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„Dobry wychowawca,  
który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, 

 nie ugniata a kształtuje,  
nie dyktuje a uczy, nie żąda, a zapytuje 

 - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.   
                                                                                                                                                                          

                                                                                  /Janusz Korczak/ 
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Podstawą prawną konstruowania Programu Wychowawczego Szkoły są: 

 Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. 1997 

r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi zmianami); 

 ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuły: 1, 

4, 5, 22, 33, 34a, 40 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z 

późniejszymi zmianami); 

 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6 (Dz. U z 

2007 r. Nr 247, pozycja 1821 z późniejszymi zmianami); 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 

roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 

2009 r. Nr 4, pozycja 17); 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół, paragraf 2.1.1 (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, pozycja 624 

z późniejszymi zmianami). 
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  I. WSTĘP  

 Niniejszy program powstał w trosce o wszechstronny rozwój osobowy 
ucznia, który jest najbardziej ogólnym celem procesu wychowania.   

Zawiera on wartości i zasady wychowawcze, zapis szkolnych uroczystości 

wynikających z tradycji szkoły , ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz system 

działań motywacyjnych. Ponadto zawiera opis sylwetki absolwenta. Ostatni 
element programu to kryteria ocen zachowania, sposoby nagradzania i kar. 

Koncepcja wychowawcza ujęta w tym programie opiera się na tradycji 

szkoły, pracy Samorządu Uczniowskiego i sprawdzonych już wcześniej 

działaniach grup wiekowych. 
Właściwe wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, kształcenie poczucia 

odpowiedzialności, funkcjonowanie w grupie i współpraca z rówieśnikami 

powinny być priorytetami. Czasy, w jakich żyjemy, stawiają także nowe 

wyzwania - przygotowanie młodzieży do integracji europejskiej  
z zachowaniem jednak poczucia odrębności narodowej i dziedzictwa 

kulturowego. Istotnym elementem pracy wychowawczej musi być również 

wdrażanie młodzieży do właściwego wyboru dalszego kształcenia. 

 

II. MISJA I WIZJA SZKOŁY 

 Misja szkoły: w przyjaznej, twórczej i troskliwej atmosferze, 

uwzględniając indywidualne zainteresowania i możliwości ucznia, wyposażyć 

w podstawowe wiadomości i umiejętności, wskazywać drogi samorozwoju 

oraz nauczyć poszanowania wszystkich ludzi.  

 Wizja szkoły nakreśla obraz przyszłości, którą wychowawcy chcą 

wykreować. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce jest 

nowoczesną, twórczą i wesołą szkołą. Dziecko ma możliwość rozwoju 

osobowego  w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 
duchowym, moralnym, estetycznym oraz zdrowotnym. Rozwija w sobie 

dociekliwość poznawczą poszukując prawdy, dobra i piękna w świecie. Uczy 

się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowania się do życia  

w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa 

kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu.  

 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA 

       Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce charakteryzują 

umiejętności nabyte przez uczniów w procesie edukacji i wychowania.  
Są to: 

- ciekawość świata 

- twórczość 

- samodzielność 
- tolerancja 
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- odpowiedzialność 

- aktywność  

- komunikatywność 

- patriotyzm 
- dbałość o zdrowie własne  

- asertywność 

- kultura zachowania 

- współdziałanie w grupie 

- identyfikowanie się z kulturą europejską 

 
IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

       Program wychowawczy szkoły opracowany jest dla klas I-VI. 

Realizowany jest przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców 
klas IV-VI, nauczycieli poszczególnych przedmiotów i pedagoga szkolnego. 

Program wychowawczy realizowany jest w trakcie zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, pozalekcyjnych, wycieczek, uroczystości i imprez 

szkolnych. 

 
V. CELE  PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

Cel główny  

      Osiągnięcie przez ucznia pełni rozwoju osobowego oraz przygotowanie 
do życia w społeczności szkolnej, rodzinie, społeczności lokalnej, państwie  

i we wspólnocie europejskiej.  

 

Cele szczegółowe 

1. Kształtowanie kompetencji umożliwiających uczniom aktywne        

    funkcjonowanie w środowisku społeczno-kulturalnym i przyrodniczym. 

2. Rozwijanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. 

3. Kształtowanie wewnętrznej potrzeby doskonalenia się. 

4. Kształcenie umiejętności współistnienia i budowanie satysfakcjonującej    
    ucznia relacji w grupie. 

5. Kształtowanie nawyków zdrowotnych i higienicznych. 

6. Uczenie szacunku do tradycji, kształtowanie postaw patriotycznych. 

8. Kształtowanie postawy tolerancji. 
9. Rozbudzanie przynależności do kultury europejskiej. 

9. Wdrażanie do aktywnego i racjonalnego spędzania czasu wolnego. 

 

Metody 
Metody aktywizujące, praca indywidualna i grupowa. 

 

Procedury osiągania celów programu: 

- opracowywanie projektów i programów edukacyjnych dla uczniów 
- organizowanie uroczystości szkolnych i państwowych 

- wykorzystywanie metod aktywnych 

- opracowywanie ankiet i ewaluacja 
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PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA 

 
Uczeń: 

 Zna swoje prawa i obowiązki. 

 Zna symbole narodowe, przyjmuje prawidłową postawę w czasie 

hymnu. 

 Zna sylwetki wielkich Polaków i patrona szkoły. 
 Zna tradycje własnej rodziny, szkoły, regionu, kraju. 

 Dokonuje świadomego wyboru swojego przedstawiciela do samorządu 

szkolnego. 

 Stosuje zasady kulturalnego zachowania w szkole i miejscach 
publicznych. 

 Przestrzega regulaminów bezpiecznego zachowania w szkole,  

na ulicy, na wycieczce. 

 Rozpoznaje sytuacje, które mu zagrażają. 
 Zna zasady prawidłowego żywienia. 

 Zna i stosuje podstawowe zasady higieny. 

 Planuje prawidłowo swoje codzienne obowiązki i racjonalnie 

wykorzystuje swój czas wolny. 

 Wie, czym jest uzależnienie, potrafi wymienić zagrożenia wynikające  
z uzależnień / palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie 

narkotyków, korzystanie z komputera, Internetu itd. / 

 Zna instytucje i osoby, które pomagają dzieciom. 

 Zna swoje mocne i słabe strony. 
 Zna ofertę zajęć pozalekcyjnych, korzysta z nich, uczestniczy  

w konkursach szkolnych. 

 Zna sposoby konstruktywnego radzenia sobie ze stresem. 

 Potrafi asertywnie zachować się w różnych sytuacjach życiowych. 
 Prezentuje właściwe postawy ekologiczne: 

- segreguje śmieci zgodnie z przyjętymi zasadami 

- oszczędza wodę i energię 

 Rozumie termin „tolerancja” i akceptuje różnice wynikające  
z odmienności między ludźmi. 

 Potrafi podać korzyści wynikające z przynależności do wspólnoty 

europejskiej. 

 

 

VI. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA 

 

 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspomagając  

         i uzupełniając rodziców, powinni dążyć do tego, aby uczniowie: 

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego 
(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, duchowym). 
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2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na 

poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. 
3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych 

przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie. 

4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego 

wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętnie godząc dążenie do 

dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie  
z odpowiedzialnością za innych. 

5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia 

wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego 

miejsca w świecie. 
6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia 

społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności 

lokalnej i w państwie. 

7. Przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania 
wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia 

się. 

8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych  

i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole 

wspólnotę nauczycieli i uczniów. 
 

 

 

Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych 
zajęć edukacyjnych 

 

Nauczyciele nauczania zintegrowanego i edukacji wczesnoszkolnej realizują  

swoje powinności na wszystkich zajęciach edukacyjnych , zgodnie  
z podstawą programową, przy uwzględnieniu profilu zadań nauczycieli  

etapu II, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci. 

    język polski 

a) kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania  

 w różnych sytuacjach komunikacyjnych prywatnych i publicznych, 

b) rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem    

 dziedzictwa kulturowego  
c) rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru  

 dzieł literackich i innych tekstów kultury, 

d) wprowadzanie w tradycję kultury narodowej i europejskiej, 

e) uczenie istnienia w kulturze, w jej wymiarze symbolicznym  

 i aksjologicznym, 
f) pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania    

 umiejętności i wiedzy, 

g) integrowanie różnych doświadczeń kulturowych; 
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historia i społeczeństwo 

 

a) budzenie zainteresowania uczniów przeszłością, i poszanowanie 
prawdy historycznej, 

b) wyrabianie szacunku i tolerancji dla różnych kultur i tradycji,  

c) poznawanie podstawowych wartości patriotycznych i narodowych, 

d) kształtowanie tożsamości narodowej i europejskiej, rozbudzanie 

dumy z osiągnięć narodu i dorobku cywilizacyjnego ludzkości,  
e) rozwijanie komunikacji społecznej, uzasadnianie własnych 

poglądów, 

f) uświadomienie własnych praw i obowiązków wobec innych,  

g) poznawanie wartości umożliwiających zrozumienie mechanizmów 
życia politycznego, gospodarczego i społecznego, 

h) rozwijanie poczucia więzi ze wspólnotą lokalną; 

 

sztuka (muzyka, plastyka) 
 

a) rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności muzycznych i plastycznych, 

b) stymulowanie różnych form aktywności muzycznej i plastycznej,  

c) poznawanie muzyki i obyczajów własnego regionu, przybliżanie 

dziedzictwa kulturowego regionu, w którym znajduje się szkoła, 
d) poznawanie pieśni historycznych i muzyki narodowej, 

e) zapoznanie z polskim i światowym dziedzictwem muzycznym  

i plastycznym, 

f) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 
g) kształcenie świadomego odbioru sztuki, 

h) kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości 

narodowej, 

i) wstępne przygotowanie do życia w rzeczywistości określanej jako” 
cywilizacja obrazu” – odczytywanie znaków, symboli, metafor 

transmitowanych przez media i reklamę, 

j) wykształcenie umiejętności oceny artystycznego dorobku własnej 

            ojczyzny na tle dokonań europejskich, bez znamion poczucia    
            niższości, 

k) kształtowanie postaw twórczych, 

l) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych i plastycznych; 

język angielski, niemiecki 

a) rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających 

porozumiewanie się i działanie w języku obcym (środowisku 

obcojęzycznym), 

b) zrozumienie i szacunek dla innych kultur (tradycje, zwyczaje, 
obyczaje związane np. z urodzinami, ze świętami, z innymi 

codziennymi sytuacjami znanymi uczniowi, 

c) rozwijanie krytycznego, logicznego myślenia, 
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d) przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się 

języka obcego, 
e) uczenie szacunku dla wspólnego dobra, 

f) rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów  

i hierarchizacja wartości, 

g) rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości, i tolerancji 

wobec innych kultur; 
 

matematyka 

 

a) rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia, 
b) wyrabianie aktywnej postawy ucznia, 

c) uświadomienie znaczenia i przydatności matematyki, jej piękna, 

potęgi i uniwersalizmu, 

d) kształtowanie umiejętności komunikowania się poprzez pracę  
w grupach, 

e) wdrażanie do wykorzystania w procesie nauki urządzeń  

    technicznych (komputer, kalkulator), 

f) rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego  

i logicznego rozumowania, 
g) rozwijanie umiejętności opisywania w języku matematyki prostych 

sytuacji. 

przyroda 

a. zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem  

i pięknem, 

b. zdobywanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych  

i dokonywania ich opisu, 
b) poznawanie współzależności człowieka i środowiska,  

c) wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko,  

d) pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia,  

e) kształtowanie szacunku dla przyrody; 
 

technika 

a) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań ogólnotechnicznych,  
b) uczenie umiejętność korzystania z materiałów źródłowych oraz 

literatury technicznej, 

c) rozwijanie postaw proekologicznych w stosunku do swojego 

środowiska, 
d) wykształcenie umiejętności dbania o własne zdrowie,  

e) kształtowanie postaw właściwych dla kulturalnego użytkowania 

drogi,  

f) opanowanie właściwej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, 
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g) organizowanie wielostronnej aktywności technicznej ucznia; 

wychowanie fizyczne 

a) wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,  

b) rozwijanie i doskonalenie sprawności kondycyjno-koordynacyjnej, 

c) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, 
d) opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających 

samodzielną kontrolę, samoocenę i podejmowanie działań na rzecz 

samodoskonalenia się, 

e) wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych 

umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności 
ruchowej, 

f) kształtowanie zachowań prozdrowotnych, 

g) wskazywanie pozytywnych aspektów kultury fizycznej i sportu,  

h) budzenie szacunku dla osiągnięć sportowych Polaków; 
 

religia 

 

a) wychowanie w miłości do Boga poprzez konkretne praktyki  
    życiowe: modlitwę, sakramenty święte, szacunek wobec znaków 

religijnych, 

b) wychowanie w miłości do człowieka poprzez: uczenie szacunku dla 

człowieka, jego życia, pracy, czynienia dobra, 
c) uczenie współpracy z innymi, odpowiedzialności za wspólnotę 

klasową i środowiskową, 

d) wychowanie w miłości do samego siebie poprzez: poczucie własnej 

godności, szacunku dla siebie, rozpoznawanie i rozwijanie swoich 

talentów i zdolności, uczenie pracy nad własnym  charakterem; 

    edukacja prozdrowotna 

a) utrwalanie nawyków troski o własne zdrowie i umysł oraz 

odpowiedzialnego traktowania zdrowia innych, 
b) promowanie zdrowego stylu życia, 

c) uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych  

i starszych, 

d) nabywanie umiejętności zapobiegania zagrożeniom cywilizacyjnym; 

edukacja ekologiczna 

a) rozumienie przyczyn i skutków degradacji środowiska naturalnego, 

b) propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we 
współczesnym świecie, 
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c) dbałość o estetykę własnego otoczenia (mieszkania, szkoły, osiedla, 
miejscowości); 

edukacja czytelnicza i medialna 

a) utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi 
nośnikami informacji, 

b) przygotowanie do samodzielnego i świadomego korzystania ze 

zbiorów bibliotecznych i mediów, 

c) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

    wychowanie do życia w społeczeństwie 

a) ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka i swojej w niej roli, 

b) uczenie oceny własnych cech charakteru, wyrażania uczuć  
i dostrzegania wartości istotnych w życiu człowieka, 

c) przygotowanie do przemian w okresie dojrzewania; 

 

edukacja regionalna 
 

a) zainteresowanie kulturą, tradycjami i możliwościami rozwoju 

własnego regionu, 

b) rozumienie znaczenia związków łączących tradycję rodzinną  
z tradycjami wspólnoty lokalnej, 

c) kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego; 

 

wychowanie patriotyczne i obywatelskie 
 

a) kształtowanie poczucia dumy narodowej 

b) kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej 

Polaka  
c) uczenie szacunku dla dobra wspólnego, 

d) kształtowanie szacunku dla własnego państwa i swojej „małej 

ojczyzny” 

 

Program ścieżek edukacyjnych w Szkolnym Programie Wychowawczym 
został uzupełniony o elementy edukacji  europejskiej 

edukacja europejska 

a) budzenie i rozwijanie świadomości europejskiej, 
b) kształtowanie szacunku i tolerancji wobec innych ludzi, narodów  

i państw oraz uświadamianie potrzeby współpracy, 

c) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę środowiska 

i dziedzictwo kulturowe (regionalne, ojczyste i europejskie). 
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VII . POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE PEDAGOGA SZKOLNEGO 

    Działania podejmowane przez pedagoga 

1. Działania wychowawcze: 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej  

w szkole  

 rozwiązywanie problemów dydaktyczno- wychowawczych 

uczniów 
 dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów 

 nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów 

sprawiających problemy dydaktyczno- wychowawcze  

 udzielanie rodzicom porad ułatwiających im wychowywanie 
własnych dzieci 

 rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniówz trudnościami  

w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego oraz 

potrzebujących pomocy, z uwagi na różnego rodzaju problemy 
występujące w rodzinie 

 udzielanie pomocy uczniom odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb/bezpłatne dożywianie, pomoc materialna, zapomogi 

itp./ 

 udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy  
z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze 

 prowadzenie różnego rodzaju zajęć /integracyjnych, 

psychoedukacyjnych, wychowawczych itd./ w zależności od 

potrzeb i specyfiki klasy, grupy 
 uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami-poruszanie istotnych 

zagadnień z zakresu wychowania 

2. Działania profilaktyczne: 

 organizowanie różnych form zajęć dla uczniów /terapii 
pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczych, relaksacyjnych/ 

-w zależności od potrzeb 

 realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych 

 przedstawienie roli profilaktyki podczas spotkań z rodzicami 
 organizowanie dla uczniów spotkań z funkcjonariuszami Policji  

w Sobótce na temat odpowiedzialności nieletnich za czyny 

karalne oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa       

3. Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna: 

 kierowanie uczniów z różnego rodzaju problemami  do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sobótce lub innych placówek 

specjalistycznych 

 udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych 

nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych 
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 pomaganie uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na 

tle konfliktów rodzinnych 

 udzielanie  pomocy i porad uczniom posiadającym trudności  
w kontaktach rówieśniczych  

 przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania 

społecznego dzieci i młodzieży 

 kierowanie spraw uczniów z rodzin dysfunkcyjnych do Sądu 

Rodzinnego i Nieletnich we Wrocławiu. 
 

Załącznikiem do ww. działań jest plan pracy pedagoga opracowany na 

dany rok szkolny. 



 

 

13 

 
 

„ Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność. Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia. 
Nie żądaj lecz przekonaj. Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć”. 

                                                                                                                                                         /Janusz Korczak/ 

 

VIII. Działania podejmowane w celu realizacji programu wychowawczego szkoły 

 

Zadania  Treści i formy realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja 

1. Wdrażanie do 
poznawania praw 

 i obowiązków. 

 

 Statut Szkoły- analiza, pogadanka 
 Międzynarodowa Konwencja 

 o Prawach Dziecka - analiza  

 Międzynarodowy Dzień Praw 

Człowieka -  warsztaty 
 Własny program edukacyjno-

wychowawczy „Dziecko moment  

w czasie”  

 Dzień Patrona -  uroczyste 
obchody z udziałem szkół 

zrzeszonych w Dolnośląskim 

Kręgu Polskiego Stowarzyszenia 

im. Janusza Korczaka 

 współpraca ze szkołami 
korczakowskimi 

 udział w kalendarzu imprez DKPS 

im. Janusza Korczaka, małe formy 

teatralne, scenki 
 „Ballada o starym doktorze” - 

nauka hymnu szkoły   

wrzesień 
 

październik, 

czerwiec 

grudzień 
październik 

 

 

październik 
 

 

 

 

cały rok szkolny 
 

 

październik 

 
cały rok szkolny 

 

wszyscy 
wychowawcy 

 i nauczyciele, 

wicedyrektor 

ankieta, konkurs 
poetycki i plastyczny 

na temat twórczości J. 

Korczaka, wystawy 

albumów, galeria prac 
plastycznych, 

zamieszczanie 

materiałów na stronie 

internetowej 
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 Zapoznanie z twórczością 

Korczaka,  

 projekcja filmu „ Korczak” 

 A. Wajdy 
 

 

 

październik 

 

2. Wdrażanie do 

samorządności 

 i współudział  

w kierowaniu szkołą 

 wybory samorządów klasowych 

 i samorządu szkolnego 

 współudział w organizowaniu 

uroczystości klasowych  
i szkolnych 

 konsultacja w tworzeniu 

dokumentów takich jak: Statutu 

Szkoły i regulaminów zachowania 
 

wrzesień 

 

 

odpowiednio do 
potrzeb 

wychowawcy klas, 

opiekun 

samorządu 

szkolnego 

wypracowane 

dokumenty, 

obserwacje udziału 

uczniów w organizacji 
zaplanowanych 

przedsięwzięć  

 

3. Wdrażanie zasad 

kultury osobistej 

i dobrego 

zachowania 

 pogadanki, scenki,  

warsztaty, dyskusja, analiza 

tekstów literackich 

 edukacja filmowa, muzealna, 
kulturalna, wycieczki 

 poznawanie literatury z zakresu 

savoir vivru na  zajęciach 

 w bibliotece,  
 udział w koncertach 

umuzykalniających 

 i uroczystościach szkolnych 

 
 

cały rok szkolny wszyscy 

wychowawcy 

 i nauczyciele 

uczniowskie poradniki 

dobrego zachowania 

się,  

plakaty, kodeksy   
i regulaminy 

zachowania 

4. Wdrażanie do 

dbania o własne 

bezpieczeństwo 

 współtworzenie regulaminu 

właściwego zachowania  

w pracowni, na wycieczkach, 

zajęciach pozalekcyjnych,  
na przerwach międzylekcyjnych, 

wrzesień/październik 

 

 

 
 

koordynator do 

spraw 

bezpieczeństwa 

lider zespołu 
nauczania 

ankiety, wystawy prac 

plastycznych, karty 

pracy, sprawozdania, 

egzamin na kartę 
rowerową,  
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w drodze do i ze szkoły 

 pogadanki, prelekcje, warsztaty 

 programy  własne „ Surfuj 

bezpiecznie”,   „ Z plecakiem po 
regionie.”  

 program wczesnej profilaktyki : 

„Cukierki” 

 zdobywanie karty rowerowej 
    

 

zgodnie z 

opracowanymi 

planami pracy 
wychowawczej 

 

cały rok szkolny 

czerwiec 

zintegrowanego, 

nauczyciele 

wychowania do 

życia w rodzinie, 
wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

nauczyciel techniki  

5. Pomoc w 

samopoznaniu  

i w samoocenie – 

rozpoznawanie 
własnych mocnych  

i słabych stron oraz 

rozwijanie 

umiejętności 
akceptacji siebie. 

  pogadanka, ankiety, dramy, 

scenki, warsztaty, analiza 

tekstów literackich, filmy 

 program własny profilaktyczno – 
wychowawczy dla klasy VI 

”Odnaleźć siebie”  

 program profilaktyczno – 

wychowawczy : „Spójrz inaczej” 
dla klas I -VI  

 udział w kołach zainteresowań 

 

cały rok szkolny pedagog,  

liderzy zespołów 

przedmiotowych 

zestawienia słabych i 

mocnych stron, wyniki 

ankiet, obserwacja 

uczniów, wypowiedzi 
uczniów 

6. Uczenie radzenia 

sobie w sytuacjach 
nowych i trudnych 

oraz umiejętność 

radzenia sobie ze 

stresem 

 dyskusje , pogadanki, warsztaty, 

dramy, warsztaty prowadzone 
przez pedagoga szkolnego– 

zajęcia relaksacyjne 

  program profilaktyczno- 

wychowawczy „ Spójrz inaczej” 
 realizacja -analiza tekstów 

literackich, wykorzystanie 

literatury popularno-naukowej 

zgromadzonej w szkolnej 
bibliotece 

 indywidualna opieka nad dziećmi 

cały rok szkolny nauczyciele 

edukacji 
wczesnoszkolnych, 

pedagog, 

wychowawcy 

wyniki ankiet, lista 

sposobów radzenia 
sobie ze stresem,  
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z deficytami emocjonalnymi 

 

7. Wdrażanie 

postaw 
asertywnych, 

umiejętność 

rozpoznawania 

zagrożeń. 

 

 scenki, redagowanie 

przykładowych odpowiedzi  
i zwrotów  odmownych, plakaty 

 program profilaktyczno- 

wychowawczy „ Spójrz inaczej” 

cały rok szkolny pedagog szkolny 

nauczyciele 
edukacji 

wczesnoszkolnej 

wychowawcy  

lista sposobów 

odmawiania, komiksy  

8. Kształcenie 

umiejętności 

współistnienia  

w grupie   
i budowania 

satysfakcjonujących 

relacji w grupie 

 

 warsztaty pedagoga, pogadanki, 

dyskusje, zabawy integrujące, 

czytanie bajek terapeutycznych, 

cały rok szkolny pedagog, 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 
wychowawcy  

plakaty, obserwacja 

zachowań, wyniki 

ankiet 

9. Promocja 
zdrowego trybu 

życia 

 projekty edukacyjne prelekcja  
i warsztaty 

 zajęcia koła turystycznego 

 akcja „Pij mleko” , wspólne 

śniadania w kl. I – III, 
 wycieczki, zajęcia świetlicowe,  

koła zainteresowań 

 programy własne   „ Surfuj 

bezpiecznie” ,  

„ Z plecakiem po regionie”  
 program koła turystycznego 

” Niedźwiadki” 

 program wczesnej profilaktyki 

„Cukierki”     

cały rok szkolny pedagog, 
nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy 

karty pracy, karty 
wycieczek, 

prezentacje 

multimedialne, prace 

plastyczne, foldery,  
przykładowe menu, 

harmonogram 

własnych zajęć 

10. Kształtowanie  pogadanki, prezentacje cały rok szkolny lider zespołu obserwacja zachowań 
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własnych nawyków 

zdrowotnych  

i higienicznych 

multimedialne 

 spotkania z pielęgniarką szkolną, 

scenki, filmy edukacyjne, plakaty, 

gazetka promująca zdrowy styl 
życia,  szkolne akcje fluorowania 

zębów 

 ujednolicony strój szkolny   

 

nauczania 

zintegrowanego, 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

uczniów, raporty 

pielęgniarki, wystawy 

prac 

11. Uświadomienie 
zagrożeń 

związanych  

z nałogami 

 prelekcje, pogadanki 
 o szkodliwości palenia , picia 

alkoholu, zażywania narkotyków,  

zajęcia warsztatowe 

 prezentacje multimedialne, filmy 
edukacyjne 

 program „Spójrz inaczej”-  

   zajęcia profilaktyczne 

o prace plastyczne, scenki 
 program wczesnej profilaktyki 

„Cukierki” 

 

cały rok szkolny pedagog, 
wychowawcy, 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 
nauczyciele 

przedmiotów 

ankiety, obserwacja 
zachowań uczniów, 

wystawy prac 

plastycznych, karty 

pracy 

12. Uświadomienie 

zagrożeń 
cywilizacyjnych 

 filmy edukacyjne 

 projekt „Czyste góry” 
 akcja zbierania niebezpiecznych 

odpadów 

 współpraca z Hadluxem 

 obchody Święta Ziemi -  
warsztaty wdrażające do 

prawidłowego segregowania 

śmieci, 

 projekty wdrażające do 
oszczędzania wody i energii  

 

cały rok szkolny 

październik 
 

 

 

kwiecień 
 

 

 

cały rok szkolny 
 

 

nauczyciele 

przyrody, 
wychowawcy, 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej,  

konkursy, wystawy, 

prace plastyczne, 
plakaty,   
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13. Kształtowanie 

postaw 

obywatelskich  
i patriotycznych 

 czytanie tekstów o tematyce 

patriotycznej 

o nauka hymnu państwowego 
o poznawanie sylwetek wielkich 

Polaków 

 propagowanie idei patrona szkoły 

– Janusza Korczaka  

 uroczystości obchodów świąt 
narodowych 

 zapoznanie z symbolami 

narodowymi 

 zapoznanie z prawami  
i obowiązkami obywatela w 

świetle Konstytucji RP 

 

cały rok szkolny wychowawcy, 

nauczyciele historii 

języka polskiego, 
sztuki, 

bibliotekarze, 

 

obserwacja zachowań 

uczniów na 

uroczystościach, 
karty pracy, 

sprawdziany, 

wystawy prac 

plastycznych, obchody 

Święta Szkoły, tomiki 
poezji dziecięcej  

o tematyce 

korczakowskiej, 

konkursy plastyczne 
   

14. Rozwijanie  

poczucia 
przynależności do 

społeczności 

europejskiej 

 

 obchody rocznicy wejścia Polski  

do UE 
 współpraca i wymiana 

doświadczeń  z nauczycielami 

 z Izraela 

 międzynarodowy projekt „Dreams 
and kites” 

 

cały rok szkolny 

 
maj 

 

 

 
 

marzec 

nauczyciele 

języków obcych, 
wychowawcy,  

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 
 

wystawy, gazetki,  

happeningi, 
puszczanie latawców,  

ankieta, karty pracy, 

15. Kształtowanie 

postawy tolerancji 

  obchody Dnia Tolerancji 

 program „Wiem, czym jest 

tolerancja” 
 program własny „Każdy jest inny, 

ale łączy nas wiele”, pogadanki, 

dyskusje 

 wirtualna wycieczka do Dzielnicy 
Czterech Wyznań we Wrocławiu  

listopad 

cały rok szkolny 

 
 

 

 

zgodnie z 
założeniami 

nauczyciel religii, 

pedagog, 

nauczyciele 
języków obcych, 

nauczyciele języka 

polskiego, historii, 

wychowawcy, 
nauczyciele 

ankieta, prezentacja 

multimedialna, 

obserwacja uczniów, 
ankieta,  
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programu edukacji 

wczesnoszkolnej 

16. Wdrażanie do 

kultywowania 
tradycji własnej 

rodziny , szkoły  

i regionu 

 warsztaty w Szkolnej  Izbie 

Regionalnej 
 sporządzanie drzew 

genologicznych 

 nauka piosenek ludowych 

 realizowanie kalendarza 

uroczystości szkolnych 
 zajęcia koła regionalno- 

turystycznego 

     „ Niedźwiadki” 

  

cały rok szkolny  wystawa pamiątek 

rodzinnych, gazetka, 
wspólne śpiewanie 

festyn szkolny. 

17. Rozwój 

uzdolnień i 

zainteresowań 

 organizacja konkursów 

przedmiotowych i artystycznych 

 zajęcia pozalekcyjne, wyzwalanie 

twórczej aktywności poprzez 

udział w zajęciach kola 
muzycznym, recytatorskim, kole 

tkackim, plastycznym  

cały rok szkolny wychowawcy, 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

galeria prac tkackich i 

plastycznych, udział w 

przeglądach piosenki, 

prezentacja na 

festynach szkolnych i 
jarmarkach, 

osiągnięcia  w 

szkolnych, gminnych i 

wojewódzkich 
konkursach 

recytatorskich  
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IX. TRADYCJE SZKOLNE  

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

  hymn państwowy wykonywany przez uczniów 

 poczet sztandarowy  

2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

3. Sprzątanie Świata 

4. Dzień Edukacji Narodowej: 

 Dzień Patrona  

 Pasowanie na ucznia 

5. Jarmarki świąteczne (Boże Narodzenie, Wielkanoc) 

6. Wigilia Bożego Narodzenia: jasełka, spotkanie wigilijne w klasach 

7. Wielkanoc: Misterium Wielkiej Nocy 

8. Tradycje andrzejkowe 
9. Tradycje karnawałowe 

10. Poczta walentynkowa 

11. Pierwszy Dzień Wiosny:  

 Święto Latawca 

12.  Dzień Teatru: 

 inscenizacje teatralne 

 konkursy wiedzy o teatrze 

 wyjazdy do teatru 

13.  Dzień Ziemi:  

 wycieczki ekologiczne  

 konkursy ekologiczne 

 przedstawienia i inscenizacje 

14. Obchody Świąt Narodowych:  

 uroczyste lekcje i apele 

 spotkanie z kombatantami 

 spotkanie z władzami miasta 

15. Szkolne Dni Kultury Europejskiej.  

 konkursy wiedzy, plastyczne,  

 prezentacje multimedialne  
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16. Dzień Sportu 

 rozgrywki międzyklasowe 

17. Międzynarodowy Dzień Dziecka.  

 prawa dziecka  

 program o bezpiecznym zachowaniu na wakacjach 

 festyn środowiskowy 

18. Konkursy szkolne 

 przedmiotowe: 

o konkurs recytatorski  
o konkurs języka angielskiego 

o konkurs języka niemieckiego  

o konkurs historyczny „Klio” 

o konkurs matematyczny  

o konkurs przyrodniczy 
o konkurs plastyczny  

o konkurs dla klas I-III „Asy z I, II, III klasy” 

o konkurs czytelniczy  dla klas I-III „Znamy te lektury” 

 inne: 

o  zawody sportowe  

o  Cudze chwalicie, swego nie znacie 

19. Redagowanie gazetki szkolnej.  

20. Pożegnanie absolwentów :  

 Uroczystość zakończenia szkoły z udziałem rodziców, 

uczniów i zaproszonych gości. 

 

21. Przedsięwzięcia organizowane przez bibliotekę szkolną 

 konkursy literacko-czytelnicze 
 pasowanie na czytelnika 

 organizowanie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-

wychowawczych 

 spotkania z pisarzami i ciekawymi postaciami 

 



 

 

22 

 

 

22. Działania świetlicy szkolnej 

 przygotowywanie małych form teatralnych dla      
               środowiska 

 organizowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca 

23. Galeria Prac Dzieci:  

 eksponowanie prac uczniowskich (tkackich, plastycznych)  

na korytarzach szkoły.  

24. Prowadzenie elektronicznej kroniki szkolnej 

 

X.   WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:  

 Rzecznikiem Praw Dziecka w szkole 
 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sobótce 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sobótce 

 Komendą Policji w Sobótce  

 Miejsko - Gminnym Punktem Profilaktyki Uzależnień  
w Sobótce 

 Ślężańskim Ośrodkiem Kultury w Sobótce 

 Gimnazjum Gminnym W Sobótce 

 Przedszkolem nr 1 w Sobótce 
 Muzeum Ślężańskim 

 Sądem Rodzinnym we Wrocławiu 

 Powiatowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Wrocławiu 

 Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Sobótce 

 Parafią Rzymskokatolicką 
 Zakładem Usług Komunalnych w Sobótce 

 Akcje charytatywne dla Domu Dziecka i innych 

organizacji 

  XI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:  

 spotkania z rodzicami (co dwa miesiące)  

 pozyskiwanie pomocy rodziców w sprawach 

wychowawczych i finansowych  
 włączenie rodziców do organizacji imprez (festyny, Dzień 

Dziecka, jarmarki świateczne)  

 spotkania i wspólna praca Rady Rodziców z Radą 

Pedagogiczną  
 organizowanie wystaw prac dzieci podczas zebrań  

z rodzicami i wywiadówek 
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 opiniowanie podejmowanych działań wychowawczych 

     XII. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:    

Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby i uzdolnienia 

uczniów określone  na podstawie ankiet na początku roku szkolnego. 
Tradycyjnie prowadzone są koła: 

1. Koło „Asy z klasy” 

2. Koło ortograficzne „Ortofanek” 

3. Koło recytatorskie 
4. Koło przyrodnicze 

5. Koło matematyczne 

6. Koło dziennikarskie 

7. Szkolne Koło Sportowe 
8. Koło plastyczne 

9. Mała Pracownia Twórcza  

10. Eucharystyczny Ruch Młodych 

11. Koło turystyczno - krajoznawcze "Niedźwiadki". (klasy IV-VI) 

12. Pracownia tkaniny artystycznej. 

13. Arteterapiia  

 

Działania wychowawcze nauczycieli wspomaga Samorząd 

Uczniowski, który działa zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego, 

zawierającym katalog praw i obowiązków uczniów oraz formy współpracy. 

 

XIII. SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU (NAGRODY I KARY)  

Nagrody 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:  

 bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie  
 prace społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska  

 aktywną działalność w kołach zainteresowań i organizacjach 

uczniowskich  

 wysokie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach  

2. Rodzaje nagród: 

 pochwała udzielona przez nauczyciela przedmiotowego lub 

wychowawcę klasy  
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 pochwała udzielona przez opiekuna grupy wiekowej na apelu  
lub w innej formie  

 pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły na apelu ogólnoszkolnym  

w obecności rodziców ( opiekunów ) lub z powiadomieniem rodziców  

w formie listu pochwalnego  
 nagroda przyznana na koniec roku szkolnego według odrębnego 

regulaminu, za całokształt osiągnięć w nauce i pracy społecznej w roku 

szkolnym  

    Kary:  

    1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Regulaminu Zachowania, 

lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, za postępowanie 

wywierające szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską oraz naruszanie 

zasad współżycia społecznego.  

   2. Rodzaje kar:  

 upomnienie nauczyciela przedmiotowego lub wychowawcy klasy  
z powiadomieniem rodziców (załącznik nr 1) 

 upomnienie Dyrektora Szkoły w obecności rodziców karanego ucznia  

 przeniesienie ucznia do klasy równoległej w danej szkole  

 uczeń sprawiający trudności wychowawcze jest kierowany pod opiekę 
pedagoga szkolnego i Szkolnego Zespołu Wychowawczego i jest 

zobowiązany do cyklicznych spotkań z pedagogiem 

 obowiązkowe zajęcia w bibliotece szkolnej  

Uczeń ma prawo do odwołania się od kary do Dyrektora Szkoły, istnieje 

też możliwość kasacji upomnienia/nagany przez zadośćuczynienie lub 

wyrównanie szkód. (załącznik nr 2) 

W szkole obowiązuje regulamin zachowania zatytułowany „Dziesięć zasad 

poprawnego zachowania” wypracowany przez uczniów  na warsztatach 

klasowych. Zasady te uwzględnia się przy wystawianiu ocen z zachowania.   
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     „Dziesięć zasad poprawnego zachowania”: 

1/ NIE ODDALAM SIĘ OD GRUPY, OPIEKUNA, SZKOŁY. 

 
2/ NIE ZAGRAŻAM ZDROWIU SWOJEMU I INNYCH. 

 

3/ NIE BIJĘ, NIE POPYCHAM. 

 
4/ NIE KRADNĘ. 

 

5/ NIE OBRAŻAM I NIE PONIŻAM LUDZI. 

 
6/ NIE PIJĘ I NIE PALĘ. 

 

7/ NIE NISZCZĘ CUDZYCH RZECZY I SPRZĘTU SZKOLNEGO. 

 

8/ NIE KŁAMIĘ, NIE PRZEKLINAM. 
 

9/ NIE PRZESZKADZAM UCZYĆ SIĘ NA LEKCJACH. 

 

10/ NIE WAGARUJĘ. 
 

Uczeń nieprzestrzegający ww.  zasad otrzymuje odpowiednio niższą 

ocenę z zachowania na semestr/koniec roku szkolnego. 

 

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA. 

 Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów  

i innych osób, uwzględniając szczególnie:  

 Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,  

 Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych.  

 Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, ustala się według 

następującej skali:  
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wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 

dobre db 

poprawne pop 

nieodpowiednie ndp 

naganne ng 

 Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:                                                                    
-oceny z zajęć edukacyjnych,                                                                                                                             

-promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

 Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.  

 

Kryteria ocen:   

 ocena wzorowa – wzorowo wypełnia obowiązki ucznia, aktywny udział w 
pracach na rzecz szkoły, 

 ocena bardzo dobra –bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia określone 

w Statucie Szkoły, aktywny udział w pracach na rzecz klasy, 

 ocena dobra – dobrze wypełnia obowiązki ucznia określone w Statucie 

Szkoły, potrafi podejmować działania na rzecz grupy koleżeńskiej, klasy, 

 ocena poprawna - sporadyczne łamanie zakazów i wykazywanie poprawy 

zachowania, 

 ocena nieodpowiednia - notoryczne łamanie niektórych zakazów, 

 ocena naganna - notoryczne łamanie zakazów , w tym czyny chuligańskie, 

rozboje   i kradzieże. 

 

Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę niższą nie może otrzymać 

oceny wyższej. 
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XIV. ZASADY DZIAŁANIA SZKOLNEGO ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO 

W szkole powołany został Zespół wychowawczy, którego zadaniem 
jest rozwiązywanie problemów wychowawczych i socjalnych we 
współpracy z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sądem 

Rodzinnym, z Kuratorami sadowymi , a także we współpracy 

z przedstawicielami policji i opieki społecznej.  

 

Opracowanie: Zespół Wychowawczy Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce: 

Iwona Wiśniewska – przewodnicząca Zespołu Wychowawczego,     
                              pedagog  

Irena Stańczuk - wychowawca, nauczyciel języka polskiego  
Agata Bednarczyk - nauczyciel kształcenia zintegrowanego 

Justyna Kafel– wychowawca, nauczyciel wf 

Anna Majdzik – katecheta, nauczyciel historii  

Elżbieta Pierzyna - nauczyciel kształcenia zintegrowanego 
Dorota Świst– wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego 
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Załącznik nr 1 

Sobótka, dn. ............................... 
 

U P O M N I E N I E / N A G A N A* 

 

od nauczyciela przedmiotu/wychowawcy klasy/dyrektora szkoły* 
 

Uczniowi klasy .................. 

 

.......................................................................................................
...................................... 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

udziela się upomnienia/nagany* w związku ze złamaniem przez niego 

punktu ............ Dziesięciu zasad poprawnego zachowania  
i jednocześnie przypomina, że dalsze nieprzestrzeganie reguł zawartych  

w tym dokumencie skutkuje, zgodnie z regulaminem w zależności od wagi 

wykroczeń, oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania na koniec 

semestru/roku szkolnego.  
 

Uzasadnienie upomnienia/nagany* 

 

Dnia ........................ na zajęciach 
............................................................../na przerwie/poza szkołą* 

uczeń złamał przepisy szkolne stanowiące o bezpieczeństwie fizycznym  

i psychicznym własnym lub innych osób w następujący sposób:  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
Jednocześnie przypomina się, że sporadyczne łamanie Zasad 

poprawnego zachowania oraz wykazywanie poprawy zachowania 

skutkuje oceną poprawną na koniec semestru/roku szkolnego. 

 
Uczeń został zapoznany z treścią tego dokumentu i bieżącą oceną swojego 

zachowania ............................................. 

 

.......................................................................... 
(podpis wychowawcy/dyrektora szkoły*) 

 

Zapoznałem się z treścią niniejszego dokumentu: 

.......................................................................... 

(podpis ucznia) 
 

                                                
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 

 
Do rodzica 

Dziecko ma możliwość poprawy oceny zachowania na wyższą.  

W rozmowie z nim warto ustalić sposób zadośćuczynienia lub 

wyrównania szkód (na przykład własnoręczne napisanie listu  

z przeprosinami do każdej z pokrzywdzonych osób i wręczenie go  
w obecności świadków zdarzenia i wychowawcy klasy, własnoręczne 

wykonanie i wywieszenie na szkolnym korytarzu plakatu na temat 

potrzeby stosowania złamanego zakazu w życiu codziennym, itp.). 

Wypełnione poniżej zobowiązanie uczeń powinien zwrócić wychowawcy 
klasy, który stwierdza, czy określony sposób jest wystarczający. 

Wypełnienie poniższego zobowiązania i trwała poprawa zachowania 

skutkuje kasacją upomnienia/nagany. Uczeń ma możliwość uzyskania 

oceny wyższej niż poprawna na koniec semestru/roku szkolnego. 
 

Z O B O W I Ą Z A N I E 

 

Ja, niżej podpisany/a, zostałem/am poinformowany o możliwości 
kasacji powyższego upomnienia/nagany*, a co za tym idzie, 

poprawy bieżącej oceny z zachowania na wyższą poprzez 

natychmiastowe i trwałe dostosowanie się do reguł zachowania 

obowiązujących w szkole, a w szczególności do Dziesięciu zasad 

poprawnego zachowania oraz wykonanie następujących czynności 
ustalonych wspólnie z rodzicem/rodzicami:  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

................ .......................             ................................................... 
 (podpis rodzica)              (podpis ucznia starającego się o      

                                                              poprawę oceny z zachowania)  

 

Wypełnienie zobowiązania: Stwierdza się, że uczeń wypełnił powyższe 

zobowiązanie wykonując opisane czynności we wskazanym terminie. O ile 
uczeń nie złamie reguł zachowania obowiązujących w szkole do dnia 

klasyfikacji, powyższe/a upomnienie/nagana* ulega automatycznie kasacji 

i uczeń ma możliwość uzyskania oceny wyższej niż poprawna. 

 
.......................................................................... 

(podpis wychowawcy/dyrektora szkoły*) 

 


