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PROGRAM WYCHOWAWCZY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 im. JÓZEFA GORLACHA 

w RUDZIE 
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1) Motto: 
 

„SZKOŁA TO NASZ WSPÓLNY DOM,  
KREUJEMY WSPÓLNIE ZDROWY TRYB ŻYCIA, 

ODŻYWIANIA, WYCHOWANIA, SZACUNKU I MIŁO ŚCI 
DLA SIEBIE I INNYCH”. 

 
 

2) Misja szkoły: 
 
Jesteśmy szkołą: 

� przygotowującą uczniów do pracy zgodnej z jego możli-
wościami pełnieniem ról społecznych 

� pomagającą dzieciom w pełnym ich rozwoju 
� promującą zdrowy styl życia 
� pomagającą rodzinie w jej trudnych sytuacjach życiowych 
� promującą tradycje i chrześcijańskie wartości 
� wspierającą partnerstwo między rodzicami, szkołą oraz 

społecznością lokalną 
 

3) Cele wychowawcze: 
 

� Dbałość o wszechstronny rozwój ucznia 
� Zapobieganie przestępczości – profilaktyka zagrożeń nie-

dostosowania społecznego 
� Zintegrowane działanie domu, szkoły, kościoła i innych in-

stytucji społecznych na kształtowanie pozytywnych postaw 
uczniów 

� Powinności wychowawcy klasowego 
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1. Kształtowanie 

postaw etyczno 
– moralnych. 

 

 
1. Ukazywanie właści-

wych postaw postępo-
wania. 

2. Promowanie dobra. 
3. Kształtowanie samo-

dzielności, odpowie-
dzialności za siebie i in-
nych. 

4. Kształtowanie pracowi-
tości i rzetelności. 

5. Kształtowanie tolerancji 
wobec innych. 

6. Kształtowanie zasad 
zdrowej rywalizacji. 

7. Uświadamianie odpo-
wiedzialności za wpisy 
na portalach społeczno-
ściowych. 

 

 
Uczeń potrafi: 
- wykorzystać 

wzorce osobowe 
we własnym po-
stępowaniu 

- trafnie dokonuje 
wyborów moral-
nych 

- świadomie i kul-
turalnie wypo-
wiadać się na 
portalach spo-
łecznościowych.  

 

 
- własny przykład 

nauczyciela 
- dyskusje, roz-

mowy 
- film 
- apele 
- powierzanie ról 

społecznych w 
klasie 

- pedagogizacja 
rodziców 

- Ranking osią-
gnięć 

 
- wychowawcy 

klas 
- nauczyciele 

 

 
2. Rozwój fizycz-

ny ucznia. 
 

 
1. Rozwijanie zaintereso-

wań dziecka własnym 
zdrowiem i rozwojem. 

2. Wzbogacanie wiedzy 
nt.zdrowego stylu życia. 

3. Zapobieganie chorobom 
cywilizacyjnym XXI 
wieku. 

4. Uczestnictwo w akcji 

 
- dba o zdrowie  

i wygląd fizycz-
ny 

- zna i stosuje za-
sady higienicz-
nego trybu życia 

- angażuje się  
w różne formy 
aktywności spo-

 
- filmy 
- apele 
- udział w zawo-

dach sporto-
wych 

- zorganizowanie 
„Pikniku profi-
laktycznego” 

- 

 
- opiekun PCK 
- pielęgniarka 
- nauczyciele wf 
- wychowawcy 
- Dyrektor 
- kucharka,  

      intendentka 

 



 4

Cele 
wych. Zadanie Działanie Pożądane  

efekty 
Sposoby  
realizacji 

Odpowie-
dzialni Uwagi 

„Szklanka mleka” oraz 
„Owoce w szkole”. 

5. Zorganizowanie Pikni-
ku Profilaktycznego 
„Pożegnanie lata” – 
propagowanie zdrowe-
go odżywiania. 

6. Współpraca z PSS-E. 
  

łecznej 
- zwraca uwagę na 
właściwe odży-
wianie, znaczenie 
ruchu dla zdro-
wia fizycznego i 
psychicznego 

 
 

 
- pedagogizacja 

rodziców 
- propagowanie 

zdrowej żyw-
ności 

-realizacja zadań 
programów 
PSS-E 

 
3. Przygotowanie 

do życia w spo-
łeczeństwie. 

 

 
1. Rozwijanie zaintereso-

wań. 
2. Praca z uczniem zdol-

nym. 
3. Stwarzanie warunków i 

właściwej atmosfery 
harmonijnego rozwoju. 

 

 
- osiąga umiejętno-
ści zgodnie ze 
swoimi zaintere-
sowaniami i moż-
liwościami 

- osiąga wysokie 
lokaty w konkur-
sach 

 
- prowadzenie  

orientacji za-
wodowej 

- udział w różno-
rodnych kon-
kursach 

- wizyty w wy-
branych insty-
tucjach i zakła-
dach pracy 

 
- wychowawcy 
- rodzice 
- nauczyciele   

      przedmiotów 
 

 

 
4. Dbałość o kultu-

rę osobistą 
ucznia. 

 

 
1. Zwracanie uwagi na 

odpowiedni strój szkol-
ny i wygląd. 

2. Wpajanie poszanowania 
mienia. 

 

Uczeń dba: 
- o swój wygląd 

zewnętrzny, hi-
gienę osobistą  
i strój szkolny 

- kulturalnie odnosi 
się do innych 

- nie niszczy mienia 
 

- pogadanki 
- apele 
- filmy 

 
- nauczyciele 
- wychowawcy 
- pracownicy ob-

sługi 
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Cele 
wych. Zadanie Działanie Pożądane  

efekty 
Sposoby  
realizacji 

Odpowie-
dzialni Uwagi 

 
5. Bezpieczeństwo 

uczniów. 
 

 
1. Współodpowiedzialność 

za bezpieczeństwo. 
2. Zapewnienie opieki w 

czasie przerw i wycie-
czek szkolnych. 

3. Zorganizowanie dwa 
razy w roku spotkania z 
policjantem. 

4. Uświadamianie zagro-
żeń wynikających z 
niewłaściwego korzy-
stania z zasobów inter-
netowych. 

 

 
- bezpiecznie spę-

dza wolny czas 
- zna zasady ruchu 

drogowego 
- umie zachować 

się w przypadku 
kontaktu z 
przedmiotami 
toksycznymi, ła-
twopalnymi  
i niewypałami 

-uczestniczy  
w spotkaniach  
z policjantem 

- wie jak bezpiecz-
nie korzystać  
z Internetu  

- pogadanka 
- rozmowy 
- filmy 
- propagowanie 

różnorodnych 
gier i zabaw 
towarzyskich 

- lekcje poglądo-
we w terenie 

- testy, quizy na 
temat ruchu 
drogowego 

- egzamin na kar-
tę rowerową 

- przeprowadze-
nie szkolenia 
przez ratowni-
ków Pogotowia 
Ratunkowego 
nt. zasad udzie-
lania pierwszej 
pomocy. 

 
- dyrektor 
- rodzice 
- nauczyciele 
 

 

 
6.  Kształtowanie 

postaw patrio-
tycznych.  

 

 
1. Rozwijanie szacunku do 

tradycji oraz symboli 
narodowych. 

2. Poznanie miejsc pamię-
ci narodowej oraz wy-
darzeń  

 
- ma poczucie 

przynależności 
do narodu i śro-
dowiska 

- zna i szanuje 
symbole narodo-

 
- akademie pa-

triotyczne 
- Święto Szkoły 
-  prezentacje 
- rozmowy 
- pogadanki 

 
- wychowawcy 
- nauczyciel histo-

rii 
- Dyrektor 
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Cele 
wych. Zadanie Działanie Pożądane  

efekty 
Sposoby  
realizacji 

Odpowie-
dzialni Uwagi 

z nimi związanych. 
3. Poszerzanie wiedzy na 

temat bohaterskich lo-
sów Ojczyzny, ludzi 
związanych z naszą 
miejscowością. 

4. Kontynuowanie współ-
pracy z Instytutem Pa-
mięci Narodowej od-
dział  w Rzeszowie oraz 
grupą rekonstrukcji hi-
storycznej. 

 

we 
- zna postać patrona 

szkoły Józefa 
Gorlacha 

- wie, kim byli Żoł-
nierze Wyklęci 

- spotkania z 
przedstawicie-
lami IPN i grup 
rekonstrukcji 
historycznej. 
i kombatantami 

 

 
7.  Ochrona  
środowiska. 

 

 
1. Rozbudzanie zaintere-

sowań przyrodniczych. 
2. Zwracanie uwagi na za-

grożenia wynikające z 
zanieczyszczeń środo-
wiska. 

3. Kształtowanie nawy-
ków proekologicznych. 

4. Wdrażanie do właści-
wego segregowania od-
padów  
z gospodarstwa domo-
wego. 

 

 
- uczeń zna pro-

blematykę 
ochrony środowi-
ska 

- rozumie potrzebę 
jej ochrony 

- widzi celowość 
ogólnopolskich 
akcji ekologicz-
nych 

- dba o zieleń wo-
kół szkoły 

- potrafi segrego-
wać odpady 

 

 
- udział w akcji 
„Sprzątanie 
Świata”, „Dzień 
Ziemi” 
- udział w akcji 
zbierania nakrę-
tek, makulatury 
i zużytych bate-
rii 
- udział  
w konkursach o 
tematyce ekolo-
gicznej 
- filmy 
- gry 

 
- opiekun LOP 
- wychowawcy 
- nauczyciel przy-

rody 
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Cele 
wych. Zadanie Działanie Pożądane  

efekty 
Sposoby  
realizacji 

Odpowie-
dzialni Uwagi 

- pogadanki 
- wizyty w le-
śniczówce 
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1. Zapobieganie 

przestępczości  
i niedostoso-
waniu społecz-
nemu. 

 

1. Rozpoznanie niedostoso-
wania społecznego w śro-
dowisku ucznia. 

2. Wczesne reagowanie na 
zaburzenia w zachowa-
niu: kłamstwa, kradzieże, 
wagary, ucieczki, agresje  
w stosunku do innych 
osób. 

3. Uświadomienie szkodli-
wości skutków używania 
alkoholu, tytoniu, narko-
tyków, dopalaczy 

4. Uświadomienie zagrożeń 
wynikających z nałogo-
wego korzystania z kom-
putera i telewizji. 

5. Uczenie (trenowanie) za-
chowań  
w sytuacjach presji rówie-
śników i otoczenia. 

6. Promowanie różnych 
form spędzania wolnego 
czasu. 

 
 
 
 
 
 

 
- przyjmuje asertyw-

ną postawę  
i umiejętnie doko-
nuje wyboru 

- potrafi odmówić 
osobom namawia-
jącym do nałogu 

- ukazuje i promuje 
dobro 

- bierze udział  
w grach, zabawach 
sportowych, wy-
cieczkach 

- dokonuje właści-
wego wyboru pro-
gramów telewizyj-
nych, gier kompu-
terowych  
i stron WWW 

 
- wywiady  

w domu 
- rozmowy 
- programy profi-

laktyki 
- udział w zaję-

ciach profilak-
tycznych 

- pedagogizacja 
rodziców 

 

 
- dyrektor szkoły 
- wychowawcy 
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Cele 
wych. Zadanie Działanie Pożądane  

efekty 
Sposoby  
realizacji 

Odpowie-
dzialni Uwagi 
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1. Tradycje 

 i obyczajowość. 
 

 
1. Kultywowanie ceremo-

niału szkolnego. 
2. Patron szkoły jako wzór 

do naśladowania. 
3. Samoocena i ocena 

uczniów. 
 

 
- angażuje się w 
życie szkoły 

- potrafi obiektyw-
nie ocenić postę-
powanie swoje  
i kolegów 

 
- informacje na 

lekcjach 
j.polskiego, hi-
storii i  biblio-
tecznych 

- zgaduj zgadula 
- działanie SU 
- pogadanki 
- wykonywanie 

emblematów 
patriotycznych 

 
- nauczyciel bi-

bliotekarz 
- opiekun SU 
- wychowawcy 

 

 
2. Współpraca  

z rodzicami – 
wspieranie 
funkcji wycho-
wawczej rodzi-
ny. 
 

 
1. Integrowanie wycho-

wawczych działań szko-
ły  
i rodziny. 

2. Prowadzenie różnych 
form kontaktów z ro-
dzicami. 

3. Angażowanie rodziców 
do prac na rzecz szkoły. 

4. Wskazywanie instytucji 
pomocy rodzinie. 

5. Pomoc dzieciom z ro-
dzin o trudnej sytuacji 
materialnej i z rodzin 
patologicznych. 

6. Umożliwianie rodzicom 

 
- szkoła otwarta 
- angażowanie się 

rodziców w pracę 
szkoły 

- pomoc finansowa  
i rzeczowa 

- rodzice znają re-
gulaminy, plany  
i programy 
szkolne 

- dobra współpraca 
rodziców z wy-
chowawcą 

 
- kontakty indy-

widualne, tele-
foniczne 

- udział rodziców 
w spotkaniach 
ogólnych 

- prelekcje dla 
rodziców 

- udział rodziców 
w organizowa-
nych uroczy-
stościach 

- pozyskiwanie 
funduszy od 
sponsorów 

- podziękowania 

 
- Dyrektor 
- nauczyciele 
- rodzice 
- wychowawcy 
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Cele 
wych. Zadanie Działanie Pożądane  

efekty 
Sposoby  
realizacji 

Odpowie-
dzialni Uwagi 

obserwowania dziecka 
na zajęciach szkolnych. 

7. Zapoznanie ze Statutem 
Szkoły, programami, 
planami i regulaminami 
pracy szkoły. 

 

dla rodziców 
najbardziej za-
angażowanych 
w życie szkoły 

- pedagogizacja 
rodziców 

 
3. Budowanie 

więzi ze spo-
łecznością lo-
kalną . 

 

 
1. Rozwijanie zaintereso-

wań przeszłością okoli-
cy. 

2. Organizacja i udział w 
uroczystościach środo-
wiskowych. 

3. Poznanie ludzi zasłużo-
nych. 

 

 
- uczeń zna miej-

scowe tradycje 
- rozsławia imię 

szkoły w środo-
wisku 

 

 
- wycieczki 
-uroczystości 
środowiskowe 

- rozmowy 

 
- nauczyciele 
- Dyrektor 

 

 
4. Wychowanie  

w duchu kato-
lickim. 

 

 
1. Kształtowanie wrażli-

wości na ludzką biedę 
zarówno moralną jak i 
materialną. 

2. Kształtowanie umiejęt-
ności przezwyciężania 
wszelkich trudności ży-
ciowych, sytuacji stre-
sowych, zagrożeń. 

 

 
- formowanie su-

mienia i zdrowej 
ambicji 

- uczciwość  
i otwartość na 
problemy współ-
czesnego świata 

- pomoc bliskim 
- dostrzeganie  

w sobie wad i za-
let 

 
- uczestnictwo w 

lekcjach religii, 
pielgrzymkach, 
wycieczkach 

- udział w reko-
lekcjach wiel-
kopostnych 

- akcje charyta-
tywne 

 
- Dyrektor 
- katecheta 
- wychowawcy 
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Cele 
wych. Zadanie Działanie Pożądane  

efekty 
Sposoby  
realizacji 

Odpowie-
dzialni Uwagi 

- postępowanie wg. 
Dekalogu 

- akceptowanie sie-
bie i innych 
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1. Powinności na-

uczyciela – wy-
chowawcy. 

 

 
1. Wychowawca budujący 

zespół klasowy i wdra-
żający uczniów do peł-
nienia ról społecznych. 

 

 
- umiejętne kon-

struowanie 
szkolnych pro-
gramów wycho-
wawczych zgod-
nie z poznanymi 
problemami i po-
trzebami 

- umiejętność wy-
boru właściwego 
dla siebie pro-
gramu działania 

 

 
- prześledzenie 

dokumentacji 
ucznia 

- wywiad z rodzi-
cami 

- wybór właści-
wych metod 

 
- wychowawcy 
- rodzice 

 

 
2. Obowiązki 

nauczyciela – 
wychowaw-
cy. 

 

 
1. Wychowawca jako oso-

ba pomagająca rodzi-
com w wychowaniu 
dzieci. 

 

 
- umiejętność 

 uświadamiania 
rodzicom, że ma-
ją decydujący 
wpływ na kształ-
towanie postaw 
swoich dzieci 

 

 
- kontakty telefo-

niczne 
- spotkania indy-

widualne i 
ogólne 

 
- wychowawcy 

 

 
2. Wychowawca jako oso-

 
- umiejętność orga-

 
- nawiązanie au-

 
- nauczyciele 
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Cele 
wych. Zadanie Działanie Pożądane  

efekty 
Sposoby  
realizacji 

Odpowie-
dzialni Uwagi 

ba planująca potrzeby 
wychowawcze oraz 
sprawdzająca efekty 
własnej pracy. 

 

nizowania spo-
tkań ze swoimi 
uczniami upły-
wających w at-
mosferze ser-
deczności i do-
brej komunika-
tywności 

- umiejętność two-
rzenia sytuacji, 
która pozwala 
uczniowi do-
świadczyć, że 
nauczyciel jest 
częścią klasy 

 

tentycznego 
porozumienia 
ze swoimi pod-
opiecznymi 

- stosowanie róż-
norodnych me-
tod i technik 

- tematyczne 
rozmowy 

- psychodrama 
- zabawy integra-

cyjne 

przedmiotów 
 

 
 


