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I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 
1. Podstawy prawne programu 

 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

 Konwencja o Prawach Człowieka, 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256  

poz. 2572 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach, 

 Ustawa z 24 kwietnia 2015 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

niektórych innych ustaw, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii, 

 Statut Szkoły 
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II. PODSTAWOWE CELE WYCHOWANIA SZKOŁY 
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III. MISJA SZKOŁY  

Nasza placówka ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania 

poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego 

i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym  

otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej 

oraz społeczeństwa polskiego.    

Szkoła przyjmuje ustaloną hierarchię wartości wychowawczych: 

 wartości moralne, 

 patriotyzm i poszanowanie tradycji, 

 tolerancję i umiejętność dialogu, 

 samodzielność i chęć samodoskonalenia siebie poprzez wolontariat  

 edukację, uczenie się, rozwijanie kompetencji czytelniczych,  

 dociekliwość poznawczą ucznia, ukierunkowanie na dobro, prawdę, wychowanie do 

wartości   

Za cel wychowania szkolnego uznaje się kształtowanie obywatela naszego kraju, 

Europejczyka, człowieka wykształconego, kulturalnego, 

Za pracę wychowawczą uznaje się zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli, 

środowiska, instytucji kulturalnych.  

Działania wychowawcze podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej 

nr 2 wspomagani przez wszystkich pracowników szkoły.  

IV. WIZJA SZKOŁY  

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, 

przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój.  

Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, 

twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi 

ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.       
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V. MODEL WYCHOWANKA - ABSOLWENTA  

I.  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu jest szkołą 

życzliwości i samodzielności.  

II.  Działania zawarte w programie wychowawczym zmierzają do ukształtowania takiego 

modelu wychowanka, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, 

predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespól cech uniwersalnych, 

warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.     

Celem działalności dydaktyczno  - wychowawczej szkoły jest wykształcenie u ucznia zespołu 

pozytywnych cech, do których należą: 

 szacunek dla  wartości i godności ludzkiej; 

 aktywność w  działaniu na rzecz klasy i szkoły; 

 kreatywność; 

 uczciwość; 

 sprawiedliwość; 

 samodzielność; 

 zaradność; 

 komunikatywność; 

 otwartość; 

 szczerość; 

 odpowiedzialność; 

 rozwaga; 

 ciekawość świata; 

 krytycyzm; 

 prawość; 

 prawdomówność; 

 tolerancja; 

 życzliwość; 

 sumienność i punktualność; 
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 wrażliwość na potrzeby innych; 

 troska o zdrowie i bezpieczeństwo. 

 

VI. MODEL WYCHOWACY - NAUCZYCIELA    

Nauczyciel – wychowawca powinien być: 

 komunikatywny 

 obowiązkowy 

 tolerancyjny 

 cierpliwy 

 kompetentny 

 sprawiedliwy 

 stanowczy 

 konsekwentny 

 wymagający 

 taktowny  

 posiadający umiejętności organizacyjne umożliwiające uczniowi wszechstronny 

rozwój 

 twórczy  

 indywidualnie traktujący ucznia 

 kulturalny 

 chętny do współpracy  

 życzliwy  

 oddany dzieciom i młodzieży 

 otwarty na zmiany   

 prezentujący postawy patriotyczne  

 podnoszący kwalifikacje  

 

VII. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami. 
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 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia                 

i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły 

opiera się na: 

 Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzaniu        

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim. 

 Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, 

spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców  z Dyrektorem Szkoły). 

 Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych. 

 Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez 

pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną. 

 Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych                 

i klasowych. 

 Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli 

z rodzicami. 

 Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

 Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom 

ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym. 

 Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania 

działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy. 

 Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej 

w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. 
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VIII. CELE I ZADANIA WYCHOWCZE SZKOŁY 

 wszechstronny rozwój osobowy ucznia uwzględniający jego predyspozycje 

psychiczne, emocjonalne, intelektualne,  środowisko rodzinne i kulturowe, 

 wpajanie wartości moralnych pozwalających  dokonywać wyborów z zachowaniem  

sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, demokracji i wolności, szacunku dla siebie 

i innych, czyli szeroko pojętych wartości humanistycznych, 

 ukazywanie chrześcijańskiej wizji człowieka i świata z poszanowaniem odrębności 

wyznaniowej w duchu ekumenizmu i tolerancji, 

 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich przy jednoczesnym otwarciu na 

wartości innych kultur Europy i świata, 

 troska o wysoki stopień kultury osobistej we wszystkich jej aspektach oraz 

kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie 

i społeczeństwie, 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, 

 tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 

wspieranie ich w wyborze dalszej drogi życiowej, 

 rozwijanie dociekliwości poznawczej , samodzielności i kreatywności myślenia oraz 

poczucia konieczności nieustannego kształcenia, 

 rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych oraz kształtowanie postawy dialogu 

i umiejętności współdziałania, 

 integrowanie społeczności szkolnej, 

 znajomość praw i obowiązków człowieka i dziecka, 

 uwrażliwienie na profilaktykę zagrożeń - przyczyny i skutki zagrożeń społecznych 

(narkomania, lekomania, nikotynizm, alkoholizm, dopalacze, sekty). 
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Formy i sposoby ich realizacji 

 

 podmiotowe traktowanie uczniów oraz indywidualizacja procesów wychowawczych 

i dydaktycznych, 

 tworzenie w szkole życzliwej i przyjaznej atmosfery opartej na zaufaniu i wzajemnym 

szacunku, 

 upowszechnianie znajomości statutu szkoły oraz innych dokumentów regulujących jej 

działalność, 

 napiętnowanie złych zachowań i promowanie postaw godnych uczniów poprzez 

konsekwentne i jednolite przestrzeganie postanowień zawartych w statucie oraz 

innych dokumentach obowiązujących w szkole, 

 dobór tematyki godzin wychowawczych, metod i form pracy z uczniami w zależności 

od ich zainteresowań i potrzeb, 

 prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, diagnozowanie ich potrzeb, 

problemów i stanów zagrożenia oraz realizacja programu profilaktyki 

 prowadzenie zajęć dla dzieci uzdolnionych  

 opieka nad uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych , 

 realizacja programu „Wychowanie do życia w rodzinie”, 

 wspieranie duchowego rozwoju uczniów poprzez wspólny udział w rekolekcjach, 

mszach świętych dla wyznawców religii rzymskokatolickiej  

 tworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, 

 zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, 

projektach, zawodach i turniejach sportowych oraz prezentacja ich osiągnięć na 

forum szkoły, 

 uczestnictwo w życiu kulturalnym dzięki wspólnym wyjściom do teatru, kina, 

muzeum oraz organizowanie imprez kulturalnych w szkole, 

 rozwijanie postaw empatycznych poprzez udział w akcjach charytatywnych 

i zachęcanie do pomocy koleżeńskiej, 

 tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej i aktywnego 

uczestniczenia w życiu szkoły, 
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 rozwijanie postaw patriotycznych poprzez eksponowanie na  różnych lekcjach  

dorobku i historii narodu polskiego oraz udział uczniów w obchodach świąt 

państwowych i rocznic, 

 prowadzenie wymiany międzynarodowej ze szkołą z  Niemiec,  

 promowanie zdrowego stylu życia i wyrabianie poczucia odpowiedzialności za 

środowisko i otaczającą przyrodę, 

 organizowanie zajęć integracyjnych dla pierwszoklasistów, pielęgnowanie tradycji 

szkoły, dbanie o jej wizerunek i promocję w środowisku lokalnym, 

 zajęcia poza klasą szkolną, np. w miejscu pracy rodziców, krewnych, 

 współpraca z ośrodkami kultury (Pałac Młodzieży, Państwowa Szkołą Muzyczna. 

Miejski Ośrodek Kultury, Kino Sokół)  

 współpraca z wychowawcami grupy przedszkolnej kl. „0”. Wspólna realizacja 

projektów przygotowujących dzieci 6- letnie do podjęcia nauk w szkole,  

 współpraca z mediami (Telewizja Regionalna, gazety lokalne) w celu promowania 

działalności  podejmowanych w szkole, 

 współpraca z rodzicami i zachęcanie ich do aktywnego udziału  w życiu szkoły, 

 współpraca z władzami samorządowymi i oświatowymi oraz innymi podmiotami  

wspierającymi szkołę w procesie wychowania młodzieży, 

 współpraca z absolwentami szkoły- wieczornice, jubileusze, rocznice, spotkania 

okolicznościowe. 
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IX. MONITORING, NARZĘDZIA I TECHNIKI EWALUACYJNE 

Realizacja programu wychowawczego szkoły i wynikających z niego planów pracy 

wychowawczej na dany rok szkolny wymaga stałej współpracy nauczycieli, rodziców 

i uczniów.  Program wychowawczy poddawany jest ustawicznej ewaluacji i już na bieżąco 

weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty. 

Ewaluacja będzie prowadzona przez zespół zaangażowany w tworzenie i realizację programu 

pod koniec roku szkolnego.  

Planując działania na rok szkolny 2016/2017uwzględniono kierunki realizacji polityki 

oświatowej ustanowionej przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej. 

 

Monitorowanie realizacji planów pracy wychowawczej odbywa się poprzez: 

 obserwację zachowania uczniów przez nauczycieli w trakcie zajęć edukacyjnych, 

przerw i zajęć pozalekcyjnych, uwagi pozytywne i negatywne zamieszczone są  

w dziennikach lekcyjnych lub w zeszytach do korespondencji z rodzicami, 

 okresowe sprawdzanie realizacji harmonogramu planu pracy wychowawczej na dany 

rok szkolny, 

 kontrolowanie organizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,  

 stosowanie aktywnych form na lekcjach dotyczących samooceny, samokontroli 

i współpracy uczniów, 

 sprawdzanie organizacji wycieczek szkolnych ( karty wycieczek, wpisy do dziennika 

itp.), 

 spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek, „dni otwartych szkoły”  

i indywidualnych rozmów (tematyka zebrań, frekwencja, informacje o postępach 

uczniów i działaniu szkoły), 

 nadzorowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych (plany pracy, dzienniki), 

 współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, SOIK, Sądem Rodzinnym 

 spotkania z nauczycielami na zespołach przedmiotowych, na których omawiane będą 

bieżące sprawy, problemy 

 indywidualne rozmowy z nauczycielami ( wspierające ich pracę)  

 przyjęcie wniosków do planu pracy wychowawczej na kolejny rok szkolny. 
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ZADANIA DO REALIZACJI 

  

Zadania 

nauczyciela 
Cele i realizacja Odpowiedzialni 

1. Rozwijanie 

zainteresowań 

uczniów 

  

 diagnoza, poznanie i rozwijanie uzdolnień uczniów 

– lekcje z wychowawcą 

  

 zajęcia rozwijające uzdolnienia, zainteresowania i 

pasje uczniów: koła przedmiotowe, artystyczne, 

sportowe 

 rozwój czytelnictwa- akcje w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 

  

 promowanie osiągnięć uczniów: udział w 

konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

sportowych, eksponowanie prac uczniów w 

gablotach szkolnych, pracowniach przedmiotowych, 

gazetce szkolnej i lokalnej, stronie internetowej 

szkoły 

Wychowawcy, pedagog  

  

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia pozalekcyjne, 

nauczyciele świetlicy, 

biblioteki, pedagog 

Wychowawcy klas 

  

  

 

 

  

2. Kształtowanie 

umiejętności 

poszukiwania 

informacji i 

poszerzania 

wiedzy 

  

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju 

osobistego uczniów: 

 wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie 

procesów lekcyjnych i pozalekcyjnych 

 korzystanie z pracowni przedmiotowych 

 wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej 

 pomoc uczniom w wyszukiwaniu potrzebnych 

informacji-Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej 

                                                       

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekarze 

3. Umiejętność 

pracy w zespole 

  

 udział uczniów w zawodach sportowych, 

konkursach przedmiotowych, tematycznych, 

interdyscyplinarnych, artystycznych, projektach 

edukacyjnych 

 działania samorządu uczniowskiego, imprezy, 

Nauczyciele przedmiotowi, 

opiekunowie kół 

zainteresowań, opiekunowie 

projektów 

Opiekun samorządu 
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uroczystości 

 prowadzenie gazetki szkolnej 

  

4. Umiejętności 

komunikacji 

międzyludzkiej 

 nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się 

w towarzystwie oraz umiejętności prowadzenia 

rozmowy 

 kształtowanie zdolności rozwiązywania konfliktów 

 nabywanie zasad właściwej komunikacji 

 kształtowanie umiejętności aktywnego i 

empatycznego słuchania innych 

Pedagog , wychowawcy, 

nauczyciele przedmiotowi 

5. Kształtowanie 

kultury języka 

  

 utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się 

językiem w mowie i piśmie 

 udział w konkursach literackich, recytatorskich, 

ortograficznych, czytelniczych, lekcje biblioteczne 

 wyjścia do kina, teatru, muzeum, centrów nauki, 

domów kultury 

Wychowawcy, nauczyciele 

języka polskiego, logopeda, 

bibliotekarze 

6. Kształtowanie 

u ucznia postawy 

przynależności 

do środowiska 

szkolnego, 

lokalnego, 

narodowego i 

europejskiego 

Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły, hymnem szkolnym, 

sztandarem: 

 akademia z okazji dnia patrona szkoły 

 pogadanki, dyskusje 

 obchody 20-lecia kanonizacji Świętej Jadwigi 

Królowej  

 nauka hymnu 

  

Współudział w organizacji i udział w uroczystościach 

szkolnych, lokalnych i państwowych: 

 organizowanie apeli, akademii 

 organizowanie imprez szkolnych: np.  Andrzejki, 

Jasełka, Dzień Matki, Dzień Babci 

  

Aktywna praca samorządu uczniowskiego: 

 organizacja wyborów opiekuna samorządu, 

szkolnego rzecznika praw ucznia 

 inicjowanie i udział w akcjach charytatywnych 

 organizacja i udział w akcjach charytatywnych 

 podniesienie roli i wartości wolontariatu  

Wychowawcy, nauczyciel 

muzyki, nauczyciele języka 

polskiego, samorząd 

uczniowski, wychowawcy 



15 

 

 organizacja konkursów i wydarzeń szkolnych 

 redagowanie kolumny samorządu szkolnego w 

gazetce szkolnej 

  

Kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych lokalnych i 

kształtowanie postaw patriotycznych: 

 nauka oraz przypominanie hymnu państwowego 

 udział i pomoc w organizacji spotkań wigilijnych, 

wielkanocnych 

 uczestnictwo w obchodach świąt państwowych, 

np. Święta Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 

Maja 

  

Poznawanie symboli narodowych i kształtowanie nawyku 

okazywania im szacunku: 

 udział w apelach i uroczystościach szkolnych, 

organizowanie wycieczek do miejsc pamięci 

narodowej 

  

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia: 

 zapoznanie ze statutem 

 zapoznanie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania 

 zapoznanie z regulaminem szkoły 

 zapoznanie z programem wychowawczym i 

profilaktyki 
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7. Kształtowanie 

w uczniach 

tolerancji 

 symulowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu 

sposobów kulturalnego wyrażania własnego zdania, 

uważnego słuchania innych 

 poznawanie kultur, religii, tradycji innych 

narodów 

Wychowawcy, pedagog 

8.Ukierunkowanie 

uczuć i emocji 

  

 kształtowanie umiejętności okazywania własnych 

uczuć i emocji 

 nauka kontroli własnych emocji 

 umiejętność budowania właściwych relacji z 

rówieśnikami i otoczeniem 

 zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze 

stresem 

Spotkania z psychologiem, 

pedagogiem szkolnym, 

zajęcia psychoedukacyjne, 

grupy wsparcia, 

9.Rozwiązywanie 

problemów i 

trudnych sytuacji 

 nabywanie postaw asertywnych, nauka 

stosownego używania słowa „nie” jako postawy, 

dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i 

poczucie własnej wartości 

 nabywanie i rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania problemów w grupie 

 rozwijanie umiejętności zachowania się w 

sytuacjach nietypowych/trudnych 

 nabywanie umiejętności akceptacji osób 

niepełnosprawnych, przedstawienie roli integracji 

 wskazywanie sposobów pomagania rówieśnikom 

  

  

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 

  

10. Przestrzeganie 

przepisów 

bezpieczeństwa w 

szkole i poza nią 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego stosowania 

zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie, szkole i 

środowisku: 

 pogadanki, warsztaty, prelekcje, zajęcia w terenie, 

próbne alarmy 

 Kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania w 

sytuacjach zagrożenia: 

 pogadanki, warsztaty, prelekcje, lekcje w terenie, 

próbne alarmy 

Wychowawcy, pielęgniarka 

szkolna, nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

pedagog  
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Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

 udział w kursie pierwszej pomocy 

  

Nabywanie umiejętności w obszarze edukacji 

komunikacyjnej: 

 udział w kursie na kartę rowerową, zdobycie karty 

rowerowej, spotkania z policją, zajęcia w terenie, 

gry symulacyjne 

11. Współpraca z 

rodzicami i 

instytucjami 

wspomagającymi 

szkołę 

Kształtowanie integralnych działań wychowawczych szkoły 

i rodziny: 

 zebrania z rodzicami 

 współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez 

klasowych i szkolnych 

 Wzmacnianie prawidłowego rozwoju intelektualnego, 

emocjonalnego i społecznego: 

 tworzenie opieki i pomocy materialnej dla 

potrzebujących uczniów, działania wolontaryjne- 

akcje charytatywne 

 warsztaty "Książka miniaturowa-moja pasja" 

 współpraca z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej 

Wychowawcy, pedagog  

  

12 Dbamy o 

zdrowie 

Rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska naturalnego: 

 realizowanie edukacji ekologicznej 

 wycieczki do miejsc ochrony pomników przyrody, 

parków narodowych 

 

Diagnozowanie swoich potrzeb, nawyków i kształtowanie 

umiejętności określania ich wpływu na zdrowie.  

 

Promowanie wartości zdrowego stylu życia: 

 pogadanki, dyskusje 

 spotkania z pielęgniarką szkolną 

 wdrażanie do realizacji zadań programu 

profilaktyki 

  

Wychowawcy, nauczyciele 

przyrody 

  

  

  

  

  

  

Nauczyciel wychowania 

fizycznego 
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Doskonalenie sprawności fizycznej 

 udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych sekcjach 

sportowych 

 zajęcia na basenie 

 udział w zawodach sportowych 

  

Aktywne spędzanie wolnego czasu: 

 plansze i reklamy 

 artykuły prasowe i gazetki klasowe, szkolne 

Wychowawcy, opiekun 

samorządu 

  

  

 


