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„ W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych, 

         wiele zaś od tych, którzy są z nami” 

         B. Rocławski 

 

 

 

WSTĘP 
 

 
 Szkoła jest po rodzinie najważniejszym środowiskiem, w którym dokonuje się proces socjalizacji. Pozostaje jednym z filarów procesu 

wychowania, a odpowiadając na potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży powinna stać się miejscem zmian prorozwojowych. Zadaniem szkoły 

jest nie tylko przekazywanie uczniowi pewnego zakresu wiadomości / nauczanie/, ale także przedstawianie i wpajanie wybranych  wzorców 

 i standardów w celu zapewnienia pełnego rozwoju osobowości i przyswojenia umiejętności życia we współczesnym świecie /wychowanie/. 

 Wszystkie podejmowane przez nas działania wychowawcze służą stworzeniu jednolitego, zintegrowanego środowiska wychowawczego,  

w którym uczniowie czują się bezpiecznie i gdzie mają poczucie przynależności i więzi z innymi. Bardzo ważnym czynnikiem środowiska jest 

realne porozumienie między uczniem a nauczycielem. Tylko takie warunki wychowania stwarzają możliwość prawidłowego rozwoju, 

sprzyjają okazywaniu pożądanych zachowań, wywołują potrzebną motywację. 
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Podstawa prawna 
 
 

� Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
� Konwencja o Prawach Dziecka 
� Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
� Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006 r. Nr 97 z późniejszymi zmianami / 
� Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z późniejszymi zmianami / 

� Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy  programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

/ Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17 /  

� Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz szkół publicznych / Dz. U.  z 2001 r. Nr 61 z późniejszymi zmianami / 

� Rozporządzenie MEN z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /  Dz. U. Nr 11 poz. 114 / 

� Statut Szkoły Podstawowej nr 74  
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OGÓLNE ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWUJĄCEGO 

 
Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły  jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega  

na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.  

Nauczyciele w pracy  wychowawczej, wspierając  obowiązki rodziców, wspomagają dziecko we wszechstronnym 
rozwoju osobowym w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 
moralnym i duchowym.  

 
 

Cele wychowawcze szkoły 
 

Realizacja  celów wychowawczych szkoły odbywa się w oparciu o obszary wychowawcze. 
 
 
OJCZYZNA: 

 

• kształtowanie aktywnych postaw patriotycznych i  obywatelskich– 

zaczynając od środowiska najbliższego  

• dziecku, poprzez środowisko lokalne, kraj ojczysty i Europę, 
wyrabianie szacunku do tradycji, poszanowanie świąt narodowych, 

• przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego, 

• rozwój samorządności. 
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RODZINA: 
 

• rozbudzanie więzi z rodziną , ukazywanie jej wartości  i tradycji, 

• uświadamianie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, 

• kształtowanie postawy szacunku wobec członków rodziny, 

• budowanie zintegrowanego środowiska wychowawczego / szkoła – dom/, 

• motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą,   
• pomoc rodzinie w wychowaniu. 

 
ZDROWIE: 
 

• kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych, 

• propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy zapobieganiu uzależnieniom, 

• wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 
• rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, 

• kompensowanie deficytów i braków rozwojowych. 

 
DRUGI CZŁOWIEK:  
   

• uwrażliwienie na dobro wspólne, 

• nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia, radzenie sobie z własnymi 

emocjami, 

• wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych, 
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• poszanowanie i ochrona mienia własnego i szkolnego, 

• kształtowanie poczucia wartości i godności, 

• budowanie systemu i hierarchii wartości, 

• rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz wolności w związku  

z szanowaniem niezależności i wolności innych osób, 

• kształtowanie postaw prospołecznych. 

 

PRZYRODA: 
 

• kształtowanie postaw proekologicznych, 

• motywowanie do działań na rzecz ochrony przyrody, 
• rozbudzanie wrażliwości na zagrożenia środowiska. 

 
WIEDZA I ŚWIAT: 
 

• kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości, 

• odkrywanie swoich uzdolnień, możliwości i własnej indywidualności, 

• zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania i dociekania prawdy, fascynacji pięknem 

• przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum. 

      

 
 

 



  

Program Wychowawczy 

Szkoły Podstawowej Nr 74 im. Mikołaja Kopernika 

w Poznaniu 

8 

 

 

 

 
Formy pomocy wychowawczej dla uczniów  

 
Zadaniem szkoły jest m.in. rozwiązywanie problemów, szczególnie związanych z funkcjonowaniem dziecka  

w szkole, jego uczeniem się, motywacją, zaangażowaniem, wywiązywaniem się z obowiązków oraz zachowaniem. 

 

Pomocy wychowawczej służą następujące działania: 

 

- pomoc wychowawcy klasy, 

- współpraca z pedagogiem szkolnym, 

- współpraca z psychologiem szkolnym, 

- współpraca z dyrektorem szkoły, 

- konsultacje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i pomoc dzieciom  

        z różnymi zaburzeniami, 

- diagnozowanie przyczyn trudności w nauce, zachowaniu, 

        rozpoznawanie potrzeb uczniów, 

- prowadzenie zajęć profilaktycznych, wychowawczych, 

- pomoc finansowa dzieciom żyjącym w rodzinach o niskim statusie   

        socjalnym, 

- współpraca z Policją, Strażą Miejską i kuratorami sądowymi, 

- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 
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Charakterystyka środowiska i zdiagnozowane problemy  

 
Szkoła mieści się w dużym mieście wojewódzkim - Poznaniu, w dzielnicy Grunwald. W okolicy znajdują się domki 

jednorodzinne.. Duża część dzieci korzysta z zajęć w  świetlicy szkolnej, która jest czynna do godziny siedemnastej. 

Największym problemem zauważalnym wśród dzieci jest brak tolerancji dla odmienności, niska samoocena, brak akceptacji 

przez grupę rówieśniczą i środowisko rodzinne, agresja słowna i fizyczna. Spora grupa uczniów pochodzi z rodzin 

dysfunkcyjnych ( z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych rozpadem rodziny ).  

Często są to dzieci, których rodzice pracują do późnych godzin lub przebywają za granicą. 
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DZIAŁANIA SZKOŁY  UKIERUNKOWANE  
NA ROZWÓJ ZDROWOTNY I ESTETYCZNY UCZNIÓW 

(Koncepcja pracy szkoły. Kierunki rozwoju szkoły pkt.3, 4 i 6) 
(Program profilaktyki. Bloki tematyczne kl. I-III nr 1,2 i 4 oraz kl. IV-VI nr 1 i 2)   

 
Cele 

wychowawcze 
szkoły 

 
Klasa I 

 

 
Klasa II 

 
Klasa III 

 
Klasa IV 

 
Klasa V 

 
Klasa VI 

Rozwijanie 
sprawności 
fizycznej i dbania 
o własne zdrowie 
 
 

Poznaje zasady  

i rozwija dbałości 

o własny wygląd  

i zdrowie  

Rozumie potrzebę 
aktywnego 

spędzania czasu 

wolnego na 

powietrzu 

Stosuje zasady 

prawidłowego 

odżywiania się, 
rozwija swoją 
sprawność 
fizyczną 

Rozumie potrzebę 
podnoszenia 

swojej sprawności 

fizycznej 

Świadomie 

podnosi swoją 
sprawność 
fizyczną 

Aktywnie 

uczestniczy w 

wybranych przez 

siebie formach 

aktywności 

sportowej 

Wdrażanie do 
przestrzegania 
przepisów 
bezpieczeństwa 
w szkole i poza 
nią 
 

Poznaje przepisy 

bezpieczeństwa  

w szkole i poza 

nią zawarte w 

Kodeksie 

Stosuje 

podstawowe 

przepisy 

bezpieczeństwa 

szkole i poza nią 

Uczy się 
organizować 
własną pracę, 
wypoczynek  

i czas wolny przez 

planowanie 

Nabywa nowe 

umiejętności  

i rozszerza swoją 
wiedzę na temat 

przepisów 

zawartych  

w Kodeksie 

ucznia 

Stosuje nabyte 

umiejętności  

w praktyce 

Troszczy się  
o bezpieczeństwo 

swoje i innych 

Kształtowanie 
postaw 
proekologicznych 
 
 

Dba o estetykę 
wokół siebie, 

opiekuje się 
roślinami w klasie 

Przesadza rośliny 

na wiosnę, 
rozmnaża rośliny 

Troszczy się  
o środowisko 

przyrodnicze 

wokół szkoły 

Troszczy się  
o środowisko 

przyrodnicze  

w ujęciu 

globalnym 

Segreguje śmieci  

i organizuje akcje 

ekologiczne 

Nabywa 

przekonanie  

o konieczności 

harmonijnego 

współistnienia 

człowieka  

i środowiska 
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DZIAŁANIA SZKOŁY  UKIERUNKOWANE  
NA ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIÓW  

(Koncepcja pracy szkoły. Kierunki rozwoju szkoły pkt.1) 
(Program profilaktyki. Bloki tematyczne kl. IV-VI nr 4) 

 
 

Cele 
wychowawcze 

szkoły 

 
Klasa I 

 

 
Klasa II 

 
Klasa III 

 
Klasa IV 

 
Klasa V 

 
Klasa VI 

Odkrywanie 
swoich 
uzdolnień, 
możliwości  
i własnej 
indywidualności 
 

Rozwija swoje 

umiejętności 

 

 

Odkrywa własne 

uzdolnienia  

i możliwości 

Rozwija swoje 

zainteresowania 

Świadomie 

wybiera formy 

rozwoju własnych 

zainteresowań 

Uświadamia sobie 

własną 
indywidualność  
i odmienność 

Samodoskonali 

się w wybranych 

przez siebie 

kierunkach 

Zamiłowanie  
do poszukiwania, 
zgłębiania, 
dociekania 
prawdy, 
fascynacji 
pięknem  
 

Poznaje najbliższe 

otoczenie 

 

 

Uczy się 
organizacji 

własnego czasu 

Prowadzi własne 

obserwacje 

Wykonuje 

pierwsze 

doświadczenia, 

poszukuje 

samodzielnych 

rozwiązań 

Uczy się 
rozwiązywania 

złożonych 

problemów 

poznawczych 

Potrafi dociekać, 
zgłębiać, 
poszukiwać  
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DZIAŁANIA SZKOŁY  UKIERUNKOWANE  
NA ROZWÓJ PSYCHICZNY UCZNIÓW 

(Koncepcja pracy szkoły. Kierunki rozwoju szkoły pkt. 2 i 6) 
(Program profilaktyki. Bloki tematyczne kl. I-III  nr3 i 4, kl. IV-VI nr 3) 

 
 

Cele 
wychowawcze 

szkoły 

 
Klasa I 

 

 
Klasa II 

 
Klasa III 

 
Klasa IV 

 
Klasa V 

 
Klasa VI 

Poznawanie 
własnej sfery 
uczuciowej 

Rozwija 

sprawność  
i samodzielność 
uczuciową, potrafi 

słuchać innych 

 

Potrafi ocenić 
postępowanie  

i innych 

Nabywa 

umiejętność 
samooceny 

Rozumie pojęcia: 

uczucia 

pozytywne, 

negatywne, 

emocje 

Zna i ocenia 

reakcje własne  

i innych 

Jest świadomy 

własnego sposobu 

reagowania  

w różnych 

sytuacjach 

Ukierunkowanie 
uczuć i emocji 

Rozwija 

umiejętność 
komunikacji, 

okazuje własne 

uczucia i emocje 

 

Poznaje własne 

emocje i potrafi  

je nazwać 

Uczy się 
opanowywania 

własnych emocji 

Rozumie pojęcia: 

uczucia 

pozytywne, 

negatywne, 

emocje 

Dostrzega  

i rozumie związki 

z innymi ludźmi, 

zna granice 

własnych 

możliwości 

 

Wycisza emocje, 

umie sobie radzić 
ze stresem 
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DZIAŁANIA SZKOŁY  UKIERUNKOWANE  

NA ROZWÓJ MORALNY UCZNIÓW 
(Koncepcja pracy szkoły. Kierunki rozwoju szkoły pkt. 1, 2 i 6) 

(Program profilaktyki. Bloki tematyczne kl. I-III  nr 1 i 5, IV-VI nr 4 i 5) 

 
 

Cele 
wychowawcze 

szkoły 

 
Klasa I 

 

 
Klasa II 

 
Klasa III 

 
Klasa IV 

 
Klasa V 

 
Klasa VI 

Kształtowanie 
poczucia 
wartości  
i godności, 
budowanie 
hierarchii 
wartości 

Poznaje różne 

zachowania  

i uczy się oceny 

własnych 

zachowań 
 

 

Uczy się 
dokonywania 

wyborów, szanuje 

siebie i innych 

Poznaje pojęcie 

honor i godność 
człowieka 

Rozumie pojęcia 

honor i godność, 
uczy się 
wartościowania 

Bierze 

odpowiedzialność 
za swoje wybory 

Posługuje się 
własnym 

systemem 

wartości, 

świadomie 

dokonuje 

wyborów 

Rozumienie  
i szanowanie 
własnej 
autonomii  
oraz wolności  
w związku  
z poszanowaniem 
niezależności  
i wolności innych 
osób 

Poznaje różne 

potrzeby, 

rozróżnia je, 

nazywa potrzeby 

swoje i innych 

 

 

Rozumie potrzeby 

innych i stara się 
je szanować 

Uczy się wyrażać 
własne zdanie, 

stara się być 
asertywny 

Rozumie pojęcie 

autonomia, 

odczuwa potrzebę 
własnej 

niezależności 

Realizuje własne 

potrzeby  

z uwzględnieniem 

potrzeb innych 

ludzi 

Ma świadomość 
własnej 

autonomii, umie 

bronić własnego 

zdania i szanuje 

zdanie innych 
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DZIAŁANIA SZKOŁY  UKIERUNKOWANE  
NA ROZWÓJ DUCHOWY UCZNIÓW 

(Koncepcja pracy szkoły. Kierunki rozwoju szkoły pkt. 1, 2, 3 i 6) 
(Program profilaktyki. Bloki tematyczne kl. I-III  nr 1 i 5, IV-VI nr 4 i 5) 

 
 

 
Cele 

wychowawcze 
szkoły 

 
Klasa I 

 

 
Klasa II 

 
Klasa III 

 
Klasa IV 

 
Klasa V 

 
Klasa VI 

Poznawanie 
dorobku kultury 

Poznaje tradycje 

najbliższej 

rodziny i grupy 

rówieśniczej 

 

Poznaje tradycje 

rodzinne, 

religijne, szkolne  

i narodowe 

Rozróżnia 

poznane tradycję  
i ich symbolikę 

Aktywnie 

uczestniczy  

w uroczystościach 

rodzinnych, 

szkolnych  

i środowiskowych 

 

Rozwija szacunek 

do tradycji 

Świadomie 

uczestniczy  

we wszystkich 

uroczystościach 

Kształcenie 
postawy 
twórczego  
i refleksyjnego 
myślenia 

Uwrażliwia się  
na piękno  

 

 

Poznaje sztukę 
użytkową, 
uczestniczy  

w różnorodnych 

formach 

działalności 

artystycznej 

 

Rozpoznaje  

i nazywa różne 

formy artystyczne 

Przygotowuje się 
do świadomego 

odbioru sztuki 

Uzewnętrznia 

emocje  

w kontakcie  

ze sztuką 

Odczuwa potrzebę 
stałego kontaktu 

ze sztuką 
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DZIAŁANIA SZKOŁY  UKIERUNKOWANE  
NA ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIÓW 

(Koncepcja pracy szkoły. Kierunki rozwoju szkoły pkt.1, 2, 3 i 6) 
(Program profilaktyki. Bloki tematyczne kl. I-III  nr 1 i 5, IV-VI nr 4 i 5) 

 
Cele 

wychowawcze 
szkoły 

 
Klasa I 

 

 
Klasa II 

 
Klasa III 

 
Klasa IV 

 
Klasa V 

 
Klasa VI 

Kształtowanie 
postaw 
prospołecznych 

Rozwija poczucie 

przynależności  

do grupy, klasy  

i szkoły, integruje 

się z zespołem 

klasowym 

 

Nabywa 

umiejętność 
współpracy 

koleżeńskiej,  

zna i stosuje 

zasady 

współżycia  

w szkole 

Dokonuje oceny 

własnych 

zachowań, 
podejmuje próby 

wyciągania 

wniosków 

Rozumie pojęcia: 

koleżeństwo, 

tolerancja, 

przyjaźń, 
współpraca, 

pomoc, rozróżnia 

dobre i złe 

postawy 

 

Zachowuje się 
tolerancyjnie, 

dostrzega 

zachowania uległe, 

agresywne  

i asertywne 

Jest 

odpowiedzialny, 

potrafi 

komunikować się 
z rówieśnikami  

i dorosłymi 

Rozwój 
samorządności 

Poznaje prawa  

i obowiązki 

współdziałania  

w grupie  

oraz prawa  

i obowiązki 

działania 

samorządu 

klasowego 

 

Poznaje rolę  
i zadania Małego 

Samorządu 

Szkolnego, 

wypracowuje 

zasady działania 

samorządu 

klasowego 

Aktywnie 

uczestniczy  

w realizacji 

zadań na rzecz 

klasy i szkoły 

Rozumie pojęcia: 

samorządność, 
odpowiedzialność, 
współpraca 

Jest 

współodpowiedzialny 

za podjęte działania, 

analizuje je, potrafi 

ocenić i wybrać 
właściwą dla siebie 

postawę 

Poznaje struktury 

samorządu 

lokalnego,  

uczy się zasad 

demokracji 
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Opis rytuału szkolnego stałych uroczystości szkolnych i innych działań o charakterze wychowawczym, 
poznawczym, kulturalnym i rekreacyjnym. 

 

 

  W szkole odbywa się systematycznie wiele uroczystości i imprez.  

Do nich zalicza się: 
1. uroczystości szkolne: 
- Inauguracja roku szkolnego, 

- Uroczyste pasowanie na ucznia dzieci klas pierwszych, 

- Święto Patrona, 

- Dzień Edukacji Narodowej, 

- Rocznica Odzyskania Niepodległości, 

- Wigilia, 

- Powitanie Wiosny, 

- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

- Rodzinny Rajd Rowerowy, 

- Dzień Sportu, 

- Dzień szkoły bez przemocy, 

- Święto Szkoły, 

- Uroczyste pożegnanie absolwentów, 

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

2. uroczystości klasowe: 
- Dzień Chłopca, 

- Andrzejki, 

- Dzień Babci i Dziadka, 
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- Dzień Matki, 

- Dzień Kobiet. 

 

 

3. inne działania o charakterze: 
- charytatywnym  

- proekologicznym  

- poznawczo-rekreacyjnym i kulturalnym  
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Osoby odpowiedzialne za realizację Programu Wychowawczego 
 

• dyrektor szkoły 

• wychowawcy klas, 

• nauczyciele przedmiotów, 

• pedagog szkolny, 

• psycholog szkolny, 

• rodzice, 

• pielęgniarka szkolna. 

 
 

Sposoby i środki ewaluacji Programu Wychowawczego 
 

o obserwacja zachowania uczniów – analiza ocen z zachowania 

o ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach 

o ocena samopoczucia uczniów w szkole (ankieta, obserwacja, wywiad) 

o ocena stopnia zintegrowania klasy (test socjometryczny) 

o wyniki ewaluacji programu przeprowadzonej wśród wychowawców klas i uczniów (ankieta ewaluacyjna) 

o studium indywidualnego przypadku 
 

 

 

 

Szkolny Program Wychowawczy  jest dokumentem otwartym i może podlegać modyfikacjom. 


