
MISJA SZKOŁY 
 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, aŜeby człowiek stawał się coraz 
bardziej człowiekiem, o to, aŜeby bardziej był, a nie tylko miał, aby 
więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej być nie tylko 
z drugimi, ale dla drugich” 

Jan Paweł II 
 
 

Jesteśmy Szkołą Podstawową nr 17 w im. ks. kard. Bolesława Kominka w Wodzisławiu Śl. 
Naszymi uczniami są dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 
 
Działamy po to, aby 
 

NASI UCZNIOWIE 
 

byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i Ŝycia w dynamicznie zmieniającym się świecie 
XXI wieku 

 
ICH RODZICE 

 
darzyli nas zaufaniem 

 
PRACOWNICY  SZKOŁY 

 
mieli satysfakcję z wykonywanej pracy 

 
SZKOŁA 

 
cieszyła się uznaniem w środowisku 

 
Nasza szkoła poprzez stałe podnoszenie jakości pracy uczniów zapewnia uczniom wysoką 
jakość nauczania przy zastosowaniu nowatorskich metod pracy, atmosferę wzajemnego 
zaufania, klimat Ŝyczliwości.  
Działania naszej szkoły opierają się na takich wartościach jak: miłość, mądrość, wolność, 
tolerancja.  
Szkoła nasza ma równieŜ za zadanie wspierać rodzinę w jej wychowawczej funkcji.  
Nasi uczniowie potrzebują mądrych, świadomych, uczciwych, przyjaznych dorosłych,   
którzy pomogą im dokonać trudnych wyborów, podejmować decyzje, które mogą zawaŜyć   
na całym ich Ŝyciu. Uczniowie potrzebują dorosłych, którzy pomogą im stać się ludźmi 
odpowiedzialnymi, otwartymi na innych, potrafiącymi współdziałać i porozumiewać się          
z innymi, konstruktywnie rozwiązywać konflikty i budować w ten sposób poczucie własnej 
wartości.  
Jesteśmy placówką, która rozwija talenty dziecięce – szczególnie na polu artystycznym. 
 



Jesteśmy szkołą , która nie działa w próŜni społecznej – współpracuje z rodzicami, 
organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowisk lokalnych. W zakresie pomocy 
współpracujemy z kadrą specjalistów między innymi z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Placówkami SłuŜby Zdrowia, 
Prokuraturą, Sądem ds. rodzinny i nieletnich oraz Policją.  
   Uczniom mającym trudności w nauce lub wymagającym pomocy specjalistycznej, szkoła 
organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i organizuje pomoc specjalistyczną. 
 
 
 
Nasza szkoła:  

• szanuje godność i prawa kaŜdego człowieka 
• pomaga wszystkim uczniom w rozwoju ich talentów, pozwala zorganizować czas 

wolny uczniów w ramach organizowanych zajęć pozalekcyjnych adresowanych  
      do uczniów zdolnych, przejawiających trudności w nauce, ze środowisk      
zaniedbanych (działalność pozalekcyjna umoŜliwia rozwój rzeczywistych potencjałów 
zainteresowań i talentów, zapewnia regeneracje sił fizycznych i psychicznych, wzmacnia 
poczucie wartości młodego pokolenia, jest szeroko rozumianą profilaktyczną i formą 
proorientacji zawodowej) 
• przygotowuje młodych ludzi do świadomego i odpowiedzialnego decydowania  
 o sobie 
• rozwija poczucie dumy z własnego miejsca zamieszkania 
• przygotowuje do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i zjednoczonej Europie 
• szanuje prawo kaŜdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg 
Ŝyciowych, oryginalności i kreatywnego myślenia 

 
 

NACZELNY  CEL  WYCHOWANIA 
                             to kształtowanie ucznia: 
 

• przyjaznego, otwartego na świat, ludzi i wiedzę 
 
• poszukującego prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie 
 
• twórczo zaangaŜowanego w swój rozwój i odpowiedzialnego za siebie i innych 

 
• entuzjastycznie podejmującego róŜnorodne działania na miarę własnych moŜliwości  
i aspiracji 

 
• potrafiącego zaistnieć w społeczności środowiskowej, narodowej i europejskiej 
 
• świadomie korzysta z dóbr kultury 
 
 
 
 
 
 



 

CELE GŁÓWNE: 
 
Nasza szkoła stwarza warunki do: 
 

� budowania więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego 
      komunikowania się i znajdowania sposobów przezwycięŜania stresów 
 
� zapewniania optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości 

            dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku 
 

� rozbudzenia i rozwijania indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego 
            myślenia i sprawnego działania 
 

� efektywnej współpracy z rodzicami i integracji  ze środowiskiem lokalnym 
 

� rozwijania postawy i poczucia przynaleŜności do wspólnoty europejskiej 
 
� rozwijania kompetencji psychospołecznych nauczycieli oraz przeciwdziałania 

wczesnemu wypaleniu zawodowemu 
 
� kształcenia grupy rówieśniczej pod względem róŜnorodnych potrzeb i moŜliwości 
 
� rozbudzania uczuć i kształtowania postaw patriotycznych 

 
 

ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO 
 

� opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków 

� ochrona wychowawcza nad działaniem ucznia w  Ŝyciu społeczności  środowiskowej 

� przygotowanie wychowanka do samodzielnego  Ŝycia 

� skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego 

� realizacja programu ”Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

� rozwijanie zainteresowań uczniów 

� pomoc rodzinie w zakresie pracy wychowawczej z dziećmi 

� kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie 

� kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych 

� uspołecznianie 

 

 

 

 



 

ZADANIA NAUCZYCIELA- WYCHOWAWCY 

� kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej 

            osobowości 

� kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej 

             i społecznej, o róŜnych moŜliwościach i potrzebach, przez wspólną naukę, zabawę i wybór  

 form spędzania wolnego czasu 

� budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelna samoocenę 

� zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównowaŜonego reagowania w sytuacjach 

             trudnych oraz właściwego sposobu wyraŜania ocen i sądów aprobujących lub negujących 

            róŜne zachowania swoje i innych osób 

 

METODY PRACY 

� gry i zabawy 

� dyskusje na forum grupy 

� scenki rodzajowe 

� twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci 

� treningi umiejętności 

� projektowanie dokumentów 

� dyskusja na forum grupy 

� warsztaty poznawczo – doskonalące 

� warsztaty artystyczne 

� wycieczki 

-  tematyczne 

- turystyczno – krajoznawcze 

− kulturalne 

 

FORMY PRACY 

� indywidualne wykonywanie zadań 

� praca w zespołach zadaniowych 

� praca w grupach 

� praca indywidualna 

 

 



 

WIZJA  ABSOLWENTA TRZECIEJ KLASY 
Analiza zadań szkoły zapisanych w podstawach programowych, w połączeniu             

z dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z kształceniem zintegrowanym, 

pozwala na przyjęcie załoŜenia,  Ŝe absolwent klasy trzeciej: 

 

� Dobrze zna swoje najbliŜsze otoczenie: dom i szkołę. Lubi szkołę i na ogół chętnie 

się uczy. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w  Ŝyciu codziennym. Formułuje 

pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. W swoim zachowaniu prezentuje pogodę 

ducha. 

� Jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawia sport w najróŜniejszych jego odmianach. 

Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej: na miarę swoich moŜliwości śpiewa, 

gra, maluje , lepi i klei. 

� Jest ciekawy świata. Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje 

zjawiska zachodzące w najbliŜszym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski          

ze swoich obserwacji. Czuje potrzebę kontaktu z przyrodą. Dostrzega zagroŜenia 

środowiska i zna sposoby jego ochrony. 

� Jest odpowiedzialny. Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. 

Potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę 

ponoszenia konsekwencji swoich działań. 

� Jest otwarty. Łatwo nawiązuje kontakty z innymi dziećmi oraz dorosłymi. Przyjmuje 

uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów podejmować 

działania w sposób planowy. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. 

Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje         

ich odmienność. 

� Jest prawy. Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. OdróŜnia 

            zachowanie i dobre i złe, wie  Ŝe naleŜy dobrze postępować. 

� Jest rozwaŜny. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować           

w swoich codziennych czynnościach. 

W sferze intelektualnej absolwent klasy trzeciej sprawnie posługuje się językiem polskim. 

Pisemnie i ustnie wyraŜa swoje myśli i przeŜycia. Dokonuje obliczeń w zakresie zbioru liczb 

naturalnych, wykorzystuje je w praktyce. Dysponuje pewnym zasobem informacji                   



o otaczającym go świecie oraz umiejętności, mogących stanowić punkt wyjścia do dalszej 

nauki w zakresie róŜnych dziedzin edukacji. 

WIZJA  ABSOLWENTA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 
Sylwetkę absolwenta szkoły podstawowej po klasie szóstej tworzymy na podstawie 

analizy ogólnych zadań szkoły zapisanych w podstawach programowych,                   

w połączeniu z dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z nauczaniem           

w klasach 4 – 6. Pozwalają one na przyjęcie załoŜenia, Ŝe absolwent szkoły: 

� Doskonale funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Jest 

pogodny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje 

naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się 

bezkrytycznie. 

� Jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawia sport w najróŜniejszych jego odmianach. 

Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej: na miarę swoich moŜliwości śpiewa, 

gra, rysuje i maluje, ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki. Potrafi 

wybrać wartościowe dobra kultury. 

� Jest ciekawy świata. Chętnie zdobywa wiadomości korzystając z róŜnych źródeł 

wiedzy. Interesuje się otaczającym go światem, dostrzega jego złoŜoność, analizuje 

istniejące w nim zaleŜności i związki przyczynowo- skutkowe. Stara się poszerzać 

swoją wiedzę. Jest aktywny intelektualnie, na ogół się nie nudzi. 

� Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić 

ich przydatność do określonego celu. 

� Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje 

wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. 

Cieszy się z sukcesów. Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. W trudnych 

sytuacjach wie, do kogo zwrócić się o pomoc  i korzysta z niej. Potrafi świadomie 

dąŜyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystywania nowych źródeł 

wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działają w  grupie, poczuwa się                        

do współodpowiedzialności. 

� Jest otwarty. Wykorzystuje moŜliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła Rozumie 

(choć nie znaczy,  Ŝe przyjmuje bezkrytycznie) ograniczenia  wynikające z jego 

wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia 



i rozwaŜając poglądy innych. Wie, Ŝe istnieją róŜne sposoby komunikowania i bez 

trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo 

nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi  działać zgodnie  

z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje  się stawianymi przed nim zadaniami, 

potrafi planować swoje działanie. 

� Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Ma poczucie czasu i umie zaplanować swoje 

zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi. 

� Jest rozwaŜny. Zna zagroŜenia występujące w jego środowisku, modyfikuje swoje 

zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. 

Przestrzega zasad higieny. 

� Jest tolerancyjny. Rozumie, Ŝe róŜnice między ludźmi są czymś naturalnym                

i poŜądanym. Stara się kaŜdego zrozumieć i dostrzec w nim coś dobrego. 

� Zna znaczenie słów: przyjaźń, uczciwość, prawdomówność. 

� Potrafi korzystać z dóbr kulturalnych.  

Absolwent szkoły sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł 

ksiąŜkowych, swobodnie wyraŜa swoje myśli w formie pisemnej i ustnej. Sprawnie liczy       

w zakresie zbioru liczb wymiernych, szczególnie w praktycznych sytuacjach  Ŝyciowych. 

Posługuje się podstawowymi pojęciami geometrycznymi. Potrafi planować proste 

eksperymenty, przeprowadzać je, dokumentować i wyciągać z nich wnioski. Dysponuje 

znacznym zasobem informacji o otaczającym go świecie oraz szeregiem umiejętności, 

stanowiących punkt wyjścia do dalszej nauki w zakresie róŜnych dziedzin edukacji, takich jak 

na przykład: posługiwanie się mapą i planem, lokalizowanie wydarzeń w czasie i przestrzeni, 

robienie notatek i korzystanie z nich. Podejmuje próby komunikacji w zakresie przynajmniej 

jednego języka obcego. 

 

 

SFERA ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 
 
SZKOŁA BĘDZIE STWARZAĆ SYTUACJE, ABY ABSOLWENT  
W SFERZE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO: 
 

• Umiał korzystać z róŜnych źródeł informacji 

• Był ciekawy świata 

• Był twórczy w rozwiązywaniu problemów 

• Krytycznie dokonywał selekcji informacji 



• Umiał wykorzystać wiedzę w praktyce 

• Był wszechstronnie wykształcony na miarę swoich moŜliwości 

• Miał potrzebę poszerzania swojej wiedzy 

• Posiadał zainteresowania i aktywnie je rozwijał 

• Był ambitny na miarę swoich moŜliwości 

• Umiał dokonywać adekwatnej samooceny swojej wiedzy i umiejętności 

• Posiadał umiejętność wnioskowania, analizowania syntezy i abstrahowania 

• Znał przynajmniej jeden język obcy 

• Posługiwał się komputerem 

• Umiał prezentować siebie i swoje przemyślenia na forum klasy, szkoły ,środowiska 

• Znał wartość dziedzictwa ludzkości 

• Miał potrzebę korzystania z biblioteki, teatru, muzeum i innych dóbr kulturalnych 

• Potrafił się uczyć 

• Potrafił czytać i słuchać ze zrozumieniem 

 

 

SFERA ROZWOJU DUCHOWO-EMOCJONALNEGO 
 
SZKOŁA BĘDZIE STWARZAĆ SYTUACJE, ABY ABSOLWENT  
W SFERZE ROZWOJU DUCHOWO-EMOCJONALNEGO: 
 

• Potrafił wyraŜać swoje uczucia, emocje i radzi sobie z nimi 

• Był: wraŜliwy, otwarty, asertywny 

• Był emocjonalnie dojrzały – umiejący kochać 

• Potrafił odróŜnić dobro od zła 

• Był odporny na stres, z poczuciem własnej wartości 

• Cieszył się Ŝyciem, był otwarty na piękno 

• Przejawiał empatię 

• Miał potrzebę aktywnego uczestnictwa w kulturze 

• Umiał okazywać szacunek innym 

• Umiał szanować i kochać przyrodę 

 

 



 

SFERA ROZWOJU MORALNO - SPOŁECZNEGO 

 
SZKOŁA BĘDZIE STWARZAĆ SYTUACJE, ABY ABSOLWENT  
W SFERZE ROZWOJU MORALNO-SPOŁECZNEGO POTRAFIŁ: 
 

• Współpracować w zespole 

• Przyjmować na siebie róŜne role 

• Nieść pomoc 

• Przestrzegać ustalonych zasad (społecznych, moralnych, prawnych) 

• Bronić odmienności innych (być tolerancyjny) 

• Uczciwie postępować (być sprawiedliwym) 

• Rozwiązywać konflikty (być komunikatywnym) 

• Kulturalnie się zachowywać 

• Być patriotą 

• Być odpowiedzialnym (moŜna na nim polegać) 

• Być honorowym 

• Być świadomym swoich praw i obowiązków 

• Być asertywnym 

• Być gotowym do poświęceń dla drugiego człowieka 

• Okazywać wdzięczność 

• Być bezinteresownym 

• Być odwaŜnym 

• Być wiernym 

• Być empatycznym 

 
 

SFERA ROZWOJU FIZYCZNEGO 
 
SZKOŁA BĘDZIE STWARZAĆ SYTUACJE, ABY ABSOLWENT  
W SFERZE ROZWOJU FIZYCZNEGO POTRAFIŁ: 
 

• Dbać o swoją sprawność fizyczną i potrafił zachęcać do tego innych 

• Prowadzić aktywny tryb Ŝycia 

• Mieć nawyki zdrowego odŜywiania 



• Dbać o higienę osobistą 

• śyć bez nałogów, znał ich szkodliwe działania 

• Uczestniczyć w grach i sportach zespołowych i indywidualnych 

• Uświadomić sobie  przemiany związane z rozwojem swego organizmu 

• Akceptować swoje ograniczenia 

• Stosować profilaktykę zdrowotną 

• Szukać pomocy i informacji dotyczących zdrowia 

• Czynnie wypoczywać i wykorzystywać czas wolny 

• Czerpać przyjemność z  uprawiania sportu 

• Radzić sobie ze stresem i emocjami jako czynnikami wpływającymi na zdrowie 

fizyczne 

• Racjonalnie korzystać ze zdobyczy techniki 

 

  
 

 
 
 



 
STRATEGIA WYCHOWAWCZA 

Szkoły Podstawowej nr 17  
 im. ks. kard. Bolesława Kominka w Wodzisławiu Śl. 

 

 

SFERA  ROZWOJU  INTELEKTUALNEGO 

 
 

CELE WYCHOWANIA 
(nawyki, umiejętności) 

 

RODZAJE EDUKACJI 

 
PROBLEMATYKA GODZIN DO 
DYSPOZYCJI 
WYCHOWAWCY 
 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 
INNE SPOSOBNOSCI 
WYCHOWAWCZE 

 
Absolwent 
wykorzystuje swoja 
wiedzę w praktyce 

 

 
Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina 
z wychowawca 
od klasy I - VI 

 

 
-Wykonywanie gazetek, 
plansz itp. np. techniką 
komputerową. 
-Udział w konkursach wiedzy. 
-Organizowanie imprez 
klasowych. 
 

 
- Zachęcanie rodziców 
do wykorzystywania wiedzy 
i umiejętności dzieci w 
sytuacjach   codziennych 

 
Wycieczka do Muzeum ; 
podchody, biegi z 
wykorzystaniem kompasu i 
wskazań kierunków przez  
obserwacje przyrody 

Absolwent ma 
zainteresowania 
i aktywnie 
je rozwija 
 

 
Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina 
z wychowawca 
od klasy I - VI 
 

 
-  Moje zainteresowania. 
-  Poznanie zainteresowań 
uczniów, 
ankieta „ZDRADZ NAM 
SWOJE  PASJE”. 
- Prezentacja zainteresowań   
uczniów: 
zbiory, trofea itp. 
- Nasze hobby – co zbieramy 
i dlaczego? 
 

 
- Informacja dla rodziców. 
- Zachęcanie rodziców do 
wspierania 
hobby dzieci. 
-  Zachęcanie rodziców by 
stwarzali  sytuacje 
ułatwiające ich dziecku  
poznanie własnych 
zainteresowań. 
 

 
-  Zajęcia pozalekcyjne: kółko 
taneczne, kółko plastyczne, 
muzyczne, teatralne, SKS; inne 
koła zainteresowań: 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne np. artystyczne,  
matematyczne, polonistyczne, 
 zawody sportowe. Wystawy 
prac plastycznych. 
Prezentacja na szkolnych 
uroczystościach. 
 
 



 
CELE WYCHOWANIA 
(nawyki, umiejętności)  

 

RODZAJE EDUKACJI 

 
PROBLEMATYKA GODZIN DO 
DYSPOZYCJI 
WYCHOWAWCY 
 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 
INNE SPOSOBNOSCI 
WYCHOWAWCZE 

Absolwent 
umie prezentować 
swoje przemyślenia 
 

Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina 
z wychowawca 
od klasy I - VI 

 

- Sztuka prezentacji; 
- Sztuka przekonywania, 
argumentowania; 
-Dyskusje i pogadanki 
klasowe; 
 

- Wywiadówki partnerskie - Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego (kampania); 
- Imprezy szkolne; 
- Prezentacja dorobku szkoły 
na zewnątrz; 
- Turnieje szkolne i 
międzyszkolne. 
 

Absolwent 
umie dokonywać 
samooceny 
w zakresie wiedzy 
 

Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina 
z wychowawca 
od klasy I - VI 
 

- Osiągnięcia edukacyjne 
ucznia 
- Dostrzegam swoje zalety 
 

- Wywiadówki partnerskie - Konkursy interdyscyplinarne, 
- Konkursy przedmiotowe 

Absolwent 
jest twórczy 
w rozwiązywaniu 
problemów 

Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina 
z wychowawca 
od klasy I - VI 
 

- Metody twórczego 
rozwiązywania problemów: 
burza mózgów, pytania 
otwarte, debata itp. 
- Jestem twórczy, szukam 
rozwiązań, 
kreatywnie uczestniczę w 
zajęciach 

 Warsztaty twórczego myślenia; 
„Twórcze rozwiązywanie 
problemów” 

Absolwent potrafi 
korzystać z dóbr 
kultury i zna jej 
wartość 
 

Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina 
z wychowawca 
od klasy I - VI 
Szczególnie 
przedmioty 
humanistyczne 
 

- Kultywowanie tradycji 
narodowych; 
- Korzystanie z dóbr kultury 
(muzea, 
zabytki); 
- Planujemy wycieczkę 
krajoznawczą; 
- Historia i tradycja naszej 
szkoły 

-  Zaproszenie rodziców na  
spotkania organizowane 
przez  uczniów 
-  Zaproszenia na akademię 
dla „Przyjaciół szkoły” 

 

- Wyjazdy do muzeum, teatru, 
kina; 
-  Uroczystości szkolne 
-   Wycieczki krajoznawcze; 

Absolwent 
zna i posługuje się 
przynajmniej 
jednym językiem 
obcym 

język angielski 
godzina z 
wychowawca 
 

Zwiedzam świat – bariera 
językowa; 
Wspomnienia z wakacji 

Zajęcia otwarte: lekcje, 
prezentacje dzieci z okazji 
świąt;( jasełka) 

- Konkursy; 
- Filmy w wersji oryginalnej; 
- Korespondencja miedzy  
innymi krajami 
 

 

 



    

SFERA ROZWOJU FIZYCZNEGO 
 

CELE WYCHOWANIA 
(nawyki, umiejętności) 

 

RODZAJE EDUKACJI 

 
PROBLEMATYKA GODZIN DO 
DYSPOZYCJI 
WYCHOWAWCY 
 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 
INNE SPOSOBNOSCI 
WYCHOWAWCZE 

Absolwent potrafi 
dbać o higienę 
osobista 
 

Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina 
z wychowawcą 
od klasy I – VI,  
 

- Jak dbać o własna higienę; 
- Higiena w okresie 
dojrzewania; 
- Kultura spoŜywania 
posiłków; 
- Higiena mojego ciała i 
umysłu; 

- Uświadomienie 
konieczności wyrabiania 
nawyków higienicznych. 

- Spotkania z pielęgniarką 
szkolną (edukacja zdrowotna); 
- Przerwy  obiadowe 
- Wyjazdy,  
- Imprezy , wycieczki klasowe; 

Absolwent dba 
o swoja sprawność 
fizyczna i potrafi 
zachęcać do tego 
innych 
 

Wszystkie rodzaje i etapy 
edukacji, godzina 
z wychowawcą 
od klasy I – VI,  
 

- Planowanie i organizowanie 
wspólnych wyjazdów; 
- Znaczenie sportu dla zdrowia 
i kondycji człowieka; 
- Sport to zdrowie; 

- Wspólne planowanie 
imprez 
rekreacyjnych i sportowych 
dla dzieci; 
- Udział w imprezach 
sportowych; 

- Zajęcia sportowe; 
- Zawody, rozgrywki szkolne 
i pozaszkolne; 
- Wycieczki, rajdy; 
- zajęcia taneczne 

Absolwent umie 
czynnie 
wypoczywać 
i wykorzystywać 
czas wolny 
 
 

Wszystkie rodzaje i etapy 
edukacji, godzina 
z wychowawcą 
od klasy I – VI,  
 

- Zasady kultury zdrowotnej 
i wypoczynku; 
- Jak bezpiecznie poruszać się 
po drogach; 
- Jak miło i ciekawie spędzić 
czas wolny; 

- Propagowanie zdrowego 
stylu Ŝycia; 

- Spotkanie z Policją; 
- Organizowanie egzaminu na 
kartę rowerowa, pływacką; 
- Wyjazdy integracyjne; 

Absolwent potrafi Ŝyć bez 
nałogów, 
zna ich szkodliwe  działanie 
 
 

Wszystkie rodzaje i etapy 
edukacji, godzina 
z wychowawcą 
od klasy I – VI,  
 

-  Propagowanie zdrowego 
stylu  Ŝycia; dbam o swoje 
zdrowie „ODMAWIAM” 
- Szkodliwe skutki palenia 
papierosów, picia alkoholu; 

- Uświadomienie rodzicom 
szkodliwych skutków 
nałogów, ich wpływ na 
rozwój organizmu 
młodego człowieka (pomoc 
w rozpoznawaniu) 

 
-Profilaktyka uzaleŜnień 
- SKS, zajęcia pozalekcyjne; 

Absolwent zna 
funkcjonowanie 
swojego organizmu 
 
 

Wszystkie rodzaje i etapy 
edukacji, godzina 
z wychowawcą 
od klasy I – VI,  
 

- Odmienność płci, 
Odmienność zachowań; 
- Zainteresowania i sposób 
bycia chłopców i dziewcząt; 
- Fizjologiczne problemy 
okresu dojrzewania; 
- Dojrzewam, zmieniam się; 
- Jestem swoim przyjacielem; 

- Zapoznanie rodziców z 
okresem rozwoju i 
dojrzewania; 

- Spotkania z pielęgniarką, 
pedagogiem szkolnym; 
- Warsztaty; 
- Filmy edukacyjne; 

 



SFERA ROZWOJU MORALNO – SPOŁECZNEGO 
 

CELE WYCHOWANIA 
(nawyki, umiejętności) 

 

RODZAJE EDUKACJI 

 
PROBLEMATYKA GODZIN DO 
DYSPOZYCJI 
WYCHOWAWCY 
 

 

WSPÓŁPRACA  Z RODZICAMI 

 
INNE SPOSOBNOSCI 
WYCHOWAWCZE 

Absolwent potrafi 
współpracować w grupie 

Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina z 
wychowawcą klasy I-IV, 
świetlicy 

- Poznajemy zasady 
współpracy w grupie; 
tworzenie norm grupowych. 
- Zawarcie pisemnego 
kontraktu z grupą. 
- Integracja grupy – jestem 
członkiem społeczności 
szkolnej. 

- Przedstawienie rodzicom 
zasady funkcjonowania 
kontraktów. 
- Warsztaty dla rodziców, 
wpływ mediów na dziecko. 

- Wycieczki 
- Dyskoteki 
- Imprezy okolicznościowe 

Absolwent jest wraŜliwy na 
potrzeby innych 

Kształcenie zintegrowane 
język polski, przyroda, 
historia, religia, plastyka, 
wf, godzina wychowawcza 

- Wyrabianie wraŜliwości na 
potrzeby innych. 
- Organizujemy pomoc 
koleŜeńską. 
- RóŜne role dziecka w 
rodzinie i społeczności 
szkolnej. 

- Informacja o 
prowadzonych na terenie 
szkoły akcjach 
charytatywnych i innych. 
- ZaangaŜowanie rodziców 
w organizację imprez 
klasowych i szkolnych 

- Szkolne i pozaszkolne akcje; 
zbiórki zabawek, pieniędzy, 
Ŝywności. 
- Wycieczki; 
- Kino, teatr 

Absolwent potrafi 
rozwiązywać konflikty 

Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina 
wychowawcza klasy IV-
VI, świetlica 

- Sposoby zachowania się w 
sytuacjach konfliktowych; 
- Strategie rozwiązywania 
konfliktów; 
- Sposoby rozwiązywania 
konfliktów; 
- Elementy asertywności. 
- Trudne sytuacje. Jak radzę 
sobie z emocjami. 

- Uświadomienie rodzicom 
przyczyn powstawania 
konfliktów i ich skutków. 

- Warsztaty dla uczniów i 
rodziców dotyczące 
umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach konfliktowych; 

Absolwent potrafi 
przyjmować role 

Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina z 
wychowawcą klasy IV-VI, 
świetlicy 

- Wybór Samorządu 
Szkolnego i Klasowego; 
- Umiejętność pełnienia 
róŜnych ról społecznych; 

- Uświadomienie rodzicom, 
Ŝe przekazują dziecku 
wzorce pełnienia róŜnych 
ról społecznych. 

- Spotkania z 
samorządowcami, 
- Wycieczki; 
- Dyskoteki; 
- Imprezy okolicznościowe: np. 
Dzień Matki, Ojca, Babci; 

Absolwent jest tolerancyjny 

Wszystkie rodzaje 
edukacji szczególnie: 
religia, j. polski, historia, 
godzina z wychowawcą 
klasy I-VI, świetlica 

- Nauka tolerancji dla 
odmiennych wyznań, rasy,    
   ideologii, poglądów; 
- Poznajemy kulturę innych 
narodów; 
- Nie ma dwóch ludzi takich 
samych na świecie. 

- Zwrócenie uwagi na 
problem. 
- W ramach spotkań z 
rodzicami przeprowadzenie 
zajęć warsztatowych. 

- Obchody świąt w róŜnych 
religiach i regionach świata; 
- Zapoznanie się z 
najwaŜniejszymi poglądami, 
postawami innych religii i 
narodowości 



Absolwent jest asertywny 

Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina z 
wychowawcą 

- Umie kulturalnie odmówić 
- Znam zasady aktywnego 
słuchania i komunikowania 
- Doświadczamy waŜnych 
uczuć; 
- Wiem jakie są pozytywne i 
negatywne skutki stresu i 
emocji. 

- Warsztaty z komunikacji 
interpersonalnej. 

- Wycieczki 
- Dyskoteki 
- Imprezy okolicznościowe 

Absolwent zna i rozumie 
potrzebę ochrony środowiska 

naturalnego 

Kształcenie zintegrowane, 
przyroda, religia, godzina 
z wychowawcą klasy IV-
VI, świetlica 

 - Dbamy o środowisko 
naturalne 
- „Sprzątanie świata” – 
dyskusja, rysunek, plakat. 
- Dlaczego naleŜy dbać o 
swoje naturalne - toczenie. 

- Udział rodziców w akcjach 
organizowanych na terenie 
szkoły. 

- Konkursy ekologiczne. 
- Segregacja odpadów. 
- Konkursy plastyczne o 
tematyce ekologicznej. 

Absolwent zna swoje prawa i 
obowiązki 

Wszystkie rodzaje 
edukacji, godzina z 
wychowawcą klasy IV-VI 

- Konwencja praw dziecka; 
- Obowiązki ucznia; 
- Regulamin szkoły; 
- Jestem dzieckiem, mam 
swoje prawa; 
- Jestem dzieckiem, mam teŜ 
swoje obowiązki; 

- Zasady egzekwowania 
obowiązków ucznia. 

- Wycieczki 
 - Dyskoteki 
- Imprezy okolicznościowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SFERA ROZWOJU DUCHOWO – EMOCJONALNEGO 
 

CELE WYCHOWANIA 
(nawyki, umiejętności) 

 

RODZAJE EDUKACJI 

 
PROBLEMATYKA GODZIN DO 
DYSPOZYCJI 
WYCHOWAWCY 
 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 
INNE SPOSOBNOSCI 
WYCHOWAWCZE 

Absolwent potrafi odróŜnić 
dobro od złą 

Wszystkie rodzaje 
edukacji szczególnie: 
j. polski, historia, 
przyroda, religia, godzina 
z wychowawcą klasy I-VI, 
świetlica 

- Dobre i złe zachowanie  
(kryteria ocen zachowania); 
- Poznajemy zasady i reguły 
obowiązujące w relacjach 
międzyludzkich; 
- Jak mam postąpić gdy ktoś 
wyrządzi mi krzywdę; 
- Granice w wychowaniu. 

- Kryteria ocen zachowania; 
- Jasne stawienie granic w 
wychowaniu; 
- Wskazania rodziców, 
instytucji, mają słuŜyć 
pomocą im i ich dzieciom 

- Spotkania z psychologiem, 
pedagogiem; 
- Zajęcia terapeutyczne; 
- Rzecznik Praw Dziecka. 

Absolwent jest otwarty na 
piękno otaczającego świata 

Kształcenie zintegrowane  
j. polski, historia, 
przyroda, historia, 
plastyka, 
religia, godzina z 
wychowawcą klasy III-VI, 
świetlica 

- Zabytki naszego regionu; 
- Piękna nasza Polska cała; 
- Gazetki tematyczne; 
- Moja miejscowość; 
- Pielęgnujemy nasz 
regionalny język 

- Wspólne wyjścia na 
wystawy, wycieczki; 
- Prezentacja prac dzieci 

 
- Ubiór; 
- Wycieczka do Muzeum; 
- Konkursy; 
- Piesza wycieczka edukacyjna 
po terenach naszego miasta 

Absolwent nie wyraŜa zgody 
na wszelką przemoc i reaguje 

na nią 

Wszystkie rodzaje 
edukacji godzina z 
wychowawcą klasy III-VI, 
świetlica 

- Poznanie pokojowych 
sposobów rozwiązywania 
konfliktów; 
- Ankieta: „Przemoc w 
szkole”; 
- Gazetki tematyczne; 
- Kształcenie umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych. 

- Czy wychowanie do 
posłuszeństwa sprzyja 
agresji? 
- Spotkania ze StraŜą 
Miejską lub Policją; 
- Informacja o 
bezpieczeństwie w szkole. 

- Dyskoteki; 
- Wycieczki; 
- Przerwy i dyŜury; 
- Program „Bezpieczna i 
przyjazna szkoła”. 

Absolwent stara się panować 
nad własnymi emocjami 

Wszystkie rodzaje 
edukacji godzina z 
wychowawcą klasy IV-VI, 
świetlica 

- Panowanie nad emocjami; 
- Jak pokonać stres; 
- Poznajemy pozytywne i 
negatywne skutki stresu; 
- Co to jest złość, agresja? 
- Nauka radzenia sobie z 
własnymi uczuciami i 
emocjami. 

- Warsztaty – jak pomóc 
własnemu dziecku. 

- Wycieczki; 
- System wzmocnień 
pozytywnych. 

Absolwent wyróŜnia się 
kultur ą osobistą 

Wszystkie rodzaje 
edukacji zajęcia 
pozalekcyjne, godzina z 
wychowawcą klasy I-VI, 
świetlica 

- Ustalenie kodeksu 
postępowania; 
- Omówienie karty oceny 
zachowania; 
- Regulamin Szkoły. 

- Informacje o sposobie 
kulturalnego zachowania w 
szkole i poza nią. 

- Poza terenem szkoły; 
- Imprezy. 



Absolwent ma świadomość 
więzi emocjonalnej z 

najbli Ŝszymi 

Kształcenie zintegrowane  
j. polski, historia, religia, 
przyroda, j. angielski, 
godzina z wychowawcą 
klasy I-VI 

- Organizujemy imprezy 
klasowe; 
-  Ja i moja rodzina; 
- Tradycje BoŜego Narodzenia 
w moim domu; 
- Ja i moja rodzina – moje 
miejsce w rodzinie. 

- Pomoc w organizacji 
imprez. 

- Wycieczki; 
- Spotkania klasowe; 
- Pomoc koleŜeńska. 

Absolwent zna i rozwija 
właściwy system wartości 

J. polski, historia, religia, 
przyroda, j. angielski, 
godzina z wychowawcą 
klasy IV-VI 

- Mój system wartości; 
- Szkolna hierarchia wartości; 
- Umiejętność dokonywania 
właściwego wyboru. 

- Wspólne imprezy klasowe; 
- Wspólne wdraŜanie 
właściwego systemu 
wartości. 

- Wycieczki; 
- Spotkania klasowa; 
- Pomoc koleŜeńska. 
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