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1.Podstawa prawna: 

1.1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej: 

Art.  48 ust.   l  - „Rodzice maja prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać   stopień dojrzałości dziecka, a także 

wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania." 

Nauczyciele   w   zakresie   wychowania   pełnią  funkcję   wspomagającą  i   uzupełniającą 

w stosunku do rodziców. Program wychowawczy szkoły powinien być akceptowany przez 

rodziców oraz służyć rozwojowi uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki 

w zakresie poziomu dojrzałości, wolności sumienia i wyznawanych przekonań. 

Art. 54 ust. 3 - „Rodzice maja prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania 

moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami". 

Rodzice mogą część swoich uprawnień przekazać szkole w formie akceptacji szkolnego 

programu wychowawczego. 

Art. 53 ust. 4 - „Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji 

prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona 

wolność sumienia i religii innych osób". 

Art. 70 ust. l - „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18- go roku życia jest obowiązkowa, 

sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa". 

Realizacji tego postanowienia służy nowy ustrój szkolny. Zmiana ustroju pociąga za sobą 

zmiany w zakresie zadań wychowawczych. 

Art. 72 ust. l - „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo 

żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 

wyzyskiem i demoralizacją". 

Obowiązek ten obejmuje również szkołę, która ma za zadanie właściwie wychowywać dzieci 

i młodzież. 

 

1.2 Ustawa o systemie oświaty: 

Preambuła Ustawy o systemie oświaty przedstawia cele ogólne edukacji i formułuje je w 

kategoriach wychowawczych, równocześnie określa podstawy i ramy wychowania szkolnego. 

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się 

zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi 

w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i 

Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

Nauczanie i wychowanie- respektując chrześcijański system wartości- za podstawę przyjmuje 

uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 
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odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić 

każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, przygotować go do 

wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności." 

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia."- art. 4 

1.3 Ustawa Karta Nauczyciela: 

Art.6 - „Nauczyciel obowiązany jest: 

 rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

 wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

 dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

 kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka,  

 dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów." 

 

2. Cele programu wychowawczego:  

     Głównym celem programu wychowawczego naszej Szkoły jest kształtowanie w uczniach 

najistotniejszych wartości ludzkiego życia. Zależy nam na wychowaniu ludzi: 

 mających poczucie swojej wartości,  

 szanujących i znających swoje prawa oraz umiejących z nich korzystać, 

    wykazujących się: 

 – twórczą postawą, gotowością do współpracy i współdziałania, 

–  umiejętnościami asertywnymi w komunikowaniu, w dokonywaniu wyborów i 

dążeniu  do osiągania sukcesów, 

  obowiązkowych i odpowiedzialnych 

 tolerancyjnych,  

 kulturalnych, 

 kierujących się w życiu wartościami moralnymi,  

 wrażliwych na potrzeby innych, 
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 przygotowanych do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

 umiejących konstruktywnie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, stresujących, 

  posiadających umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami jakie niesie 

współczesność.  

 

3. Efekty działań wychowawczych:  

W efekcie oddziaływań wychowawczych każdy nasz absolwent: 

 wyposażony zostanie w system wartości, którego istotnym elementem jest szacunek 

dla siebie i drugiego człowieka, tolerancja dla odmiennych poglądów, wyznań i 

kultur, 

 nabędzie umiejętności komunikacyjne, 

  będzie przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, a 

także ponoszenia konsekwencji nieudanych wyborów, 

 będzie umiał zgodnie współżyć i współpracować w zespole, szanując pracę swoją i  

innych, 

 dążyć będzie do nieustannego doskonalenia i kształtowania zarówno osobowości jak i 

doskonalenia zawodowego,  

 będzie potrafił rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe, planować swój rozwój i 

doskonalić się w wybranym kierunku, 

 w życiu stosować będzie zasady savoir – vivre, 

 świadomy będzie zarówno swoich praw jak i obowiązków, 

 będzie przygotowany do życia w społeczeństwie i w rodzinie, 

 będzie umiał dbać o zdrowie swoje i bliskich a także o środowisko naturalne, 

 pozna siebie i będzie umiał wyeksponować swoje dobre i mocne strony, 

 wyposażony zostanie w odpowiedni zasób wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia 

papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, oraz odpowiedzialności prawnej 

za stosowanie tych używek w miejscach publicznych, 

 będzie umiał oprzeć się patologiom społecznym. 

 

4. Ewaluacja programu: 

 

Ewaluacja programu dokonywana jest w postaci: ankiet, wywiadów, analizy dokumentacji pracy 

wychowawców, zapisów w dzienniku, analizy projektów edukacyjnych, pracy zespołu wychowawczego, 

udziału uczniów w konkursach, imprezach, olimpiadach. Dopuszcza się dokonywanie ewaluacji tylko 

jednego obszaru. Efektem końcowym może być wprowadzanie ewentualnych zmian do programu. 



 5 

5. Szkolny program wychowania obejmuje w szczególności: 

- powinności wychowawcze będące wymiarem pracy każdego nauczyciela; 

- powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych; 

- powinności wychowawców klasowych; 

- wychowawcze treści zawarte w Statucie; 

- zasady współpracy wychowawczej z rodzicami, samorządami szkolnymi; 

- cele wychowawcze Szkolnych Samorządów Uczniowskich. 

6. Treści wychowawcze zawarte w poszczególnych zajęciach edukacyjnych: 

 
Wspieranie rozwoju osobowego ucznia poprzez uwzględnienie jego aktywności i wieku o 

określonym kierunku rozwoju odnosi się do: wychowania fizycznego, sztuki, wychowania do życia 

w rodzinie i w społeczeństwie, edukacji prozdrowotnej, nauczania religii lub etyki. O kierunku 

ogólnym dotyczą treści pozostałych przedmiotów. Jednym z ważniejszych zadań wychowawczych 

wspólnych dla wszystkich zajęć edukacyjnych jest to, aby nauczyciele wspomagali rozwój 

dzieci i młodzieży w klimacie miłości do rodziny, małej i wielkiej ojczyzny, aby we 

wspólnotach naturalnych uczyli się otwarcia i odpowiedzialności w coraz szerszych 

społecznościach ludzkich. 

7. Wychowawca klasowy: 

Wychowawca klasowy powinien stać się rzeczywistym autorytetem, doradcą, mistrzem i 

przewodnikiem uczniów. Lekcje wychowawcze powinien poświęcać na realizację ciekawych, 

ważnych, dobrze przygotowanych programów mających na celu wspomaganie wszechstronnego 

rozwoju uczniów. Powinien być osobą prowadzącą od początku do końca rozwiązywanie danego 

problemu konkretnego ucznia. 

 

8. Działalność koordynatora ds. bezpieczeństwa i koordynatora ds. wychowania 

komunikacyjnego: 

W szkole działają koordynator ds. bezpieczeństwa i koordynator ds. wychowania komunikacyjnego 

zapewniający integrację wszystkich podmiotów szkoły, w zakresie działań wychowawczych i opiekuńczych 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczniom szkoły. Koordynatorzy corocznie 

opracowują plan pracy na bieżący rok szkolny, który jest realizowany z we współpracy z wychowawcami i 

pozostałymi nauczycielami oraz rodzicami uczniów.   

9. Działalność rzecznika praw ucznia: 

W szkole działa rzecznik praw ucznia. Zadania, rola, sposoby działania oraz uprawnienia rzecznika 

praw ucznia zawarte są w Statucie Szkoły. 
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10. Współpraca wychowawcza z rodzicami: 

Zebrania z rodzicami i indywidualne kontakty rodziców z wychowawcą i nauczycielami. 

11. Kompetencje Rady Rodziców: 

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. Rada Rodziców współuczestniczy w życiu szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców 

zawarte są w regulaminie. 

12. Współpraca z Samorządem Szkolnym: 

 
1. Samorząd uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum, działającym w oparciu o regulamin zgodny ze statutem szkoły. 

2. Nad działalnością samorządów czuwają i sprawują opiekę opiekunowie samorządów.  

3. Samorząd Uczniowski współdecyduje w zakresie swoich regulaminowych uprawnień i 

kompetencji i współuczestniczy w życiu szkoły. 

4. Cele i praca wychowawcza Samorządów Uczniowskich zawarte są w ich planach pracy.  

 

13. Współpraca z Samorządem Lokalnym: 

1.   Udział przedstawicieli Samorządu Lokalnego w uroczystościach szkolnych. 

2. Udział przedstawicieli Samorządu Lokalnego (wójta i radnych gminy) w zajęciach 

dydaktyczno- wychowawczych- zapoznanie uczniów z pracą oraz rolą i zadaniami 

samorządów w życiu społeczności lokalnej. 

 

14. Treści wychowawcze zawarte są także: 

 Statucie Szkoły – dokument główny, 

 regulaminach szkolnych, 

 corocznych planach pracy nauczycieli i wychowawców. 
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15. Obszary, zadania i formy realizacji oddziaływań wychowawczych 

Obszar Zadanie Forma realizacji 

 I. Obrzędowość i 

samorządność 

szkolna 

 

 

1.Przyjmowanie do szkoły nowych 

uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Rozwijanie działalności 

samorządu szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ślubowanie klas I z 

udziałem klas starszych. 

- Zapoznanie dzieci ze 

środowiskiem szkolnym, 

poznanie szkoły, innych 

uczniów i nauczycieli. 

- Zorganizowanie akcji 

„Otwarte drzwi” w Byszewie 

- Ogłoszenia w środkach 

masowego przekazu o 

naborze do klas pierwszych 

Zespołu Szkół w Byszewie 

- Wizyty uczniów gimnazjum 

w klasach VI szkół 

podstawowych terenu gminy 

Kutno 

- Zapoznanie rodziców 

uczniów z programem 

wychowawczym i 

dydaktycznym szkoły 

- Udział przedstawicieli 

samorządu szkolnego w 

posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej w części 

dotyczącej zachowania. 

- Uaktualniane gazetki 

szkolnej i strony internetowej 

szkoły 

- uczenie samorządności 

poprzez wdrażanie do 

dokonywania 

odpowiedzialnego wyboru 

samorządu klasowego i 

szkolnego  
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3. Kształtowanie postawy 

odpowiedzialnej za społeczność 

szkolną. 

4.Integracja ze społecznością 

lokalną 

 

 

- współuczestnictwo w 

tworzeniu wizerunku szkoły, 

 

 

- uwrażliwianie na problemy 

środowiska poprzez 

pogadanki na lekcjach i 

godzinach wychowawczych 

  

II. Kształtowanie 

dojrzałej osobowości 

ucznia 

1. Kształcenie umiejętności 

komunikacyjnych: 

- uczenie zachowań 

alternatywnych,  

- uczenie konstruktywnych 

sposobów radzenia sobie w 

sytuacjach stresowych, 

- uczenie zachowań asertywnych, 

- uczenie sztuki negocjowania, a 

także umiejętności przyznawania 

się do błędu, przepraszania, 

przebaczania 

2. Kształtowanie zdolności do 

refleksji i autorefleksji a także 

obiektywnej oceny siebie i innych. 

3. Pobudzanie do 

współpracy i wzajemnej pomocy. 

4. Wyrabianie umiejętności  pracy 

w grupie. 

5. Kształtowanie postaw 

empatycznych. 

6. Uczenie kultury osobistej. 

7. Uczenie: tolerancji dla innych 

kultur, mniejszości etnicznych, 

wyznaniowych. 

8. właściwe zachowanie w kinie, 

teatrze... 

 

- godziny wychowawcze, 

- warsztaty, 

- spotkania z pedagogiem, 

- rozmowy, 

- organizowanie pomocy 

koleżeńskiej wśród uczniów 

- prezentacje multimedialne, 

- ankiety, 

- dyskusje, 

 



 9 

III. Prawa człowieka 1. Czym są prawa człowieka? 

2. Zapoznanie uczniów, z ich 

podstawowymi prawami i 

obowiązkami ucznia. 

3. Zapoznanie ucznia z prawami 

dziecka.  

4.Poznanie dokumentów 

określających prawa człowieka, 

dziecka (w szczególności 

Konwencja o Prawach Dziecka, 

Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka) 

5.Poznanie działań instytucji 

powołanych między innymi do 

przestrzegania praw dziecka                  

( UNICEF, UNESCO,)      

6.Tworzenie otoczenia przyjaznego 

dziecku, poprzez stosowanie 

tolerancji, akceptacji oraz 

respektowania podstawowych praw 

ucznia i dziecka w szkole.  

 

- Wykonywanie gazetek 

szkolnych i klasowych. 

- zajęcia dydaktyczno –

wychowawcze,(wychowawcy 

klas) 

- zajęcia z pedagogiem 

szkolnym 

- działalność Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

 

IV. Wychowanie 

patriotyczne i 

obywatelskie oraz 

edukacja regionalna 

 

1. Wpajanie szacunku dla symboli 

narodowych, 

religijnych i miejsc pamięci, 

pamiątek narodowych. 

2. Kształtowanie postaw i wartości 

obywatelskich i patriotycznych, 

poczucia więzi z krajem ojczystym, 

jego przeszłością, kulturą, tradycja. 

 

 

 

 

 

 

 

- znaczenie Święta 

Niepodległości i Konstytucji 3 

Maja 

- obchody rocznic 

państwowych 

- cykl lekcji poświęconych 

wychowaniu  

patriotycznemu 

- historia flagi, godła i hymnu 

- apele, inscenizacje, wystawy 

i prezentacje 

- dziedzictwo kulturowe w 

regionie (rozwijanie wiedzy o 

kulturze własnego regionu, 
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3. Przygotowanie uczniów do życia 

społecznego i gospodarczego. 

4.Rozwijanie samorządności wśród 

uczniów. 

 

5. Kształtowanie postaw etyczno-

moralnych w życiu codziennym. 

6. Organizacja szkolnych imprez 

integracyjnych  dla całej 

społeczności. 

7. Rozbudzanie i rozwijanie 

potrzeb kulturowych uczniów. 

8. Kultywowanie świat,  tradycji i 

rocznic narodowych. 

9. Tworzenie tradycji szkolnych 

10. Kształtowanie postaw 

proeuropejskich  

kontakt ze środowiskiem 

lokalnym) 

- spotkania z lokalnymi 

politykami i działaczami 

samorządowymi 

 

 

- Udział oraz reprezentowanie 

szkoły na uroczystościach 

patriotycznych przez 

działające w szkole gromady 

zuchowe i drużyny 

harcerskie.  

- Kultywowanie tradycji 

narodowych oraz zwyczajów 

ludowych. 

 

- spotkania z 

przedstawicielami władz  

 

V. Doradztwo 

zawodowe i rozwój 

zainteresowań 

1. Uświadomienie uczniom 

znaczenia pracy w życiu człowieka 

i ukształtowanie w nim właściwego 

stosunku do pracy własnej i innych. 

2. Wskazywanie sposobów 

poszukiwania pracy.  

3. Zachęcanie uczniów do ciągłego 

poszerzania swej wiedzy i 

przekazywanie informacji o 

różnorodnych formach 

doskonalenia zawodowego 

4. Akcentowanie konieczności 

nauki języków obcych. 

5. Zapewnianie pomocy 

uczniom w podejmowaniu decyzji 

w zakresie  kierunku dalszego 

-spotkania z 

przedstawicielami 

Rejonowego Urzędu Pracy, 

Mobilnym Centrum 

Informacji Zawodowej,  

- informowanie o 

przydatnych adresach 

internetowych, 

- udostępnianie informacji o 

uczelniach i szkołach 

wyższych,  

- działalność Biura Karier, 

- ankiety na temat preferencji 

zawodowych uczniów, 

- kwestionariusze i testy 

określające zainteresowania, 
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kształcenia - wyboru zawodu. 

6. Zapoznanie ze strukturą 

szkolnictwa wyższego. 

7 . Wyposażenie w umiejętność 

przygotowania i wypełniania 

podstawowej dokumentacji, 

prowadzenia rozmów, własnej 

autoprezentacji. 

8. Zapoznanie z problematyką 

bezrobocia. 

9. Rozwój osobowości i 

zainteresowań ucznia. 

predyspozycje i preferencje 

zawodowe 

- kółka zainteresowań 

- wielopoziomowa praca na 

lekcji ( praca z uczniem 

zdolnym i słabym ) 

- współpraca z biblioteką 

- edukacja multimedialna 

- metody i techniki 

aktywizujące i integrujące 

stosowane na lekcjach 

 

VI. Integracja 

środowiska 

szkolnego 

1. Integracja zespołu klasowego. 

 

2. Organizacja imprez szkolnych 

integrujących środowisko szkolne. 

 

3. Zwiększenie zaangażowania  

uczniów w organizację i udział w  

imprezach i uroczystościach 

szkolnych. 

 

4. Integracja całego środowiska 

szkolnego (uczniowie, nauczyciele, 

rodzice) 

 

5.Umiejętność zaplanowania i 

zorganizowania czasu wolnego  

7. Stworzenie możliwości 

przygotowujących młodzież do 

udziału w formach życia 

zbiorowego. 

 

 

- organizacja zajęć 

adaptacyjno- integracyjnych 

dla klas pierwszych -

otrzęsiny 

- organizacja wycieczek, 

wyjazdów oraz imprez 

klasowych, biwaki 

- organizacja imprez 

szkolnych, 

- obecność na nich 

nauczycieli, 

- uroczystości szkolne: 

▪ Dzień Chłopca 

▪ Andrzejki 

▪ Mikołajki 

▪ Wigilia szkolna 

▪ Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

▪ Walentynki 

▪ Powitanie Pierwszego Dnia 

Wiosny 

▪ Dzień Dziecka 

▪ Dyskoteki 

- inspirowanie dyskusji, 
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polemiki, debaty, stwarzanie 

możliwości referowania 

zagadnień podczas godzin 

wychowawczych 

- udział oraz reprezentowanie 

szkoły na uroczystościach 

patriotycznych przez 

działające w szkole gromady 

zuchowe i drużyny harcerskie 

- kultywowanie tradycji 

narodowych oraz zwyczajów 

ludowych 

- wycieczki ( poznawanie 

piękna ziemi ojczystej, 

miejsc pamięci narodowej ) 

- prezentowanie wzorców 

osobowych wybitnych 

Polaków 

VII. Kształtowanie 

postaw 

proekologicznych i 

prozdrowotnych 

1.Poznanie podstawowych zasad 

 higieny fizycznej i 

 umysłowej.  

2. Realizacja zadań SzPW i SzPP 

dotyczących postaw 

proekologicznych i 

prozdrowotnych, w tym 

umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy. 

3. Propagowanie aktywności 

 ruchowej i umysłowej.  

 

4. Propagowanie zdrowego stylu 

życia 

5. Kształtowanie świadomości 

 ekologicznej.  

 

 

- konkursy, quizy, turnieje 

wiedzy prozdrowotnej  

i proekologicznej 

 

 

 

 

 

 

-udział w akcjach 

 propagujących w/w 

 wiedzę, np. Dni Ziemi, 

Sprzątanie Świata 

współpraca z Gminną 

Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

Sanepidem i innymi 

instytucjami promującymi 
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 zdrowy styl życia 

-spotkania z pielęgniarką 

- organizacja imprez 

 sportowych 

-rozwijanie kontaktów z 

 instytucjami działającymi na 

rzecz ekologii i ochrony 

środowiska 

VIII. 

Przeciwdziałanie 

rozwojowi postaw 

patologicznych 

1. Zmniejszenie skali zachowań 

patologicznych 

wśród młodzieży i zapobieganie im 

(przemoc psychiczna, fizyczna, 

uzależnienia) 

2. Dostarczanie wiedzy o . 

szkodliwości substancji 

psychoaktywnych. 

3. Uświadomienie 

odpowiedzialności karnej za 

naruszanie zasad 

w świetle obowiązujących 

przepisów. 

4. Zwiększanie kompetencji 

rodziców w zakresie oddziaływań 

profilaktycznych. 

5. Przygotowanie ucznia do 

skutecznego radzenia sobie 

ze stresem.  

6. Wyrabianie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

konfliktowych. 

7. Kształtowanie  

poczucia własnej wartości.  

8. Współpraca z instytucjami 

wspierającymi 

działalność Szkoły 

9. Działalność Samorządów 

- prowadzenie programów z 

zakresu profilaktyki 

zdrowotnej i profilaktyki 

zagrożeń 

- spotkania ze specjalistami z 

Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej, Policji, 

- organizacja spektakli 

profilaktycznych, 

- pogadanki dla rodziców, 

- szkolenia Rady 

Pedagogicznej, 

- omawianie problemów na 

lekcjach wychowawczych, 

- korzystanie z gotowych 

propozycji lekcji  

wychowawczych na płytach 

CD o tematyce 

profilaktycznej, 

- przekazanie wiedzy o 

anoreksji i bulimii, 

- gazetki informacyjne,  

prezentacje multimedialne, 

- spotkania z pedagogiem, 

- ankiety diagnozujące 

występowanie negatywnych 

zjawisk, 

-konsekwentne reagowanie 
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Uczniowskich propagujących 

pozytywne wzorce zachowań 

wśród młodzieży. 

10. Ścisła współpraca 

wychowawcy, rodziców i pedagoga 

szkolnego. 

11. Zmniejszenie skali wagarów i 

ucieczek z lekcji. 

na negatywne zachowanie  i 

postępowanie zgodne z 

opracowanymi procedurami 

w przypadku sytuacji 

problemowych, 

- wykorzystanie kontraktu 

jako metody pracy z 

młodzieżą sprawiającą 

problemy wychowawcze. 

- kontrola frekwencji 

uczniów i reagowanie na 

nieuzasadnione nieobecności, 

- stosowanie ciekawych 

metod pracy na lekcji, 

indywidualizacja wymagań 

- jasne kryteria ocen z 

poszczególnych przedmiotów 

i zachowania. 

IX. Bezpieczeństwo 

w szkole 

1. Przeciwdziałanie powstaniu 

zjawiska „fali”. 

2. Ściślejsza współpraca 

wychowawców z młodzieżą klas 

pierwszych.. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa 

młodzieży podczas lekcji oraz na 

przerwach. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa na 

terenie szkoły. 

- reagowanie na każdy 

przejaw agresji i 

niewłaściwego zachowania,  

- informowanie pedagoga o 

niepokojących zjawiskach, 

- dyżury nauczycieli  

- organizacja zastępstw lub 

zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych 

- konsekwentne reagowanie 

na obecność obcych osób na 

terenie szkoły. 

- zapewnienie opieki 

uczniom dojeżdżającym 

X. Wychowanie 

komunikacyjne 

1. Znajomość przepisów ruchu 

drogowego dla rowerzystów i 

pieszych. 

2. Przestrzeganie przepisów ruchu 

- przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa własnego i 

innych  

- konkurs związany z 
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drogowego. 

3. Zdobycie uprawnień do 

poruszania się rowerem na drogach 

publicznych – karta rowerowa 

bezpieczeństwem dzieci na 

drogach  

- spotkania z policją, strażą 

pożarną i strażą ochrony 

kolei 

- apele, pogadanki związanej 

z bezpieczeństwem, akcje 

- organizowanie szkoleń i 

egzaminów na kartę 

rowerową  

XI. Współpraca z 

rodzicami 

1.Integrowanie wychowawczych 

działań szkoły i rodziny. 

2. Diagnozowanie oczekiwań 

rodziców w stosunku do szkoły. 

3. Zapoznanie rodziców z 

podstawowymi dokumentami 

dotyczącymi działania szkoły i 

wyników jej wychowanków. 

4. Włączenie rodziców do 

rozwiązywania problemów 

wychowawczych. 

5. Zindywidualizowanie 

współpracy i kontaktów między 

rodzicami a wychowawcami. 

6. Zrozumienie sytuacji rodzinnej 

ucznia, pomoc w sytuacjach 

losowych. 

- wybór Rady Rodziców,  

- wybór „trójki klasowej”, 

-spotkania indywidualne, 

grupowe (wywiadówki) i 

telefoniczne, 

- wychowawca pośrednikiem 

między rodzicami a 

nauczycielami przedmiotów,  

- ankiety, 

- prelekcje zaproszonych 

gości 

- objęcie pomocą i opieką 

uczniów z potrzebami 

psychologicznymi i 

pedagogicznymi, współpraca 

z rodzicami. 

 

 

16. Postanowienia końcowe. 
 

1. Szkolny Program Wychowawczy w Zespole Szkół w Byszewie wchodzi w życie po 

zaopiniowaniu przez radę rodziców oraz po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną. 

2. Z powyższym programem zostali zapoznani uczniowie i rodzice. 

3. Szkolny Program Wychowawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę 

Rodziców i Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

wchodzących w skład Zespołu Szkół w Byszewie. 

4. Szkolny Program Wychowawczy został zatwierdzony Uchwałą nr 6/2010/2011 z 

dnia 01.12.2010r. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Byszewie. 

5. Szkolny Program Wychowawczy z dniem zatwierdzenia jest obowiązującym 

dokumentem w zespole Szkół w Byszewie, jako załącznik nr 1 do Statutu Szkoły.  

 


