Program wychowawczy dla klas IV-VI szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017
Cele
Zapobieganie
niepożądanym
postawom
społecznym

Zadania
Kształtowanie postawy
zaangażowania w
działania społeczne i
obywatelskie.

Wspieranie uczniów
niepełnosprawnych

Kształtowanie postawy
wrażliwości społecznej
(uczeń dostrzega przejawy
niesprawiedliwości i
reaguje na nie).
Kształtowanie postawy
odpowiedzialności (uczeń
podejmuje działania w
swojej społeczności i
konstruktywnie
zachowuje się w
sytuacjach
konfliktowych).
Kształtowania postawy
tolerancji (uczeń szanuje
prawo innych do
odmiennego zdania,
sposobu zachowania,
obyczajów i przekonań
jeżeli nie stanowią one
zagrożenia dla innych
ludzi: przeciwstawia się
przejawom dyskryminacji.
Rozbudzanie motywacji
osiągnięć w różnych
sferach
rozwoju

Kształtowanie poczucia
własnej wartości.

Poprawianie dyscypliny i
bezpieczeństwa uczniów:
 praca nad kulturą
bycia i słowa

Formy realizacji

Realizatorzy

Ewaluacja

Termin
realizacji
cały rok

zorganizowanie
samopomocy uczniowskiej i
wolontariatu
rozwinięcie akcji
„Pomagamy zwierzętom”
akcje humanitarne,
społeczne,
obchody ważnych wydarzeń,
rocznic, świąt.
Angażowanie w życie klasy
i szkoły

Samorząd Szkolny
wychowawcy

godziny wychowawcze
pogadanki
prelekcje
dyskusje
zajęcia warsztatowe
apele, gazetki szkolne
godziny wychowawcze
przydzielanie zadań i funkcji
pełnienie dyżurów podczas
przerw
pogadanki
prelekcje
dyskusje
apele, gazetki szkolne
godziny wychowawcze
pogadanki
prelekcje
dyskusje
apele,
Obchody Dnia Tolerancji
gazetki szkolne

wychowawcy,
wszyscy nauczyciele
realizatorzy zewnętrzni

obserwacja
analiza
dokumentów –
dzienniki
ankieta

cały rok

wychowawcy,
wszyscy nauczyciele
realizatorzy zewnętrzni

obserwacja
analiza
dokumentów –
dzienniki
ankieta

cały rok

wychowawcy,
nauczyciele
realizatorzy zewnętrzni
pedagog
psycholog
socjoterapeuta

obserwacja
analiza
dokumentów –
dzienniki
ankieta

cały rok

Organizowanie zajęć
pozalekcyjnych, zawodów
konkursów
Organizowanie apeli
samorządowych
promujących uczniów
wyróżniających się w nauce,
działaniach społecznych, w
konkursach szkolnych i
międzyszkolnych.
Organizowanie wystaw,
eksponowanie dyplomów,
zamieszczanie informacji na
stronie internetowej szkoły
świadczących o
osiągnięciach uczniów
rozmowy, praca w grupach

wszyscy nauczyciele
realizatorzy zewnętrzni

obserwacja
ankieta
liczba
uczestników
zajęć, akcji itp.

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

angażowanie uczniów
niepełnosprawnych w
działania rozwijające mocne
strony
apele porządkowe
kontrola frekwencji
dyżury nauczycieli i
uczniów starszych klas

pedagodzy wspierający,
pedagog szkolny,
psycholog, socjoterapeuta

analiza wpisów w
zeszytach
wychowawcy
liczba
uczestników w
działaniach

wychowawcy,
nauczyciele
psycholog, pedagog,
socjoterapeuta

analiza
dokumentów
dzienniki
protokoły z

cały rok

wychowawcy,
nauczyciele
psycholog
pedagog
Samorząd Szkolny

obserwacja
analiza
dokumentów –
dzienniki
analiza publikacji
zamieszczanej na
stronie
internetowej
szkoły
dokumenty
szkoły

cały rok

cały rok

1

Wspieranie
zdrowego i
bezpiecznego
zachowania
uczniów.

Kształtowanie
poczucia
przynależności
społecznej oraz
postawy
patriotycznej.

uczniów w relacjach
rówieśniczych i w
stosunku do
pracowników szkoły
 upowszechnianie
wiedzy o prawach i
obowiązkach ucznia
oraz ich
egzekwowanie
 kształtowanie
postawy „dobrego
kibica”
 monitorowanie
zachowania uczniów
podczas przerw i
lekcji
 systematyczne
informowanie o
problemach
wychowawczych
uczniów
Praca z rodziną.

wpisy w zeszytach
klasowych
korespondencja z rodzicami
rozmowy wychowawcze,
interwencje, mediacje.
Udział w Olimpiadzie
Niepełnosprawnych,
meczach i imprezach
sportowych w charakterze
kibica, pokazy filmów
dydaktycznych

wychowawcy,
psycholog, pedagog

zebrań

rozmowy indywidualne
porady
zebrania klasowe
dni otwarte
spotkania edukacyjne
pogadanki
uroczystości okazjonalne

wychowawcy,
psycholog, pedagog,

cały rok

Objęcie pomocą dzieci z
trudnościami
edukacyjnymi i
wychowawczymi oraz
dzieci zdolnych.

zajęcia dodatkowe
wspierające rozwój
poznawczy, emocjonalny i
społeczny

Kształtowanie właściwych
nawyków zdrowotnych i
higienicznych.

zajęcia wychowania do życia
w rodzinie
godz. wychowawcze

nauczyciele, pedagodzy
wspierający,
rewalidatorzy,
reedukatorzy
psycholog, pedagog,
socjoterapeuta
nauczyciel przedmiotu,
pielęgniarka,
realizatorzy zewnętrzni

analiza
dokumentów:
(dzienniki
lekcyjne,
dziennik
psychologa,
socjoterapeuty
pedagog
analiza
dokumentów:
analiza
dokumentów
dzienniki
analiza
dokumentów
dzienniki

cały rok

Promowanie zdrowego
stylu życia.

godziny wychowawcze
lekcje przedmiotowe
pogadanki
akcje społeczne - plakatowe
konkursy
analiza utworów literackich,
filmowych, teatralnych
rozmowy, pogadanki

wychowawcy
nauczyciele przedmiotu
pielęgniarka

analiza
dokumentów
dzienniki

cały rok

nauczyciele przedmiotu
wychowawcy
bibliotekarz

analiza
dokumentów
dzienniki

cały rok

rozmowy, pogadanki

wychowawcy, pedagog,
psycholog

cały rok

wzbudzanie zainteresowania
edukacją regionalną (Wola –
Warszawa – Mazowsze)
konkursy, pogadanki,
wystawy, wycieczki.
otoczenie opieką tablicy
pamięci narodowej w
najbliższej okolicy szkoły
udział w „Korowodzie
Wolskim”, uroczystości
związane z Patronem szkoły.

nauczyciele przedmiotów
bibliotekarz
wychowawcy
Samorząd Szkolny

analiza
dokumentów
dzienniki
analiza
dokumentów
dzienniki
liczba
uczestników
imprez

Kształtowanie
umiejętności
samodzielnego
dokonywania właściwych
wyborów i zachowań
chroniących zdrowie
własne i innych.
Uświadamianie zagrożeń
związanych z
uzależnieniami.
Kształtowanie poczucia
więzi ze wspólnotą
lokalną, narodową
europejską i globalną.

cały rok

cały rok
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