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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby 

człowiek  stawał się coraz bardziej 

człowiekiem;   o to, ażeby bardziej był, a nie 

tylko więcej miał, 

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być 

nie tylko z drugim, ale i dla drugiego” 

 

                                               JAN  PAWEŁ II 
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I. WSTĘP 

 

 Zasady i cele wychowania w Szkole Podstawowej w Siemiechowie oparte są na akceptacji i realizacji fundamentalnych i uniwersalnych 

wartości kulturowych oraz etycznych, obowiązujących w naszym kręgu cywilizacyjnym, z uwzględnieniem specyficznych wartości polskiej 

tradycji narodu i państwa. 

Za podstawowe metody wpajania wychowankom pożądanych sposobów postępowania uznaje się ukazanie wartości poprzez własną 

postawę nauczyciela i wychowawcy. 

Wychodząc z założenia, że pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym jest dom rodzinny, bardzo istotną wagę 

przywiązujemy do porozumienia i współpracy z rodzicami. Dużą rolę przypisujemy istniejącym lub tworzącym się tradycjom i zwyczajom 

szkolnym. 

Fundamentalnym celem wychowania jest wpajanie uczniom zasad i norm, i takie ich utrwalanie w świadomości , by autentycznie uczeń 

utożsamiał się z nimi, rozumiał je i przyjmował wszystkie konsekwencje z nich wynikające. 

Zatem, podstawową zasadą wychowania jest akceptowanie wychowanka jako człowieka. 

 

 

„ Młodzi Was potrzebują.  

Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia.  

Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie” 

 

                                                                                               Jan Paweł II 

 

 

II. Założenia i cele Programu Wychowawczego Szkoły  

 Nasza szkoła realizuje cele dydaktyczno – wychowawcze zawarte w „Podstawie Programowej” MEN, rozszerzone o zagadnienia w 

Szkolnym Zestawie Programowym tak, aby było w niej zawsze miejsce dla tolerancji, kultury, nauki, wzajemnego szacunku i sukcesów.  

 Plan pracy wychowawczej z uczniami zakłada jego realizacje w ujęciu przedmiotowo- klasowym i w formie zajęć pozalekcyjnych.  

 

  Celem nadrzędnym Szkolnego Programu Wychowawczego jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, 

uwzględniając jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne, chrześcijański system wartości oraz 

poszanowanie dla tradycji narodowych, państwowych i lokalnych. 

 

Przyjęte kierunki oddziaływań wychowawczych to:  



5 

 

 

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym  

1. Szkoła poprzez działalność wychowawczo – dydaktyczną i dobrą współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym wspomaga 

wszechstronny rozwój ucznia i dba o jego bezpieczeństwo. 

2. Wychowawcy, Rodzice i Uczniowie tworzą system wzajemnego wspomagania się w sytuacjach życiowo trudnych dla ucznia i jego 

rodziny, dotyczy to spraw materialnych, dydaktycznych i psychiczno – duchowych. 

 

IV. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami  

 

Rodzice: 

 Powinni uczestniczyć w życiu klasy i szkoły i wywiązywać się z podjętych zobowiązań,  

 Mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach rodziców,  

 Powinni utrzymywać stały kontakt z wychowawcą, a w razie problemów dążyć do ich wspólnego rozwiązania,  

 Powinni dbać o schludny strój i wygląd dziecka ( strój galowy, szkolny, sportowy ),  

 Mają obowiązek zapewnić dziecku odpowiednie warunki wychowawcze, wspierać, uczyć odróżniać dobro od zła,  

 Ponoszą odpowiedzialność finansową za celowe zniszczenia, których dokonało dziecko w szkole,  

 Wspierają wychowawcę w dążeniu do poprawy frekwencji, unikając nieuzasadnionego pozostawiania dziecka         w domu, 

 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby 

uczniowie w szczególności: 

 znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),  

 rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,  

 mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,  

 stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie 

odpowiedzialność za siebie i innych oraz wolność własną i innych,  

 uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w 

społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,  

 przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz możliwość 

doskonalenia się,  
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 kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i 

współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów,  

 uczyli się asertywności w relacjach międzyludzkich,  

 systematycznie uczęszczali do szkoły i byli zmotywowani do zdobywania wiadomości i umiejętności.  

 

 

 

V. Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej  

1. Cała społeczność szkolna czci święta religijne, organizuje obchody rocznic wydarzeń historycznych oraz uczestniczy w imprezach 

artystyczno – kulturalnych organizowanych przez władze gminne i regionalne (1 września, DEN, 11 listopada, Boże Narodzenie, 

Wielkanoc, 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka itp.) 

2. W codziennym życiu szkoły i poza nią oddajemy cześć i szacunek symbolom religijnym i narodowym (Krzyż, Godło Polski, 

Flaga), rozumiemy potrzebę godnego zachowania się podczas śpiewania hymnu państwowego             i pieśni kościelnych. 

3. Szkoła stara się   przygotowywać spotkania z twórcami kultury i sztuki regionalnej oraz z ludźmi zasłużonymi dla historii i 

rozwoju naszej miejscowości. 

4. Każda klasa organizuje wycieczki w celu poznania przyrody, zabytków, kultury okolicy, regionu, kraju. 

5. Nauczyciele i uczniowie podejmują różnorodne działania na rzecz ochrony piękna miejscowej przyrody, czują się 

współodpowiedzialni za stan środowiska naturalnego w przyszłości. 

 

VI. Umiejętność poznania i akceptowania samego siebie oraz potrzeb i poglądów innych ludzi. 

 

1. Szkoła rozbudza ciekawość poznawczą ucznia i rozwija jego zdolności twórcze, inspiruje do wyrażania własnych myśli i 

przeżyć, uczy samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań. 

2. Nauczyciele – Wychowawcy i Rodzice umożliwiają młodzieży odkrywanie i rozumienie wartości uniwersalnych związanych z 

dorastaniem, życiem uczuciowym i rodzinnym. 

3. Społeczność szkolna postępuje według zasad i norm określonych w Dekalogu, w Statucie Szkoły oraz w ogólnie akceptowanych 

normach społeczno – obyczajowych. 

 

VII. Zadania nauczycieli i wychowawców. 

   

 kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego siebie, 

 kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie społecznej, 
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 zaszczepianie sposobów reagowania w codziennych sytuacjach w oparciu o spójny system wartości uniwersalnych,  

 zapoznanie się z sytuacją rodzinną wychowanków oraz warunkami do nauki,  

 monitorowanie postępów w nauce oraz zachowania, podejmowanie działań adekwatnych do sytuacji,  

 zapewnianie pomocy uczniom wykazującym trudności w nauce bądź pozostającym w ciężkiej sytuacji materialnej lub 

losowej,  

 współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, zachęcanie rodziców do korzystania z porad jej pracowników oraz 

prelekcji,  

 czuwanie nad frekwencją uczniów, egzekwowanie usprawiedliwień pisanych przez rodzica lub ustnych, 

 pomaganie uczniom swojej klasy w przygotowaniu estetycznych gazetek, wdrażanie ich do samodzielnej troski   o wygląd sali 

lekcyjnej,  

 wpajanie uczniom nawyku dbania o ład i porządek podczas przerwy, lekcji, po jej zakończeniu oraz w każdym – będącym lub 

nie –terenem szkolnym, 

 systematyczne prowadzenie dzienników lekcyjnych i innej dokumentacji wynikającej z bycia wychowawcą          i 

nauczycielem,  

 świadome działanie mające na celu wykreowanie wzorca osobowego ucznia Szkoły Podstawowej                        w 

Siemiechowie. 

 

VIII.  Efekty działań wychowawczych: 

 

 uczeń jest świadomy własnej tożsamości, 

 dostrzega swoje mocne strony, świat własnych potrzeb oraz innych ludzi, 

 jest komunikatywny w stosunku do kolegów i dorosłych, 

 potrafi egzekwować swoje prawa, 

 jest świadomy własnych uczuć i innych oraz zagrożeń płynących z braku tolerancji, 

 potrafi twórczo myśleć, organizować pracę własną i zespołową, efektywnie planować swoje działania, 

 jest wrażliwy na degradację środowiska naturalnego, podejmuje próby walki o jego ochronę, 

 akceptuje samego siebie, 

 uczy się i potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach, z własnymi emocjami, 

 jest silnie związany ze swoim regionem, zna jego walory, zabytki, poznaje historię oraz miejsca i ludzi, którzy ją tworzyli, 

 widzi piękno swojej Ojczyzny, zna symbole narodowe, oddaje hołd poległym za wolną Polskę,  

 ma poczucie przynależności do klasy, współtworzy i respektuje normy klasowe, 
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 zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

 kultywuje tradycje narodowe i rodzinne, 

 rozwija się intelektualnie, potrafi wykorzystać różne źródła wiedzy. 

 

 

IX. Sylwetka absolwenta naszej szkoły   

 

 Chcemy , aby nasz absolwent: 

 odznaczał się wysoką kulturą osobistą, 

 miał uporządkowany system wartości i poczucie własnej godności, 

 wierzył w swoje możliwości i wytrwale dążył do celu, 

 był wyposażony w rzetelną wiedzę i potrafił z niej korzystać na każdym następnym etapie edukacyjnym, 

 potrafił często i chętnie korzystać z różnych źródeł wiedzy, 

 był samodzielny, odpowiedzialny, uczciwy, tolerancyjny, twórczy, 

 cenił prawdę i dotrzymywał słowa, 

 potrafił przyznać się do winy i ponieść konsekwencje swojego czynu, 

 umiał cieszyć się z własnych sukcesów, ale i szczerze gratulować innym, 

 przejawiał postawy aprobowane społecznie, 

 znał swoje mocne i słabe strony- pierwsze doskonalił, nad drugimi skutecznie pracował, 

 rozumiał potrzebę poznawania i pielęgnowania tradycji rodzinnych, regionalnych, państwowych, religijnych, 

 okazywał szacunek rodzicom, osobom starszym i innym ludziom, wśród których wzrasta, 

 doceniał miłość rodzicielską, rodzinę i znał swoje w niej miejsce, 

 dostrzegał problemy i zagrożenia ekologiczne, czynnie się im przeciwstawiał, 

 cenił życie i zdrowie swoje i innych, dbał o prawidłowy rozwój fizyczny, 

 był otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 

 miał poczucie więzi z Ojczyzną, Europą i światem. 
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X. EWALUACJA  PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO 

     

Sposoby ewaluacji: 

 

 obserwacja i ocena zachowań uczniów, 

 analiza postępów w nauce, 

 ocena efektów konkursów szkolnych i pozaszkolnych, 

 frekwencja na zajęciach szkolnych i organizowanych przez szkołę, 

 wyniki ewaluacji programu wychowawczego przeprowadzonej wśród uczniów i ich rodziców, 

 

Narzędzia: 

 

 ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 obserwacja uczniów w klasie, 

 monitoring – obserwacja uczniów w działaniu, 

 rozmowa z uczniami, 

 rozmowa z nauczycielami, 

 analiza dokumentacji szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 
1. Pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III 

 

Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, kraju, narodu 
 

Zadania dla szkoły i ucznia Osiągnięcia ucznia Ewaluacja ocena Odpowiedzialni Termin 

 

1. Omówienie zadań i ról jakie pełnią 

poszczególni członkowie w rodzinie. 

 

 

– uczeń zna  obowiązki    

   względem rodziców  

   i rodzeństwa, 

– pomaga w różnych    

   pracach domowych, 

– zna Prawa Ucznia             

   i Dziecka 

 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym,  

– rozkłady materiału   nauczania 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

 

2. Organizowanie zajęć integrujących zespół 

klasowy. 

 

 

– uczeń potrafi funkcjonować w nowej 

grupie, 

– współdziała w grupie rówieśniczej i 

czuje się    odpowiedzialny za efekty 

swojej pracy 

 

 

– gry i zabawy integracyjne, 

– gazetka ścienna pod hasłem: 

„Chcesz być lubiany – bądź 

kulturalny” 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

 

3. Odpowiedzialne podejmowanie zadań na 

rzecz klasy – dyżury, gazetki tematyczne, 

wystawka prac artystycznych, kąciki 

zainteresowań. 

 

 

– potrafi dostosować się do wymagań 

szkolnych, 

– uczeń wykonuje drobne czynności 

porządkowe  w klasie 

 

 

 

– wysoki poziom prac 

plastycznych dzieci,  

– samoocena obowiązków 

dyżurnego klasowego, 

– estetyka kącika zainteresowań 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

 

 

4. Rozbudzenie zainteresowań 

czytelniczych: 

 – wspólne odwiedzanie bibliotek: szkolnej i 

publicznej, 

- kontynuacja akcji czytelniczej „Cała 

Polska czyta dzieciom” 

- zapraszanie osób spoza szkoły, 

 

– uczeń chętnie czyta przeznaczone dla 

niego książki, wskazane przez 

nauczyciela i samodzielnie wybrane,  

– samodzielnie wykonuje prace 

artystyczne inspirowane lekturą, 

– opowiada najciekawsze wydarzenia z 

dziejów bohaterów, zachęcając 

 

– wyróżnienie najlepszych 

uczestników, 

– poprawa ilościowa               i 

jakościowa czytelnictwa 

– fotokronika,  

– czytanie książek przez 

nauczycieli, starszych 

 

Rodzice  

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak  

B. Kwiek 

 

 

Praca całoroczna  

 

 

 

Raz w miesiącu 
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kolegów do czytania 

 

 

kolegów, zaproszonych gości 

– wystawa ilustracji 

wykonanych przez uczniów do 

ulubionych książek, baśni, 

bajek i legend 

 

 

Praca całoroczna 

 

 

5. Organizowanie wyjazdów do teatru,  kina, 

Europejskiego Centrum Muzyki  

K. Pendereckiego w Lusławicach. 

 

 

– uczeń odczytuje znaki kultury (obraz, 

słowo, dźwięk) 

 

 

– plan wycieczki,  

– zapis w dzienniku,  

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak  

 

 

Praca całoroczna 

 

 

6. .Eksponowanie tekstów literackich 

ukazujących odmienności różnego typu i 

uczenie się tolerancji. 

 

 

– uczeń zna i rozumie skutki 

niewłaściwego zachowania wobec 

osób odmiennej rasy, starych, 

chorych, upośledzonych 

– potrafi odpowiednio zachować się 

wobec tych osób 

 

 

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych, 

– pogadanki i filmy o tolerancji 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak  

 

Praca całoroczna 

 

 

 

7. Przygotowanie uroczystości związanej       

z pasowaniem pierwszoklasistów na 

uczniów. 

 

 

– uczeń rozumie status ucznia, zna swoje 

prawa i obowiązki 

 

 

– montaż słowno - muzyczny 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– zapis w kronice szkolnej, 

– fotokronika 

 

 

K. Szafraniec 

 

 

Październik 

 

8. Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na 

grobach poległych żołnierzy, 

spoczywających na miejscowym cmentarzu. 

 

 

 

– uczeń potrafi godnie zachować się na 

cmentarzu, 

– rozumie pojęcie pamiątki narodowej,  

– kultywuje tradycje  

i zwyczaje: narodowe, religijne i 

ludowe 

 

 

– wyjście na miejscowy 

cmentarz, 

– złożenie wiązanek, 

– zapalenie zniczy, 

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Wrzesień 

Listopad 

 

 

9. Wspólne organizowanie „Izby wróżb i 

zabaw andrzejkowych”. 

 

 

– uczniowie potrafią zgodnie, kulturalnie  

i radośnie bawić się, 

 

 

– uatrakcyjnienie zabawy 

andrzejkowej, 

przygotowanymi wróżbami, 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Listopad  
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– fotokronika, 

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych 

 

 

10. Mikołajki  

 

– okazują zadowolenie                         z 

otrzymanych upominków 

 

 

– fotokronika 

 

 

Rodzice 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Grudzień 

 

 

11. Ubieranie choinek  w klasie i w domu. 

- przygotowanie Wigilii   klasowej 

 

 

– uczeń potrafi samodzielnie i estetycznie 

wykonać tradycyjne ozdoby 

choinkowe,  

– kultywuje tradycje bożonarodzeniowe 

 

 

– emocjonalne znaczenie 

przedświątecznych 

przygotowań, m.in. 

ubieranie choinki, spotkanie 

opłatkowe  

– konkurs na ozdoby choinkowe 

i stroiki 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Grudzień  

 

 

12. Zorganizowanie okolicznościowego 

spotkania z Babciami i Dziadkami.  

 

 

– potrafi obdarować swoich bliskich oraz 

kolegów drobnymi upominkami 

wykonanymi przez siebie. 

 

 

– zapis w dziennikach,  

– montaż słowno – muzyczny, 

– poczęstunek, 

– fotokronika. 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

Styczeń 

 

13. Objaśnienie uczniom znaczenia symboli 

narodowych. 

 

 

– uczeń zna fragmenty hymnu i potrafi go 

zaśpiewać, 

– wie, że podczas śpiewania hymnu 

należy stać na baczność, 

– zna polskie barwy narodowe, 

rozpoznaje flagę i godło 

 

 

– uczestnictwo  

w akademiach, śpiewanie 

hymnu, przyjmowanie 

właściwej postawy  

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

14. Spotkanie  z przedstawicielami OSP w 

Siemiechowie. 

 

 

– doceniają ofiarną pracę strażaków. 

 

 

– wycieczka do jednostki OSP 

– fotokronika,  

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Maj 
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15. Udzielanie wzajemnej pomocy 

koleżeńskiej w nauce i czynnościach 

samoobsługowych. 

 

 

– uczeń zna wzory prawidłowych 

zachowań i potrafi stosować je         w 

codziennym życiu 

 

 

– ocena wychowawców, 

– opinie rodziców, 

– efekty pomocy koleżeńskiej, 

wyróżnienie uczniów 

szczególnie koleżeńskich 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

 

 

16. Wpajanie dzieciom poszczególnych 

norm moralno – etycznych, dekalogu i 

wdrażanie do przestrzegania ich                 w 

kontaktach z nauczycielami i innymi 

pracownikami szkoły, osobami starszymi i 

kolegami. 

 

 

– taktownie odnosi się do nauczycieli, 

kolegów i osób starszych, 

– używa form grzecznościowych, 

– umie właściwie zachować się                     

w miejscach publicznych:                     

w sklepie, na przystanku,                       

w kościele, itp. 

 

 

– ocena postaw i zachowań 

uczniów przez osoby dorosłe i 

rówieśników 

–  ankieta, 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

 

 

17. Czerpanie wzorców postępowania z 

postaw bohaterów bajek i opowieści, a także 

z najbliższego otoczenia (domu, szkoły) 

oraz społeczności lokalnej. 

 

 

– uczeń potrafi w scenkach 

symulacyjnych naśladować pozytywne 

postawy bohaterów literackich, 

– w lekturze rozróżnia zachowania dobre 

i złe, porównuje i ocenia bohaterów 

 

 

– zapisy w dzienniku lekcyjnym,  

– wyeksponowanie   

w gablocie wystawowej 

ulubionych postaci literackich, 

– ilustracja wybranego  utworu  

znanego autora 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

 

 

 

18. Organizowanie sytuacji sprzyjających 

podnoszeniu wiary we własne możliwości. 

 

 

– dostrzega swoje mocne   i słabe strony, 

– potrafi zaprezentować siebie w grupie 

rówieśniczej szkolnej 

 

–  udział w konkursach 

    klasowych, zajęciach 

    pozalekcyjnych 

–  tworzenie klasowych tablic 

    Pochwał „Każdego można 

    za coś pochwalić” 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

 

19. Zagospodarowanie czasu wolnego. 

 

  

– dodatkowa praca  z uczniem zdolnym i 

słabym 

 

 

– rozwijanie pasji,  

– udział w konkursach, 

– wyrównywanie braków, 

– zapis w dziennikach 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 
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Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego 

Zadania dla szkoły i ucznia Osiągnięcia ucznia Ewaluacja ocena Odpowiedzialni Termin 

 

1. Obserwacja zjawisk zachodzących w 

przyrodzie, np.:  

– jesienna wyprawa do lasu, 

– powitanie wiosny 

 

 

– uczeń rozpoznaje pory roku, nazywa 

czynniki atmosferyczne, prowadzi 

kalendarz przyrody 

 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– spacery, wycieczki 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

2. Organizowanie przez nauczycieli sytuacji 

dydaktycznych umożliwiających 

wypowiadanie się  

o pięknie przyrody i jej walorach 

zdrowotnych. 

 

– potrafi wykorzystać w swoich 

wypowiedziach spostrzeżenia zebrane 

podczas spacerów                i 

wycieczek, 

– samodzielnie układa zdania, 

uwzględniając emocje wywołane 

pięknem pór roku, 

– snuje własne refleksje dotyczące 

wpływu przyrody na człowieka, 

 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– zapis w zeszytach 

uczniowskich,  

– aktywne uczestnictwo            

w rozmowach, pogadankach, 

działalności plastycznej 

– konkurs plastyczny  pod 

hasłem: „Wśród łąk  

i lasów” 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

 

3. Gromadzenie darów jesieni, sporządzanie 

przysmaków z owoców 

 i warzyw. 

 

 

– potrafi samodzielnie sporządzić sałatki  

z owoców i warzyw,  uwzględniając ich 

walory smakowe i zdrowotne 

 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– ocena estetyki i konsumpcja 

przygotowanych surówek i 

potraw 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Jesień/wiosna 

 

 

 

4. Zakładanie kącików przyrody. 

 

 

– wykazuje zainteresowanie 

środowiskiem naturalnym poprzez 

zbieractwo okazów przyrodniczych 

 

 

– wkład pracy w założenie  

i estetyczne eksponowanie 

zgromadzonego materiału 

przyrodniczego 

– sadzenie ozdobnych drzewek 

na terenie przyszkolnym 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Jesień 

Wiosna 
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5. Poznawanie roślin i zwierząt prawnie 

chronionych 

 

– rozpoznaje zwierzęta leśne, wie czym 

odżywiają się niektóre z nich 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– eksponowanie w klasie plansz 

roślin i zwierząt chronionych 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

Praca całoroczna 

 

6. Uczenie się rozpoznawania 

charakterystycznych cech różnych 

krajobrazów, nazwanie ich  

i wykorzystanie w swych wypowiedziach. 

 

 

– uczeń rozpoznaje pory roku, 

krajobrazy, potrafi je opisać                                  

i zaprezentować w inny sposób 

 

 

– prace plastyczne uczniów  

z uwzględnieniem cech 

krajobrazów, 

– wypowiedzi pisemne – opis, 

– gazetka na temat 

występujących w Polsce 

krajobrazów (góry, jeziora, 

morze, rzeka) 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

7. Poznawanie zasad zbierania grzybów          

i owoców runa leśnego. 

 

 

– zna takie sposoby zbierania grzybów  i 

owoców leśnych, aby nie niszczyć lasu, 

– wie czym grozi zjedzenie grzybów 

trujących 

 

 

– eksponowanie plansz grzybów 

jadalnych  

i trujących – Kodeks 

grzybiarza 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak  

PCK 

 

 

Jesień 

 

 

8. Prowadzenie doświadczalnych hodowli 

roślin doniczkowych. 

 

 

– wykazuje zainteresowanie 

środowiskiem naturalnym poprzez 

prowadzenie hodowli doświadczalnych 

 

 

– ekspozycja w kąciku 

doświadczalnym –np. cebula, 

fasola, rzeżucha, pelargonie, 

– karta obserwacji  

 i spostrzeżeń, 

– zapis w dzienniku lekcyjnym 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Wiosna 

 

9. Obserwacja ekosystemów podczas 

wycieczek przyrodniczych. 

 

 

– potrafi dostrzec specyficzne cechy 

życia lądowego i wodnego – fauny  

i flory 

 

 

– wycieczka do „Lasu 

   Tuchowskiego” lub na 

   Polichty 

– karta wycieczki 

– zapis w dzienniku lekcyjnym 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Jesień/ Wiosna 

 

10. Malowanie i opisywanie piękna pór roku 

 

– dostrzega piękno pór roku 

 

– wystawa prac plastycznych  

 

K. Szafraniec 

 

Październik 
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   Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

Grudzień 

Maj 

 

11. Zapoznanie z zagrożeniami 

ekologicznymi wynikającymi                 z 

uprzemysłowienia i błędów cywilizacji. 

 

 

– zna podstawowe źródła 

zanieczyszczenia przyrody, 

– rozumie niewłaściwe postępowanie 

człowieka niszczące przyrodę, 

– uczeń zna zagrożenia wynikające ze 

zmiany pogody,  

– w czasie nieobecności osób starszych 

nie włącza sprzętu elektrycznego, 

gazowego, 

– uczestniczy w akcjach ekologicznych 

na terenie gminy 

 

 

– plakat propagujący 

zachowanie ekologiczne, 

– wideoteka szkolna, 

– gazetka: „Ziemia nie daje rady 

– segregujmy więc odpady” 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna  

 

 

12. Organizowanie jednodniowych 

wycieczek po regionie Ciężkowic 

(Skamieniałe Miasteczko, Muzeum 

Przyrodnicze), Sucha Góra, Kąśna Dolna, 

Jastrzębia , „ Polska Troja”  i inne 

 

 

–  potrafi właściwie  

    zachować się podczas  

    wycieczki klasowej,       

– rozpoznaje gatunki roślin, 

– zna symbole oznaczające szlak 

turystyczny, 

– pozostawia po sobie porządek, a 

zabiera miłe wspomnienia 

 

 

– karta wycieczki, 

– harmonogram wycieczki,  

– wystawa kartek widokowych,  

– fotokronika,  

– zapis w dzienniku lekcyjnym 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Jesień/ Wiosna 

 

 

Troska o zdrowie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, higieny osobistej, higieny pracy umysłowej oraz estetyki spożywania posiłków 

 

Zadania dla szkoły i ucznia Osiągnięcia ucznia Ewaluacja ocena Odpowiedzialni Termin 

 

1. Organizowanie sytuacji dydaktycznych, 

podczas których uczeń nabywa umiejętności 

przygotowania posiłków.  

 

 

– uczeń zna i stosuje zasady higieny 

(myje ręce przed przygotowaniem  

i spożyciem posiłków, po jedzeniu, po 

skorzystaniu z toalety), 

– rozumie potrzebę regularnego 

spożywania drugiego śniadania, 

– zna zasady racjonalnego doboru 

artykułów spożywczych 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– rozkład materiału nauczania, 

– prezencja nakrycia stołu 

– regularne przynoszenie do 

szkoły i spożywanie drugiego 

śniadania 

 

 

Rodzice 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 
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2. Eksponowanie w gablocie wystawowej 

ilustracji tematycznie związanych z higieną 

osobistą.  

 

 

– pozostawia swoje miejsce pracy  

w ładzie i porządku, 

– utrzymuje porządek w tornistrze  

i wokół siebie,  

  – prezencja nakrycia stołu dba  

     o estetykę swoich książek, 

     zeszytów i przyborów 

 

– eksponowanie plakatów 

propagujących zdrowe 

zachowanie, 

– udział w apelach o zdrowiu i 

tygodniu zdrowia w szkole  

– wideoteka szkolna 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

3. Utrwalenie zasad poruszania się na terenie 

szkoły, w drodze do szkoły i ze szkoły. 

 

 

– uczeń zna zasady bezpiecznego 

poruszania się po drogach i przestrzega 

je, 

– w czasie przerw zachowuje się 

kulturalnie i nie zagraża swym 

zachowaniem innym 

 

 

– wystawienie plansz  

o tematyce BRD, 

– wideoteka szkolna, 

– zapis w dzienniku  

– spotkanie  z policjantem 

     wykorzystanie wiedzy  

     w praktyce 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

 

4. Uświadomienie uczniom 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje   

i kolegów w miejscach szczególnych 

zagrożeń. 

 

 

– zna zasady bezpiecznego przebywania 

nad rzeką, jeziorem oraz miejsca 

niebezpieczne (utonięcia, wypadki na 

śniegu, lodzie, wszelkie ukąszenia, 

trucizny, miejsca zagrożone 

niewypałami) 

 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym 

– film edukacyjny, pogadanki 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

5. Rozpoznawanie, nazywanie                    i 

wykonywanie wybranych znaków 

drogowych. 

 

– zna wybrane znaki drogowe 

     i potrafi je wykonać 

 

 

– wystawka prac technicznych 

dzieci, 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– rozkład materiału nauczania 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

6. Układanie planu dnia  

z uwzględnieniem czasu na rekreację  

i wypoczynek. 

 

 

– umie ułożyć swój plan dnia 

   uwzględniając w nim czas wolny 

 

– ocena zastosowania się do 

najlepszego harmonogramu 

dnia,  

– opinie rodziców i uczniów 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 



18 

 

 

7. Projektowanie i malowanie plakatów 

propagujących BRD. 

 

 

– zna zasady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego 

 

 

– wystawa prac plastycznych 

uczniów,  

– gazetka dotycząca noszenia 

odblasków „Bądź widoczny 

- bądź bezpieczny” 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– wyróżnienia, pochwały, 

konkursy 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

Wskazywanie i rozwijanie dumy  i szacunku, z przynależności  do rodziny i bycia członkiem rodu 

 

 

1. Wskazanie uczniom wartości literatury 

(M. Jaworczakowa, M. Kownacka, M. 

Kruger, A. Lindgren,  

J. Papuzińska). 

 

 

– uczeń potrafi rozpoznać pozytywne 

zachowania postaci literackich i 

czerpie z nich wzór, odrzuca 

negatywne 

 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– gazetka tematyczna,  

– wystawka książek 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

2. Wpajanie odpowiedzialności za pełnione 

role w rodzinie. 

 

 

– pomaga rodzeństwu, wykonuje 

konkretne zadania na rzecz rodziny, 

– potrafi wspólnie  z rodziną świętować  

i spędzać czas wolny 

 

 

– zapis w dzienniku 

   lekcyjnym, 

– ocena postaw uczniowskich 

   przez nauczycieli i rodziców 

 

Rodzice 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

3. Angażowanie rodziców w sprawy dzieci i 

odwrotnie - umocnienie więzi 

międzypokoleniowej. 

 

– kultywuje tradycje rodzinne, 

– odpowiedzialnie pomaga w 

podejmowaniu ważnych, rodzinnych 

decyzji 

 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– działalność Rady  Rodziców 

 

 

Rodzice 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

 

Praca całoroczna 

 

4. Uroczyste świętowanie Dnia Matki i Ojca 

montaż muzyczno-słowny, kwiaty, drobne 

upominki. 

 

 

– wzmacnia więzi  

   uczuciowe z rodzicami 

– uczy się szacunku dla 

     rodziców 

 

– zapis w kronice szkolnej, 

– prezentacja zespołu 

artystycznego, 

– gazetka w gablocie 

wystawowej 

 

 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

B. Kwiek 

 

 

Praca całoroczna 
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5. Zorganizowanie obchodów 

Międzynarodowego Dnia Dziecka 

 

– poznaje kulturę i tradycję 

  dzieci z różnych krajów 

–  uczy się tolerancji dla 

    koloru  skóry, obrzędów, itp. 

 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– fotogazetka, 

– wystawka książek udział 

uczniów w obchodach „Dnia 

Sportu i Dnia Dziecka” 

 

Rodzice, 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak 

R. Kraj 

T. Zabawski 

 

Czerwiec 
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2. Drugi etap edukacyjny – klasy IV – VI. 

 
 

 

 

Zakłada się, iż absolwent szkoły podstawowej poprzez realizację kolejnych zadań Programu Wychowawczego Szkoły uwzględnionego w szkolnym zestawie 

programów będzie reprezentował osiągnięcia: 

 

 wie już tyle o ludziach, o życiu i o świecie, że umie i chce uczyć się i poznawać coraz więcej, 

 jest gotowy rozwijać swoje zainteresowania poprzez samodzielne zdobywanie wiedzy, 

 jest zdolny do obiektywizmu w ocenie siebie i innych, 

 rozpoczął świadome kształtowanie swojego charakteru, postaw moralnych, społecznych, patriotycznych i obywatelskich, 

 zaczął tworzyć własny system wartości uwzględniający tolerancję, życzliwość, odpowiedzialność, miłość, pracowitość itp., 

 osiągnął umiejętność współżycia i współpracy z innymi dla realizacji wspólnych celów, 

 wyraża szacunek dla tradycji regionalnej, ojczystej, europejskiej, wobec przyrody, dla zdrowia własnego i innych ludzi. 

Kształtowanie postawy identyfikacji z własnym narodem i budowanie pozytywnego wizerunku Polski  w świecie 
 

Zadania dla szkoły i ucznia Osiągnięcia ucznia Ewaluacja ocena Odpowiedzialni Termin 

 

1. Zapoznanie uczniów  z historią państwa 

polskiego i uświadomienie znaczenia 

symboli ojczystych w ujęciu przedmiotowo 

– lekcyjnym (godło, barwy, flagi, hymn 

narodowy, Grób Nieznanego Żołnierza). 

 

 

– szanuje symbole religijne  

i państwowe, tradycje regionalne               

i narodowe 

 

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych, 

– rozkłady materiału nauczania 

historii, języka polskiego,  

– opinie wychowawców na 

temat postaw uczniów 

 

Nauczyciele: 

historii –  

J. Gawełczyk   

języka polskiego - D. 

Menderak  

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Praca 

całoroczna  
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2. Zapoznanie uczniów z treścią pieśni 

patriotycznych, żołnierskich, religijnych, 

uczenie śpiewania. 

- Historia Siemiechowa i regionu od 

założenia osady do zakończenia  

II wojny światowej 

 

 

 

 

– uczeń chętnie poznaje pieśni 

patriotyczne i  śpiewa je podczas 

akademii szkolnych 

 

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych, 

– rozkłady materiału nauczania 

języka polskiego, muzyki 

 

 

Nauczyciele: 

muzyki- 

A. Gańczarczyk 

języka polskiego - D. 

Menderak, 

historii –  

J. Gawełczyk 

 

 

 

 

Praca 

całoroczna  

 

 

3. Stała opieka nad pomnikiem  

i grobami żołnierzy z okresu I i II wojny 

światowej , Grobem Nieznanego Żołnierza 

oraz grobem  p. Józefa Dulińskiego  

 

 

 

– szanuje miejsca pamięci narodowej, 

– potrafi godnie zachować się na 

cmentarzu i oddać hołd poległym 

żołnierzom 

  

 

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych (technika, lekcje 

wychowawcze), 

– ocena zaangażowania uczniów 

w pracę i ich zachowania na 

cmentarzu 

 

Nauczyciele: 

historii –  

J. Gawełczyk 

techniki - 

B. Buratowski,  

Wychowawcy klas 

IV – VI 

 

 

Październik 

Listopad  

Kwiecień 

 

 

 

4. Wykorzystanie w procesie dydaktycznym 

opowieści o okupacji niemieckiej na Ziemi 

Tarnowskiej (wyzwolenie Siemiechowa, 

styczeń 1945r). 

 

 

 

– wykazuje zainteresowanie, zadaje 

pytania dotyczące przeszłości, 

– uczeń umie rozpoznawać informacje w 

dokumentach stanowiących źródło 

historii, 

 

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych, 

– gazetki tematyczne, 

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

Nauczyciel historii – 

J. Gawełczyk 

 

Wrzesień lub    

Kwiecień 
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5. Plener malarski „Piękny Siemiechów” 

pod patronatem A.M . Kwieka 

 

 

– dostrzega piękno otaczającego 

   krajobrazu Siemiechowa 

  

 

– regulamin konkursowy, 

– powołanie komisji 

konkursowej, 

– nagrody i dyplomy, 

– protokół 

– zaproszenie autora 

 

 

 

Nauczyciel plastyki  

M. Pawlik – Włudyka  

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

 

Maj  

 

6. Dyskusje nad obecnym obrazem 

społeczeństwa polskiego w związku  

z wydarzeniami i zmianami w Europie  

w ujęciu przedmiotowo – lekcyjnym. 

 

 

 

 

– próbuje zrozumieć, na czym polega 

   jego patriotyczna postawa obecnie  

   i w przyszłości, 

– nastawia się na myślenie „ Jestem 

   Polakiem, więc jestem 

   Europejczykiem”, 

 – poszerza swoją wiedzę na temat 

    bieżących problemów społecznych, 

 – rozumie procesy integracyjne 

    zachodzące w Europie i jest  

    reprezentantem postawy ponad 

    uprzedzenia i stereotypy etniczne 

 

 

 

- zapis w dziennikach 

  lekcyjnych, 

- zgromadzone notatki 

  prasowe w zeszytach 

  przedmiotowych do historii 

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

 

 

 

7. Prezentowanie ważnych wydarzeń 

społeczno – kulturowych   i politycznych   w 

Polsce, Europie  i w Świecie. 

 

 

- szanuje symbole religijne 

  i państwowe, tradycje regionalne  

  i narodowe 

 

 

- gazetki tematyczne, 

- wycinki prasowe 

  zapis w dziennikach 

  lekcyjnych, 

 

 

Nauczyciel historii – 

J. Gawełczyk          

 

 

Praca 

całoroczna 
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8. Wskazanie uczniom wartościowych 

pozycji literatury, kształtujących tożsamość 

narodową  

i uświadamiających wartości stanowiące o 

istnieniu Ojczyzny (A. Mickiewicz,  

J. Słowacki, C.K. Norwid, 

K.K. Baczyński, J. Kochanowski, 

St. Wyspiański). 

 

 

 

- sięga do literatury patriotycznej  

  i czyta książki kształtujące 

  tożsamość narodową, 

- poznaje i naśladuje patriotyczne 

  postawy twórców kultury narodowej 

 

 

- rozkłady materiału nauczania 

  języka polskiego, 

- gazetki klasowe, 

- gablotka wystawowa 

  biblioteki 

 

 

D. Menderak 

B. Kwiek 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

9.„Strofy o Ojczyźnie” – konkurs 

recytatorski 

 

- wybiera wiersz odpowiedni do 

  swoich predyspozycji recytatorskich  

  i tematycznie związany z konkursem, 

- potrafi recytować wiersze  

  z oddaniem nastroju i przesłaniem 

  zawartym przez podmiot liryczny 

 

 

- regulamin konkursu 

- powołanie komisji 

  konkursowej 

- nagrody i dyplomy 

- umieszczenie nazwisk 

   uczestników i laureatów 

  na tablicy ogłoszeń 

- protokół 

- gazetka klasowa 

 

Nauczyciele:  

języka polskiego-     

D. Menderak, 

bibliotekarz - 

B. Kwiek,  

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Listopad 

 

Rozwijanie idei demokratycznych i samorządności uczniowskiej 

 

 

1. Powołanie samorządu uczniowskiego i 

samorządów klasowych 

w demokratycznych wyborach. 

 

 

 

 

– uczeń podejmuje propagowanie 

demokratycznych idei 

 i samorządności szkolnej 

– proponuje kandydatów na członków SU 

motywując swój głos 

– wie na czym polegają demokratyczne 

wybory 

– bierze czynny udział w wyborach 

 

 

– zapis w protokole SU,  

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych, 

– reklama wyborcza 

w gablocie wystawowej, zapis 

w protokole SU  

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU   

Przedstawiciele klas 

IV-VI 

 

 

Wrzesień 

Październik 
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2. Zapoznanie z kompetencjami SU  

i opracowanie planu działalności na rok 

szkolny 2016/2017. 

 

– wie,  jakie prawa i obowiązki mają 

przedstawiciele SU 

 

– zapis w protokole SU, 

– plan pracy w gablocie 

   wystawowej 

 

Opiekun SU  

Przedstawiciel SU 

 

Do końca 

października 

 

3. Współudział SU w nawiązywaniu 

współpracy z potencjalnymi sponsorami. 

 

 

 

– potrafi właściwie reprezentować szkołę 

na zewnątrz, 

– jest komunikatywny 

 i przekonujący 

 

 

– zapis w kronice szkolnej, 

– sprawozdanie  

   z działalności,  

– protokół SU 

 

 

Przedstawiciel SU 

Opiekun SU 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Praca 

całoroczna  

 

 

 

 

4. Reprezentowanie szkoły przez SU  

w miejscu zamieszkania i poza nim, podczas 

uroczystości, świąt, imprez kulturalno- 

sportowych i przeglądów artystycznych. 

 

 

– potrafi właściwie reprezentować szkołę 

na zewnątrz, 

– odpowiedzialnie wykonuje powierzone 

mu zadania, 

– wie, że pełnienie różnych ról w szkole 

przygotowuje go do aktywności w 

dorosłym życiu            w 

społeczeństwie 

 

 

– zapis w protokole SU, 

– fotokronika, 

– dyplomy, wyróżnienia, 

– gabloty wystawowe 

 

 

 

 

 

Opiekun SU 

Członkowie SU, 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

 

 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

5. Współudział w organizowaniu imprez 

kulturalno – sportowych: 

– dyskoteki, 

– Andrzejki, 

– zabawa karnawałowa, 

– majówki, 

– turnieje i mecze sportowe, 

– Dzień Dziecka, 

 

 

– uczeń czuje się współgospodarzem 

szkoły, szanuje sprzęt szkolny, dba o 

estetykę klas, 

– nie uchyla się od podejmowania zadań i 

zobowiązań jako członek samorządu, 

organizacji, kółka zainteresowań 

 

 

– zapisy w protokołach     

   i sprawozdaniu                  

   z działalności SU, 

– fotokronika, 

– gazetki tematyczne 

– ocena inwestycji młodzieży 

   przez opiekuna SU  

   i wychowawców 

 

 

Opiekun SU  

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak  

 

Praca 

całoroczna 

 

 

 

6. Eksponowanie działalności SU 

i ważnych wydarzeń z życia szkoły  

 

 

– potrafi estetycznie  

i systematycznie eksponować pracę SU 

w gablocie wystawowej 

– członek SU jest wzorem do 

naśladowania dla swoich rówieśników, 

 

– gazetki tematyczne, 

– fotografie, 

– ocena pracy SU przez 

   nauczycieli 

 

Przedstawiciel SU, 

Opiekun SU  

 

 

 

Praca 

całoroczna 
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7. Włączenie młodzieży szkolnej w 

organizacje uroczystości lokalnych, a także  

w akcje o charakterze charytatywnym na 

terenie szkoły i miejscowości. 

 

 

– wykazuje inicjatywę w organizowaniu 

imprez  

i uroczystości szkolnych, 

– prezentuje swoje opinie i poglądy na 

forum publicznym 

– bierze udział w akcjach 

charytatywnych, takich jak „Góra 

grosza” i innych 

– kontynuacja akcji „Adopcja serca” 

„ Zdążyć z pomocą Dominikowi” 

– zbieranie funduszy na budowę 

hospicjum  Via Spei w Tarnowie 

 

 

 

 

– fotokronika, 

– zapisy w kronice szkolnej, 

– opinie osób ze środowiska 

   lokalnego 

– protokół zbiorczy „Góry 

   grosza” i innych. 

- gazetka „Adopcja serca” 

 

Opiekun SU 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

M. Majka 

Dyrektor szkoły –  

J. Marszałek 

 

 

 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

8. Ciągłe eksponowanie punktów Deklaracji 

Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, 

Europejskiej Karty Praw Rodziny. 

 

 

– zna wybrane punkty Deklaracji Praw 

Człowieka i Dziecka  o europejskim i 

światowym zasięgu 

 

 

– zapis w dziennikach 

   lekcyjnych, 

– gazetki tematyczne 

   w klasach 

– pogadanki 

 

 

Członkowie SU, 

Opiekun SU 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Praca 

całoroczna  

 

 

9. Roztoczenie opieki koleżeńskiej nad 

uczniami mającymi problemy w nauce, 

powołanie grup samokształceniowych. 

 

 

 

 

 

– czuje się odpowiedzialny za młodszych 

kolegów       i opiekuje się nimi 

podczas przerw, 

– jest koleżeński i chętnie pomaga 

słabszym uczniom w nauce 

 

 

 

 

– wyróżnienie uczniów  

   szczególnie koleżeńskich na  

   gazetce ściennej w korytarzu 

– ocena efektów pracy przez 

   nauczycieli przedmiotów, 

– notatki wychowawców, 

– zapis w dziennikach, 

– prace pisemne uczniów, 

 

 

 

Samorządy klasowe, 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak  

Nauczyciele uczący 

w klasach IV-VI 

 

 

 

Praca 

całoroczna 
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Wychowanie w środowisku i dla środowiska poprzez szacunek dla dziedzictwa kulturowego regionu 

 

Zadania dla szkoły i ucznia Osiągnięcia ucznia Ewaluacja ocena Odpowiedzialni Termin 

 

1. Pogłębienie wiedzy historycznej szkoły, 

miejscowości, regionu, kraju w ujęciu 

przedmiotowo – lekcyjnym. 

 

 

– uczeń zna historię swojej szkoły i 

miejscowości, 

– wykazuje zainteresowanie historią, 

zabytkami i ciekawymi miejscami regionu, 

– odczuwa potrzebę poznawania 

dziedzictwa kulturowego regionu  

i ludzi dla niego zasłużonych 

 

 

– zapis w dziennikach  

– prace pisemne uczniów, 

– gazetka regionalna, 

 

 

 

Nauczyciele:  

Historii –  

J. Gawełczyk 

języka polskiego -   

D. Menderak, 

przyrody –  

E. Dydyk 

 

 

Praca 

całoroczna 

 

2. Stałe prowadzenie gazetki regionalnej. 

 

 

 

 

 

 

– potrafi w estetyczny sposób eksponować 

osiągnięcia regionu, ciekawostki, 

widokówki, 

– pragnie poznać ciekawych ludzi kultury 

i samorządu lokalnego 

 

 

 

– widokówki i zdjęcia z 

regionu, 

 

 

 

 

 

Nauczyciele: 

Przyrody - 

E.Dydyk 

historii – 

J. Gawełczyk 

języka  polskiego - D. 

Menderak 

 

Praca 

całoroczna 

 

3. Zacieśnienie współpracy   

z Biblioteką Publiczną  

w Siemiechowie i Biblioteką Gminną w 

Gromniku – korzystanie                    z 

organizowanych tam wystaw, prelekcji, 

odczytów. 

 

– wykazuje zainteresowanie działalnością 

bibliotek, chętnie korzysta z ich 

księgozbioru, jest aktywnym 

czytelnikiem, 

– poszukuje ciekawostek związanych z 

zabytkami regionalnymi (legendy, 

opowieści, dokumenty historyczne) 

 

– sprawozdanie bibliotekarza 

szkolnego, 

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych, 

 

B. Kwiek, 

Nauczyciel języka 

polskiego –  

D. Menderak, 

 

Praca 

całoroczna  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wspólne opracowanie planu wycieczek 

jednodniowych po regionie (Ciężkowice, 

Tuchów, Polichty, Melsztyn, Dębno, 

Tropie, Tarnów, Kraków...). 

 

 

 

– bierze udział w wycieczkach 

turystyczno – krajobrazowych, dzieli się 

spostrzeżeniami i wrażeniami  

z rówieśnikami, 

– poznaje obiekty objęte ochroną 

przyrodniczą, historyczną  

 

– harmonogram wycieczek, 

– karty wycieczek, 

– eksponowanie widokówek  

i innych pamiątek 

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

 

Wrzesień  

Maj 

Czerwiec 
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i krajobrazową 

 

 

5. Organizowanie uroczystości szkolnych 

związanych 

z zachowaniem tradycji   

i obrzędowości regionalnej (Andrzejki, 

wigilia, zwyczaje  i obrzędowości Wielkiej 

Nocy).  

 

–  przyczynia się do zachowania ludowych 

i religijnych tradycji oraz obrzędowości 

regionalnej, jest kontynuatorem tych 

tradycji 

 

– fotokronika,  

– gazetki tematyczne, 

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych 

 

 

Opiekun SU 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak  

 

Listopad 

Grudzień 

Kwiecień 

 

 

 

 

 

Wskazywanie i rozwijanie dumy  i szacunku, z przynależności   do rodziny i bycia członkiem rodu 

 

Zadania dla szkoły i ucznia Osiągnięcia ucznia Ewaluacja ocena Odpowiedzialni Termin 

 

1. Aktywny udział w gromadzeniu 

informacji i fotografii, w celu wykonania 

drzewa genealogicznego. 

 

 

– uczeń zna nazwy pokrewieństw 

członków rodziny, 

– potrafi stać się aktywnym badaczem 

dziejów rodu 

 

 

– rozkłady materiału nauczania, 

– zapis w dzienniku lekcyjnym 

 

 

 

 

Nauczyciele: 

historii – 

J. Gawełczyk 

języka polskiego - D. 

Menderak, 

plastyki – M.Pawlik-

Włudyka 

 

 

Październik 

 

 

 

 

 

2. Uczestniczenie w klasowym konkursie 

na najdokładniej  

i najoryginalniej udokumentowany 

rodowód. 

 

 

 

– jest dumny ze swych korzeni, ceni  

i szanuje swoją rodzinę,  

– systematycznie uzupełnia drzewo 

genealogiczne o nowych lub dopiero 

poznanych krewnych 

 

 

– wyróżnienia na forum 

klasowym 

– wystawka w gablotach na 

korytarzu 

 

 

Nauczyciele: historii 

– 

J. Gawełczyk 

 języka polskiego D. 

Menderak, 

plastyki – M.Pawlik-

Włudyka 

 

 

Koniec 

listopada 

 

 

3. Wpływ pełnej rodziny na prawidłowy 

rozwój emocjonalny dziecka i ukazywanie 

negatywnych skutków wyjazdu rodziców 

za granicę w celach zarobkowych. 

 

 

– ma poczucie bezpieczeństwa w pełnej 

rodzinie, 

– odczuwa w jak najmniejszym stopniu 

rozluźnienie więzi rodzinnych 

 

 

– pogadanki, referaty na 

lekcjach wychowawczych  

i zebraniach z rodzicami 

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Praca 

całoroczna 
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Nabywanie troski o bezpieczeństwo własne i innych, poprawę kultury słowa, bycia i frekwencji 

 

Zadania dla szkoły i ucznia Osiągnięcia ucznia Ewaluacja ocena Odpowiedzialni Termin 

 

1. Organizowanie całorocznego dożywiania 

 

 

– uczeń rozumie konieczność właściwego 

odżywiania się, 

– chętnie korzysta w szkole z gorącego 

posiłku  

 

 

– zapis w dokumentacji szkoły 

 

 

Dyrektor szkoły: 

J. Marszałek,  

Rada Rodziców 

 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

2. Przeprowadzenie pogadanek na temat 

bezpieczeństwa na drogach, zasad 

korzystania z dróg publicznych; w ujęciu 

przedmiotowo-lekcyjnych. 

 

– zna przepisy obowiązujące pieszego, 

   rowerzystę, 

– opiekuje się młodszym rodzeństwem 

   w drodze do i ze szkoły, 

– przeprowadza młodszych kolegów 

   przez jezdnię 

 

 

– zapis w dziennikach 

   lekcyjnych, 

– program wychowania 

   komunikacyjnego,  

– rozkłady materiału nauczania 

   techniki, wychowania 

   fizycznego, 

– ankiety wśród uczniów  

   i dorosłych, 

– informacyjne apele szkolne  

– udział uczniów w 

   wycieczkach rowerowych po 

   regionie 

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

Nauczyciele: 

techniki  - 

B. Buratowski, 

wychowania 

fizycznego - 

R. Kraj,  

T. Zabawski 

Dyrektor szkoły: 

J. Marszałek 

 

 

Praca 

całoroczna 

 

3. Zorganizowanie turnieju BRD na 

szczeblu szkolnym, udział najlepszych w 

rywalizacji międzyszkolnej 

 

 

– propaguje problemy wychowania 

komunikacyjnego wśród rówieśników,  

– uczestniczy w konkursach BRD 

 

 

– regulamin turnieju 

– protokół pokonkursowy 

– nagrody 

– dyplomy 

 

 

Nauczyciele: 

techniki - 

B. Buratowski, 

wf.- R. Kraj, 

T. Zabawski 

Dyrektor szkoły: 

J. Marszałek 

 

 

Luty  

Marzec 
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4. Prowadzenie gazetki ściennej 

poświęconej tematyce wychowania 

komunikacyjnego. 

 

 

– uczeń dba o atrakcyjność 

  i estetykę gazetki 

– prezentuje własne prace, 

– zdjęcia, plakaty 

 

– gazetka tematyczna 

 

 

Nauczyciel  

Techniki –   

B. Buratowski 

 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

5. Ćwiczenia praktyczne w celu zdobycia 

karty rowerowej  

 

 

 

– uczeń rozumie potrzebę zdobycia 

umiejętności jazdy na rowerze, 

– zna przepisy ruchu drogowego 

 

 

– zdobycie karty rowerowej, 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel  

techniki –  

B. Buratowski, 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Maj  

Czerwiec 

 

 

6.Uświadomienie uczniom 

niebezpieczeństwa związanego z 

niewypałami.  

 

 

– uczeń wie jak zachować się wobec 

zagrożenia niewypałami i niewybuchami 

 

– zapis w dzienniku 

– wideoteka 

– pogadanki 

 

 

 

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

7.Wskazania znaczenia utrzymania czystości 

całego ciała i odzieży oraz właściwego 

planowania czasu wolnego i nauki  

 

 

 

– odczuwa potrzeby bycia czystym i 

schludnie ubranym,  

– umie zaplanować czynny wypoczynek, 

– samodzielnie różnicuje techniki uczenia 

się 

 

 

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych, 

– rozkłady godzin 

wychowawczych 

– Szkolny Konkurs Wiedzy o 

Zdrowiu 

– wideoteka 

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

Nauczyciel przyrody 

–  

E. Dydyk 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

Grudzień 

 

  



30 

 

 

8.Dostrzeganie korzyści wypływających                

z czynnego wypoczynku i aktywnego 

uczestnictwa w imprezach sportowych. 

 

 

– chętnie uczestniczy  

w imprezach sportowych,  

– potrafi zachować się sportowo, zgodnie 

ze zdrowym duchem rywalizacji 

– zna i stosuje zasady „fair play” 

 

 

– harmonogram imprez 

sportowych 

– rozkłady zajęć wychowania 

fizycznego, 

– dzienniki zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

 

Nauczyciele wf.- 

R. Kraj 

T.  Zabawski 

 

Praca 

całoroczna  

 

 

 

9.Przeprowadzanie pogadanek   

o przemocy i agresji. 

Uświadamianie uczniom, jak powinni się 

zachować w stosunku do rówieśników i 

osób dorosłych, które przejawiają 

zachowania o podłożu seksualnym. 

 

 

– uczeń przeciwstawia się przemocy, 

– staje w obronie słabszego, 

– uczeń zna niedozwolone gesty, słowa, 

czyny, 

– wie, jak zareagować na niewłaściwe 

zachowania rówieśników lub osoby 

dorosłej, 

– uczeń wie, gdzie szukać pomocy i 

wsparcia. 

 

 

-   zapis w dziennikach  

    lekcyjnych 

– rozkłady zajęć 

– dokumentacja szkoły, 

-   wideoteka szkolna, 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Mendera 

Pracownik PPPP 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

10. Uświadomienie uczniom 

niebezpieczeństwa związanego  

z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. 

 

 

- uczeń wie jakie zagrożenia płyną  

  z zażywania narkotyków i dopalaczy, 

- wie jak odmówić, gdy ktoś namawia 

  go do zażycia zakazanych środków, 

- zna objawy zażywania środków 

  odurzających i potrafi zareagować, 

  gdy pojawiają się w jego otoczeniu  

 

 

- gazetki 

- pogadanki 

- zapis w dziennikach 

  lekcyjnych 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Praca 

całoroczna  

 

11. Stała  i efektywna praca nad poprawą 

kultury słowa, skuteczne zwalczanie 

wulgaryzmów i niewłaściwego stosunku do 

rówieśników i pracowników szkoły. 

 

 

– uczeń unika wulgaryzmów, 

– przeciwstawia się przejawom 

niewłaściwego zachowania wobec 

rówieśników  i pracowników szkoły 

 

 

– zapis w dziennikach 

lekcyjnych, 

– plakaty, 

– pogadanka, 

– ankieta 

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Praca 

całoroczna 
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12. Motywowanie uczniów do 

systematycznego uczęszczania do szkoły 

przez cały rok szkolny. 

– uczeń rozumie potrzebę 

   systematycznego uczęszczania do 

   szkoły,  

– zna skutki słabej frekwencji, 

– wie, że częsta absencja i brak 

   usprawiedliwienia wpływa 

   negatywnie na ocenę  zachowania, 

– rozumie konieczność usprawiedliwienia 

swojej nieobecności 

– pogadanka, 

– nagrody, 

– scenki stymulacyjne 

– nagradzanie i promowanie 

   wysokiej frekwencji 

   (pochwały, dyplomy, 

   nagrody) 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

Dyrektor szkoły – J. 

Marszałek 

Praca 

całoroczna 

 

13. Przygotowanie i prezentowanie scenek 

sytuacyjnych ukazujących sposoby 

pokojowego rozwiązywania konfliktów.  

 

– umie w sposób pokojowy rozwiązać 

konflikt 

 

 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– gazetki klasowe, 

– filmy edukacyjne 

– scenki sytuacyjne 

przygotowane przez uczniów 

 

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

 

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego 

 

Zadania dla szkoły i ucznia Osiągnięcia ucznia Ewaluacja ocena Odpowiedzialni Termin 

 

1. Uświadomienie  uczniom zagrożeń 

środowiska  naturalnego w miejscu 

zamieszkania.  

 

 

– uczeń potrafi rozpoznać przyczyny 

zagrożeń środowiska naturalnego 

– potrafi skutecznie im zapobiec 

 

 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym  

– plakaty 

 

 

 

 

Nauczyciel przyrody 

-           E.Dydyk 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

 

 

2.Stałe eksponowanie zasad i norm 

postępowania ekologicznego na gazetce 

tematycznej. 

 

 

 

– rozumie potrzeby rozpowszechniania 

zasad i norm ekologicznego 

postępowania 

 

 

– gazetka ekologiczna „Moda 

   na ekologię” 

– gazetki klasowe 

– zgromadzone notatki 

   prasowe 

– organizowanie obchodów 

   „Dnia Ziemi” 

 

 

Nauczyciel przyrody 

E.Dydyk 

 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

Kwiecień/maj 
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3.Propagowanie ekologicznego trybu życia 

 

 

 

– uczeń wyraża opinię potępiającą 

niewłaściwe postępowanie ludzi 

wpływające na niszczenie przyrody, 

– potrafi segregować śmieci 

i zachować się proekologicznie w 

postępowaniu z odpadami w 

codziennym życiu 

– zapis w dzienniku lekcyjnym 

– prace plastyczne 

–  gazetka o segregowaniu 

śmieci 

 

 

Wychowawcy - 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

Nauczyciel przyrody 

E.Dydyk 

Praca 

całoroczna 

 

 

Wrzesień 

 

4.Wpajanie zasad przestrzegania ładu  

i porządku w miejscach publicznych. 

 

 

 

– uczeń aktywnie włącza się w lokalne 

inicjatywy zachowania ładu i porządku 

w otoczeniu 

 

 

– ocena postaw i zachowań 

uczniów, 

– opinie dorosłych 

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

 

 

5.Ukazywanie współczesnych zagrożeń 

środowiska naturalnego człowieka oraz ich 

skutków dla życia na Ziemi.  

 

 

– podejmuje działanie na rzecz ochrony 

środowiska 

 

 

– zapis w dzienniku lekcyjnym, 

– gazetka ekologiczna,  

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

Nauczyciel przyrody  

 

 

Praca 

całoroczna 
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Pobudzenie motywacji do ciągłego uczenia się i samorozwoju  

 

Zadania dla szkoły i ucznia Osiągnięcia ucznia Ewaluacja ocena Odpowiedzialni Termin 

 

1. Aktywna działalność  kółek 

zainteresowań i organizacji szkolnych. 

 

 

 

– uczeń rozwija swoje zdolności i 

zainteresowania w kółkach, 

organizacjach szkolnych i zajęciach 

pozalekcyjnych  

 

 

 

 

– dzienniki zajęć 

pozalekcyjnych 

– dokumentacja organizacji 

szkolnych 

 

 

Chór szkolny – 

A. Gańczarczyk 

Kółko polonistyczne 

–  

D. Menderak, 

UKS - R. Kraj, 

Zajęcia rekreacyjno - 

sportowe –  

R. Kraj,  

T. Zabawski, 

Kółko informatyczne 

– 

R. Kraj, 

Kólko matematyczne 

-  

B. Konieczny 

Kółko przyrodnicze - 

E.Dydyk 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

 

 

2. Aktywny udział młodzieży  

w konkursach, przeglądach  

twórczości na terenie  szkoły oraz  

organizowanych przez inne szkoły  

i władze  lokalne. 

 

 

 

 

 

– potrafi dzielić się własnymi 

spostrzeżeniami, uwagami, opiniami na 

forum grupy, klasy 

 

 

 

– konkurs recytatorski 

i pięknego czytania  

– zapis w kronice szkoły, 

– fotogazetka, 

– nagrody, 

– dyplomy 

 

 

 

 

 

Nauczyciele: 

historii –  

J. Gawełczyk 

języka polskiego - D. 

Menderak, 

plastyki - 

M.Pawlik-Włudyka 

muzyki - 

A. Gańczarczyk, 

 

 

Zgodnie  

z ofertami  

napływającymi  

do szkoły  
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3. Prowadzenie stałej gazetki fotograficznej, 

obrazującej życie szkoły 

 

 

– uczeń posługuje się aparatem 

fotograficznym i umiejętnie wychwytuje 

najciekawsze wydarzenie z życia szkoły  

 

 

– gablotka wystawowa, 

– kroniki szkolne 

 

Bibliotekarz: 

B. Kwiek 

Dyrektor szkoły: 

J. Marszałek 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

 

4. Oglądanie filmów dydaktycznych, 

adaptacji powieści, sztuk teatralnych. 

 

 

 

– traktuje radio, TV, film, komputer jako 

źródło informacji i potrzebnej wiedzy 

 

 

– wideoteka, 

– zapis w dziennikach, 

– pisemne prace uczniów 

 

 

Nauczyciele: 

historii – 

J. Gawełczyk 

 języka polskiego - D. 

Menderak, 

przyrody - 

E.Dydyk 

plastyki - 

M.Pawlik-Włudyka 

muzyki - 

A. Gańczarczyk 

techniki - 

B. Buratowski 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak  

 

Praca 

całoroczna 

 

5. Planowanie i realizowanie wyjazdów do 

teatru, muzeum. 

 

– uczeń odczytuje wiele znaków kultury 

zawartych w obrazie, słowie, dźwięku, 

kodzie 

 

 

– plan wycieczki, 

– zapis w dzienniku, 

– programy teatralne, 

– wycieczki do teatru 

– afisze, 

– broszury informacyjne 

 

Nauczyciel  

j. polskiego - 

D. Menderak, 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

 

Praca 

całoroczna 
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6. Zorganizowanie spotkania  

z bibliotekarzami  w ramach obchodów Dni 

Bibliotek. 

 

- zna wartość dodatkowych źródeł wiedzy 

będących w posiadaniu biblioteki 

 

– zapis w dzienniku. 

– fotokronika 

– korzystanie z zasobu biblioteki 

szkolnej w ramach projektu 

„Książki naszych marzeń” 

 

Nauczyciel języka 

polskiego –  

D. Menderak 

 

Maj 

 

7. Słuchanie różnorodnej muzyki 

młodzieżowej i klasycznej. 

 

 

 

– analizuje oferty rynku muzycznego, 

– wybiera muzykę młodzieżową, 

– próbuje słuchać muzyki klasycznej 

 

 

 

– płyty CD, 

– kasety magnetofonowe, 

– dyski 

– zorganizowanie wyjazdu na 

koncert do Europejskiego 

Centrum Muzyki  

K. Pendereckiego w 

Lusławicach. 

 

 

Nauczyciel muzyki- 

A. Gańczarczyk 

 

 

 

 

 

Praca 

całoroczna 

 

IV. Współpraca Szkoły z rodzicami 

 

Zadania dla szkoły i rodziców  Osiągnięcia  Odpowiedzialni  Terminy  Ewaluacja  

 

1. Zapoznanie rodziców z planem pracy 

szkoły na rok 2016/2017: 

– szkolny zestaw programów nauczania, 

– program pracy wychowawczej 

 

 

 

– szkoła umie współpracować  

z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym, 

– angażuje rodziców w życie szkoły, 

– zna metody współpracy i potrafi je 

wykorzystać 

 

Dyrektor szkoły - J. Marszałek 

 

 

 

Wrzesień 

Październik  

 

 

 

Zapis w dokumentacji 

szkolnej 
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2. Wspólna z przedstawicielami Rady 

Rodziców analiza praw szkolnych, 

programów nauczania, regulaminów – 

uwzględnienie opinii rodziców. 

 

 

 

 

 

– szkoła systematycznie informuje 

rodziców o osiągnięciach dydaktycznych 

i wychowaniu uczniów 

 

 

 

 

 

  

Dyrektor szkoły - J. Marszałek, 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak  

 

Październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapis w dziennikach 

lekcyjnych 

 

 

 

 

 

 

3. Uzgodnienie problematyki lekcji 

wychowawczych z uwzględnieniem 

wychowania prorodzinnego i profilaktyki 

 

 

– zasięgnięcie opinii rodziców przy 

konstruowaniu planów pracy 

dydaktycznej i wychowawczej, 

– zaproszenie rodziców do udziału  

   w otwartej  lekcji wychowawczej 

 

 

Wychowawcy: 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

  

 

Październik 

 

 

Zapis w dziennikach 

lekcyjnych 

 

 

4. Ustalenie terminów spotkań z rodzicami: 

– spotkania śródroczne (jesienne, 

wiosenne), 

– semestralne (styczeń), 

– kontakty indywidualne (szkolne, 

domowe), 

– dni otwarte (odrębne dla 

poszczególnych klas). 

 

– strony znają prawo szkolne, analizują 

regulaminy i opiniują, 

– rodzice znają wymagania nauczycieli i 

kryteria oceniania   i klasyfikacji 

uczniów, 

 

Dyrektor szkoły - J. Marszałek, 

Wychowawcy - 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

  

Wrzesień 

 

Zapis   

w dokumentacji szkolnej, 

harmonogram spotkań  

 

 

5. Powołanie Rady Rodziców 

 

 

 

– podejmuje wspólną analizę działań 

dydaktycznych i wychowawczych 

szkoły, 

– szkoła otrzymuje wsparcie środowiska 

lokalnego dla swoich działań 

wychowawczych, 

 

 

Dyrektor szkoły – J. Marszałek, 

Wychowawcy - 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak  

  

 

Wrzesień 

Październik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapis  

w dziennikach 

lekcyjnych, Zapis  

w dokumentacji szkolnej 
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6. Pozyskiwanie sponsorów wśród 

miejscowych przedsiębiorców  z 

przeznaczeniem funduszy na nagrody dla 

uczniów za osiągnięcia w konkursach i 

turniejach szkolnych. 

 

– rodzice wyrażają radość  z osiągnięć 

swoich dzieci i podnoszą ich motywacje 

do nauki, 

– są sponsorami nagród  i wyróżnień dla 

dzieci zdolnych osiągających sukcesy, 

 

 

Rodzice, 

Młodzież szkolna, 

Wychowawcy - 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak  

Dyrektor szkoły - J. Marszałek 

 

 

Praca 

całoroczna 

 

 

 

Zapis  

w dokumentacji szkolnej  

i dokumentacji instancji 

gminnych, 

 

 

 

7. Współpraca z przedstawicielami 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

i Pełnomocnikiem Zarządu Gminy ds.  

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

– szkoła zastępuje dom dzieciom  

z rodzin dysfunkcyjnych, 

– szkoła zna metody profilaktyki 

uzależnień, 

– wychowawcy odwiedzają rodziny 

dysfunkcyjne i dokonują diagnozy 

środowiska, 

– wychowawcy znają środowiska 

rodzinne i w przypadku  zauważenia  

problemu zwracają się do GOPS-u  

Dyrektor szkoły – J. Marszałek, 

Wychowawcy:  

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak  

  

Praca 

całoroczna 

 

 

 

 8. Zorganizowanie dożywiania, w całym 

     roku szkolnym 

 

 

 

Rodzice, 

Dyrektor szkoły – J. Marszałek 

Organy pomocy społecznej 

 

 

Cały rok 

 

 

Zapis w dokumentacji 

szkolnej, 

Rachunkowość szkolna 

 

 

 9. Zorganizowanie spotkań dla rodziców 

    z pracownikami Poradni 

    Psychologiczni Pedagogicznej  

   w Tuchowie: „ Jestem kimś” –    

    skuteczne budowanie w dziecku  

    pozytywnego obrazu samego siebie”    

 

 

– rodzice chętnie uczestniczą w 

prelekcjach wychowawczych 

organizowanych przez szkołę, 

– umie nauczyć szacunku dla innych ludzi 

i wspólnego dobra, 

 

 

Dyrektor szkoły – J. Marszałek 

 

 

 

Ustalenie 

terminów 

spotkań we 

wrześniu 

 

 

 

 

Zapis w dokumentacji 

szkolnej,  

w dokumentacji poradni, 

Ocena jakościowa  

i ilościowa udziału 

rodziców  w spotkaniach, 
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10.  Współorganizowanie imprez 

 okolicznościowych: 

– Andrzejki, 

– Mikołajki, 

– Zabawa karnawałowa, 

– Dzień Dziecka, 

– Dzień Babci i Dziadka 

– Dzień Matki i Ojca 

 

 Rodzice, 

Wychowawcy- 

B. Konieczny 

E. Kwaśna  

D. Menderak 

K. Szafraniec 

Ł. Grzyb 

M. Ryndak  

  

Listopad 

Grudzień 

Styczeń 

Maj 

Czerwiec 

 

Zapis w dziennikach 

lekcyjnych, w innej 

dokumentacji szkoły, 

Fotokronika, 

Gazetki tematyczne,  

Protokoły Rady 

Rodziców 

 

 

Ewaluacja programu wychowawczego: Marta Pawlik-Włudyka, Łucja Grzyb, Dorota Menderak, Janina Łyżwa, Agata Karplewicz, Tomasz Zabawski. 


