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II. Cel główny: 

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów w szkole oraz poza nią. 

III. Zadania szkoły: 

1. Uczenie właściwych zasad postępowania uczniów. 

2. Tworzenie środowiska sprzyjającego pozytywnej aktywności. 

3. Rodzice i nauczyciele współpartnerami w kształceniu właściwych zachowań uczniów. 

 
Lp. Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Kryteria sukcesu Ocena realizacji przez 

zespół ds. wychowania 
1. Uczenie właściwych 

zasad postępowania i 
bezpieczeństwa 

Opracowanie z uczniami 
zasad postępowania w 

szkole: zasady komunikacji 
interpersonalnej- kultura 

dyskusji, przedstawianie i 
uzasadnianie własnego 
zdania i asertywności 

Do 10 X 2015 wychowawcy 100 % uczniów 
opracowuje zasady 
postępowania i je 

przestrzega 

Styczeń–ocena 
opracowanych zasad w 
klasach w formie 
obserwacji 
Czerwiec –ocena 
przestrzegania zasad 
poprzez wywiady, 
obserwacje i ankietowanie 

 Uczenie właściwych 
zasad postępowania i 

bezpieczeństwa 

Informowanie o prawach i 
obowiązkach ucznia. 

Ocenianie zachowania 

wrzesień wychowawcy 100 % uczniów zna 
swoje prawa i 

obowiązki oraz 
kryteria ocen 
zachowania 

Styczeń– ocena realizacji 
poprzez analizę 
dokumentacji i 
ankietowanie 



 Uczenie właściwych 
zasad postępowania i 

bezpieczeństwa 

Samokontrola uczniów 
przestrzegania ustalonych 
zasad i szukanie rozwiązań 

problemu 

na bieżąco nauczyciele 75 % uczniów 
kontroluje swoje 

postępowanie 

Marzec –ocena realizacji 
poprzez ankietowanie, 
wybiórczo rozmowy z 
uczniami 

 Uczenie właściwych 
zasad postępowania i 

bezpieczeństwa 

Lekcje wychowawcze 
dotyczące: dokuczania, 

wyśmiewania, wykluczenia 
z grupy, ochrony dóbr 

osobistych, nietykalności 
cielesnej, tolerancji i wiary 
we własne siły i możliwości 

W ramach 
potrzeb klasy  

wychowawcy 100 % wychowawców 
prowadziło lekcje 
wychowawcze na 
wskazany temat 

Styczeń, czerwiec- ocana 
na podstawie analizy 
dokumentacji,  

 Uczenie właściwych 
zasad postępowania i 

bezpieczeństwa 

Uczenie bezpieczeństwa w 
drodze do i ze szkoły. 

Spotkanie z policjantem dla 
klas I-IV „Bezpieczna 

droga” 

wrzesień 

październik 

wychowawcy 

M. Sadowska 

100% wszyscy 
wychowawcy   

100 % uczniów kl. I i 
IV bierze udział w 

spotkaniu 

Styczeń, czerwiec – 
ocena  na podstawie 
obserwacji 

 Uczenie właściwych 
zasad postępowania i 

bezpieczeństwa 

Happening „Dzień 
uprzejmości” 

czerwiec pedagog, 
psycholog 

wychowawcy  

100 % uczniów bierze 
udział 

Czerwiec – ocena 
realizacji na podstawie 
obserwacji 

 Uczenie właściwych 
zasad postępowania i 

bezpieczeństwa 

Uczniowie dbają o porządek 
wokół siebie: zostawiają po 
sobie uporządkowane klasy, 

dbają o porządek na 
korytarzach szkolnych i 

posesji szkoły. 

cały rok 

 

Wychowawcy, 

Samorząd 
Uczniowski 

100 % uczniów 
porządkuje po sobie 

Styczeń, czerwiec – 
ocena realizacji na 
podstawie obserwacji  

2. Tworzenie 
środowiska 

sprzyjającego 

Dyżury nauczycieli na 
przerwach w wyznaczonych 

rejonach szkoły- 

cały rok nauczyciele 100 % nauczycieli 
dyżuruje 

Styczeń, czerwiec – 
ocena realizacji na 
podstawie obserwacji 



pozytywnej 
aktywności 

aktywizowanie uczniów do 
organizacji przerwy 

 Tworzenie 
środowiska 

sprzyjającego 
pozytywnej 
aktywności 

Dyżury uczniów w klasach i 
klas VI przy stołówce, 
opieka nad młodszymi 

cały rok wychowawcy 95 % uczniów 
dyżuruje 

Styczeń, czerwiec – 
ocena realizacji na 
podstawie obserwacji 

 Tworzenie 
środowiska 

sprzyjającego 
pozytywnej 
aktywności 

Organizacja imprez 
klasowych i szkolnych, 

wycieczek- planowanie i 
realizacja z uczniami 

cały rok wychowawcy 100 % uczniów bierze 
udział w planowaniu i 
organizacji wycieczek 

Styczeń, czerwiec – 
ocena realizacji na 
podstawie analizy 
dokumentacji, rozmowy z 
uczniami 

 Tworzenie 
środowiska 

sprzyjającego 
pozytywnej 
aktywności 

Wdrażanie do 
samorządności: wybór trójek 

klasowych, opiekuna SU i 
wybór SU.                 

realizacja planu SU 

Wrzesień 

 

Cały rok 

wychowawcy 

 

opiekun SU 

100 % uczniów bierze 
udział w wyborach 

 

100% realizacja planu 
SU 

Styczeń – ocena realizacji 
na podstawie obserwacja 
 
 
 
 
Czerwiec – ocena 
realizacji na podstawie 
analizy dokumentacji, 
obserwacji, rozmów z SU 

3. Rodzice i nauczyciele 
współpartnerami w 

kształceniu 
właściwych 

zachowań uczniów 

Organizowanie warsztatów 
dla rodziców i nauczycieli 

Grudzień 

 

pedagog 
psycholog, zespół 
ds. doskonalenia 

zawodowego 

 

75% rodziców bierze 
udział 

 

Styczeń, czerwiec – 
ocena realizacji na 
podstawie obserwacji 

 Rodzice i nauczyciele Współorganizowanie imprez cały rok wychowawcy 75% rodziców bierze Styczeń, czerwiec – 



współpartnerami w 
kształceniu 
właściwych 

zachowań uczniów 

integracyjnych, warsztatów, 
spotkań 

udział ocena poprzez 
obserwację, wywiady 

 Rodzice i nauczyciele 
współpartnerami w 

kształceniu 
właściwych 

zachowań uczniów 

Debata z rodzicami 
„Kocham nie krzywdzę” 

marzec pedagog 
psycholog 

wychowawcy 

75% rodziców bierze 
udział 

Czerwiec – ocena 
poprzez obserwację 

 
	  


