertę zajęć dodatkowych, a także przekazują uczniom informacje o zajęciach 

prowadzonych przez inne placówki.  

6. Nauczyciele uwzględniają w pracy dydaktycznej szczególne potrzeby ucznia 

zdolnego.  

7. Nauczyciele skutecznie realizują podstawy programowe w zakresie zagadnień 

związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. 
 

Rozdział IV 

Zadania wychowawcze szkoły 

Zadania wychowawcze szkoły koncentrują się wokół następujących sfer oddziaływań:  

1. Uczeń w relacjach społecznych  

Szkoła:  

 zapewnia bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,  

 przygotowuje do życia w rodzinie,  

 pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikowania się z innymi,  

 przyczynia się do rozwoju umiejętności pracy w danej grupie,  

 wdraża do samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych,  

 uświadamia konieczność stosowania się do praw obowiązujących  

w społeczności,  

 umożliwia podejmowanie decyzji, rozstrzyganie sporów i problemów, 

 pomaga w zrozumieniu i akceptowaniu innych, 

 przygotowuje do życia w społeczności lokalnej i narodowej, 
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 uczy uczciwości w życiu codziennym i rzetelnego wypełniania obowiązków 

szkolnych,  

 kształtuje postawy asertywne w sytuacjach sprzyjających nałogom,  

 uczy odpowiedzialności za siebie i innych,  

 uczy radzenia sobie ze stresem i stawiania czoła przeciwnościom,  

 uczy rozwiązywania konfliktów bez przemocy,  

2. Uczeń a środowisko.  

Szkoła:  

 ukazuje związek człowieka ze środowiskiem naturalnym, 

 uczy odpowiedzialnego kontaktu z otoczeniem,  

 zapoznaje z dorobkiem kultury i cywilizacji i ich wartością, 

 uczy korzystania z tego dorobku, 

 ukazuje najważniejsze problemy i zagrożenia współczesności (ekologiczne, 

polityczne, ekonomiczne, duchowe, etyczne). 

3. Uczeń jako osoba poszukująca sensu życia.  

Szkoła:  

 wzmacnia u ucznia świadomość jego wartości jako osoby,  

 przyczynia się do rozwoju wrażliwości moralnej, uczciwości i sumienia,  

 pomaga w rozpoznawaniu uczuć i radzenia sobie z nimi,  

 sprzyja rozwojowi myślenia i twórczego działania,  

 troszczy się o rozwój fizyczny dziecka, jego zdrowie, hart,  

 doskonali zmysły dziecka,  

 dba o rozwój intelektualny ucznia,  

 przygotowuje do radzenia sobie w sytuacjach trudnych (porażka),  

 dba o równy status wszystkich uczniów. 
 

4. Uczeń jako patriota, uczestnik życia społeczności lokalnej i obywatel 

Rzeczpospolitej:  
 

 dyskutuje na lekcjach o tym, jak pielęgnować patriotyzm,  

 ma poczucie przynależności do swojej małej ojczyzny,  

 poznaje swoją małą i wielką ojczyzny w ramach wycieczek i rajdów,  

 wykonuje prace projektowe dotyczące miejsca zamieszkania, 

 uczy się odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego. 
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5. Uczeń jako chrześcijanin:  

 uczestniczy w mszach świętych na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,  

 bierze udział w organizacji: Dnia Papieskiego w szkole, olimpiady  

z wiedzy religijnej, szkolnego opłatka, odpustu parafialnego, rekolekcji 

wielkopostnych. 
 

FORMY PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ 

I. Wychowanie patriotyczne:  

1. Czynne uczestnictwo w obchodach świąt narodowych.  

2. Wyjścia do kina na projekcje filmów o tematyce patriotyczno-narodowej.  

3. Odwiedzanie wystaw, muzeów i izb pamięci.  

4. Uczenie szacunku wobec symboli narodowych: hymn, flaga, godło.  

5. Uczestnictwo w konkursach o tematyce regionalnej i ogólnonarodowej.  

6. Poznanie historii i tradycji własnego regionu – mała ojczyzna.  
 

II. Życie kulturalne  

1. Wyjazdy do teatrów i kin:  

 przedstawienia sezonowe w teatrach,  

 udział w edukacji teatralnej,  

 seanse filmowe, 

 lekcje dotyczące kinematografii.  

2. Działalność teatrzyków szkolnych i kół recytatorskich.  

3. Udział w spektaklach na terenie szkoły i miasta.  

4. Udział w konkursach literackich, plastycznych, recytatorskich.  

5. Udział w akademiach, przedstawieniach oraz dyskotekach szkolnych.  

6. Udział w konkursach czytelniczych. 

7. Udział w zajęciach bibliotecznych rozwijających kompetencje czytelnicze  

oraz zachęcających do częstego korzystania z księgozbioru bibliotecznego. 

8. Tydzień Kultury Języka Polskiego.  
 

III. Działalność prozdrowotna.  

1. Stworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu.  

2. Rozbudzenie zainteresowań dziecka własnym zdrowiem.  

3. Zapobieganie uzależnieniom:  

 spotkania z przedstawicielami profesjonalnych organizacji zwalczających 

narkomanię, alkoholizm, 

 omówienie problematyki uzależnień w rodzinach dzieci zagrożonych 

uzależnieniami (spotkania z uczniami i ich rodzicami).  
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4. Szkoła bez nałogów:  

 Uczestnictwo w programie „Znajdź właściwe rozwiązanie” klasy IV-VI.  

5. Realizowanie środowiskowego programu wychowania zdrowotnego w szkole.  

6. Spotkania z pedagogiem szkolnym i higienistką szkolną. 
 

IV. Sport i turystyka  

1. Podwyższenie efektywności wykorzystania działalności krajoznawczo- 

turystycznej do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i pozalekcyjnych 

szkoły.  

2. Wycieczki przedmiotowe.  

3.  Wycieczki turystyczno- krajoznawcze do różnych regionów Polski i Europy. 

4. Rajdy piesze, rowerowe i innego rodzaju turystyka kwalifikowana.  

5. Halowe turnieje piłki siatkowej, koszykowej i tenisa stołowego.  

6. Międzyszkolne zawody sportowe.  

7. Festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu.  

8. Udział w zajęciach klubów sportowych.  

9. Udział w Rodzinnej Olimpiadzie Tenisa Stołowego. 
 

V. Działalność ekologiczna  

1. Obchody „ Dnia Ziemi”:  

 różne formy pracy uczniów w ramach konkursu ekologicznego ( gazetki 

ścienne, plakaty, ulotki, twórczość literacka, i inne),  

 udział w warsztatach ekologicznych i quizach.  

2. Akcje ekologiczne: 

 Zbiórki surowców wtórnych, np.: zużytych baterii, makulatury 

 Zbiórka zużytych plastikowych nakrętek, mająca na celu wsparcie w zakupie 

wózka  inwalidzkiego 

 Happeningi ekologiczne.  

3. Wycieczki ekologiczne.  
 

VI. Działalność na rzecz środowiska lokalnego  

1. Udział w organizowaniu uroczystości: 

 Dzień Matki,  

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Dzień Kobiet, 

 Dzień Chłopaka, 

 Pierwszy Dzień Wiosny,  

 Dzień Dziecka,  
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 Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

 Piknik Rodzinny połączony ze Świętem Szkoły. 

2. Organizowanie Dni otwartych szkoły dla uczniów szkół podstawowych.  

3. Organizacja Rodzinnej Olimpiady Tenisa Stołowego. 
 

VII. Zapobieganie trudnościom wychowawczym i niedostosowaniu społecznemu.  

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rzeszowie.  

2. Pogadanki i spotkania z pracownikami policji.  

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.  

4. Zajęcia usprawniające komunikację między dziećmi – pedagog szkolny.  

5. Działalność zespołów wychowawczych.  

6. Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami).  
 

VIII. Rozwijanie i kształtowanie życia emocjonalnego uczniów.  

1. Cykl godzin wychowawczych poświęconych poznawaniu, nazywaniu i wyrażaniu 

własnych emocji.  

2. Udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych.  

3. Twórczość artystyczna (literacka, plastyczna, muzyczna) realizowana na różnych 

przedmiotach jako forma wyrażania emocji.  

4. Uczestnictwo w zawodach sportowych.  
 

IX. Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, stawianie czoła 

przeciwnościom.  

1. Cykl spotkań z pedagogiem na godzinach wychowawczych poświęconych 

sposobom radzenia sobie ze stresem.  

2. Indywidualna (pozalekcyjna) działalność wychowawcza nauczyciela:  

 rozmowy z uczniem,  

 rozmowy z rodzicami,  

 współpraca z kuratorem, Referatem do spraw Nieletnich i Patologii działającym 

przy KMP w Rzeszowie, sądem rodzinnym,  

 wywiad środowiskowy.  
 

X . Uczenie odpowiedzialności za siebie i innych.  

1. Zajęcia warsztatowe w ramach godzin wychowawczych.  

2. Projekcje filmów edukacyjnych.  

3. Rozmowy indywidualne z uczniem.  
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Rozdział V 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 

W ramach zadań związanych z wyrównywaniem szans szkoła zapewnia uczniom 

udział w:   

 zajęciach korekcyjno- wyrównawczych,  

 zajęciach rewalidacyjnych,  

 kołach zainteresowań, 

 zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej:  

 dydaktyczno- wyrównawczych,  

  socjoterapeutycznych,  

 korekcyjno-kompensacyjnych. 
 

Rozdział VI 

Opis systemu motywacyjnego w wychowaniu 

Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu lub pracy społecznej oraz 

ci, którzy godnie reprezentują szkołę na zewnątrz, mogą być:  

 wyróżnieni pochwałą wychowawcy klasy z wpisaniem do dokumentacji 

szkolnej (e-dziennik lekcyjny), 

 wyróżnieni pochwałą dyrektora z wpisaniem do dokumentacji szkolnej  

 (e-dziennik lekcyjny),  

 wyróżnieni nagrodami rzeczowymi oraz stypendiami (finansowanymi  

z budżetu szkoły, funduszy Rady Rodziców lub sponsorów), 

 wyróżnieni listem pochwalnym do rodziców,  

 

Za zachowanie przynoszące wstyd i uszczerbek dla dobrego imienia jednostki 

 i całej szkoły, a w szczególności za:  

 poważne zaniedbanie w nauce,  

 liczne nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach,  

 chuligaństwo na terenie szkoły i poza szkołą,  

 niszczenie mienia szkoły i wandalizm,  

 uleganie nałogom,  

 demoralizujący wpływ na innych,  

 umieszczanie w sieci internetowej obraźliwych tekstów, gróźb, komentarzy 

oraz zdjęć i filmów; nękanie uczniów lub pracowników szkoły smsami  

i e-mailami  
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uczeń może być ukarany:  

 upomnieniem wychowawcy klasy z wpisaniem do dokumentacji szkolnej 

 (e-dziennik lekcyjny),  

 naganą wychowawcy klasy z wpisaniem do dokumentacji szkolnej (e-dziennik 

lekcyjny), 

 pozbawieniem funkcji pełnionych w klasie lub szkole z wpisaniem do 

dokumentacji szkolnej (e-dziennik  lekcyjny), 

 zawieszeniem prawa do udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych  

z wpisaniem do dokumentacji szkolnej (e-dziennik lekcyjny),  

 zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz np. udziału   

w zawodach sportowych z wpisaniem do dokumentacji szkolnej (e-dziennik 

lekcyjny),  

 przeniesieniem do równorzędnej klasy z wpisaniem do dokumentacji szkolnej 

(e-dziennik lekcyjny)  

 naganą dyrektora szkoły klasy z wpisaniem do dokumentacji szkolnej  

(e-dziennik lekcyjny),  

 naganą dyrektora szkoły z ostrzeżeniem dotyczącym wystosowania wniosku do 

Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły z wpisaniem do dokumentacji 

szkolnej (e-dziennik lekcyjny).  
 

Rozdział VII 

Struktura oddziaływań wychowawczych: osób i organów szkolnych 

odpowiedzialnych za proces wychowawczy 

Dyrektor:  

 stwarza materialne i organizacyjne warunki pracy pedagogicznej,  

 współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań wychowawczych  

w szkole,  

 nadzoruje i kontroluje pracę wychowawczą,  

 kontroluje przestrzeganie praw i egzekwowanie obowiązków ucznia,  

 rozwiązuje konflikty i problemy w społeczności szkolnej.  

Wychowawca klasy:  

 tworzy plan pracy wychowawczej,  

 wyznacza uczniom zadania i obowiązki,  

 rozwiązuje bieżące problemy klasowe,  

 współpracuje z rodzicami i samorządem klasowym,  

 współpracuje ze wszystkimi podmiotami szkoły,  
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 zapobiega zagrożeniom społecznym,  

 stwarza warunki do samorealizacji ucznia,  

 zgodnie z WSO ustala oceny z zachowania.  

Pedagog szkolny:  

 sprawuje opiekę nad uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,  

 stale diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole, 

 bada opinie uczniów i rodziców,  

 stale konsultuje w spornych, trudnych dla ucznia sprawach,  

 realizuje programy i projekty profilaktyczno-wychowawcze.  

Nauczyciel:  

 realizuje zadania z zakresu kształcenia i wychowania,  

 wspiera rozwój uczniów,  

 konsultuje z uczniami i rodzicami.  

Rada Pedagogiczna:  

 ocenia stan wychowania i dydaktyki w szkole,  

 diagnozuje sytuacji wychowawczych w szkole,  

 inicjuje zmiany w szkole na płaszczyźnie dydaktyczno-wychowawczej,  

 planuje zadania wychowawcze.  

Rada Rodziców:  

 wspiera materialne i organizacyjne działania wychowawcze szkoły,  

 ma współudział w ustalaniu programów i zadań wychowawczych szkoły,  

 opiniuje działania wychowawcze szkoły.  

Samorząd Uczniowski:  

 uczestniczy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych szkoły,  

 zgłasza inicjatywy wychowawcze,  

 współorganizuje imprezy szkolne.  

Rozdział VIII 

Zasady współpracy z rodzicami 

Rodzina kształtuje psychikę dziecka, daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie, wpaja 

zasady moralne, rozbudza uczucia i rozwija wyobraźnię, a także jest pierwszą szkołą 

obywatelskiego wychowania. W pełnieniu tych obowiązków szkoła powinna udzielać 

wszechstronnej pomocy. Współdziałanie rodziców i szkoły musi opierać się na 
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zaufaniu, życzliwości i wzajemnym szacunku, gdyż tylko wtedy cele wychowawcze 

postawione przed nimi mogą być w pełni osiągnięte.  

 
 

GŁÓWNE ZADANIA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

1. Wzajemna wymiana informacji o uczniach pomiędzy rodzicami  

i nauczycielami:  

 na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas zapoznają rodziców na 

zebraniach z podstawowymi dokumentami obowiązującymi w szkole (lub 

zmianami w nich), informują o regułach oceniania zachowania oraz 

przedstawiają ofertę edukacyjną szkoły, 

 wychowawcy i nauczyciele przedmiotów informują o postępach w nauce  

i zachowaniu uczniów,  

 rozmowy podczas wywiadówek oraz w trakcie spotkań indywidualnych,  

a także poprzez kontakty telefoniczne,  

 prawo do zwolnienia ucznia z zajęć dydaktycznych mają wychowawcy, 

nauczyciele oraz dyrektor szkoły na pisemną lub osobistą prośbę rodzica 

(wyklucza się zwalnianie telefoniczne oraz drogą korespondencji  

przez e-dziennik). W przypadku złego samopoczucia ucznia musi odebrać 

rodzic, opiekun prawny lub osoba upoważniona. 

Badania opinii rodziców (w formie ankiet lub na zebraniach klasowych), prowadzone 

w zależności od potrzeb, mogą dotyczyć:  

 oczekiwań rodziców wobec szkoły,  

 wewnętrznego systemu oceniania i przedmiotowych systemów oceniania,  

 skuteczności realizowanych zadań wychowawczych i edukacyjnych,  

 programu wychowawczego szkoły.  

2. Poradnictwo dla rodziców:  

 wychowawcy oraz pedagog szkolny przekazują rodzicom informacje  

o instytucjach wspierających młodzież i rodzinę,  

 zależnie od potrzeb rodzice w procesie wychowania swoich dzieci mogą 

uzyskać wsparcie przez pedagogizację – krótkie prelekcje wychowawcy lub 

pedagoga na zebraniach z rodzicami, dotyczące problemów rozwoju dzieci  

i młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych,  

 wychowawcy oraz pedagog szkolny pomagają rodzicom w rozwiązywaniu 

indywidualnych problemów wychowawczych,  

 wychowawcy mogą zaproponować rodzicom konsultacje z ekspertami 

(psychologiem, logopedą, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną itp.).  
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3. Udzielanie rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach:  

 wychowawcy informują uczniów i rodziców o możliwościach korzystania  

z pomocy materialnej i kryteriach, jakie muszą spełniać, aby tę pomoc 

otrzymać.  

4. Wspólne działania rodziców i wychowawców na rzecz uczniów i szkoły:  

 aktywizowanie rodziców do działania na rzecz szkoły poprzez udział  

w uroczystościach, imprezach klasowych i szkolnych, współorganizowanie 

 i udział w wycieczkach, udział w realizowaniu programów wychowawczych.  
 

Rozdział IX 

Procedury ewaluacji szkolnego programu wychowawczego 

Program wychowawczy podlega ewaluacji zgodnie z Planem ewaluacji wewnętrznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Klas IV-VI  został zatwierdzony  

i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 11.10.2016r. oraz przez 

Radę Rodziców na spotkaniu w dniu 22. 09.2016r. 

 

 


