
PROGRAM  WYCHOWAWCZY 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 2 

  
 ZASADY OGÓLNE: 
  
  ▪ Treści wychowania są nieodłącznym składnikiem sfery edukacyjnej 
  ▪  Szkoła wspiera działalność edukacyjną rodziny 
  ▪ Szkoła przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie 
  ▪ Celem ogólnym wychowania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego 
      uczniów. 
  
I  CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 
  
CEL  NADRZĘDNY 
Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 żyje zgodnie z przyjętymi normami    etycznymi, jest wrażliwy i 
otwarty na drugiego człowieka, zna swoją wartość. 
  
 CELE OGÓLNE 
 Uczeń prezentuje nienaganną postawę moralną. Potrafi zgodnie współżyć 
 w społeczności szkolnej. Poznaje siebie i doskonali swoje umiejętności       emocjonalne. 
  
II. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI ORAZ KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI   

Lp Cele Formy realizacji Odpowiedzialni 

1. Kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności i 
rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. 
Grono nauczycielskie zadba o konsekwentne i spójne 
oddziaływania wychowawcze oraz równowagę w 
stosunku do nagród i kar. 

Pogadanki, 
Lekcje wychowawcze 
  

WYCHOWAWCY 
nauczyciele 
pedagog 

2. Wpajanie szacunku wobec osób starszych, chorych, 
niepełnosprawnych i kształtowanie pomocnej postawy 
wobec nich. 
▪ Uczeń dostrzega osoby starsze i chore w swoim 
  środowisku, 
▪ Pomaga im, nie pozostaje obojętny 

Pogadanki 
współpraca z WORiT 
szlachetna paczka 
akcje charytatywne 

nauczyciele 
pedagog 
wychowawcy 

3. Kształtowanie postawy asertywnej 
(przyjmowanie ocen, krytyki) 
▪ Uczeń potrafi powiedzieć "nie"odmawiając po- 
  dejmowania decyzji zagrażającej jego bezpie- 
  czeństwu, zdrowiu 
▪ Potrafi przyjąć odmowę i krytykę 

Lekcje z wychowawcami, 
pogadanki 

wychowawcy, 
pedagog 

4. Kształtowanie adekwatnej samooceny i właściwe 
rozumianej postawy asertywnej. Działania na rzecz 
kształtowania u dziecka poczucia własnej wartości i 
umiejętności adekwatnej samooceny. 
Uczeń używa zwrotów grzecznościowych 
Stara się być opanowanym 
 Eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia. 

Pozytywne wzorce czerpane 
z literatury, z filmu 
Postawy nauczycieli wzorem 
zachowania 
dla ucznia. 
pogadanki, apele 
porządkowe, spotkania w 
bibliotece, wyjścia do kina, 
teatru 

wychowawcy, 
nauczyciele 
pedagog 

5. Kształtowanie postaw  uczniów w odwołaniu  się do Pogadanki wychowawcy, 



podstawowych wartości moralnych i norm prawa 
szkolnego. Zapobieganie i eliminowanie zachowań 
agresywnych.  
▪ Uczeń rozpoznaje dobro i zło 
▪ Uczeń dostrzega i prawidłowo reaguje na zachowania 
naruszające przyjęte normy moralne i normy prawa 
szkolnego, sam zachowuje się zgodnie z przyjętymi 
normami  
 Uczeń rozwija postawę  empatii wobec innych , 
postawę zaangażowania w ochronę wspólnej własności , 
uczciwości. 

Lekcje wychowawcze 
projekty 
zajęcia profilaktyczne 
współpraca z rodzicami 

pedagog 
nauczyciele 
SU 

6. Wpajanie szacunku i chęci naśladowania autorytetów 
▪ Uczeń szanuje autorytety, dostrzega je. 
▪ Dąży do ich naśladowania 

Pogadanki, pozytywne 
wzorce, czerpane z 
literatury, filmu, z otoczenia, 
zachowania nauczycieli, 
rodziców 

wychowawcy, 
pedagog, 
rodzice, 
nauczyciele 

7.  Kształtowanie postaw wzajemnej życzliwości, 
tolerancji, wrażliwości 
▪ Uczeń potrafi przyznać rację rodzicom, 
  nauczycielowi, kolegom i przeciwnikom 
▪ Przyznaje się do własnych błędów 
▪ Szanuje zdanie i poglądy innych 
▪ Rozumie i akceptuje odmienność kolegów 
  w zakresie wyglądu, wyników w nauce 
  czy niepełnosprawności 
 Uczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi 
uczuciami: gniewu, wstydu 
Uczeń potrafi opanować swoje uczucia gniewu, wstydu 
Potrafi o nich mówić 

Prelekcje pedagoga 
szkolnego, udział 
 w życiu zespołu klasowego, 
rodziny 
współpraca z Worit, 
spektakle teatralne, 
projekty 
 Lekcje, 
warsztaty z pedagogiem 

wychowawcy, 
pedagog, 
rodzice, 
nauczyciele 
SU 

8.  Kształtowanie poczucia patriotyzmu i tożsamości 
narodowej 
Dbałość o oprawę patriotyczną uroczystości szkolnych, 
reprezentowanie szkoły podczas obchodów 
patriotycznych uroczystości miejskich, organizacja 
szkolnych uroczystości patriotycznych głównie z okazji 
świat narodowych, opieka nad grobem Powstańców 
Śląskich 

Kontakt z pedagogiem 
i Poradnią Psychologiczno - 
Pedagogiczną 

Wychowawcy, 
pedagog, 
nauczyciele, 
dyrektor 

10 Sztuka efektywnej komunikacji. Rozwijanie konfliktów 
na drodze mediacji i kompromisu.  
▪ Potrafi stosować różny typ komunikatu 
▪ Słucha uważnie i ze zrozumieniem 
▪ Rozumie nadawany do niego komunikat 

Lekcje, pogadanki 
tydzień profilaktyki 
warsztaty z komunikacji 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog 
SU 

11.  Propagowanie zdrowego stylu życia - przeciw- 
działanie alkoholizmowi i narkomanii, zażywaniu 
środków psychoaktywnych (dopalaczy) 
 

konkursy plastyczne 
akcje 
tydzień profilaktyki 
pogadanki, lekcje 
wychowawcze 
projekty 
 

nauczyciele 
pedagog 
wychowawcy 
 

 



III.   IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, AKCJE PODEJMOWANE    I PRZEPROWADZANE PRZEZ 
UCZNIÓW     - Załącznik  - Kalendarz imprez na każdy rok szkolny. 
  
IV.   SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIÓW 
  

Lp. Cele Formy realizacji Odpowiedzialni 

1 Wdrażanie do zaangażowania społecznego - 
Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu klasy i 
społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej 

Działalność pozalekcyjna, 
w kołach zainteresowań, pracy 
na rzecz szkoły 
 i środowiska 
działalność w SU 
wolontariat 

dyrektor, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

2 Przybliżanie uczniom mechanizmów 
demokratycznego podejmowania decyzji poprzez 
wybór swoich przedstawicieli do samorządów 
klasowych i samorządu szkolnego 

Godziny wychowawcze wychowawcy, 
nauczyciele 

3 Opracowywanie wspólne regulaminu SU 
przeprowadzenie wyborów do SU 

Zebrania Samorządu 
Uczniowskiego 

wychowawcy, 
opiekun SU 

4 Zapoznanie się z możliwościami odwołania się do 
Samorządu Uczniowskiego w sprawach 
konfliktowych i spornych 

Godziny wychowawcze 
Skrzynka pytań i wniosków. 

wychowawcy, 
opiekun SU 

  
V.   PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 
    - Załącznik - Statut Szkoły 
  
VI.  NAGRODY I KARY 
       - Załącznik - WSO 
  
VII.  WYCHOWANIE OBYWATELSKIE 
  

Lp Cele Formy realizacji Odpowiedzialni 

1 Wychowanie do demokracji 
▪ Uczeń potrafi podjąć decyzję, 
▪ Czuje się odpowiedzialny za powierzone mu 
  obowiązki 

Praca w klasowym 
 i szkolnym samorządzie 
uczniowskim 
dyżurni klasowi 

Opiekun SU 
Nauczyciele, 
Wychowawcy 

2 Kształtowanie postaw miłości ojczyzny 
▪ Uczeń czuje się Polakiem, 
▪ Szanuje tradycje, historię i podtrzymuje 
  zwyczaje swojej ojczyzny 

Pogadanki, udział 
w uroczystościach państwowych, 
szkolnych, współpraca z 
Muzeum, bractwem rycerskim, 

Dyrektor, 
Nauczyciele, 
zwłaszcza 
historyk 
przyrodnik 

3 Poszanowanie symboliki i tradycji szkolnych 
▪ Uczeń zna tradycje szkolne, podtrzymuje je i 
szanuje 

udział w szkolnych 
uroczystościach, wyjścia z 
pocztem sztandarowym 
galowy strój 

wychowawcy 
nauczyciele, 
dyrektor 

4 Kształtowanie postaw odpowiedzialności 
▪ Wie co oznacza bycie odpowiedzialnym, 
▪ Potrafi przewidzieć konsekwencje swojego 
  wyboru 

lekcje wychowawcze 
praca w samorządzie szkolnym i 
klasowym 

wychowawcy 
SU 

5 Wychowanie do współżycia i współuczestnictwa 
w grupie 
▪ Uczeń potrafi pełnić różne role w grupie, 

Praca na lekcji, 
w Samorządzie Uczniowskim 
organizacja imprez szkolnych i 

Wychowawcy, 
Nauczyciele 



▪ Potrafi słuchać poleceń kolegów i umie sam je 
  rozsądnie wydawać 
▪ Umie być otwarty i ufny w stosunku 
  do kolegów, 
▪ Chce dzielić się efektami swojej pracy 
  z kolegami 

klasowych, 
konkursy 

6 Dostępność do uczestnictwa we wszystkich 
formach edukacji europejskiej - wychowanie 
obywatela otwartego ku Europie 
▪ Uczeń chce być w pełni Europejczykiem 
▪ Zna tradycje, historię i zwyczaje 
  Europejczyków 
▪ Ma poczucie przynależności do Europy 

Imprezy wewnątrzszkolne: 
konkursy, rambity , Dzień 
Europejski, uczestnictwo 
w programie Socrates - 
Comenius 
  

Dyrektor, 
Nauczyciele, 
Opiekunowie 
Klubu 
Europejskiego 

7 Ukierunkowanie wszystkich czynności i zachowań 
dziecka w domu, w szkole na ochronę środowiska 
naturalnego 
▪ Uczeń zna sposoby funkcjonowania przyrody 
  i dostrzega jej zagrożenia 
▪ Wie jak postępować w domu, szkole, 
  na wycieczce aby nie szkodzić środowisku 
▪ Chce chronić środowisko, czuje się za nie 
  odpowiedzialny 

Konkursy, rambity ekologiczne, 
sprzątanie świata, sadzenie 
drzewek, wyjścia w teren, 
zajęcia kółka ekologicznego 

Dyrektor, 
Nauczyciele 

8 Dostępność do zbiorów biblioteki i czytelni w 
szkole, do zbiorów multimedialnych, internetu 
▪ Uczeń potrafi i chce korzystać ze zbiorów 
  biblioteki i pracowni komputerowej 

zajęcia  biblioteczne, konkursy 
czytelnicze, współpraca z 
biblioteką 
kółko komputerowe klas I - VI, 
  

Nauczyciele, 
Bibliotekarz, 
Informatyk 

9 Rozwój zainteresowań językowych uczniów 
▪ Uczeń chętnie uczy się języków obcych, 
▪ Chętnie i bez zahamowań konwersuje w języku 
  obcym, 

Działalność Klubu Europejskiego 
uczestnictwo w programie 
Socrates – Comenius 
konkursy językowe 

Anglista 
nauczyciele 

  
IX  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
  

Lp. Cele Formy realizacji Odpowiedzialni 

1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły 
 i rodziny 

Współtworzenie Szkolnego 
Programu Wychowania, 
zaopiniowanie go 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Rodzice 

2. Włączanie rodziców do pracy szkoły Pomoc przy drobnych 
remontach, sponsoring 

Rodzice 

3. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z 
rodziną 
▪ Uczeń kocha i szanuje swoją rodzinę 
▪ Umie nazwać swoje uczucia i mówi o nich 
▪ Rodzice potrafią wyznaczyć właściwe granice 
  zachowań dziecka 

Pogadanki, 
uroczystości 
z udziałem członków 
rodziny, prelekcje dla rodziców 
lekcje wdżr, projekty 

Rodzice, 
nauczyciele 

4. Edukacja pedagogiczna rodziców Prelekcje pedagoga i psychologa 
podczas zebrań z rodzicami 
pedagogizacje wychowawców 

wychowawcy 
Pedagog 

5. Ścisły kontakt z rodzicami nauczyciela, 
wychowawcy, pedagoga szkolnego 

Zebrania ogólne rodziców, 
kontakty indywidualne 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 



Nauczyciele 

6. Aktywny udział w życiu rodziny 
▪ Uczeń dostrzega swoje miejsce w rodzinie, 
▪ Aktywnie uczestniczy w jej życiu 

Godziny wychowawcze, 
pogadanki, imprezy 
okolicznościowe z udziałem 
członków rodziny 
festyny, projekty 

Wychowawcy 
Rodzice 
nauczyciele 

  
X  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 
  

Lp. Cele Formy realizacji Odpowiedzialni 

1. Dostosowanie treści i wymagań programowych 
do możliwości i ograniczeń dziecka. Indywidualna 
pomoc dziecku ze specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi.  
Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dzieciom 
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz 
dzieciom wywodzącym się z rodzin 
dysfunkcyjnych,z zaburzeniami emocjonalnymi,  
niedostosowanych społecznie 

Zespół dydaktyczno - 
wyrównawczy, korekcyjno - 
kompensacyjny, terapia 
indywidualna 

Pedagog, 
Nauczyciele 
wychowawcy 

2. Rozwijanie zdolności i talentu ucznia 
▪ Uczeń rozpoznaje swoje mocne strony, 
▪ Chce rozwijać swoje zdolności 

Praca z uczniem zdolnym, 
konkursy, projekty, kółka, 
wystawy prac, prezentacja 
osiągnięć, Gala laureatów 

Nauczyciele 
wychowawcy 

3. Rozwijanie poczucia własnej wartości i 
samoakceptacji 
▪ Uczeń zna swoje mocne i słabe strony 
▪ Akceptuje siebie, 
▪ Dostrzega swoją wartość dla otoczenia 

Pogadanki, lekcje z 
wychowawcami, organizacja 
imprez, kółko teatralne 
pełnienie różnych funkcji w 
klasie, szkole, 

jw. 

4. Higiena pracy umysłowej z komputerem dzień bezpiecznego Internetu, 
pogadanki, właściwa organizacja 
zajęć, regulamin korzystania z 
ICIM 

Dyrektor, 
Informatyk 
bibliotekarz 

5. Stymulowanie fizycznego rozwoju ucznia Udział w pozalekcyjnych 
zajęciach sportowych i 
rekreacyjnych , zawody 
sportowe, basen, zajęcia 
ruchowe w świetlicy 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
wychowawca 
swietlicy 

6. Eliminowanie lęku, poczucia upokorzenia i stresu 
▪ Umie nazwać i wypowiedzieć swoje problemy, 
▪ Umie rozwiązać je wspólnie z dorosłymi 
  i kolegami 

Pogadanki, lekcje przedmiotowe, 
warsztaty z pedagogiem 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Pedagog 

7. Motywowanie uczniów do wszechstronnego 
rozwoju intelektualnego 
▪ Uczeń chce rozwijać swoje zainteresowania, 
▪ Potrafi określić swoje możliwości 

Zajęcia w kołach zainteresowań, 
pozalekcyjnych zajęciach 
artystycznych, konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych 

Dyrektor, 
Nauczyciele 

8. Rozbudzenie zainteresowań dziecka własnym 
zdrowiem i rozwojem, ułatwienie nabywania 
podstawowych umiejętności dbania o swoje 
zdrowie 

Konkursy, lekcje przedmiotowe, 
pogadanki, akcje „szklanka 
mleka”, „owoce w szkole”,  
programy o zdrowiu 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Higienistka 

 Uchwalony przez Radę Rodziców  dniu  28. 09.2016 – uchwała nr 2/2016 


