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Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) -art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz . 1249). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4. 

 Karta Nauczyciela. 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72).  

  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.  

  Konwencja o Prawach Dziecka. 
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Diagnoza potrzeb i problemów 

 

W celu rzetelnego opracowania niniejszego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jego autorzy zapoznali się z broszurą pt.  „Program 

Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły. Opracowywanie i ewaluacja” autorstwa Z. Gasia i  W. Poleszaka wydaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.  

Następnie przeanalizowano akty prawne mające stanowić wykładnię dla naszego Programu. 

Kolejnym, bardzo ważnym etapem formułowania Programu było określenie charakterystyki sylwetki absolwenta szkoły, czyli ustalenie kogo 

chcemy wychować. W tym celu zwróciliśmy się do rodziców naszych uczniów, aby poprzez wypełnienie skierowanej do nich ankiety odpowiedzieli 

jakim cechami ma charakteryzować się ich dziecko, czyli idealny uczeń. Rodzice wypełniający ankietę zdiagnozowali również poziom  

bezpieczeństwa w szkole oraz wskazali na kierunki rozwoju szkoły wychowującej. Także uczniowie otrzymali do wypełnienia ankiety, dzięki którym 

mogli wypowiedzieć się na tematy dotyczące bezpieczeństwa w szkole oraz nieakceptowanym społecznie  zachowaniom uczniów. Z analizy ankiet 

do rodziców i do uczniów wynikało (podobnie ja w latach poprzednich), że poziom bezpieczeństwa w szkole odpowiada wymogom rodziców  

i uczniów, a skala występowania w szkole zachowań  nieakceptowanych społecznie jest bardzo znikoma.   

Po analizie ankiet  zespół specjalistów pracujących w szkole  dokonał diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne  

w szkole. W dużej mierze dokonano  tego na podstawie obowiązujących w szkole  w poprzednich latach Programach Wychowawczych  

i Programach Profilaktycznych. Dokonano selekcji tych działań, które okazały się skuteczne, po czym sformułowano nowe cele i zadania 

wynikające z założeń nowego programu.   

Nauczyciele uczestniczący w pracy nad Programem  dokonali również oceny potencjału i możliwości rozwojowych uczniów. Stwierdzili 

jednogłośnie, że nasi uczniowie dysponują dużym potencjałem intelektualnym i wykazują duże możliwości rozwojowe. Niezależnie od faktu,  

iż wzrasta w szkole ilość uczniów objętych pomocą psychologiczną pedagogiczną (w tym uczniów realizujących kształcenie specjalne), istnieją   



w szkole  pozytywne uwarunkowania do realizowania procesu  dydaktyczno–wychowawczego. Nasi uczniowie są aktywni, zdyscyplinowani,  

a dodatkowo w większości  są wspierani przez rodziców wykazujących duże zainteresowaniem funkcjonowaniem szkolnym swoich dzieci. 

Uczniowie wychowują się w dobrym środowisku lokalnym wolnym od poważniejszych dysfunkcji, co potwierdzają rozmowy sondażowe  

z funkcjonariuszami lokalnej  policji, pracownikami socjalnymi oraz duchownymi wyznania katolickiego i prawosławnego. Dodatkowo  

o wychowującej funkcji środowiska lokalnego świadczy dobra działalność zabłudowskich instytucji takich jak Miejski Ośrodek An imacji Kultury, 

Biblioteka Miejska, kluby  i zespoły sportowe, a przede wszystkim opiekuńczo – wychowawcza specjalistyczna opieka Świetlicy Osiedlowo  

Środowiskowej z Elementami Terapii „Panorama”. W poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Zabłudów działają filie umiejscowionych 

w Zabłudowie instytucji kulturalnych. Od 2017 r. do 2020 r. na terenie gminy będzie realizowany projekt pt.: „Razem możemy więcej – lokalny 

program wsparcia rodzin”. 

Natomiast szkoła dysponuje bogatymi zasobami warunkującymi dobre efekty pracy wychowawczej. Są to: 

- dobre przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych (większość kadry 

pedagogicznej to nauczyciele dyplomowani), w tym zespół specjalistów (pedagog, psycholog, logopedzi, terapeuci pedagogiczni),  

- zasoby materialne (boisko szkolne, hala sportowa i sala gimnastyczna, stołówka);  

- zasoby techniczne (tablica multimedialna, dobrze wyposażona pracownia komputerowa);  

- zasoby organizacyjne (koła zainteresowań, chór szkolny, prężnie działający samorząd).  

Po podsumowaniu zebranego materiału mającego posłużyć do opracowania Programu Wychowawczo–Profilaktycznego nauczyciele zebrali się 

na specjalnym posiedzeniu Zespołu Wychowawczego poświęconego opracowaniu Programu. Efektem tego posiedzenia było wyselekcjonowanie 

cech określających  ideał ucznia ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

 



Kogo chcemy wychować – czyli charakterystyka sylwetki absolwenta szkoły 

Punktem wyjścia do określenia charakterystyki sylwetki absolwenta szkoły stała się preambuła aktualnej ustawy o systemie oświaty, która zawiera 

się w słowach: 

 „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 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 

winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” 

Zarówno sformułowania rodziców, jak i nauczycieli w zakresie określenia ideału ucznia szkoły podstawowej okazały się w dużej mierze zbieżne. 

Po ich przeanalizowaniu można było wysnuć tezę, iż charakterystyka sylwetki absolwenta naszej  szkoły przypomina ideał edukacji klasycznej, 

począwszy od greckiego ideału kalokagatia, czyli wzajemnego przenikania się  piękna (również fizycznego) i dobra. Podobnie jak w edukacji 

klasycznej, nasz  uczeń dzięki swej nauce powinien  dążyć do poznania obiektywnej prawdy zarówno w sferze naukowej wiedzy, jak i sferze 

duchowej. Uczeń powinien nabywać zdolności wzajemnego wiązania faktów, dzięki analitycznemu myśleniu wyciągać  z nich właściwe wnioski, 

po czym  w oryginalny,  twórczy sposób kreować nową rzeczywistość. W procesie tworzenia powinien wierzyć w swojej możliwości i nie poddawać 

się w sytuacji piętrzenia się przed nim nawet nieprzewidzianych trudności. Aby być dobrym człowiekiem, musi być silny swoją mądrością, duchem 

i dobrymi relacjami z innymi ludźmi. Nie mogą osłabiać go żadne używki, ani inne przejawy zniewolenia ducha. Musi być wolny w szerokim tego 

słowa znaczeniu. Musi być odpowiedzialny za siebie, za swoich najbliższych oraz za tych, którzy wiążą z nim swój los.  Powinien  być solidarny  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-09-2017&qplikid=548#P548A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-09-2017&qplikid=548#P548A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-09-2017&qplikid=1585#P1585A2


z tymi wszystkimi, którzy dążą do dobra. Powinien umiejętnie  nazywać  swoje emocje i zarządzać nimi adekwatnie do sytuacji. Uczeń powinien 

kierować się ambicjami, aby osiągać wyżyny swego rozwoju we wszystkich sferach. Powinien poznawać i kontemplować „kulturę wyższą”, czyli 

przyswajać sobie całe bogate dziedzictwo wielkich artystów minionych epok i świata współczesnego. Powinien mieć świadomość, że ten rodzaj 

kultury wzbogaci go duchowo i uczyni lepszym człowiekiem.  

Większość oddziaływań o charakterze wychowawczo – profilaktycznym ma być realizowana w ramach lekcji z poszczególnych przedmiotów 

zgodnie z podstawą programową.  Poniższy Program Wychowawczo–Profilaktyczny służy za podstawę do opracowania programów 

wychowawczo – profilaktycznych dla poszczególnych klas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sfery rozwoju 
ucznia 

Szczegółowe cele wychowawcze i 
profilaktyczne 

Zadania prowadzące do realizacji celów  
wychowawczych i profilaktycznych 

Osoba/osoby 
odpowiedzialne za 

realizację zadań 

Termin realizacji 
zadań 

Sfera fizyczna 
 

1. Uczeń chętnie poświęca czas 
wolny  na  aktywność fizyczną 
(sport, turystyka, spacery). 

2. Uczeń jest sprawny w sferze 
motoryki dużej i małej. 

3. Uczeń dba o prawidłową 
postawę ciała. 

4. Uczeń dba o swoje zdrowie 
fizyczne i psychiczne. 

5. Uczeń dba o stan swojej 
higieny. 

6. Uczeń zna zasady zdrowego 
żywienia i odżywia się 
racjonalnie. 

7. Uczeń jest świadomy 
zagrożeń wynikających z 
niewłaściwego odżywiania. 

8. Uczeń jest świadomy  
zagrożeń wynikających z 
palenia papierosów, picia 
alkoholu i  używania środków 
psychoaktywnych, w tym 
przede wszystkim dopalaczy. 

9. Uczeń dba o zdrowie 
psychiczne i unika 
uzależnienia od telefonu i 
komputera. 

Poziom wiekowy kl. I – III 
1. Zwracanie dzieciom uwagi, aby w 

czasie lekcji zajmowały właściwą 
pozycję siedzącą. 

 
wychowawcy, 
nauczyciele 

 
cały rok 

2. Organizowanie lekcji i spotkań z 
policją na temat  bezpiecznej drogi do 
szkoły i do domu. Akcentowanie 
zagrożeń, jakie mogą być wynikiem 
kontaktu z nieznajomym. 

wychowawcy, 
pedagog szkolny 

wrzesień 2017r. 
oraz zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

3. Uwrażliwianie dzieci na 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas lekcji (np. huśtanie się na 
krzesłach) oraz na przerwach 
(bieganie po korytarzu, zbieganie ze 
schodów). 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog szkolny 

w czasie lekcji oraz 
podczas 
comiesięcznych 
apeli 
porządkowych 

4. Uświadamianie uczniów, że higiena 
osobista jest warunkiem zdrowia i 
atrybutem kultury. 

wychowawcy, 
pielęgniarka 
szkolna 

w czasie lekcji oraz 
podczas spotkania 
z pielęgniarką 

5. Wdrażanie uczniów do zdrowych 
nawyków żywieniowych. Zajęcia w 
klasach z wykorzystaniem komiksu 
„Kodeks zdrowego żywienia”. 
Warsztaty kulinarne prowadzone pod 
opieką wychowawców. 

wychowawcy kwiecień 2018 

6. Uświadamianie uczniów w  zakresie 
zagrożeń wynikających  

pedagog szkolny, 
nauczyciel zajęć 
komputerowych i 

wrzesień-
październik 2017r. 



10. Uczeń zna i stosuje zasady 
bezpiecznego korzystania z 
Internetu. 

11. Uczeń zna i akceptuje  
przemiany w obrębie swojego 
ciała wynikające z  okresu 
dojrzewania. 

12. Uczeń zna i stosuje praktyce 
zasady bezpiecznej drogi do 
szkoły i do domu. 

13. Uczeń zna i umiejętnie 
wykorzystuje zasady 
obowiązujące w ruchu 
drogowym. 

14. Uczeń zna zasady 
bezpieczeństwa obowiązujące 
w szkole podczas lekcji i na 
przerwach oraz w czasie 
wolnym (szczególnie w czasie 
ferii zimowych i w czasie 
wakacji). 

 

z nieracjonalnego używania telefonu i 
komputera.  
Zajęcia  edukacyjne przeprowadzane 
w ramach kampanii edukacyjnej                     

     Prezesa UKE „Mój smartfon, mój mały 
świat – klikam z  głową”. 

informatyki, 
wychowawcy 
świetlicy 

według tematyki 
zajęć 

7. Dzień Bezpiecznego Internetu nauczyciele zajęć 
komputerowych 

luty 2018r. 

8. Spotkanie z policjantem na             
temat   bezpieczeństwa w czasie ferii i 
wakacji. 

pedagog szkolny luty i czerwiec 
2018r. 

Poziom wiekowy kl. IV – VII 
1. Motywowanie  rodziców, aby 

zachęcali   swoje dzieci do udziału  w 
lekcjach WF. 

 
dyrektor, 
wychowawcy, 
nauczyciele WF 

 
cały rok 

2. Zachęcanie uczniów do udziału w 
dodatkowych zajęciach sportowych 
organizowanych w ramach zajęć 
pozalekcyjnych.  

wychowawcy, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 
dodatkowe 

cały rok 

3. Zwracanie uczniom uwagi, aby w 
czasie lekcji zajmowały właściwą 
pozycję siedzącą.  

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

4. Przekazywanie uczniom wiedzy na 
temat zdrowego odżywiania. Lekcja 
wychowawcza nt. „Piramida 
żywieniowa – czyli zasady zdrowego 
odżywiania”. 

wychowawcy kwiecień 2018r. 

  5. Przekazywanie uczniom wiedzy na 
temat chorób i zaburzeń będących  
skutkiem niewłaściwego odżywiania 

psycholog szkolny kwiecień 2018r. 



oraz niewłaściwej percepcji własnej 
sylwetki (tematy dotyczące otyłości, 
anoreksji, bulimii). 

6. Przeprowadzenie konkursu:      
      „Zdrowe odżywianie”. 

nauczyciel biologii kwiecień 2018r. 

7. Lekcja wychowawcza  na temat 
szkodliwości palenia papierosów, 
picia alkoholu i używania środków 
psychoaktywnych.  

pedagog szkolny listopad 217r. 

 8. Uświadamianie uczniów w   
     zakresie zagrożeń wynikających 
     z nieracjonalnego używania  
     telefonu i komputera.  
     Zajęcia edukacyjne przeprowadzane 

w ramach kampanii edukacyjnej                     
     Prezesa UKE „Mój smartfon,  
     mój mały świat – klikam z  głową”. 

pedagog szkolny, 
nauczyciel zajęć 
komputerowych i 
informatyki 

wrzesień- 
październik 2017r. 
według tematyki 
zajęć 

9. Dzień Bezpiecznego Internetu nauczyciele zajęć 
komputerowych 

luty 2018r. 

10. Organizowanie szkolenia i 
przeprowadzenie egzaminu na 
uzyskanie karty rowerowej.  

nauczyciel zajęć 
technicznych 

maj-czerwiec 
2018r. 

Sfera psychiczna 
 
- emocjonalna 
 
- intelektualna 
 

1. Uczeń potrafi nazywać swoje 
emocje.  

2. Uczeń potrafi zapanować nad 
swoimi emocjami, zwłaszcza 
nad tymi negatywnymi. 

3. Uczeń potrafi zastępować 
agresję zachowaniami 

Poziom wiekowy kl. I – III 
1. Zorganizowanie gier i zabaw 

dotyczących sfery emocjonalnej 
uczniów. 

 
psycholog szkolny 

 
listopad 2017r. 

2. Ćwiczenia umysłowe z 
wykorzystaniem gier planszowych. 
Udział w kole gier planszowych 
„Planszóweczka” 

Joanna Łajewska-
Talipska, kadra 
pedagogiczna 
świetlicy szkolnej 

cały rok 



alternatywnymi o 
pozytywnym charakterze. 

4. Uczeń chętnie zdobywa 
wiedzę  w szkole i poza 
szkołą.  

5. Uczeń rozwija swój potencjał 
intelektualny. 

6. Uczeń pragnie być mądry. 
7. Uczeń ma pasjonujące go 

zainteresowania.  
8. Uczeń ma odwagę, aby 

wykazać się mądrością.  
9. Uczeń wykorzystuje swoją 

wiedzę i intelekt do tych  
tylko działań, których 
efektem będzie szeroko 
pojęte dobro.  

10. Uczeń wykorzystuje swoją 
wiedzę i intelekt w praktyce. 

11. Uczeń jest kreatywny i dąży 
do oryginalnego 
rozwiązywania zadań i 
problemów.   

12. Uczeń posiada zdolność 
analitycznego i krytycznego 
myślenia (uczeń potrafi zadać 
sobie pytanie o cel i 
zasadność podejmowanych 

3. Rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych. 

wychowawcy, 
nauczyciel 
bibliotekarz 

cały rok 

4. Uroczyste przyjęcie uczniów klas 
pierwszych w poczet czytelników 
korzystających z biblioteki. 

nauczyciel 
bibliotekarz 

październik 2017r. 

5. Wdrażanie innowacji pedagogicznej 
pt. „Czytam, odkrywam, tworzę” 
skierowanej do uczniów klasy 
integracyjnej  i dzieci uczęszczających 
do świetlicy szkolnej.  

Sylwia Popłwska 
Urszula Marciniak 

cały rok 

6. Rozwijanie krytycznego i logicznego 
myślenia dzięki wdrażaniu innowacji 
pedagogicznej z wykorzystaniem 
narzędzi TOC. 

Barbara 

Wasilewska 

cały rok 

7. Włączanie uczniów do zajęć 
rozwijających umiejętności językowe  
z wykorzystaniem narzędzi TOC – 
„Kuferek Tajemnic”.  

Barbara 

Wasilewska 

cały rok 

8. Organizowanie zajęć rozwijających 
zainteresowania matematyczno – 
przyrodnicze w ramach Klubu Małego 
Odkrywcy. 

Barbara 

Wasilewska 

cały rok 

Poziom wiekowy kl. IV – VI 
1. Prowadzenie dyskusji na temat  
      rozwoju sfery uczuciowej     
      człowieka. 

 
nauczyciel 
wychowania do 
życia w rodzinie 

 
cały rok 

2. Lekcja wychowawcza nt.: „Trening 
umysłu, czyli jak się uczyć?” 

psycholog szkolny  październik 2017r. 



działań oraz potrafi krytycznie 
ocenić działanie innych osób).  

13. Uczeń nie przesądza wagi 
racjonalnego myślenia, gdyż 
w swoim działaniu kieruje się 
także sferą uczuć i systemu 
wartości.  

14. Uczeń chętnie czyta książki i 
czasopisma. 

15. Uczeń docenia wagę nauki 
języków obcych. 

 

3. Rozwijanie analitycznego   
    myślenia z wykorzystaniem gier  
     planszowych w ramach 
     innowacji pedagogicznej dla  
     klasy V B „Przy planszy –  
     edukacyjne gry planszowe.  
     Zachęcanie do udziału w  
      zajęciach koła gier planszowych   dla 

uczniów klas IV – VII. 

Joanna Łajewska-
Talipska 

cały rok 

4. Rozwijanie zdolności 
matematycznych – przygotowanie 
uczniów do udziału 
Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym – Kangur 2018. 
Organizacja zajęć w ramach 
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia i 
Światowego Dnia Liczby Π. 

nauczyciele 
matematyki 

cały rok 

5. Tworzenie i publikacja ciekawych 
tekstów w ramach koła 
dziennikarskiego. Wydawanie gazetki 
szkolnej pt. „Z Życia Szkoły nad 
Rudnią”. 

Nell Buczyńska-

Kucejko 

cały rok 

6. Zorganizowanie Dni Języków Obcych, 
czyli cyklu zabaw i imprez   
stanowiących zachętę do nauki 
języków. 

nauczyciele 
języków obcych 

wrzesień 2017r. 

7. Zapewnienie uczniom dodatkowych 
zajęć z języka      angielskiego. 

nauczyciele 
języków obcych 

cały rok 

8. Zajęcia w ramach lekcji 
     wychowawczej nt. „Tworzyć,              

psycholog szkolny luty-marzec 2018r. 



     czy odtwarzać – co jest  
     łatwiejsze, co ma większą  
     wartość?” 

9. Udział w VIII edycji projektu 
czytelniczego  Podlaskie Spotkania z 
Pisarzami. Udział w akcji  „Białostocki 
Tydzień Czytania Dzieciom w  Operze 
Podlaskiej” 

nauczyciel-
bibliotekarz 

październik 2017r. 
czerwiec 2018r. 

10. Zachęcanie uczniów do  
     czytelnictwa książek i   
     czasopism. 

nauczyciel-

bibliotekarz 

cały rok 

Sfera społeczna 
 

1. Uczeń wykazuje 
zainteresowanie ludźmi i 
zagadnieniami dotyczącymi 
ludzkości. 

2. Uczeń nawiązuje pełne 
szacunku relacje z innymi 
osobami. 

3. Uczeń jest uczciwy. 
4. Uczeń jest solidarny z tymi 

wszystkimi, którzy dążą do 
osiągnięcia wspólnego dobra. 

5. Uczeń integruje się z zespołem 
klasowym i pracuje na rzecz 
wspólnoty rówieśniczej.  

6. Uczeń zna zasady 
samorządności i chętnie 
pracuje na rzecz społeczności 
szkolnej. 

Poziom wiekowy kl. I – III 
1. Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych z wykorzystaniem 
dramy.  

 
Barbara 
Wasilewska 

 
cały rok 

2. Zorganizowanie gier i zabaw 
integrujących zespół klasowy. 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 

wrzesień-
październik 2017r. 

3. Rozwijanie zdolności 
komunikacyjnych do rozwiązywania 
sytuacji konfliktowych. Wykorzystanie 
narzędzi z programu „Kuferek 
Tajemnic”. 

Barbara 

Wasilewska 

cały rok 

4. Akcentowanie wartości rodziny, jej 
członków – przedstawicieli różnych 
pokoleń. Lekcje wychowawcze oraz 
imprezy z okazji Dni Matki, Dnia Ojca, 
Dnia Babci i Dnia Dziadka. 

wychowawcy klas cały rok, styczeń 
2018r, maj 2018r., 
czerwiec 2018r. 

Poziom wiekowy kl. IV – VI 
1. Wdrażanie zasady fair – play w czasie 

lekcji WF i zawodów sportowych. 

 
nauczyciele W-F 

 
cały rok 



7. Uczeń nawiązuje więź 
emocjonalną z wychowawcą i 
innymi nauczycielami. 

8. Uczeń zna zwroty 
grzecznościowe i chętnie ich 
używa.  

9. Uczeń zna zasady savoir – 
vivre. 

10. Uczeń w odpowiedni sposób 
komunikuje się z innymi 
osobami.  

11. Uczeń potrafi w konstruktywny 
sposób rozwiązywać konflikty. 

12. Uczeń wie czym jest 
asertywność i potrafi zachować 
się asertywnie w sytuacjach 
trudnych.  

13. Uczeń jest zdolny do postawy 
altruistycznej. 

14. Uczeń wykazuje się empatią 
ukierunkowaną na osoby 
objęte w szkole szczególną 
pomocą. 

15. Uczeń potrafi w optymalny 
sposób organizować swoją 
pracę mając na względzie także 
pracę innych osób.  

16.  Uczeń docenia ponadczasową 
wartość rodziny i jest jej 
dobrym członkiem. 

2. Zorganizowanie zajęć i imprez 
integrujących zespół klasowy. 

wychowawcy, 
pedagog szkolny 

wrzesień-
październik 2017r. 

3. Zachęcanie poszczególnych uczniów i 
klas w akcjach i imprezach 
organizowanych przez SU. 

opiekunowie SU 
oraz wychowawcy 

cały rok 

4. Przeprowadzenie lekcji na temat 
zasad dobrego wychowania. 

wychowawcy listopad 2017r. 

5. Przeprowadzenie warsztatów z 
elementami treningu asertywności. 

psycholog szkolny luty 2018r. 

6. Akcentowanie wartości rodziny, jej 
członków – przedstawicieli różnych 
pokoleń. Lekcje wychowawcze oraz 
imprezy z okazji Dni Matki, Dnia Ojca, 
Dnia Babci i Dnia Dziadka.  Zajęcia w 
ramach wychowania do życia w 
rodzinie. 

nauczyciel 
wychowania do 
życia w rodzinie, 
wychowawcy 

cały rok, styczeń 
2018r., maj 2018r., 
czerwiec 2018r. 

7. Zachęcanie uczniów do udziału w 
gminnych  uroczystościach  z okazji 
świąt państwowych: Narodowego 
Święta Niepodległości i Narodowego 
Święta  Konstytucji 3 Maja. 

wychowawcy listopad 2017r., 
maj 2018r. 

8. Zachęcanie do udział w festynie 
rodzinnym 

wychowawcy, 
dyrektor 

październik 2018r, 
czerwiec 2018r. 



17. Uczeń bierze aktywny udział w 
życiu lokalnej społeczności, 
przede wszystkim w 
uroczystościach i imprezach  o 
charakterze patriotycznym 
kulturalnym i  rozrywkowym.  

Sfera duchowa 
 

1. Uczeń kieruje się w życiu 
hasłem: „Bóg, honor, 
Ojczyzna”. 

2. Uczeń jest świadomy 
chrześcijańskich podstaw 
kultury narodu polskiego.  

3. Uczeń swoją nauką, pracą i  
codziennym  życiem daje 
dowód umiłowania Polski.  

4. Uczeń dba o piękno języka 
polskiego.  

5. Uczeń pragnie wyrosnąć na 
dobrego obywatela państwa 
polskiego.  

6. Uczeń jest dumny z historii, 
tradycji i osiągnięć swego 
narodu. 

7. Uczeń chętnie kultywuje 
tradycje związane ze świętami 
religijnymi.  

8. Uczeń chętnie kultywuje 
świeckie  tradycje związane z 
życiem szkoły. 

Poziom wiekowy kl. I – III  
1. Przygotowanie uczniów do udziału w 

Gminnym Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej. 

 

 
Marek Hyjek 
Helena Kalinowska 
Agnieszka 
Dołęgiewicz 

 
październik- 
listopad 2017r. 

2. Przygotowanie uczniów do udziału w 
Gminnym Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej. 

Agnieszka 
Dołęgiewicz 
Anna Matjaszuk 
Alicja Sochoń 

styczeń 2018r. 

3. Organizowanie uroczystości szkolnych 
związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy. 

nauczyciele 
katecheci, 
wychowawcy 

grudzień 2018r., 
marzec 2018r. 

4. Organizowanie święta patrona szkoły, 
balu andrzejkowego, balu 
noworocznego. 

Bożena 
Rzepniewska, 
wychowawcy 

październik 2017r. 
listopad 2017r. 
styczeń 2018r. 

5. Zorganizowanie wycieczek  
krajoznawczych  po regionie. 
Realizacja programu autorskiego dla 
klasy  IA pt. „Leśny świat” przy 
współpracy  z Nadleśnictwem Żednia. 

wychowawcy 
 
Justyna Andrelczyk 
Agnieszka Bojko 
Sylwia Popłwaska 
 

cały rok 

6. Włączenie uczniów do chóru 
„Radosne Nutki”. 

Agnieszka 
Dołęgiewicz 

cały rok 



9. Uczeń kocha swoją „małą 
Ojczyznę” – interesuje się jej 
historią, kulturą  i przyrodą 
oraz dba o jej rozwój. 

10.  Uczeń utożsamia się z 
systemem wartości cywilizacji 
łacińskiej, której podstawą jest 
prawda, dobro i etyka. 

11. Uczeń rozumie istotę wolności. 
Ceni własną wolność i wolność 
innych osób. 

12. Uczeń jest otwarty na 
pozytywne elementy  kultur 
innych państw i narodów.  

13. Uczeń zna wartości wynikające 
z szeroko pojętego 
humanizmu. 

14. Uczeń jest świadomy 
integralnej wizji osoby oraz 
dąży do urzeczywistniania    
wartości służących osobowemu  

      rozwojowi. 
15. Uczeń odważnie i mądrze broni 

swoich przekonań. 
16. Uczeń jest odpowiedzialny za 

swoje słowa i czyny. Można na 
nim „polegać jak na Zawiszy”. 

17. Uczeń, nawet świadomy 
swoich sukcesów, jest 
skromny. 

Poziom wiekowy kl. IV – VI 
1. Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczej nt. : „Kto jest dla mnie 
autorytetem?” 

 
wychowawcy 

 
październik 2017r. 

2. Przygotowanie uczniów do 
aktywnego  udziału w Gminnym 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej.  

Marek Hyjek 
Helena Kalinowska 
Agnieszka 

Dołęgiewicz 

październik- 
listopad 2017r. 

3. Przygotowanie uczniów do konkursu 
biblijnego. 

nauczyciele 
katecheci religii 
katolickiej 

kwiecień 2018r. 

4. Przygotowanie uczniów do Turnieju 
czytania tekstów starocerkiewno – 
słowiańskich. 

katecheta religii 
prawosławnej 

marzec 2018r. 

5. Przeprowadzenie konkursu 
plastycznego nt. św. Gabriela. 

katecheta religii 
prawosławnej 

maj 2018r. 

6. Konkurs na pisankę wielkanocną.  katecheta religii 
prawosławnej 

marzec 2018r. 

7. Porządkowanie Grobu Nieznanego 
Żołnierza z okazji Wszystkich Świętych 
i Narodowego Święta Odzyskania 
Niepodległości. 

wychowawcy, 
nauczyciele 
katechecie 

październik-
listopad 2017r. 

8. Organizowanie uroczystości szkolnych 
związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy. 

nauczyciele 

katechecie 

grudzień 2017r. 

9. Organizowanie święta patrona szkoły, 
balu andrzejkowego, balu 
noworocznego. 

 

Bożena 
Rzepniewska, 
wychowawcy 

październik 2017r. 
listopad 2017r. 
styczeń 2018r. 



18. Uczeń dostrzega i przeżywa 
istotę piękna. 

19. Uczeń wzbogaca swoje 
codzienne życie o kategorię 
estetyczną. 

20. Uczeń potrafi odpoczywać w 
sposób piękny i godny. 

10. Przeprowadzenie dyskusji na temat 
integralności i godności osoby. 
Wdrażanie uczniów do  rozumienia 
pojęcie godności i godnego życia.  

wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
nauczyciel 
wychowania do 
życia w rodzinie 

cały rok 

11. Wprowadzenie innowacji 
pedagogicznej  w klasach VII pt. 
„Filozofia, czyli żyć mądrze”. 

pedagog szkolny II semestr (2 lekcje 
w miesiącu) 

12. Zorganizowanie konkursu o 
tematyce  nawiązującej do mitologii 
greckiej. 

nauczyciele języka 
polskiego 

maj 2018r. 

13. Zorganizowanie wycieczek  
krajoznawczych  po regionie, w tym 
wyjazdów do muzeów w 
Białymstoku. 

wychowawcy cały rok 

14. Zorganizowanie konkursu literacko – 
historycznego pt.  „Znam moją małą 
Ojczyznę – historia mojej 
miejscowości”. 

nauczyciele języka 
polskiego 

marzec 2018r. 

15. Zapoznawanie uczniów z historią  
Żydów zabłudowskich  w ramach 
ogólnopolskiego projektu 
,,Przywróćmy Pamięć". Wyjazd do 
Warszawy na podsumowanie 
projektu. 

nauczyciel 
bibliotekarz 

cały rok, czerwiec 
2018r. 

16. Kontynuowanie prac nad 
stworzeniem książki pt.: „Historia 
gminy Zabłudów krzyżami spisana”. 

pedagog szkolny cały rok 

17. Rozwijanie osobowości uczniów 
dzięki przynależności do harcerstwa. 

opiekun drużyny 
harcerskiej 

cały rok 



Spędzanie czasu wolnego w sposób 
godny i wartościowy.  

18. Włączenie uczniów do chóru 
szkolnego „Do-Re-Mi”. 

Ewelina Dąbrowska cały rok 

 

 

 


