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PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 77 W POZNANIU  
I. Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły. 

 Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.); 

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU z 2015, poz 2156.); 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) 

 Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.; 

 Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 
listopada 1989 r.; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(DzU 2012 poz.977 ze zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 357.); 

 Statut Szkoły; 

 Program Wychowawczy Szkoły 2015/2016 
 

  

PREAMBUŁA 
Program wychowawczy powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, które zostały opracowane przez zespół ds. 
programu wychowawczego, po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. 
Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym podejmowane w szkole i jest 
realizowany przez wszystkich nauczycieli. 

Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły 
Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich znajduje się w Poznaniu. Liczy ona 21 oddziałów, do 
których uczęszcza ……… uczniów. Sytuacja materialna większości rodzin znajduje się na zróżnicowanym poziomie, 
jednak część uczniów objęta jest opieką MOPS. Rodzice większości uczniów pracują zawodowo, dlatego duża grupa 
dzieci korzysta ze świetlicy szkolnej. Rodzice oczekują od szkoły bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych, bowiem ważny dla nich problem stanowi pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz uczniom zdolnym. Społeczność lokalna oczekuje od szkoły zapewnienia uczniom bezpiecznych 
warunków edukacyjnych i wychowawczych oraz promowania zdrowego stylu życia. 

Wartości wybrane przez społeczność szkolną 
Zadaniem programu wychowawczego szkoły jest kształtowanie odpowiedzialnej osobowości ucznia w oparciu o: 

 empatię wobec drugiego człowieka;  

 dojrzałe i sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

 wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów; 

 samodzielność; 

 dbanie o zdrowie swoje i innych. 

 
 

Zadania wychowawcze 
1. Kształtowanie potencjału intelektualnego (dążenie do prawdy, znajomość własnych wartości, poszukiwanie 

i rozwój zainteresowań, ciekawość poznawcza, kreatywność). 
2. Rozwijanie uczuć i emocji (kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, świadome dokonywanie wyborów, 

rozwój kultury osobistej i kultury słowa, tolerancja i poszanowanie dla różnych religii, kultur i tradycji). 
3. Komunikacja społeczna (formy komunikacji, poszanowanie dla drugiego człowieka, akceptacja praw 

drugiego człowieka, asertywność, utrwalanie bezpiecznych zachowań, kształtowanie dyscypliny, umiejętność 
pracy w zespole, inicjowanie własnej aktywności, kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości, 
poszanowanie dorobku własnego narodu i lokalnej społeczności, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym 
klasy, szkoły, środowiska, rozwijanie samodyscypliny).  
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4. Kształtowanie systemu wartości (obiektywna ocena własnego zachowania, przestrzeganie norm społeczno-
moralnych, tworzenie hierarchii wartości, kształtowanie własnej odpowiedzialności, wypracowywanie 
twórczych postaw, kształtowanie wrażliwości na walory estetyczne i wartości moralne). 

5. Dojrzałość fizyczna (dbanie o własne ciało, profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego, kształtowanie 
prawidłowych postaw wobec przyrody, umiejętność radzenia sobie z problemami, dojrzałość społeczna).  

Misja szkoły 
Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów. 

Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy 
wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i 
wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraje, świat. Chcemy, aby jak najlepiej 
wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów 
współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, 
psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców. 

Wizja szkoły 
Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki 
na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając 
mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i 
odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i 
informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje 
zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze 
środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej 
ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby 
w przyszłości propagowali zdrowy styl życia. 

Model absolwenta 
Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje: 

a) świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji; 
b) umiejętność uczenia się; 
c) wyposażenie w kompetencje kluczowe; 
d) twórcze podchodzenie do życia; 
e) wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania dobra od zła; 
f) umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych; 
g) sprawne komunikowanie się w języku polskim i obcym; 
h) asertywność; 
i) tolerancja; 
j) dbałość o zdrowie własne i innych; 
k) umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z własnym sumieniem i światopoglądem; 
l) znajomość tradycji i kultury regionalnej i narodowej 
m) otwartość na współczesną Europę i świat  

  

OOppiiss  ssyysstteemmuu  mmoottyywwaaccyyjjnneeggoo  ww  wwyycchhoowwaanniiuu. 
1. Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu, pracy społecznej, mają osiągnięcia w konkursach, 
olimpiadach, zasłużyli się dla klasy i szkoły, są życzliwi wobec kolegów, pomagają słabszym, wyróżniają się kulturą 
osobistą, mają ciekawe pomysły na funkcjonowanie życia w szkole, klasie, wzorowo i bardzo dobrze zachowują się 
mogą otrzymać  następujące nagrody :  

• wyróżnienie ucznia przez wychowawcę w klasie; 
• pochwała w dzienniczku od wychowawcy klasy; 
• punkty „dodatnie” do oceny semestralnej z zachowania  
• pochwała na spotkaniu z rodzicami od wychowawcy klasy; 
• wyróżnienie ucznia przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym; 
• pochwała w dzienniczku od dyrektora  szkoły; 
• list pochwalny do rodziców (absolwenci klas VI); 
• odznaka „Wzorowy uczeń” – uczniowie klas III; 
• pamiątkowy  medal „Wzorowy uczeń” – uczniowie  klas VI; 
• świadectwo  z wyróżnieniem – uczniowie klas IV-VI; 
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 tytuł „Klasy z czerwonym paskiem” dla klasy, która osiągnęła średnią ocen i zachowania 4,75 i 
wyższą na koniec roku szkolnego. 

2. Uczniowie, którzy mają  lekceważący stosunek do nauki, notorycznie się spóźniają, zaniedbują swoje obowiązki, 
mają nieusprawiedliwione nieobecności, prezentują brak kultury osobistej wobec kolegów, nauczycieli, pracowników 
szkoły, osób trzecich, niszczą mienie szkolne, nie szanują otoczenia szkoły, wulgarnie zachowują w klasie, szkole, 
poza nią, stosują przemoc wobec koleżanki / kolegi, wymuszają pieniądze mogą być ukarani w następujący  sposób:  

• upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem oraz rozmowa z psychologiem i pedagogiem; 
• nagana w dzienniczku; 
• upomnienie wobec klasy przez wychowawcę; 
• punkty „ujemne” do oceny semestralnej z zachowania 
• nagana udzielona przez dyrektora na apelu szkolnym; 
• otrzymanie nagannej oceny ze sprawowania; 
• przeniesienie do innej klasy (w tej samej szkole); 

3. Kryteria ocen ze sprawowania w klasach: I-III  
3.1.  Kultura osobista :  
Uczeń:  
• odnosi się do osób dorosłych, rówieśników i pracowników szkoły w sposób grzeczny i z szacunkiem; 
• przejawia dbałość i troskę o własność swoją, cudzą i wspólną; 
• używa kulturalnego i poprawnego słownictwa; 
• przejawia dbałość o estetykę stroju i higienę osobistą; 
3.2.  Zachowanie w grupie rówieśniczej :  
Uczeń:  
• posiada zdolność nawiązywania pozytywnych  kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi; 
• wykazuje zdolności organizacyjne; 
• posiada umiejętności pracy w zespole; 
• chętnie udziela pomocy innym; 
• z własnej inicjatywy podejmuje funkcje w klasie; 
• potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych i opanować własne negatywne emocje (złość, 
gniew, kłótliwość, agresję, płacz); 
• cechuje go pozytywny nastrój emocjonalny (pogodny, spokojny, wesoły, radosny, życzliwy)  
3.3.  Stosunek do obowiązków szkolnych :    
Uczeń :  
• posiada pozytywny stosunek do nauki (jest przygotowany do zajęć, posiada potrzebne przybory); 
• aktywnie uczestniczy w zajęciach klasy i szkoły; 
• sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela; 
• wyróżnia się pracowitością i obowiązkowością; 
• przestrzega punktualności;  

4. Kryteria ocen z zachowania uczniów klas: IV-VI  
Zachowanie ucznia ocenia się wg skali :  
Wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne. 
Uczeń  rozpoczyna każdy semestr dysponując pulą 100 punktów, do których dodawane są bądź odejmowane 
punkty wg następujących ustaleń : 
 

                                        PUNKTY   DODATNIE  
     1.  Reprezentowanie na zewnątrz klasy i szkoły.      1 - 10 pkt.  

     2.  Udział w konkursach szkolnych          5 pkt.  

     3. Udział  w konkursach międzyszkolnych            10 pkt. 

     4. Udział w Poczcie Proporcowym    1 - 50 pkt. /sem. 

     5.  Udział w imprezach kulturalnych 1 - 5 pkt. na bież. 

     6.  Aktywne przygotowanie się do wycieczek  1- 10 pkt. na bież 

     7.  Pomoc w bibliotece    1-30 pkt. / sem 

     8.  Praca w samorządzie szkolnym     1-20 pkt. / sem. 

     9.  Aktywny udział w zbieraniu surowców  wtórnych         1-15 pkt. 

   10. Przyniesienie książek do biblioteki   2 pkt. za książkę 

   11. Strój galowy podczas uroczystości szkolnych   2 pkt. na bieżąco 
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   12.  Pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej.        1 - 10 pkt. 

   13.  Praca na rzecz klasy.        1 - 10 pkt. 

   14.  Praca na rzecz szkoły.        1 - 10 pkt. 

   15.  Praca na rzecz innych. Działalność charytatywna.        1 - 10 pkt. 

   16.  Pomoc kolegom w nauce.        1 - 10 pkt. 

   17.  Przeciwstawianie się przejawom brutalności i wandalizmu.         1 - 10 pkt. 

   18.  Kultura osobista .        1 - 20 pkt. 

   19.  Dbałość o czystość otoczenia.        1 - 10 pkt. 

   20.  Wywiązywanie się z przydzielonych zajęć i obowiązków.        1 - 10 pkt. 

   21.  Wzorowe prowadzenie dzienniczka ucznia         2 pkt. 

                                                PUNKTY  UJEMNE  

     1.  Niewykonywanie poleceń nauczyciela.         1 - 10 pkt.  

     2.  Arogancki stosunek do pracowników szkoły.       10 - 20 pkt. 

     3.  Jawne ignorowanie nauczyciela i innych pracowników szkoły.         5 - 10 pkt. 

     4.  Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo.         1 - 10 pkt. 

     5.  Bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne.         5 - 30 pkt. 

     6.  Złe zachowanie na terenie szkoły i imprezach szkolnych.         1 - 10 pkt. 

     7.  Niewłaściwy wygląd, strój, obuwie, fryzura, brak stroju galowego.           1 – 5 pkt. 

     8.  Niszczenie mienia szkolnego i mienia osób trzecich.         1 – 10 pkt. 

     9.  Kradzież.               50 pkt. 

   10.  Zaśmiecania otoczenia.           1- 5 pkt. 

   11.  Stosowanie niedozwolonych używek (papierosy, alkohol)        20 - 30 pkt. 

   12.  Nie wywiązywanie się z obowiązków.         1 - 10 pkt. 

   13.  Wyłudzanie pieniędzy.               50 pkt. 

   14.  Fałszowanie podpisów i dokumentów.       30 - 50 pkt. 

   15.  Znęcanie się nad zwierzętami.       20 - 50 pkt. 

   16.  Spóźnianie się na lekcje.         1 - 10 pkt 

   17.  Nieobecności nieusprawiedliwione.         1 - 20 pkt. 

   18. Brak dzienniczka.  2 pkt. na bieżąco  

   19.  Brak wymaganego podpisu  1 pkt  na bieżąco 

   20. Nieoddanie książki na koniec roku szkolnego (wobec wyczerpania 
wszystkich procedur zawartych w regulaminie biblioteki)  

       50 pkt. 

 
                                               

            Ocena       Liczba punktów 

 Wzorowe            160  i więcej 

 Bardzo dobre           130    -    159  

 Dobre           100    -    129 

 Poprawne              70    -      99  

 Nieodpowiednie             40    -      69 

 Naganne              39  i  mniej  

  

 
1.  Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który uzyskał nie więcej niż 5 pkt. ujemnych w semestrze a ocenę bardzo 
dobrą uczeń, który uzyskał nie więcej niż 20 pkt. ujemnych, natomiast ocenę dobrą uczeń, który zdobył nie więcej niż 
40 punktów ujemnych.  
2. Jeżeli uczeń po raz drugi otrzyma ocenę naganną z zachowania na koniec roku szkolnego w tej samej szkole, to 
rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu ucznia do następnej klasy, jeśli natomiast uczeń otrzyma 
po raz trzeci ocenę naganną z zachowania w tej samej szkole nie otrzymuje promocji do następnej klasy lub nie 
kończy szkoły.  
3. Od 1 września 2007r. wlicza się oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych – religia oraz język niemiecki w klasach 
IV, V, VI do średniej oceny ucznia, która ma wpływ na ukończenie przez ucznia klasy lub szkoły z wyróżnieniem.  
Ustalenia  końcowe :  

• Ocena z zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy zgodnie z ilością punktów zdobytych przez 
ucznia na koniec każdego semestru. 

            •  Nauczyciel zapisuje punkty cząstkowe na bieżąco w zeszycie uwag i czytelnie podpisuje adnotację. 
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               • Uczeń ma prawo znać bieżącą ilość punktów.  

• Punkty za uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych wychowawca 
uzgadnia z nauczycielem prowadzącym.  
• W semestrze liczba punktów dodatnich przyznanych uczniowi za działalność w jednej dziedzinie nie 
powinna przekroczyć:  
50 pkt. za udział w zawodach sportowych;  
50 pkt. za występy w chórze szkolnym;  
50 pkt. za uczestnictwo w poczcie proporcowym;  
20 pkt. za udział w konkursach przedmiotowych w ramach jednego przedmiotu  

UWAGA! Jeżeli uczeń dopuści się przypadku szczególnie drastycznego i niewłaściwego zachowania np. : brutalna 
bójka, zuchwała i powtarzająca się kradzież  itp. otrzymuje na koniec semestru ocenę naganną, bez względu na 
liczbę otrzymanych punktów. Ocena taka jest wystawiana w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i za jej zgodą.    

 

 
 
 
 

Zadania do realizacji 
Zadania 
nauczyciela 

Cele i realizacja Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

1. Rozwijanie 
zainteresowań 
uczniów 
  
 

 diagnoza, poznanie i rozwijanie uzdolnień 
       uczniów – lekcje z wychowawcą 

 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia, 
zainteresowania i pasje uczniów: koła 
przedmiotowe, artystyczne, sportowe 
 
 

•   promowanie osiągnięć uczniów: udział w 
konkursach przedmiotowych, artystycznych, 
sportowych, eksponowanie prac uczniów w 
gablotach szkolnych, pracowniach 
przedmiotowych, gazetce szkolnej i lokalnej, 
stronie internetowej szkoły 

 projektowanie i realizacja projektów 
klasowych i szkolnych 

Wychowawcy, pedagog  
i psycholog szkolny 
 
Nauczyciele prowadzący 
zajęcia pozalekcyjne, 
nauczyciele świetlicy, 
biblioteki, pedagog  
i psycholog szkolny, 
 
 
Wychowawcy klas  
i pozostali nauczyciele 
 
 
 
 
 
Opiekunowie projektów 

Cały rok 
  
  

Cały rok 
  
 
 

Cały rok 
 
 

Cały rok 
 

2. Kształtowanie 
umiejętności 
poszukiwania 
informacji i 
poszerzania 
wiedzy 
 

Stwarzanie warunków do wszechstronnego 
rozwoju osobistego uczniów: 

 wykorzystanie pracowni komputerowej  
w trakcie procesów lekcyjnych  
i pozalekcyjnych 

 korzystanie z pracowni przedmiotowych 

 wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, 
multimediów i Internetu 

 wykorzystanie platformy edukacyjnej 
 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

3. Umiejętność 
pracy w zespole 
 

 udział uczniów w zawodach sportowych, 
konkursach przedmiotowych, 
tematycznych, interdyscyplinarnych, 
artystycznych, projektach edukacyjnych 

 działania samorządu uczniowskiego, 

Nauczyciele 
przedmiotowi, 
opiekunowie kół 
zainteresowań, 
opiekunowie projektów 

Cały rok 
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imprezy, uroczystości 
 

Opiekun samorządu 
 

4. Umiejętności 
komunikacji 
międzyludzkiej 

 nabywanie nawyków kulturalnego 
zachowania się w towarzystwie oraz 
umiejętności prowadzenia rozmowy 

 kształtowanie zdolności rozwiązywania 
konfliktów 

 nabywanie zasad właściwej komunikacji 

 kształtowanie umiejętności aktywnego i 
empatycznego słuchania innych 

Pedagog i psycholog 
szkolny, wychowawcy, 
nauczyciele przedmiotowi 

Cały rok 

5. Kształtowanie 
kultury języka 
 

 utrwalanie zasad poprawnego 
posługiwania się językiem w mowie i 
piśmie 

 udział w konkursach literackich, 
recytatorskich, ortograficznych, 
czytelniczych, lekcje biblioteczne 

 wyjścia do kina, teatru, muzeum, 
filharmonii, centrów nauki, domów kultury 

Wychowawcy, 
nauczyciele języka 
polskiego, bibliotekarz 

Cały rok 

6. Kształtowanie  
u ucznia postawy 
przynależności do 
środowiska 
szkolnego, 
lokalnego, 
narodowego i 
europejskiego 

Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły, hymnem 
państwowym, szkolnym i europejskim, sztandarem 
szkolnym (proporcem):  
 

 akademia z okazji dnia patrona szkoły 

 pogadanki, dyskusje 

 nauka hymnów   
 
Współudział w organizacji i udział  
w uroczystościach szkolnych, lokalnych  
i państwowych: 
 

 organizowanie apeli, akademii 

 organizowanie imprez szkolnych: andrzejki, 
jasełka, dzień matki, dzień babci  

 
Aktywna praca samorządu uczniowskiego: 

 organizacja wyborów opiekuna samorządu, 
szkolnego rzecznika praw ucznia 

 inicjowanie i udział w akcjach 
charytatywnych 

 organizacja i udział w „małym 
wolontariacie” 

 organizacja konkursów i wydarzeń 
szkolnych 

 
 
Kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych 
lokalnych i kształtowanie postaw patriotycznych: 
 

 nauka oraz przypominanie hymnu 
państwowego i szkolnego 

 udział i pomoc w organizacji spotkań 
wigilijnych, wielkanocnych 

 uczestnictwo w obchodach świąt 
państwowych, np. Święta Niepodległości, 

Wychowawca, nauczyciel 
muzyki, nauczyciel języka 
polskiego, samorząd 
uczniowski, wychowawcy 

Cały rok 
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Rocznica Konstytucji 3 Maja 
 

Poznawanie symboli narodowych i kształtowanie 
nawyku okazywania im szacunku: 
 

 udział w apelach i uroczystościach 
szkolnych, organizowanie wycieczek do 
miejsc pamięci narodowej 

 
Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia:  

 zapoznanie ze statutem 

 zapoznanie z wewnątrzszkolnym zasadami 
oceniania 

 zapoznanie z regulaminem szkoły 

 zapoznanie z programem wychowawczym i 
profilaktyki 

7. Kształtowanie w 
uczniach tolerancji 

 symulowanie sytuacji sprzyjających 
kształtowaniu sposobów kulturalnego 
wyrażania własnego zdania, uważnego 
słuchania innych 

 poznawanie kultur, religii, tradycji innych 
narodów 

Wychowawcy, pedagog  

8. Ukierunkowanie 
uczuć i emocji 
 

 kształtowanie umiejętności okazywania 
własnych uczuć i emocji 

 nauka kontroli własnych emocji 

 umiejętność budowania właściwych relacji 
z rówieśnikami i otoczeniem 

 zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze 
stresem 

 kształtowanie pozytywnej samooceny 

Spotkania  
z psychologiem, 
pedagogiem szkolnym, 
zajęcia 
psychoedukacyjne, grupy 
wsparcia, dramy, 
spotkania 
okolicznościowe  
z członkami rodzin 

 

9.Rozwiązywanie 
problemów i 
trudnych sytuacji 

 nabywanie postaw asertywnych, nauka 
stosownego używania słowa „nie” jako 
postawy, dzięki której możemy zachować 
swoją tożsamość i poczucie własnej 
wartości 

 nabywanie i rozwijanie umiejętności 
rozwiązywania problemów w grupie 

 rozwijanie umiejętności zachowania się  
w sytuacjach nietypowych/trudnych 

 nabywanie umiejętności akceptacji osób 
niepełnosprawnych, przedstawienie roli 
integracji 

 wskazywanie sposobów pomagania 
rówieśnikom 

Dyrektor szkoły, 
wychowawcy, samorząd 
uczniowski, pedagog, 
psycholog 
 

 

10. Przestrzeganie 
przepisów 
bezpieczeństwa  
w szkole i poza nią 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego 
stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących 
w klasie, szkole i środowisku: 

 pogadanki, warsztaty, prelekcje, zajęcia w 
terenie, próbne alarmy 

 
Kształtowanie umiejętności prawidłowego 
reagowania w sytuacjach zagrożenia: 

 pogadanki, warsztaty, prelekcje, lekcje  

Wychowawcy, 
pielęgniarka szkolna, 
nauczyciele wychowania 
fizycznego, techniki 
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w terenie, próbne alarmy 
 
Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy. 

 udział w kursie pierwszej pomocy 
 
Nabywanie umiejętności w obszarze edukacji 
komunikacyjnej: 

 udział w kursie na kartę rowerową, 
zdobycie karty rowerowej, spotkania z 
policją, zajęcia w terenie 

11. Współpraca  
z rodzicami  
i instytucjami 
wspomagającymi 
szkołę 

Kształtowanie integralnych działań 
wychowawczych szkoły i rodziny: 

 zebrania z rodzicami 

 współpraca z rodzicami w organizowaniu 
imprez klasowych i szkolnych 

 
Wzmacnianie prawidłowego rozwoju 
intelektualnego, emocjonalnego i społecznego: 

 tworzenie opieki i pomocy materialnej dla 
potrzebujących uczniów 

 współpraca z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, ośrodkiem pomocy 
społecznej 

Wychowawcy, pedagog  
i psycholog szkolny 
 

 

12 Dbamy  
o zdrowie 

Rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska 
naturalnego: 

 realizowanie edukacji ekologicznej 

 wycieczki do miejsc ochrony pomników 
przyrody, parków narodowych 

 
Diagnozowanie swoich potrzeb, nawyków i 
kształtowanie umiejętności określania ich wpływu 
na zdrowie. Promowanie wartości zdrowego stylu 
życia: 

 pogadanki, dyskusje 

 spotkania z pielęgniarką szkolną 

 wdrażanie do realizacji zadań programu 
profilaktyki 

 
Doskonalenie sprawności fizycznej 

 udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
sekcjach sportowych 

 zajęcia na basenie 

 udział w zawodach sportowych 
 
Aktywne spędzanie wolnego czasu: 

 plansze i reklamy 

 artykuły prasowe i gazetki klasowe 

Wychowawcy, nauczyciel 
przyrody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel wychowania 
fizycznego 
 
 
 
 
Wychowawcy 
 

 

13 Działanie 
przeciw przemocy 
i agresji w szkole 

 kształtowanie właściwych postaw wobec 
grupy społecznej 

 kształtowanie umiejętności właściwych 
sposobów komunikowania się 

 wdrażanie do postaw empatycznych 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
przedmiotowi 
Pedagog i psycholog  
Samorząd uczniowski 

Cały rok 
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 kształtowanie umiejętności radzenia sobie 
z emocjami 

 rozwijanie samoświadomości swoich 
mocnych i słabych stron 

 nauka samoregulacji 

 kształtowanie zachowań zgodnych z 
normami społecznymi 

  

RRyyttuuaałł  sszzkkoollnnyy  oorraazz  ssttaałłee  uurroocczzyyssttoośśccii  oo  cchhaarraakktteerrzzee  wwyycchhoowwaawwcczzyymm  

ii  kkuullttuurraallnnyymm.. 
Do  rytuału  naszej szkoły  należą :  

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego według wcześniej opracowanego i podanego do wiadomości 
scenariusza; 

2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych (1 września); 
3. Obchody Święta Niepodległości – 11 Listopada (np. uroczysty apel dla uczniów klas IV – VI, okolicznościowe 

gazetki we wszystkich klasach); 
4. Udział delegacji w różnych uroczystościach i imprezach organizowanych przez władze administracyjne, 

samorządowe i organizacje społeczne (np. 01 i 17 września, 23 lutego, 03 maja, „Dni Łazarza”, …);  
5. Działania związane z Patronem Szkoły – 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich: 

• 12 września wyjazd uczniów i nauczycieli do Ziewanic – miejsca śmierci jednego  
z dowódców 15. Pułku Ułanów Poznańskich – ppłk. Tadeusza Mikke; 

• różne formy konkursów poświęconych Patronowi dla klas starszych i młodszych (listopad  
i kwiecień); 

• wyjazd uczniów i nauczycieli do Wędrzyna, miejsca stacjonowania 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. 
gen. Władysława Andersa, na obchody Święta Pułkowego (kwiecień);   

• udział uczniów, nauczycieli i rodziców w uroczystościach z okazji Dni Ułana przy Pomniku Ułana, ul. 
Ludgardy w  Poznaniu ( kwiecień); 

• udział  członków Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów  Poznańskich w szkolnych 
uroczystościach; 

• spotkania żołnierzy 15. Batalionu z Wędrzyna z uczniami szkoły – pogadanki i prezentacje  
• Klasowe wigilie – spotkania uczniów, rodziców i wychowawców (w przeddzień przerwy gwiazdkowo-

noworocznej). Kiermasz bożonarodzeniowy – zbiórka pieniędzy na fundację „Adopcja Serca”;  
6.  Wigilijne spotkanie pracowników i emerytów szkoły (ostatnie dni przed przerwą gwiazdkowo-noworoczną);   
7.  Uroczysty apel z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla  klas IV – VI;  
8. Kulturalna Wiosna (druga połowa maja). Uczniowie odwiedzają księgarnie, biblioteki, muzea, redakcje gazet, 

drukarnie książek, radio, telewizję; odbywają się spotkania  z pisarzami. Organizatorem jest szkolna 
bibliotekarka; 

9. Rajd szkolny (czerwiec)  
10. Święto Sportu Szkolnego – prezentacja osiągnięć; zawody sportowe (ostatnie dni roku  szkolnego); 
11. Organizowanie wycieczek po Polsce i Europie;  
12. Uroczyste zakończenie roku szkolnego wg  „kalendarza roku szkolnego”;  
13. Redagowanie kroniki szkolnej.  

SSaammoorrzząądd    UUcczznniioowwsskkii. 
W  szkole działa Samorząd Uczniowski . 
1. Dyrektor Szkoły powołuje opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  
2. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest w tajnym głosowaniu. 
3. Kampania wyborcza oraz sam przebieg wyborów mogą przybierać różne formy.  
4. Kadencja samorządu trwa 1 rok. 
5. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie klas  4-6  
6. Każdy uczeń ma prawo do wyrażania w SU swoich opinii, pytań i propozycji dotyczących życia szkoły. 
7. W wyjątkowych sytuacjach skład SU może się zmienić w ciągu trwania kadencji. 
8. SU ma do dyspozycji tablice ścienną, na której przekazuje informacje społeczności  szkolnej. 
9. Samorząd Uczniowski pełni następujące funkcje :  
• wyraża opinie uczniów wobec dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców; 
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• uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu apeli szkolnych; 
• organizuje różne imprezy szkolne jak : zabawy, konkursy, akcje charytatywne, plebiscyty; 
10. W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski, który pracuje zgodnie ze swoim programem. 
 

Monitoring i ewaluacja 
Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców 
klasowych, pedagoga, psychologa. Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi 
sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. 
Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań 
wychowawczych. 
Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, dyskusje z uczniami i z rodzicami, analiza 
wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. 
Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, sprawozdania wychowawców z 
realizacji planów wychowawczych, informacje zebranych podczas spotkań z rodzicami, informacje dotyczące 
współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania opiekunów kółek i przewodniczących zespołów 
samokształceniowych, ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców, wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) 
obserwacja i ocena zachowań. 
 
Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 77 został zaopiniowany w dniu 19 września 2016r.  
uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5.2016.2017


