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                                               „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, 
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.
                                                                                                                            Jan Paweł II


1. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
 
       Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne
dokumenty:
	Konstytucja RP

Ustawa o Systemie Oświaty
Karta Nauczyciela
Konwencja Praw Dziecka
Podstawa Programowa
Statut Szkoły

2. ROLA SZKOŁY W PROCESIE WYCHOWANIA DZIECI

	Wychowanie i jego rola


       Wychowanie to długotrwały proces podczas którego kształtuje się osobowość ucznia tak, by możliwe stało się odpowiedzialne kreowanie własnego życia, a tym samym życia społecznego. Wychowanie ma rozwijać dobro, a jednocześnie uczyć, jak przeciwstawiać się    i zwalczać zło w sobie samym i otaczającym świecie.
       W procesie wychowania dokonuje się internalizacja określonego systemu wartości: sprawiedliwość, uczciwość, tolerancja, rzetelne wykonywanie swych obowiązków, troska 
o wspólne dobro, poszanowanie godności osobistej. Ich kształcenie łączy się z wytworzeniem u dzieci i młodzieży norm postępowania określających społecznie akceptowany sposób zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

 2.2. Cele wychowania

    1. Cele rozwoju fizyczno – zdrowotnego

	Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności.

Poznawanie sposobów zapobiegania chorobom i różnym uzależnieniom.
Kształcenie umiejętności prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego.
Wyrabianie nawyków higienicznych.
	Propagowanie zdrowego trybu odżywiania.
	Propagowanie postawy proekologicznej.
	Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych a , a także gotowość do współdziałania w tym zakresie.
Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.

    2. Cele rozwoju zmysłowego

	Wyostrzenie zmysłów.

Kształcenie umiejętności obserwacji.
Ćwiczenie pamięci.
Umiejętność koncentracji i zdolności kojarzenia.
Kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny.
Poznawanie dorobku kultury narodowej.
Kształtowanie empatii oraz indywidualności drugiego człowieka.

3.Cele rozwoju emocjonalno – moralnego i duchowego

	Poznawanie własnej sfery uczuciowej.

Umiejętność okazywania uczuć.
Kształcenie umiejętności opanowania emocji i odpowiedzialności za własne czyny.
Uczenie tolerancji i szacunku, umiejętność prowadzenia dialogu z innymi ludźmi.

     4. Cele rozwoju intelektualnego

	Rozwijanie zainteresowań, umiejętności, organizacji uczenia się, zmiłowania do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem.

Umożliwienie uczniom wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez udział w konkursach itp.
Kształtowanie umiejętności uczenia się, gromadzenia, segregowania  i weryfikacji zdobytych informacji.

	Cele rozwoju społecznego


	Kształcenie umiejętności prawidłowych interakcji międzyludzkich oraz umiejętności współdziałania w grupie.

Rozwijanie aktywności społecznej w środowisku.
Wdrażanie do podejmowania działań animatora we własnym środowisku rówieśniczym i doskonalenie umiejętności pełnienia przypisanych ról społecznych.
Kształcenie odpowiedzialności za środowisko społeczne i przyrodnicze.
Rozwijanie szacunku do symboli narodowych i religijnych.
Wdrażanie do obserwowania i rozumienia ważnych wydarzeń z życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie, kształtowanie i wspieranie postawy tolerancji.
	Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole.
	Wdrażanie do oceniania wydarzeń zagrażających życiu i ujmowaniu ich  w związki przyczynowo – skutkowe.

	Cele wychowania do życia w rodzinie


	Przygotowanie do rozwiązywania i pokonywania trudności okresu dorastania.
	Kształtowanie umiejętności pielęgnowania relacji rodzinnych.
	Pomoc we właściwym przeżyciu okresu dojrzewania.

Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości.
Tworzenie klimatu szacunku dla koleżeństwa, przyjemni, miłości.
Wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią.
Współpraca z rodzicami w rozwoju prawidłowych relacji między nimi,  a dzieckiem.

	Cele w zakresie wychowania czytelniczego i medialnego


	Zapoznawanie z formami i podstawowymi pojęciami komunikatów medialnych oraz umożliwienie uczniom poznania rzeczywistości za pomocą mediów.

Uczenie krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych .
Kształcenie umiejętności rozpoznawania kodów i języków poszczególnych mediów, zachęcanie uczniów do samodzielnego poszukiwania.
Wyrabianie u uczniów nawyku sięgania po książkę jako wytworu kultury, myśli           i słowa.
	Wyrabianie u uczniów umiejętnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.



ZADANIA SZKOŁY, NAUCZYCIELI I RODZICÓW W REALIZACJI PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO 

Planując zadania programu wychowawczego szkoły analizowaliśmy przede wszystkim potrzeby uczniów i rodziców. Źródłem informacji dla nas jest  diagnoza środowiska, poprzez rozpoznanie problemów. Problemów: szkoły, uczniów, rodziców środowiska lokalnego. Narzędziami diagnozującymi problemy były:
	obserwacja uczniów

wywiad z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami
analiza relacji interpersonalnych w klasach za pomocą ankiet
analiza dokumentów
ankiety dla rodziców


	  Zadania szkoły


	pojmowanie szkoły jako środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego                (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnymi duchowym)

kształtowanie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym     i społecznym
poszukiwanie, odkrywanie i dążenie do osiągania wielkich celów życiowych                i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie
przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie  i w Europie 


	 Zadania wychowawcy


	poznawanie uczniów oraz ich środowiska (rozmowy, zebrania z rodzicami, ankiety)

poznawanie sytuacji materialnej, rodzinnej ucznia (np. obserwacja, wywiad, wizyty domowe)
udzielanie wszechstronnej pomocy (organizowanie samopomocy, współpraca                z pedagogiem szkolnym, występowanie o pomoc socjalną, kierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)
	zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły i kształcenie odpowiednich zachowań dotyczących bezpieczeństwa ( obserwacja, rozmowy)
	czuwanie nad zachowaniem (regulamin, obserwacja, rozmowy, kontakt                        z  rodzicami, pedagogiem, policją)
interesowanie się postępami w nauce (kontrola, kontakt z nauczycielami, techniki uczenia się, wzajemna pomoc)
egzekwowanie praw ucznia od nauczycieli i rodziców (rozmowy w razie konieczności)
egzekwowanie obowiązków ucznia wobec innych (przydział zadań w klasie, omówienie, ewaluacja)
integracja uczniów jako zespołu (wycieczki, imprezy)
obrona interesów klasy na forum szkoły (Rada Pedagogiczna, rozmowy                        z dyrektorem)
organizowanie życia pozalekcyjnego (wycieczki, dyskoteki, ogniska, teatr, kino)
wyzwalanie aktywności
kształtowanie postaw (samodzielności, odpowiedzialności, tolerancji, patriotyzmu)
pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie, szukanie kompromisów, opieranie się naciskom otoczenia itp.)
rozwijanie inteligencji emocjonalnej
	propagowanie zdrowego trybu odżywiania i wyrabianie nawyków higienicznych
	poznanie własnej sfery uczuciowej

rozpoznawanie emocji u innych
kierowanie emocjami, wdrażanie do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów        i problemów
kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji


3.3.  Zadania nauczycieli

	dbanie o harmonijny i wszechstronny   rozwój ucznia
	zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły i kształcenie odpowiednich zachowań dotyczących bezpieczeństwa ( obserwacja, rozmowy)
	kształtowanie atmosfery dobrej pracy zespołu klasowego

motywowanie uczniów i stwarzanie sytuacji do  ciągłego rozwoju  i pracy nad sobą
współdziałanie z wszystkimi nauczycielami w zakresie działań wychowawczych
utrzymywanie współpracy z rodzicami i wspieranie ich w procesie wychowawczym 
uczenie samodzielności i odpowiedzialności
przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie
mobilizowanie uczniów do nauki stosując różne formy i metody pracy


3.4.  Zadania rodziców

	zapewnienie dziecku godnych warunków życia i nauki

kształtowanie umiejętności przebywania z innymi
wychowywanie dziecka w duchu szacunku, tolerancji w stosunku do rówieśników
      i dorosłych
	wpajanie poszanowania mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury

współpraca z nauczycielem w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka
systematyczny kontakt z nauczycielami
współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych
aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów własnej klasy                      i problemów szkolnych
	pielęgnowanie relacji rodzinnych
	kształtowanie własnego wizerunku szkoły i nauczyciela












WARTOŚCI PREFEROWANE W DZIAŁANIU WYCHOWAWCZYM   

          Przewodnią ideą szkoły podstawowej jest dobro ucznia, zapewnienie mu  takich warunków, aby szkoła była dla niego  przyjazna i bezpieczna. Uczeń prawidłowo funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych. Będziemy zatem dążyć, aby absolwent naszej szkoły był: 

samodzielny,
ciekawy świata,
odpowiedzialny,
prawy,
otwarty,
tolerancyjny,
świadomy własnej wartości,
świadomym obywatelem  i patriotą

   


















REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH
W  KLASACH I - III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ















Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej,
polskiej i europejskiej 
Cele
Sposoby realizacji
Osoba odpowiedzialna
Termin realizacji
Uwagi
Poznawanie historii szkoły i jej ceremoniału.
Zapoznanie z kroniką szkoły i jej tradycjami (Złożenie ślubowania, historia patrona szkoły,  sztandar szkoły i jego symbolika, nauka śpiewu hymnu szkoły, udział w tzw. „Kwiecinkach”) 
wychowawcy klas I-III, nauczyciele
wrzesień
październik
kwiecień
 
Uczestnictwo i współudział w tworzeniu uroczystości szkolnych.
Przygotowanie apeli, akademii, konkursów,  wycieczek, zabaw okolicznościowych.
Nauczyciele klas I-III, rodzice
cały rok
 
Pomoc koleżeńska.
Zbiórka odzieży i produktów żywnościowych dla dzieci potrzebujących.
Włączanie uczniów do aktywnej pomocy kolegom mającym trudności w nauce.
Wychowawcy klas I-III, rodzice, uczniowie, pedagog, nauczyciel świetlicy

cały rok
 
Znajomość Kodeksu Ucznia, poznanie obowiązków i praw uczniów.
Zapoznanie z istniejącym Kodeksem Ucznia. Dokonywanie jego ewaluacji.
Tworzenie regulaminów klas.
wychowawcy klas I-III, pedagog, uczniowie
cały rok
 
Kształtowanie pożądanych postaw patriotycznych (symbole i święta narodowe)
Nauka hymnu państwowego i szkolnego. Zachowanie właściwej postawy.
Pogadanki i dyskusje na temat symboli i świąt narodowych z wykorzystaniem zdobytych przez uczniów materiałów. Wystawy prac uczniów.
Właściwy strój szkolny na uroczystości szkolne: akademie, apele.

nauczyciele 
klas I-III,
cały rok
 
 
 
 
“ Jestem Europejczykiem- poznaję Europę”.
Redagowanie klasowych gazetek europejskich (ściennych) – symbole, pojęcia, główne informacje, ciekawostki. 
Zapoznanie ze środkami płatniczymi  
      w Europie.
	Gromadzenie indywidualnych wkładów oszczędnościowych w Szkolnej Kasie Oszczędności



wychowawcy klas I-III,
 

nauczyciel bibliotekarz 

czerwiec

czerwiec

cały rok
 



Promocja zdrowia i ochrony środowiska
Cele 
Sposoby realizacji 
Osoba odpowiedzialna 
Termin
Uwagi
Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotno-higienicznych.
	spotkania z  pielęgniarką

	pogadanki na zajęciach zintegrowanych.

	wspólne drugie śniadanie

kontrola zmiany obuwia
projekcje filmów o tematyce zdrowotnej
	udział w programie ,,owoce w szkole”
oraz ,,mleko w szkole”
wychowawcy klas I-III,


pedagog

cały rok
 
Przekonanie o szkodliwości używek (alkohol, nikotyna, narkotyki).
	pogadanki na zajęciach zintegrowanych

	wykonanie plakatów dotyczące szkodliwości w/w. używek

udział w przedstawieniach teatralnych z profilaktyki

wychowawcy klas I-III

pedagog 
cały rok

Promowanie aktywnego trybu życia.
	Ferie na sportowo, bezpiecznie i wesoło

wycieczki piesze, rowerowe
zajęcia w czasie  ferii zimowych (realizacja uzależniona od pozyskanych środków)
Szkolny Dzień Sportu
wychowawcy klas I – III

styczeń
kwiecień –maj
czerwiec
 
Uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego. Propagowanie problematyki związanej z ochrona środowiska
	segregacja śmieci (zbiórka puszek 

i korków)
	wykonanie plakatów, utworzenie kącika przyrodniczego w klasie

przygotowanie inscenizacji na obchody Dni Ziemi 
pogadanki, zajęcia ekologiczne
 spektakle teatralne o tematyce  ekologicznej
quizy, krzyżówki
wychowawcy klas I - III,
 
wrzesień

kwiecień

cały rok
 
Kształtowanie właściwego stosunku do ptaków i zwierząt.
	Poznawanie ciekawostek z życia ptaków

i zwierząt 
	scenki dramowe propagujące właściwy stosunek do zwierząt domowych 

zbiorowe  redagowanie listu do właściciela porzuconego psa

	spotkanie z leśniczym Nadleśnictwa Radziwiłłów
	przygotowanie i zamontowanie karmników wokół budynku szkoły

systematyczne dokarmianie ptaków zimą
	zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska 
wychowawcy klas I-III, uczniowie




pomoc Nadleśnictwoa Radziwiłłów
 
cały rok

w miarę potrzeb


marzec

 
 
 
 
 
Uświadomienie pozytywnego wpływu życia wśród zieleni na samopoczucie
	Pielęgnacja roślin doniczkowych, 

Troska o tereny zielone przed szkołą
nauczyciele wychowawcy
cały rok
 
Współpraca rodziców ze szkołą
Cele szczegółowe
Sposoby realizacji
Osoba odpowiedzialna
Termin realizacji
Uwagi
Tworzenie przyjaznej atmosfery na spotkaniach z rodzicami
·	wprowadzanie nowych form spotkań  rodzicami, propagowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i medycyny poprzez spotkania z kompetentnymi osobami
·      zajęcia w kręgu,
·     spotkania podczas „ Dni Otwartych” 
·     prezentacja osiągnięć klasy  na wystawce szkolnej po pierwszym semestrze roku szkolnego
wychowawcy klas I-III, 
Przez cały rok szkolny wg ustalonego harmonogramu lub zależnie od potrzeb klasy
 
Rozwiązywanie zaistniałych problemów.
	Wywiady środowiskowe 

Spotkania indywidualne z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, nauczycielem,  religii, jęz. angielskiego
· Rozmowy, dyskusje, prelekcje.
wychowawcy klas I-III

W miarę potrzeb i zgodnie ze szkolnym kalendarzem.

Aktywny udział rodziców w życiu klasy i szkoły.
	Opracowanie planów wychowawczych w klasach, 

Pomoc w organizowaniu: wycieczek, biwaków, prelekcji, uroczystości i imprez klasowych oraz szkolnych, zawodów sportowych itp.. 
Dyżury rodziców w czasie zabaw okolicznościowych
Dni otwarte dla rodziców – udział rodziców w zajęciach zintegrowanych uczniów.
Organizacja ogniska dla dzieci i rodziców
Włączenie rodziców do prac remontowych na rzecz klasy
Poszukiwanie sponsorów dla szkoły wśród rodziców 
Propagowanie wśród rodziców wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz medycyny poprzez spotkania z kompetentnymi osobami.
wychowawcy klas I-III
 rodzice
 
 wychowawcy klas I-III
rodzice

nauczyciele klas I – III

nauczyciele, pedagodzy nauczyciele , pedagog szkolny
wrzesień
cały rok




październik lub czerwiec
 

Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się
Cele
Sposoby realizacji
Osoba odpowiedzialna
Termin 
Uwagi
Stosowanie zwrotów grzecznościowych
pogadanki, scenki dramowe, odwołanie do tekstów literackich
rodzice, nauczyciele
cały rok
 
Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych
wycieczki, wyjścia do kina, teatru, 
pogadanki, scenki rodzajowe, ćwiczenia praktyczne
lekcje muzealne w Zamku Królewskim w Warszawie
przedstawienia teatralne prezentowane przez artystów na terenie szkoły
spotkania z policjantem lub instruktorem nauki jazdy – pogadanka mająca na celu wyrabianie nawyku właściwego korzystania z jezdni
nauczyciele klas I-III, rodzice,pedagog przy współpracy  z funkcjonariuszem policji lub instruktorem nauki jazdy
cały rok
 
Okazywanie szacunku wobec symboli narodowych , religijnych .i szkolnych
	apele, wycieczki do miejsc pamięci narodowej, kościołów, na cmentarze

· udział w uroczystościach szkolnych,   religijnych, udział w obchodach rocznicy śmierci patrona szkoły
nauczyciele klas 
I-III, rodzice
katecheci
cały rok
 
Właściwe zachowanie w stosunku do dorosłych i kolegów.
	pogadanki 

inscenizacje 
konkursy 
zasady fair- play podczas zabaw i gier zespołowych
nauczyciele klas 
I-III, rodzice
cały rok
 
Poszanowanie mienia własnego i społecznego.
	akcje porządkowe na terenie klasy i szkoły

dbałość o własne przybory szkolne i sprzęt szkolny 
zasady i kultura korzystania z biblioteki szkolnej – lekcje biblioteczne
kształtowanie umiejętności dialogu 
i współdziałania dzieci z klas I-III
nauczyciele klas 
I-III 

nauczyciel bibliotekarz

cały rok
 
Dbałość o własny wygląd i higienę osobistą.
	spotkania z pielęgniarką 

strój właściwy do okoliczności 
kontrola zmiany obuwia
	udział w konkursach tematycznych

Pielęgniarka
wychowawcy klasI-III
samorząd szkolny
cały rok
 
Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole.
	organizowanie przyjęć i uroczystości w klasie dla rodziców i zaproszonych gości

scenki rodzajowe 
spotkania integracyjne
wychowawcy klas I-III, rodzice
cały rok
 

Właściwa komunikacja międzyludzka i umiejętne korzystanie z mediów.
 
	scenki rodzajowe w oparciu o literaturę 

pogadanki 
	poznanie zasad korzystania z publicznego aparatu telefonicznego
	 zasady pracy z komputerem – bezpieczeństwo w sieci
redagowanie listów, życzeń okolicznościowych i pism użytkowych 
umiejętne wykorzystanie programów telewizyjnych i multimedialnych
poznanie i czytanie czasopism dziecięcych (korzystanie z czytelni)
nauczyciele klas 
I-III, rodzice





bibliotekarka
cały rok

Dbałość o czystość i poprawność języka ojczystego.
	opanowanie techniki pisania i czytania 

uwrażliwienie na poprawność językową w mowie i piśmie
częste stosowanie zwrotów grzecznościowych
konkursy literackie, recytatorskie, czytelnicze itp.
udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim
nauczyciele klas 
I-III



nauczyciel bibliotekarz
 
 
cały rok

Troska o bezpieczeństwo
Cele szczegółowe
Sposób realizacji
Osoba odpowiedzialna
Termin realizacji
Uwagi
Zachowanie bezpieczeństwa na lekcjach i na przerwach.
	Regulamin zachowania się w pracowni informatycznej. 

Regulamin zachowania się na sali gimnastycznej i boisku. 
Nauka zasad asekuracji podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych 
Regulamin zachowania się w czasie przerw międzylekcyjnych
Pogadanki i spotkania na temat działań przeciwko agresji i  przemocy.
p. E. Trociuk
nauczyciele w-f  
wychowawcy klas I -III
pedagog, wychowawcy klas I-III
wrzesień
wrzesień
cały rok
cały rok
wrzesień
cały rok
 
Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami.
	Spotkanie z przedstawicielem Policji (Ruch Drogowy). 

Zaopatrzenie uczniów klas pierwszych w odblaski 
Poznanie zasad ruchu drogowego oraz podstawowych znaków drogowych (wychowanie komunikacyjne). 
Konkurs znajomości przepisów ruchu drogowego. 

pedagog, wychowawcy klas I-III
 
policjant- dzielnicowy
wychowawcy klas młodszych
cały rok
październik


listopad

Poznawanie ucznia i zapewnienie mu pomocy pedagogicznej, psychologicznej, zdrowotnej a także materialnej
Cele szczegółowe
Sposób realizacji
Osoba odpowiedzialna
Termin realizacji
Uwagi
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych.
	Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. 

Ankiety. 
Wizyty domowe. 
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami, policją, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi.
wychowawcy klas I-III,
 pedagog, 
rodzice
cały rok
 
Integracja zespołów klasowych z wychowawcami.
	Spotkanie przy herbacie po ślubowaniu pierwszoklasistów

Biwaki, wycieczki, zielone szkoły 
Zajęcia integracyjne z wychowawcami, pedagogiem 
Imprezy okolicznościowe (andrzejki, mikołajki, klasowa wigilia, zabawa choinkowa itp.)
wychowawcy klas pierwszych,
rodzice, pedagog
wychowawcy klas I-III
 
wychowawca
październik
cały rok
 
Opieka nad uczniami mającymi problemy w pisaniu i czytaniu.
	Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna. 

Prowadzenie zajęć w ramach art.42
Pomoc koleżeńska.
Pedagog, PPP
nauczyciele klas I-III


cały rok
 

Opieka nad uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
	Rozmowy z uczniem, rodzicami, kuratorem. 

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna. 
Pogadanki. 
Programy profilaktyczne.
Zebrania z rodzicami. 
	Spotkania z dzielnicowym

	Stosowanie środków zaradczych wobec uczniów wagarujących i agresywnych: upomnienie, rozmowy z rodzicami (porady, konsultacje)



wychowawcy klas I-III, pedagog
pedagog
pedagog

dyrektor  szkoły, pedagog, psycholog, wychowawcy 


cały rok

w miarę potrzeb
 
Korygowanie wad postawy, wzroku, wymowy.
	Wdrażanie zasady utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Zapewnienie możliwości kontroli prawidłowej postawy przez specjalistów 
Skierowanie uczniów do logopedy. 
Skierowanie do okulisty. 
Dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci. 
Rozmowy z rodzicami.
nauczyciele klas I-III,  rodzice
pielęgniarka, lekarz 
z-ca dyrektora 
K. Wychowaniec, konserwator

cały rok
 
Rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów.
	Obserwacja ucznia. 

Wywiady środowiskowe. 
Wizyty domowe. 
Konsultacje z pracownikami socjalnymi GOPS-u. 
Akcje charytatywne (zbiórka odzieży, zabawek, przyborów).
Wyprawka szkolna, stypendia.
wychowawcy klas I-III

pedagog
nauczyciele klas I-III, opiekun PCK

cały rok
 
Wdrażanie uczniów do samorządności
Cele szczegółowe
Sposób realizacji
Osoba odpowiedzialna
Termin realizacji
Uwagi
Organizacja życia kulturalnego w szkole
Andrzejki; Mikołajki
Choinka – zabawa karnawałowa: konkurs na najładniejszą maskę lub przebranie;
	Pierwszy Dzień Wiosny 

Dzień Dziecka; 
	Spotkanie Bożonarodzeniowe, Kwiecinki

wychowawcy klas I-III, samorząd
dyrektor , opiekun samorządu
rodzice
 
listopad
styczeń
marzec 1 czerwca
 
Wyrabianie poczucia przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
	Pomoc dzieciom naszej szkoły z rodzin 

       w trudnej sytuacji materialnej
	Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

	Uczestnictwo w ogólnopolskich i regionalnych akcjach pomocy chorym dzieciom

pedagog 
wychowawcy klas I-III
pedagog, psycholog, rodzice
 
cały rok
styczeń

cały rok
 
Zapoznanie z prawami dzieci
Pogadanka
Przeprowadzenie wyborów do samorządu klasowego
	Zapoznanie dzieci z kartą praw dziecka i instytucjami pomagającymi dzieciom na całym świecie




wychowawcy klas II i III
wychowawcy klas I-III
wychowawcy klas 

cały rok

wrzesień
cały rok







Rozwój zainteresowań kulturalno - artystycznych i sportowych
Cele szczegółowe
Sposób realizacji
Osoba odpowiedzialna
Termin realizacji
Uwagi
Doskonalenie umiejętności sportowych i wyobraźni twórczej ucznia, stwarzanie mu możliwości form realizacji własnych potrzeb, a także zachęcanie go do promowania samego siebie 
	konkursy recytatorskie 

	lekcje biblioteczne 

konkursy czytelnicze
konkurs systematycznego oszczędzania w SKO
	lekcje muzyczne prowadzone przez WAG-ART. Łódź 

	dekoracje, wewnątrzszkolne  wystawy plastyczne , konkursy plastyczne

	uczestnictwo w życiu kulturalnym poza szkołą ( wyjścia do kina, teatru, wyjazdy do muzeum itp..)

	udział w przeglądach organizowanych przez szkolne i pozaszkolne instytucje kulturalne (np. GOK w Puszczy M.)

	Zawody sportowe

	Szkolny Dzień Sportu
	Zajęcia z dziećmi uzdolnionymi w ramach art.42

 wychowawcy klas I-III
nauczyciel bibliotekarz

 
 
 
nauczyciele nauczania zintegrowanego

bibliotekarze nauczyciele w- f nauczyciele klas I-III
 maj
 
 
 

cały rok szkolny odpowiednio
do 
napływających propozycji 
konkursów

 





















Realizacja zadań wychowawczych w klasach IV-VI













Troska o bezpieczeństwo
Cele szczegółowe
Sposoby realizacji
Osoba odpowiedzialna
Zadania dla klasy
Termin realizacji
Uwagi
Zachowanie bezpieczeństwa na lekcjach i na przerwie.
Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Regulamin  zachowania się na przerwach.
Regulamin zachowania się w pracowniach szkolnych.
Ochrona szkoły przed osobami postronnymi.
 Pogadanka i spotkania na temat działań  przeciwko przemocy. 

Regulamin zachowania się w sali gimnastycznej i na boisku.
Nauka zasad asekuracji, samoobrony podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych.
Spotkanie z przedstawicielem Policji ( Ruch Drogowy) lub instruktorem jazdy.
Poznanie zasad ruchu drogowego (wychowanie komunikacyjne).
Przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej.
Konkurs przepisów ruchu drogowego.
Udział w ogólnopolskich akcjach     i konkursach.
nauczyciele przedmiotu

pracownicy szkoły  (woźne) dyrektor
wychowawcy pedagog, psycholog

nauczyciele w-f
                                  

pedagog                          

nauczyciele techniki
nauczyciele techniki
nauczyciele techniki, świetlicy


IV -VI


IV –VI

IV -VI

IV-VI

IV

VI
wrzesień


wrzesień 



cały rok



cały rok


cały rok

wrzesień


Cały rok


Cały rok



Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, polskiej i europejskiej.

Cele
Sposoby realizacji
Osoba odpowiedzialna
Zadania do wykonania dla klasy
Termin
Uwagi
Poznanie historii szkoły i jej ceremoniału.

Dokumentowanie osiągnięć szkoły, klasy


Uczestnictwo
i współudział
w tworzeniu uroczystości


Zapoznanie z tradycjami szkoły (patron szkoły, sztandar)



Dzień Patrona Szkoły


Opracowanie scenariuszy, przygotowanie dekoracji,
przygotowanie gazetek w klasach


Tworzenie kronik klasowych i gromadzenie informacji na temat osiągnięć szkolnych, sportowych,( konkursy, olimpiady)

Przygotowanie apeli, akademii, konkursów, wycieczek, zabaw tanecznych.

wychowawcy


nauczyciele jęz. polskiego, 
nauczyciele świetlicy
nauczyciele, wychowawcy,
uczniowie



wychowawcy, nauczyciele, w-f



nauczyciele, rodzice, uczniowie

     IV-VI



    IV-VI



    IV-VI

październik
listopad


kwiecień
cały rok 


cały rok





cały rok





cały rok

Znajomość Kodeksu Ucznia, poznanie obowiązków 
i praw uczniów oraz
pracowników szkoły.
Zapoznanie z istniejącym kodeksem, udoskonalenie go.




Tworzenie regulaminu klasy.
wychowawcy, nauczyciele, uczniowie



wychowawcy
nauczyciele
uczniowie
    IV-VI





   IV-VI
cały rok





cały rok


Kształtowanie pożądanych postaw patriotycznych
(symbole i święta narodowe)
Nauka hymnu państwowego 
i szkolnego


Pogadanki, dyskusje na podstawie zdobytych materiałów, gazetki

Uroczystości szkolne: akademie, apele (udział)

Wybuch II wojny światowej

Święto Niepodległości

Konstytucja 3 Maja
nauczyciel
muzyki, wychowawcy


wychowawcy


nauczyciele historii i języka polskiego

nauczyciele historii, sztuki
    IV-VI



  IV-VI






   IV-VI



   IV-VI
cały rok



cały rok






Wrzesień

listopad


  maj

Kultywowanie polskich tradycji, obyczajów i świąt
Porządkowanie mogił na Dzień Zmarłych (grób patrona szkoły, poległych żołnierzy).

Organizacja klasowych wigilii, spotkań opłatkowych, wielkanocnych.

Jasełka



Konkurs pt: ,Najpiękniejszy
i najciekawszy stroik”.
Przygotowanie Dnia Matki, Dnia babci, Dnia Dziecka


Uroczystości:
zabawa andrzejkowa, wróżby, lanie woskiem



Mikołajki (klasowe)


Choinka (konkursy, zabawy)
wszyscy nauczyciele


wychowawcy



katecheci, uczniowie


nauczyciel sztuki, świetlica
wychowawcy



wychowawcy
rodzice
opiekun samorządu uczniowkiego

wychowawcy, rodzice

nauczyciele, Rada Rodziców
 IV-VI



   IV-VI



   IV-VI



     VI

   IV-VI



  IV-VI



  IV-VI


  IV-VI

  listopad



   grudzień
   kwiecień


   grudzień



   grudzień

    styczeń
    maj
    czerwiec

   listopad





 grudzień


styczeń




Poznanie symboli narodowych, położenia geograficznego, kultury i wybranych tradycji europejskich

Poszerzanie wiedzy o krajach anglojęzycznych
 










Redagowanie klasowych gazetek europejskich (ściennych)-symbole narodowe, pojęcia, główne informacje, ciekawostki.




Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

nauczyciele historii, geografii






nauczyciele języka angielskiego, wychowawcy






  IV-VI








      IV -VI









  czerwiec








  maj/czerwiec






  







Wdrażanie uczniów do samorządności.
Cele 
Sposoby realizacji 
Osoba odpowiedzialna 
Zadania do wykonania dla klasy
termin
Uwagi
Rozwijanie inicjatyw uczniowskich.



Wybór samorządów klasowych.
Wybory do samorządu szkolnego
Udział w akcji: „Góra Grosza” oraz akcjach charytatywnych
Opiekun samorządu
Samorząd
Wychowawcy klas


IV – VI

IV-VI
 wrzesień





styczeń
cały rok szkolny

Organizacja życia kulturalnego w szkole.
Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Andrzejki
Choinka, zabawa karnawałowa.
Pierwszy Dzień Wiosny
Dzień Dziecka

Dzień Sportu
Opiekun samorządu samorząd

Nauczyciele, rodzice

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele w-f
IV – VI




VI


IV - VI
październik
 



listopad

styczeń

marzec

czerwiec

Uczniowie gospodarzami szkoły.
Udział uczniów w dekorowaniu szkoły z okazji świąt

 Dbałość o izby lekcyjne
Nauczyciele, opiekun samorządu uczniowie
Uczniowie, nauczyciele wychowawcy

IV - VI
cały rok 







Wyrabianie poczucia przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
Pomoc dzieciom naszej szkoły z rodzin ubogich.
Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Uczestnictwo w ogólnopolskich i regionalnych akcjach pomocy chorym dzieciom.
wychowawcy, pedagog
uczniowie, nauczyciele
uczniowie, nauczyciele



IV - VI

cały rok



styczeń



Poznawanie ucznia i zapewnienie mu pomocy pedagogicznej, psychologicznej, zdrowotnej , materialnej.

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych.



Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
Ankiety.
Wizyty domowe.


Współpraca z opieką społeczną, kuratorami, policją, Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną i poradniami specjalistycznymi.
wychowawcy, nauczyciele  pedagog, psycholog
wychowawcy pedagog, psycholog

pedagog, psycholog, dyrektor
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna



IV – VI


IV - VI

cały rok 


w zależności od potrzeb
w zależności od potrzeb


Pomoc koleżeńska        i socjalna.





Zbiórki książek, zabawek, odzieży dzieciom potrzebującym.
Włączenie uczniów do aktywnej pomocy kolegom mającym trudności materialne.
Wychowawcy pedagog uczniowie
GOPS Puszcza Mariańska
Samorząd Gminy Puszcza Mariańska.
MOPR Żyrardów



IV - VI



cały rok

Zapewnienie miejsca w świetlicy dzieciom potrzebującym.

Rozpoznawanie potrzeb.
Kwestionariusz.
Otoczenie opieką uczniów w godzinach popołudniowych w ramach  „przyjaznej świetlicy”.
Wychowawcy pedagog

Pedagog nauczyciele świetlicy

IV - VI

wrzesień

cały rok

Opieka nad uczniami  mającymi problemy w pisaniu i czytaniu.
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna. 

Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w ramach art.42
Poradnia pedagogiczno- psychologiczna, pedagog 

nauczyciele


IV - VI


wrzesień 




cały rok

Opieka nad uczniem zdolnym.
Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna.
Zajęcia indywidualne 
z dzieckiem zdolnym .

Udział w olimpiadach, konkursach, zawodach.
Nauczyciele

Nauczyciele

Pedagog


IV - VI
 
 cały rok
 

cały rok 
 

Opieka nad uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Rozmowy z uczniem , rodzicami,  kuratorem, policją.

Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna.

Pogadanki.
Programy profilaktyczne.

Zebrania z rodzicami.

Stosowanie środków zaradczych wobec uczniów wagarujących: upomnienie, rozmowy z rodzicami.
Kierowanie spraw do sądu. 

Pedagog, psycholog, wychowawcy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Pedagog, psycholog
Wychowawcy, pedagog
dyrektor, pedagog, psycholog

dyrektor wychowawcy pedagog 



IV - VI



IV - VI



IV - VI
 cały rok
 
 cały rok
 
 
cały rok


cały rok


cały rok

Korygowanie wad postawy, wzroku, wymowy. 
Wdrażanie zasady utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Skierowanie uczniów do poradni specjalistycznej, logopedy, okulisty.

Dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci.

Rozmowy z rodzicami.
Nauczyciele, logopeda, rodzice

Ośrodek Zdrowia pielęgniarka lekarz,  Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna, wychowawca
Konserwatorzy

Wychowawcy, nauczyciele



IV – VI




IV - VI
 





cały rok









cały rok 


Rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów.
Obserwacja ucznia.
Wywiady środowiskowe.
Wizyty domowe.

Konsultacje z pracownikami GOPS –u.


Akcje charytatywne ( zbiórka odzieży, zabawek, przyborów). 
Wychowawcy
Pedagog, psycholog wraz z pracownikami GOPS

Wychowawcy pedagog
Pedagog

Pedagog wychowawcy samorząd.



IV – VI




IV -VI







cały rok








cały rok



Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się.

Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
Pogadanki, scenki rodzajowe, odwołanie do tekstów literackich
rodzice, nauczyciele, wychowawcy
IV - VI
cały rok

Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych
Wycieczki, wyjścia do kina, teatru, galerii 
Pogadanki, scenki rodzajowe, ćwiczenia praktyczne
nauczyciele, rodzice,  
godz. do dyspozycji wychowawcy

IV - VI
cały rok

Okazywanie szacunku wobec symboli narodowych , szkolnych i  religijnych.
Apele, wycieczki do miejsc pamięci narodowej, kościołów, na cmentarze.
Właściwa postawa wobec symboli szkolnych (patron, sztandar ).
 Udział w uroczystościach szkolnych, religijnych
nauczyciele, rodzice, katecheci, uczniowie
uczniowie

uczniowie


IV - VI
cały rok

Właściwe zachowanie w stosunku do dorosłych i kolegów.
Pogadanki 

Inscenizacje 
gazetki wychowawcze 
zasady fair- play podczas zabaw i gier zespołowych
Tolerancja i zrozumienie innych.
nauczyciele, rodzice

nauczyciele uczniowie
nauczyciele w-f uczniowie
wychowawcy pedagog, psycholog


IV - VI


 cały rok







cały rok

Poszanowanie mienia własnego i społecznego.




Akcje porządkowe 

Dbałość o sprzęt szkolny 
Kontrola zmiany obuwia
nauczyciele, rodzice, uczniowie
uczniowie
opiekun samorządu szkolnego


IV - VI

cały rok




w zależności od potrzeb
cały rok

Dbałość o własny wygląd i higienę osobistą
Strój właściwy do okoliczności  

  Prelekcje: „Higiena osobista”
Spotkanie z dziewczętami „Między nami kobietkami”
nauczyciele, wychowawcy, rodzice, 
wychowawcy Ośrodek Zdrowia pielęgniarka
specjalista
V – VI

IV-VI

VI
cały rok



cały rok




II semestr

Właściwa komunikacja międzyludzka i umiejętne korzystanie z mediów.
 
Scenki rodzajowe w oparciu o literaturę 
Pogadanki 
Dramy 
Rozmowy telefoniczne 

Uroczystości klasowe i szkolne 


Praca z komputerem 
Redagowanie listów, życzeń okolicznościowych i pism użytkowych 
Umiejętne wykorzystanie programów telewizyjnych, korzystanie z internetu, telefonów komórkowych itp. 
Czytanie czasopism (korzystanie z czytelni)
nauczyciele, uczniowie
wychowawcy
nauczyciele języka polskiego


nauczyciele wychowawcy

nauczyciele informatyki, 
nauczyciele języka polskiego

godz. do dyspozycji wychowawcy, psycholog, pedagog
nauczyciel bibliotekarz




IV – VI



IV – VI


 
IV - VI

IV-VI

cały rok






cały rok











cały rok






cały rok





cały rok



Dbałość o czystość i poprawność języka ojczystego.
Opanowanie techniki pisania i czytania 
Uwrażliwienie na poprawność językową w mowie i piśmie 
Konkursy literackie, recytatorskie, czytelnicze itp. 


Nauczyciele

Nauczyciele języka polskiego
Nauczyciele  języka polskiego biblioteki 
 
 



IV - VI


cały rok










maj


Dokonywanie właściwych, społecznie akceptowanych wyborów.
Scenki rodzajowe – rozwiązywanie konfliktów

Uczenie asertywności „umiem powiedzieć nie”
Nauczyciele wychowawcy, pedagog, psycholog
Wychowawcy pedagog, psycholog

IV - VI
cały rok




Rozwój zainteresowań kulturalno-
artystycznych, technicznych i sportowych.


Cele szczegółowe
Sposoby realizacji
Osoba odpowiedzialna
 Zadania dla klasy
Termin 

Uwagi
Doskonalenie umiejętności i wyobraźni twórczej ucznia, stwarzanie mu możliwości form realizacji własnych potrzeb, a także zachęcanie go do promowania samego siebie poprzez:
a) dbałość o piękno języka mówionego
i literackiego poprzez rozwój
zainteresowań oraz wspieranie dążeń  
w realizowaniu się na polu literatury
Zajęcia w ramach art.42

Konkursy recytatorskie 

Lekcje biblioteczne 

Konkursy czytelnicze
 Nauczyciele

Nauczyciele języka polskiego
 
Nauczyciel biblioteki
 Nauczyciel biblioteki , języka polskiego

  


IV – VI


IV - VI





cały rok 




cały rok



b)rozbudzanie zainteresowań sztuką (teatrem, filmem muzyką, malarstwem, poezją) poprzez skłanianie ucznia do aktywnego odbioru i zachęcanie do rozwijania własnych predyspozycji artystycznych.

c)rozwijanie zainteresowań sportowych i stworzenie możliwości uprawiania wybranej dyscypliny sportowej ze szczególnym ukierunkowaniem na kreowanie umiejętności współdziałania z grupą i stosowania zasady „ fair- play”
zajęcia w ramach art.42
Konkursy recytatorskie
Konkursy literackie
Przedstawienia




Chór






Dekoracje, wystawy plastyczne wewnątrz szkolne i poza szkołą.
( GOK Puszcza Mariańska, konkursy plastyczne)



Uczestnictwo w życiu kulturalnym poza szkołą  ( wyjścia do kina , teatru itp)


Zajęcia sportowe, 
Zawody sportowe
Nauczyciele języka polskiego, świetlicy, wychowawcy




Nauczyciel muzyki






Nauczyciel plastyki, techniki,
Świetlic, GOK Puszcza Mariańska



Wychowawcy , nauczyciele




Nauczyciele w-f
nauczyciele








IV – VI








IV – VI





IV – VI





IV -VI
cały rok

odpowiednio do napływających
propozycji konkursów


cały rok






cały rok












cały rok





Promocja zdrowia, ochrony środowiska.
Cele szczegółowe
Sposoby realizacji
Osoba odpowiedzialna
Zadania do wykonania dla klasy
Termin
Uwagi
Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotno- higienicznych.
Spotkania z lekarzami, pielęgniarką.

Pogadanki na lekcjach    w-f, przyrody, godz.do  dys. wychow.


Ośrodek Zdrowia wychowawca

Nauczyciele wymienionych przedmiotów




IV - VI







cały rok





 

Przekonanie o szkodliwości używek
( alkohol, nikotyna, narkotyki) oraz środków psychoakty-wnych
Spotkania  z pracownikami policji ds. narkotyków.

Pogadanki na lekcjach przyrody, godz.-wych.
Wykonanie plakatów.


Pogadanka na temat szkodliwości stosowania używek(papierosy, alkohol) oraz środków psychoakty-wnych
Pedagog,  psycholog, kurator społeczny

Wychowawcy nauczyciele przyrody
Nauczyciele sztuki

Wychowawcy,
pedagog nauczyciele przyrody
 IV – VI


VI




IV -VI

cały rok





II semestr











cały rok

Uświadomienie zagrożeń chorobami przenoszonymi przez zwierzęta i ochrona przed nimi.
Pogadanki.
Spotkanie z pracownikiem służby zdrowia, Sanepidu.
Wychowawcy nauczyciele przyrody

IV - VI
na bieżąco w miarę potrzeb

Promowanie aktywnego trybu życia.
 Wycieczki piesze , rowerowe
Wychowawcy nauczyciele
IV - VI
cały rok



Uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego.
Udział w Akcji „Sprzątanie Świata”- realizacja zajęć z uwzględnieniem treści podstawy programowej
  
Wychowawcy, nauczyciele
Nauczyciele przyrody

IV - VI

Wrzesień



Uświadomienie potrzeby propagowania problematyki związanej z ochroną środowiska.
Uczestnictwo w akcjach społecznych mających na celu pomoc środowisku naturalnemu.
Dzień Ziemi (gazetki)
Nauczyciele przyrody wychowawcy
Wychowawcy, nauczyciele


IV - VI

Cały rok





kwiecień
Zapoznanie z formami ochrony przyrody ( parki, rezerwaty, pomniki przyrody, odnowa gatunków).
Pogadanki
Slajdy, filmy video
Wycieczki do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Wycieczki piesze lub rowerowe.
Wychowawcy
Nauczyciele przyrody
Wychowawcy nauczyciele przyrody
IV – VI

VI

VI

Jesień - wiosna
Propagowanie właściwego stosunku do świata zwierzęcego i roślinnego.
Pielęgnacja roślin doniczkowych, ogródka szkolnego.
Troska o tereny zielone przed szkołą.
Wychowawcy nauczyciele przyrody




Cały rok




Cały rok


Współpraca rodziców ze szkołą.

Cele szczegółowe
Sposoby realizacji
Osoba odpowiedzialna
Zadania dla klasy
Termin realizacji
Uwagi
Stworzenie przyjaznej atmosfery na spotkaniach z rodzicami.
Zmiana formy prowadzenia zebrań z rodzicami ( scenariusz zebrań).
Zajęcia w kręgu.
Spotkania przy herbacie 
 Prezentacja osiągnięć klasy
Wychowawcy
 
 
 
 


IV - VI
 Przez cały rok szkolny wg harmonogramu lub zależnie od potrzeb  szkoły.

Rozwiązywanie zaistniałych problemów.
Zebrania, dni otwarte
Spotkania indywidualne z wychowawcą i nauczycielami innych przedmiotów.
 Rozmowy , dyskusje, prelekcje
Wychowawcy
Wychowawcy
Nauczyciele 
Pedagog, psycholog, logopeda


IV - VI
W miarę potrzeb i zgodnie ze szkolnym kalendarzem

Aktywny udział rodziców w życiu klasy i szkoły. 
Opracowywanie sposobów rozwiązywania bieżących problemów
Pomoc w organizowaniu wycieczek, biwaków, prelekcji, uroczystości i imprez klasowych oraz szkolnych, zawodów sportowych..
Dyżury rodziców w czasie dyskotek, zabawy choinkowej.
Dni otwarte – umożliwienie rodzicom udziału w lekcjach.
 Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, 

Wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele  W-F

Rodzice 
IV – VI


IV-VI




IV -VI


cały rok




cały rok






Wg potrzeb



Wg potrzeb

Udział w pracach użyteczno -porządkowych.
Uczestnictwo (w miarę możliwości) w remontach, naprawach sprzętu itp.
 Darowizny. 
Dyrektor, wychowawcy klas

IV - VI
 cały rok
 

Powołanie Rady Rodziców.
Dyrektor zwołuje odpowiednie podmioty
Dyrektor 
 
 IX

Prelekcje dla rodziców
 Spotkania z psychologiem, pedagogiem, pracownikami policji, specjalistami, pielęgniarką

Pedagog, psycholog, dyrektor, wychowawca


IV -VI


 wg potrzeb





Szkolny Program Wychowawczy dla szkoły podstawowej                               
opracowały: Monika Jabłońska,
                     Agata Antosik, 
                     Aleksandra Moskwa
















