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I.  PODSTAWA PRAWNA PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 W NYSIE 

 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 1997 

 

Art. 48, ust. 1. 

 
„Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 

Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego 

sumienia i wyznania oraz jego przekonania.” 

 

Art. 53, ust. 3. 
 

„Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i 

religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami” 

 

 

Preambuła Ustawy O Systemie Oświaty  

Z Dnia 7 Września 1991  
 

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje 

się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw 

Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. 

Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę 

przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży 

poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła 

powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, przygotować go 

do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.  

 

 

Rozporządzenia MENiS z dnia 7.01.2003r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U z 2003r.. Nr 11 poz.114 
 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega  w szczególności na: 

1. diagnozowaniu środowiska wychowanka, 

2. rozpoznawaniu możliwości oraz potrzeb dzieci i umożliwienie ich zaspokojenia, 

3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w osiąganiu umiejętności edukacyjnych, 

4. wspieraniu dzieci zdolnych, 

5. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wspieraniu 

    nauczycieli w tym zakresie, 

6. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli 

   i rodziców, 

7. wspieraniu dzieci metodami aktywnymi w kierunku pozyskiwania nowych 



   wiadomości i umiejętności, 

8. wspieraniu nauczycieli w kierunku organizowania doradztwa pedagogicznego, 

    wyborem form doskonalenia, 

9. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

   wychowanków, 

10. udzielaniu pomocy nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

     wynikających z realizowanego programu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

     i edukacyjnych dziecka ze specjalnymi potrzebami, 

11.wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych, 

12. rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

13. podejmowaniu działań  mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

KARTA NAUCZYCIELA. Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli 

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju 

osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu 

Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw 

moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi 

różnych narodów, ras i światopoglądów.  

 

Ponadto: 

 

Ustawa o Systemie Oświaty art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40 

 

Podstawa Programowa – Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r. 

 

Statut szkoły 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2#P2A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2#P2A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2#P2A6


DEFINICJA WYCHOWANIA WG RADY PEDAGOGICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W NYSIE 
 

 

WYCHOWANIE – nieokazjonalny, celowy całokształt oddziaływań 

polegający na partnerskim towarzyszeniu dziecku  

w drodze jego rozwoju duchowego i fizycznego  

pozwalający na rozwijanie jego zdolności i zainteresowań po to,  

by w przyszłości szanował on prawa człowieka  

i stanowił cząstkę pewnej społeczności oraz świata 

 

 

 

MISJA SZKOŁY W SFERZE DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZYCH 
 

 

Dbamy o to, by nasza szkoła dawała uczniom możliwość integralnego rozwoju 

wszystkich sfer osobowości: 

 

 

 rozwoju moralnego i duchowego 

 ćwiczenia woli 

 radzenia sobie z negatywnymi emocjami 

 nabywania sprawności intelektualnych 

 kształtowania zmysłów 

 rozwoju fizycznego 

 

 

NAUCZYCIELE 

 

 

 doceniają aktywność swoich wychowanków 

 umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności 

 wspomagają samodzielność uczenia się 

 inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć 

 rozbudzają ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji 
 

 

 

 

 



ZAGADNIENIA TREŚCI PROPONOWANE SPOSOBY KRYTERIA SUKCESU 
1. Wolność w połączeniu z 

odpowiedzialnością 

- wiem co to jest godność osobista 

- jestem niepowtarzalny 

- uczę się szacunku dla drugiego 

człowieka 

- jestem częścią zespołu klasowego, 

umiem szanować swoje koleżanki i 

kolegów 

- szanuję ich odmienne zdanie 

- systematycznie i punktualnie 

uczęszczam na zajęcia szkolne 

- uczę się bronić swego zdania 

- należę do społeczności szkolnej 

- przestrzegam regulaminu 

wewnątrzklasowego 

- przestrzegam statutu szkoły 

- wiem, co to jest kara, a co nagroda 

- znam szkolny system nagród i kar 

- znam zasady WSO i zasady oceny 

zachowania 

- umiem wyrażać swoje zdanie, bronię 

swojej słuszności, zabieram głos w 

dyskusji 

- wiem jak zachować się w różnych 

sytuacjach życiowych i w różnych 

miejscach publicznych 

- często mówię: dziękuję, przepraszam, 

proszę 

- jestem wrażliwy na krzywdę innych, 

staram się pomóc chorym i słabszym 

- znam swoje mocne strony 

- akceptuję odmienność innych ludzi (ich 

poglądy, przekonania, wygląd) 

Pogadanki i inne aktywne techniki i 

metody uczenia (burza mózgów, kula 

śniegowa, scenki, drama) 

Konkursy, analiza systemu kar i 

nagród, analiza WSO 

Kontrakt, dyskusja, imprezy 

pozalekcyjne, wyjścia do kina, teatru 

etc. 

Uczeń umacnia poczucie 

własnej odpowiedzialności, 

tożsamości i wyjątkowości. 

Uczy się systematyczności i 

obowiązkowości, szacunku do 

innych ludzi, ich odmienności. 

Poznaję system, hierarchię 

najważniejszych wartości i 

zasad. Wie, za co spotyka go 

nagroda, a za co kara. Umie 

bronić własnego zdania jeśli 

uzna je za słuszne. Wie, jak się 

zachować w różnych często 

niecodziennych sytuacjach 

życiowych. Stara się być 

kulturalny. 



2. Mój wszechstronny rozwój - potrafię korzystać z oferty zajęć 

pozalekcyjnych szkoły 

- staram się każdego dnia dowiedzieć 

czegoś nowego o sobie i otaczającym 

mnie świecie 

- jestem aktywny w czasie zajęć, staram 

się pracować w skupieniu 

- znam swoje mocne strony, potrafię 

ocenić realistycznie swoje możliwości 

- znam swoje prawa i obowiązki na 

podstawie statutu szkoły, Konwencji 

Praw Dziecka 

- staram się kontrolować swoje 

negatywne emocje, panować nad 

złością, znam sposoby radzenia sobie ze 

stresem i innymi trudnymi uczuciami 

- staram się dobrze porozumiewać z 

rówieśnikami i z dorosłymi, rozumiem 

ich reakcje i odczucia 

- dbam o piękno swojego języka, nie 

używam wulgaryzmów 

- przestrzegam zasady: „chcesz być 

wysłuchany – wysłuchaj innych”  

- mam pozytywny stosunek do świata 

Pogadanki i inne aktywne techniki i 

metody uczenia (burza mózgów, kula 

śniegowa, scenki, drama) 

Konkursy, kontrakty, dyskusje, 

analiza statutu szkoły oraz Konwencji 

Praw Dziecka, ćwiczenia 

relaksacyjne, praca w grupach  

Uczeń potrafi wybierać zajęcia 

pozalekcyjne zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami (pobudza się 

aktywność poznawcza ucznia). 

Uczeń zna swoje mocne strony, 

potrafi być także 

samokrytyczny, wie co to jest 

nagroda i kara. Zna zapisy w 

statucie szkoły dotyczące 

nagród i kar, zna swoje prawa i 

obowiązki na podstawie 

Konwencji Praw Dziecka, stara 

się rozumieć reakcje innych 

ludzi, dba o kulturę  i piękno 

języka 

3. Samodzielność i 

odpowiedzialność 

- staram się być samodzielny: dbam o 

swój ubiór i higienę osobistą 

- wiem co to jest odpowiedzialność 

- staram się pomagać innym: rodzicom, 

kolegom, nauczycielom i starszym 

osobom 

- dbam o swoje podręczniki, zeszyty i 

swoje stanowisko pracy 

Pogadanki i inne aktywne techniki i 

metody uczenia (burza mózgów, kula 

śniegowa, scenki, drama) 

Konkursy, kontrakt, dyskusja, analiza 

statutu szkoły oraz Konwencji Praw 

Dziecka, praca w grupach, metoda 

projektu 

 

 

Uczeń wie, co to jest 

samodzielność i 

odpowiedzialność, stara się 

pomagać innym, stara się 

szanować cudzą pracę 



4. Wrażliwość moralna, 

dociekanie dobra, piękna i 

prawdy 

- uczę się odróżniać dobro od zła 

- jestem prawdomówny 

- potrafię dostrzec piękno w otaczającym 

mnie świecie i w innych ludziach 

- umiem odmawiać, mówię „nie” 

zachowaniom ryzykownym 

- poznaję potrzeby swoje i swoich 

rówieśników (potrzeby miłości, 

akceptacji i zrozumienia) 

- mam odwagę reagować na niewłaściwe 

zachowanie 

- wiem gdzie i u kogo szukać pomocy w 

sytuacjach kryzysowych i sytuacjach 

zagrożeń 

 

Pogadanki i inne aktywne techniki i 

metody uczenia (burza mózgów, kula 

śniegowa, scenki, drama) 

Konkursy, kontrakt, dyskusja, analiza 

statutu szkoły oraz Konwencji Praw 

Dziecka, elementy treningu 

asertywności, praca w grupach. 

Zapoznanie uczniów z 

najważniejszymi numerami 

telefonów (w tym  numery służb 

ratunkowych) 

 

 

Uczeń przyswaja sobie 

podstawowe normy i pojęcia 

moralne, uczy się unikać 

sytuacji kryzysowych,  w razie 

zagrożenia, wie u kogo szukać 

pomocy 

5. Poczucie tożsamości 

narodowej i regionalnej. 

Szacunek dla dziedzictwa 

kulturowego  

- zachowuję szacunek i właściwą postawę 

wobec symboli narodowych, 

regionalnych i szkolnych 

- uczestniczę w imprezach gminnych i 

szkolnych związanych z obchodami 

świąt narodowych (np. 11 Listopada, 3 

Maja) 

- poznaję historię swojej rodziny 

- znam historię i tradycję swojej szkoły 

- czuję więź emocjonalną z moim 

miastem, regionem i jego historią 

poprzez udział w lekcjach muzealnych, 

zwiedzanie zabytków z przewodnikiem 

etc. 

- biorę udział w organizacji festynów 

szkolnych oraz imprezach klasowych 

oraz szkolnych 

- uczestniczę w imprezach regionalnych 

Pogadanki i inne aktywne techniki i 

metody uczenia (burza mózgów, kula 

śniegowa, scenki, drama) 

Konkursy, kontrakt, dyskusja, analiza 

statutu szkoły oraz Konwencji Praw 

Dziecka, praca w grupach,  

prowadzenie kroniki szkoły, 

gromadzenie zdjęć pamiątek 

rodzinnych, ekspozycje szkolne, 

wycieczki z przewodnikiem, lekcje 

muzealne, imprezy pozalekcyjne 

 

 

Uczeń zdobywa świadomość 

przynależności nie tylko do 

rodziny i społeczności szkolnej, 

ale także do swojego regionu 

(kształtuje się w świadomości 

ucznia pojęcie „małej 

ojczyzny”), bierze aktywny 

udział w życiu pozalekcyjnym 

klasy i szkoły, zna historię i 

tradycję szkoły. 



związanych z podtrzymanie tradycji 

ludowej (np. palenie Marzanny, jasełka, 

konkurs na najpiękniejszą pisankę etc. 

- poznaję zabytki ze Światowej Listy 

Dziedzictwa Kulturowego i 

Przyrodniczego 

- poznaję obyczaje innych narodów, 

szanuję ich symbole i tradycję (dni 

poszczególnych narodów Europy) 

- biorę udział w realizacji szkolnych 

projektów edukacyjnych. 

6. Rzetelna praca, nauka jako 

wartość 

- szanuję prace drugiego człowieka, nie 

niszczę jej bezmyślnie 

- dbam o porządek w swoim otoczeniu 

- szanuję własność swoją i cudzą 

- zastanawiam się nad tym kim chciałbym 

być w przyszłości biorąc swoje 

możliwości i uzdolnienia 

- wiem, co umiem robić najlepiej, jakie 

mam uzdolnienia 

- potrafię wyznaczyć sobie cel i 

konsekwentnie do niego dążyć 

- mam świadomość, że każdy sukces 

okupiony jest ciężką pracą 

- cenię wiedzę rzeczywistą, a nie pozorną, 

dlatego nie oszukuję na sprawdzianach i 

klasówkach 

 

Pogadanki i inne aktywne techniki i 

metody uczenia (burza mózgów, kula 

śniegowa, scenki, drama) 

Konkursy, kontrakt, dyskusja, analiza 

statutu szkoły oraz Konwencji Praw 

Dziecka, praca w grupach,  zajęcia 

integracyjne, dialog 

 

 

Uczeń zyskuje coraz wyższą 

samoświadomość, zna swoje 

silne strony, uczy się 

systematyczności i 

konsekwencji 

7. Szanuję swoje środowisko i 

przyrodę 

- mam świadomość, że przyroda jest 

zagrożona przez cywilizację 

- biorę udział w wycieczkach 

ekologicznych i akcjach sprzątania 

świata 

Wystawki ekologiczne, organizacja 

zielonych kącików, udział w akcjach 

sprzątanie świata, w konkursach o 

tematyce ekologicznej, w rajdzie 

szkolnym, realizacja programów 

Uczeń zyskuje coraz większą 

świadomość ekologiczną, która 

skłania go do działań o 

charakterze proekologicznym 



- poznaję pomniki przyrody w moim 

regionie 

- nie zanieczyszczam swojego otoczenia, 

nie śmiecę 

- nie niszczę drzew, nie znęcam się nad 

zwierzętami 

- nauczyciele organizują zielone szkoły, 

realizują autorskie programy 

ekologiczne, zakładamy zielone kąciki, 

kalendarze obserwacji przyrody 

dydaktycznych o charakterze 

proekologicznym, zielone szkoły  

8. Zdrowy styl życia, mówię 

„NIE” wszystkim używkom 

- mam świadomość, że po wytężonej 

pracy przychodzi czas na odpoczynek 

- uczę się zasad udzielania pierwszej 

pomocy 

- dbam o higienę osobistą 

- prawidłowo się odżywiam, znam zasadę 

układania jadłospisu 

- staram się spożywać zdrową żywność 

- uprawiam sport, lubię czynnie 

wypoczywać 

- biorę czynny udział w święcie sportu 

szkolnego 

- dużo czasu spędzam na świeżym 

powietrzu 

- staram się nie stwarzać sytuacji 

zagrożenia dla innych 

- zachowuję się bezpiecznie w drodze do 

szkoły i podczas przerw 

międzylekcyjnych 

- informuję nauczyciel dyżurującego o 

ewentualnych sytuacjach zagrożeń, 

bójkach, agresywnych zachowaniach 

- kulturalnie korzystam z urządzeń 

Program profilaktyki 

 

Kurs pierwszej pomocy, organizacja 

wycieczek w ramach tzw. „małej 

turystyki” poznawanie 

podstawowych zasad BHP, 

wychowanie komunikacyjne i 

prozdrowotne  

 

Uczeń uczy się cenić pracę jako 

jedną z najważniejszych 

wartości w życiu. Uczy się 

zdrowo spędzać wolny czas, 

przestrzegać zasad BHP w 

szkole i na wycieczkach, zna 

sposoby rozładowania agresji. 

Umie odmawiać w sytuacjach, 

gdy jest nakłaniany do 

spożywania używek (papierosy, 

środki odurzające, alkohol) 



sanitarnych 

- myje ręce przed jedzeniem 

- nie piję nie przegotowanej wody 

- unikam chorób zakaźnych 

- gdy jestem przeziębiony, uważam, żeby 

nie zarażać kolegów (zasłaniam usta 

gdy kicham i kaszlę, używam 

chusteczek higienicznych) 

- staram się być uśmiechnięty i życzliwy 

dla innych 

- znam ujemne skutki palenia papierosów, 

picia alkoholu, stosowania narkotyków 

oraz używania innych  środków 

odurzających 

9. Zapoznanie uczniów z 

zasadami postępowania w 

sytuacjach kryzysowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w razie potrzeby szukam wsparcia w 

gronie nauczycieli mnie uczących – 

mam świadomość ich przyjacielskiej 

postawy wobec mnie i chęci wsparcia w 

trudnych sytuacjach 

- wiem, co to znaczy „sytuacja 

kryzysowa”, 

- umiem wymienić rodzaje sytuacji 

kryzysowych, 

- znam zasady zachowania się w takich 

sytuacjach, 

- znam zasady działania monitoringu 

wizyjnego 

 

- przypomnienie procedur 

pracownikom szkoły, uczniom i 

rodzicom, 

- przeprowadzenie próbnych 

alarmów i ewakuacji szkoły, 

-  praca wychowawców klasowych, 

 

Uczeń, nauczyciele, pracownicy 

szkoły i rodzice poinformowani 

są o procedurach i zasadach 

postępowania w sytuacjach 

kryzysowych oraz o 

monitoringu miejsc uważanych 

za szczególnie niebezpieczne 

(na terenie szkoły i jej obejścia). 

Uczeń wie, gdzie i u kogo 

szukać pomocy w sytuacjach 

kryzysowych, 

 

 
 



                              Priorytetowe kierunki pracy wychowawczej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie 

rok szkolny 2010/2011 

 

 Badanie stopnia znajomości i akceptacji przez uczniów i rodziców planu wychowawczego 

szkoły 

 Otoczenie szczególną opieką wychowawczą uczniów ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 Rodzice są z nami – praca w V edycji Programu „Szkoła bez Przemocy” 

 Kontynuacja pracy wychowawczej wokół tematyki wolontaryjnej 

 Dalsza praca wychowawcza wokół idei Orderu Uśmiechu 

 

II. Zagadnienia wychowawcze objęte priorytetem w roku szkolnym 2010/2011 

 

Zagadnienie Treści Proponowane sposoby Kryteria sukcesu 

1. Badanie stopnia 

znajomości i 

akceptacji przez 

uczniów i 

rodziców planu 

wychowawczego 

szkoły 

  Przypomnienie 

głównych założeń 

programu 

wychowawczego na 

stronie internetowej 

szkoły oraz podczas 

spotkań z rodzicami 

  Badanie stopnia 

znajomości programu 

wychowawczego przez 

rodziców i uczniów 

  Diagnozowanie 

potrzeb rodziców i 

uczniów dotycząca 

programu 

wychowawczego 

  Powołanie zespołu do 

opracowania 

nowelizacji programu 

wychowawczego 

  Konsultacje 

wprowadzonych zmian 

z rodzicami i uczniami 

  Zamieszczenie 

ostatecznej  i 

zmodyfikowanej 

wersji programu 

wychowawczego na 

stronie internetowej 

szkoły 

  Zapoznanie Rady 

Pedagogicznej z 

ostateczną wersją 

programu 

wychowawczego 

 strona internetowa 

szkoły 

 spotkania z 

rodzicami 

 godziny do dyspozycji   

wychowawczej 

 

    ankietowanie 

rodziców i uczniów 

 

 

 ankietowanie     

rodziców i uczniów  

 

 

 

 powołanie zespołu 

zadaniowego – 

praca zespołowa 

 

 

 

 

 strona internetowa 

szkoły 

 

 

 

 

 

    szkolenie Rady 

Pedagogicznej 

 Uczniowie i  

rodzice znają 

aktualny program 

wychowawczy 

 

 

 Uczniowie i 

rodzice dokonują 

zmian w programie 

wychowawczym 

szkoły 

 

 Zespół zadaniowy 

dokonuje zmian  w 

programie 

wychowawczym 

 

 

 Zmodyfikowany 

plan wychowawczy 

zostaje 

zamieszczony na 

stronie 

internetowej szkoły 

 Wychowawcy 

zapoznają rodziców  

i uczniów z 

wprowadzonymi 

zmianami 

 


