
W wychowaniu chodzi właśnie o to. 

Ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - 

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,  

aby poprzez wszystko co ma, co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,  

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być, 

nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.  

Jan Paweł II - 1980r. 

 

PROGRAM  

WYCHOWAWCZO -

PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE 



MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE 

 

W swoich poczynaniach wychowawczych i 

profilaktycznych kierujemy    się słowami Patrona – Jana 

Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie 

wymagali”. 

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działanie na takich 

wartościach jak mądrość, uczciwość, szczęście. Wspieramy 

indywidualny rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych 

wychowankach poczucie wartości i bezpieczeństwa. 

Wspieramy rodziców w wychowaniu, wspólnie z nimi 

przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról 

społecznych. Rozwijamy samorządność. 

Wychowujemy w poczuciu poszanowania cudzej pracy        

w myśl zasady: żyj tak, aby tobie było dobrze wśród innych, 

a innym dobrze z tobą. 

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym 

uczniom wiedzę uczymy samodzielnego zdobywania 

informacji. 

 

Nasza praca przynosi nam wszystkim szacunek, uznanie  

i satysfakcję. 



WIZJA ABSOLWENTA 
 

Zmierzamy do tego aby nasz absolwent: 

- nie tylko umiał, ale i rozumiał,  

- widział sens dalszej nauki  

- potrafił sam zdobywać wiadomości, 

- umiał korzystać z różnych źródeł informacji, 

- potrafił prezentować własny punkt widzenia i szanował 

poglądy innych, 

- rozumiał, że nauki zawarte w słowach Patrona powinny 

mieć wpływ na kształtowanie własnej osobowości, 

- miał szacunek dla dobra wspólnego, 

- rozumiał sens przygotowania się do życia                          

w społeczeństwie, 

- znał korzenie swojej rodziny, społeczności lokalnej, 

regionu i państwa 

- posiadał rzetelna wiedzę na temat zagrożeń 

współczesnego świata i umiał dokonywać właściwych 

wyborów . 



 CELE PROGRAMU  
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie 

 

Program wyychowawczo-profilaktyczny szkoły służy ogólnemu 

rozwojowi uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki w 

zakresie poziomu dojrzałości, wolności sumienia i wyznaniowych przekonań. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opisuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz 

profilaktycznym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli oraz 

pracowników szkoły, w miarę możliwości podczas wszystkich zajęć 

edukacyjnych i w innych sytuacjach na terenie szkoły. 

Będziemy wspomagać rodziców w wychowaniu dzieci. Tylko ścisły kontakt 

domu ze szkołą i konsekwentne przestrzeganie wspólnie ustalonych norm 

wychowawczych przyniesie ustalone efekty. 

Nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły w swojej pracy wychowawczo-

profilaktycznej , wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do 

tego,   aby uczniowie w szczególności: 

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego 

w wymiarze: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, duchowym. 

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną                      

na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

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, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego 



z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, 

wolność własną z wolnością innych. 

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

wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego 

miejsca na 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 w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania 

postaw patriotycznych. 

7. Przygotowywali się do rozpoznawania 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. 

9. Mieli świadomość bycia uczniem szkoły im. Jana Pawła II i wykorzystywali, 

na miarę wieku i możliwości, nauki Papieża – Polaka. 

10.  Poznali historię ziemi dzierżoniowskiej. 

11. Przy wsparciu nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej rozwijali swój potencjał 

w oparciu o pozytywne i mocne strony. 

12. Wszyscy mieli równe szanse w zdobywaniu wiadomości i umiejętności oraz 

pokonywaniu trudności życiowych. 

13. Posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie promocji zdrowia i  zdrowego stylu życia. 

14. Zdobyli  adekwatne i aktualne informacje na temat występujących we współczesnym 

świecie zagrożeń oraz   skutków ryzykownych zachowań, umożliwiające  wybór 

właściwego postępowania. 

15. Mieli na terenie szkoły i w środowisku lokalnym możliwość podejmowania 

pozytywnych form aktywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 

społecznym. 



ZAGADNIENIA I PROBLEMY GŁÓWNE 

 

Uświadomienie praw     

i obowiązków dziecka 

oraz ucznia. 

Wspólne stworzenie przez nauczycieli, uczniów          i 

rodziców systemu praw i obowiązków dzieci ucznia z 

uwzględnieniem: 

a. konwencji praw dziecka 

b. statutu szkoły podstawowej im. Jana Pawła II 

  w Tuszynie 

c. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

Postrzeganie wspólnie 

ustalonych norm 

zachowań. 

Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami 

podczas zajęć. Współpraca z Poradnią Psychologiczno 

- Pedagogiczną w Dzierżoniowie      w celu 

organizowania pomocy uczniom mającym problemy z 

nauką i zachowaniem.  
 

Nauczanie Jana Pawła II drogowskazem w życiu. 

Kultywowanie tradycji 

związanych z patronem 

szkoły Janem Pawłem II 

Zajęcia na temat życia i działalności Jana Pawła II 

(biografia, działalność literacka, nauczanie Papieża  ze 

zwróceniem uwagi na problematykę miłości, 

wolności, odpowiedzialności, miłosierdzia i pracy. 

Udział w uroczystościach z okazji Dnia Patrona, 

rocznicy urodzin i śmierci Papieża. 

Konkursy literackie i plastyczne dotyczące Papieża 

Polaka. 

Dbałość o sprawność 

fizyczną i zdrowie, 

umiejętne zachowanie 

się w sytuacjach 

zagrożenia. 

Stworzenie odpowiednich warunków pracy ucznia    w 

klasie i w szkole Krótkie wycieczki po najbliższej 

okolicy z uwzględnieniem znajomości podstawowych 

zasad ruchu drogowego. Wycieczki krajoznawcze 

Udział w zawodach sportowych (szkolnych, 

międzyszkolnych oraz na szczeblu wyższym). 

Wdrażanie do dbałości własne zdrowie i higienę 

osobistą oraz ogólną sprawność fizyczną współpraca z 

pielęgniarką szkolną Dożywianie uczniów. Zajęcia 

profilaktyczne dla uczniów oraz spotkania                  z 

rodzicami na temat zapobiegania nałogom. Udział   w 

biegach przełajowych z okazji Dnia Papieskiego pod 

hasłem: Papież – miłośnik sportu i turystyki. 
 



 

Wdrażanie do tolerancji 

wobec różnych ras, 

religii, wyglądu 

zewnętrznego. 

Zajęcia na temat tolerancji. rozwijanie opiekuńczego 

stosunku do młodszych i niepełnosprawnych. 

Troska o naturalne 

środowisko. 

Zajęcia na temat potrzeby ochrony środowiska. 

Aktywny udział w akcjach tj.: „Sprzątanie Świata", 

Dzień Ziemi, sezonowe porządki na terenie szkolnym, 

pomoc w zalesianiu. 

Poznanie tradycji 

własnej rodziny, szkoły, 

regionu i kraju. 

Poznawanie historii i tradycji własnej rodziny, regionu, 

narodu, kraju podczas zajęć i ścieżek edukacyjnych. 

Imprezy środowiskowe                          i 

wewnątrzszkolne np. Dzień Babci i Dziadka, 

ślubowanie I klasy, spotkanie opłatkowe, Święto 

Patrona Szkoły itp. Uroczystości o charakterze 

państwowym (obchody rocznic i świąt narodowych). 

Wdrażanie do 

umiejętnego korzystania 

z dóbr kultury oraz 

rozwijanie wrażliwości 

na sztukę. 

Bogacenie przeżyć estetycznych poprzez zapoznanie 

dzieci ze sztuką regionalną i jej wytworami podczas 

różnych zajęć, a szczególnie w ramach ścieżki 

Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe            w 

regionie. 

Udział w spektaklach teatralnych, lekcjach 

muzealnych. Wycieczki krajoznawcze                          i 

kulturoznawcze. 

Zachęcanie uczniów do czytelnictwa poprzez różne 

formy pracy z tekstem (konkursy recytatorskie, 

plastyczne, inscenizacyjne, itp.). 

Kształcenie umiejętności wybierania radiowych. 

wartościowych programów telewizyjnych i 

Rozwijanie twórczej      

i aktywnej postawy 

ucznia zgodnie z jego 

możliwościami 

Stosowanie nowych, atrakcyjnych form pracy (np.: 

drama, praca w grupach metoda projektu) 

umożliwiające rozwijanie wyobraźni dzieci i ich 

uzdolnień. Indywidualizacja pracy uczniów. 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną 

w Dzierżoniowie. 

Rozwijanie umiejętności korzystania ze środków 

audiowizualnych oraz technik informacyjnych 

Kształcenie umiejętności korzystania z biblioteki. 

Udział w pracy Samorządu Szkolnego, uczestnictwo w 

akcjach dobroczynnych prowadzenie kroniki szkoły 

Upowszechnianie 

wiedzy na temat 

profilaktyki uzależnień 

wśród uczniów i 

rodziców. 

1. Gromadzenie materiałów, nowoczesnych środków 

dydaktycznych na temat profilaktyki uzależnień, 

wzbogacanie księgozbioru o pozycje poruszające tą 

tematykę. 

2. Udział w szkoleniach, wykładach i zajęciach 



Wzmacnianie 

kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli i rodziców 

a także innych 

pracowników szkoły.  

warsztatowych pracowników szkoły, zapraszanie 

specjalistów, organizowanie Szkoleniowych Rad 

Pedagogicznych i stałe doskonalenie zawodowe 

nauczycieli. 

3. Prelekcje i pogadanki na temat uzależnień, gazetki 

informacyjne, ulotki. 

4. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I– VIII  - 

realizacja programów profilaktycznych. 

5. Udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach 

dotyczących promowania zdrowego stylu życia i 

profilaktyki uzależnień (konkursy plastyczne, 

wiedzowe i literackie).  

6.Udział w spektaklach profilaktycznych 

organizowanych na terenie szkoły oraz piknikach 

profilaktycznych na terenie Gminy Dzierżoniów. 

Promowanie  

zdrowego stylu życia w 

sferze fizycznej i 

psychicznej  

1. Zapoznawanie dzieci z zasadami racjonalnego 

odżywiania, higieny pracy i wypoczynku – spotkania 

z pielęgniarką, pogadanki na lekcjach 

wychowawczych i zajęciach dydaktycznych. 

2.Uczenie dbałości o higienę osobistą oraz czystość 

wokół siebie – spotkania z pielęgniarką, rozmowy z 

wychowawcami, konkurs na najładniejszą klasę. 

3.Promowanie czynnego wypoczynku i właściwej 

organizacji czasu wolnego: 

- wzbogacanie oferty spędzania czasu wolnego na 

terenie szkoły, zajęcia w kołach zainteresowań;   

- organizacja wycieczek, rajdów, pieszych wędrówek, 

gier i zabaw ruchowych, zajęć w terenie, 

- zachęcanie dzieci do udziału w zawodach 

sportowych organizowanych na terenie szkoły i poza 

nią. 

4. Wspomaganie rozwoju samoświadomości, 

kształcenie umiejętności życiowych,  społecznych i 

emocjonalnych takich jak: 

 prawidłowa komunikacja; 

 asertywność; 

 poczucie własnej wartości; 

 samokontrola i dbanie o własny rozwój; 

 empatia; 

 radzenie sobie ze stresem; 

 rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.  

Zapobieganie 

przemocy i agresji  

1. Ścisła współpraca z rodzicami w celu likwidacji 

zachowań ryzykownych : spotkania z wychowawcami 

, stałe informowanie o sytuacji dydaktycznej i 



wychowawczej dzieci , konsultacje indywidualne z 

pedagogiem. 

2.Niwelowanie zachowań agresywnych: 

- zapoznanie uczniów z metodami radzenia sobie z 

agresją ; 

- uczenie metod konstruktywnego rozładowywania 

napięć emocjonalnych; 

- rozwijanie asertywności ; 

- praca nad szacunkiem wobec siebie i innych ; 

-  uczenie reagowania na zjawiska przemocy ( fala , 

pobicia , wyłudzanie pieniędzy ) ; 

- uwrażliwianie na zjawisko cyberprzemocy i radzenia 

sobie z nią; 

- rzetelne prowadzenie dyżurów na przerwach , 

reagowanie na negatywne zachowania uczniów; 

- prowadzenie zespołów  wychowawczych , rozmów 

dyscyplinujących,wdrażanie programów 

terapeutycznych. 

3.Zapoznanie uczniów z prawnymi i emocjonalnymi 

konsekwencjami stosowania przemocy. 

Wdrażanie do 

bezpiecznego 

korzystania z 

cyberprzestrzeni 

( bezpieczeństwo w 

sieci 

1.Podnoszenie poziomu kompetencji pracowników 

szkoły, uczniów oraz ich rodziców w zakresie 

korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na 

zagrożenia które w niej występują. 

2. Zabezpieczenie szkolnych sieci komputerowych. 

3.Rozwijanie u dzieci umiejętności rozpoznawania 

cyberprzemocy, reagowania w sytuacjach zagrożenia 

oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

4.Wdrażanie do ochrony swoich danych. 

5.Rozwijanie kompetencji informatycznych. 

 

Edukacja 

antynikotynowa , 

antyalkoholowa i 

antynarkotykowa  

1. Przybliżanie tematyki związanej z uzależnieniami: 

prelekcje, spotkania ze specjalistami, propagowanie 

specjalistycznej literatury, artykułów z czasopism , 

ulotki, broszury informacyjne. 

2.Wyposażenie rodziców w wiedzę na temat 

szkodliwości palenia papierosów , picia alkoholu i 

zażywania narkotyków . 

3.Ukazywanie wpływu reklam i środków masowego 

przekazu na zachowania młodych ludzi . 

4 .Dostarczenie rodzicom i uczniom rzetelnych 

informacji na temat nowego zagrożenia jakim są  

dopalacze. 

 

  Zachowaj Trzeźwy Umysł . 



Udział w 

ogólnopolskich 

kampaniiach 

profilaktycznych i 

prozdrowotnych. 

 

 Postaw na Rodzinę . 

 Stop Dopalaczom. 

 Jabłko Zamiast Papierosa . 

 Zdrowo jem więcej wiem. 

 Szkoła Promująca Zdrowie . 

 Mały Mistrz Sportu 

1.Prowadzenie działań według programu kampanii i 

własnych inicjatyw : 

- konkursy plastyczne i literackie ; 

- prowadzenie lekcji wg. proponowanych scenariuszy; 

- kampania informacyjna : gazetki , spotkania w 

klasach , pogadanki i prelekcje dla rodziców ; 

- festyny , pikniki , zawody sportowe, wycieczki. 

2.Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów naszej 

szkoły. 

Współpraca ze 

środowiskiem 

lokalnym i 

instytucjami 

wspierającymi pracę 

szkoły  

1.Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych . 

2. Kontakt z Powiatową Komendą Policji w 

Dzierżoniowie . 

3. Kontakty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej . 

4. Współpraca z  PC Poradnictwa Psychologiczno – 

Pedagogicznego w Dzierżoniowie i innymi 

poradniami. 

5. Kontakty z Sądem Rodzinnym w Dzierżoniowie i 

Ośrodkiem Kuratorskim. 

6. Udział w posiedzeniach Interdyscyplinarnego 

Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

7.Stowarzyszenia Gminy Dzierżoniów na rzecz 

odnowy wsi. 

8. Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w 

Dzierżoniowie. 

9.Biblioteka Gminna. 
 

W ramach programu realizowane będą działania z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 
 

Powyższe działania realizowane będą przez wszystkich nauczycieli                      

i pracowników szkoły. 
 

 

 



PLANY WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE KLAS 
 

Tematami wiodącymi są: 
Ja i moja rodzina- odziały przedszkolne 
Ja, moja klasa i moja szkoła - klasy I - III 
Ja, moje najbliższe otoczenie, mój region Moja Ojczyzna i świat 
współczesny - klasy IV - VIII 
Główne cele pracy wychowawczej, sposoby ich realizacji oraz 

umiejętność ucznia. 

JA, MOJA RODZINA 

DOMINUJĄCE 

TEMATY 

GŁÓWNE CELE 

PRACY 

WYCHOWAWCZEJ 

REALIZACJI 

SPOSOBY 

UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

l. Moja rodzina i ja 

2. Praca moich 

rodziców 

3. Świętowanie           

w rodzinie. 

4. Jak rozwiązać 

rodzinne problemy 

5. Nasze obowiązki      

w rodzinie. 

6. Model rodziny 

dawniej i dziś. 

7. Rodzina moich 

marzeń 

8. Wartość i sens 

życia. 

9. Jan Paweł II              

o rodzinie. 

* nazwy 

pokrewieństwa 

członków rodziny 

wzór drzewa 

genealogicznego; 

*miejsce dziecka w 

rodzinie, obowiązki 

poszczególnych 

członków rodziny 

*co chciałbyś zmienić 

u siebie i w swojej 

rodzinie; 

*szacunek dla pracy 

członków rodziny; 

*rola matki, ojca 

dziecka w rodzinie 

*jak wyobrażani sobie 

swoją rodzinę; 

*tradycje świąt w 

naszych rodzinach; 

*rozwijanie empatii 

zdolność do 

poświęceń dla innych; 

*dziecko wobec 

domowych nieszczęść; 

*kształtowanie 

umiejętności 
skutecznej 

komunikacji 

* zapoznanie z 

treściami nauka Jana 

Pawła II o rodzinie 

zajęcia plastyczne, 

muzyczne; 

inscenizacje, 

rozmowy; 

ćwiczenia domowe; 

spotkania z 

członkami rodziny; 

uczestnictwo w 

zajęciach 

doskonalących 

asertywność 

Uczeń zna: 

nazwy pokrewieństwa 

członków rodziny 

swoje obowiązki      w 

rodzinie; 

wartość pracy tradycje 

świąteczne; 

wartość zaufania       i 

wzajemnej pomocy, 

współpracy                i 

życzliwości; 

treści nauk Papieża    

o rodzinie; 

nazwa uczucia 

dobierając 

odpowiednie wyrazy 

nazywające uczucia. 

Określić i docenić 

obowiązki zawodowe 

swoich rodziców 

innych członków 

rodziny    w razie 

domowych nieszczęść 

pomóc członkom 

swojej rodziny, 

porozumieć się z 

innymi członkami 

rodziny   w różnych 

sytuacjach 

życiowych. 

Uczeń potrafi: 

wykonać drzewo 

genealogiczne swojej 

rodziny. 



JA. MOJA KLASA I MOJA SZKOŁA 
 
DOMINUJĄCE 

TEMATY 

GŁÓWNE CELE 

PRACY 

WYCHOWAWCZEJ 

REALIZACJI 

SPOSOBY 

UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

1 Jaki jestem, jaki 

chciałbym być? 

2. Jestem 

niepowtarzalny. 

3. Czy umiem być 

asertywny? 

4. Jak radzi sobie  

w sytuacjach 

trudnych? 

5. Prawa                  

i obowiązki ucznia 

6. Ja, w mojej 

klasie i szkole. 

7. Jan Paweł II – 

patronem mojej 

szkoły. 

8.Bezpieczeństwo 

w klasie, w szkole  

i na podwórku. 

9. Podstawowe 

zasady ruchu 

drogowego. 

*stworzenie okazji do 

samopoznania, 

samooceny i refleksji na 

temat: jaki jestem jak 

postrzegają mnie inni; 

*poznanie własnych 

zalet i wad; 

*budowanie własnej 

wartości; 

*poznanie biografii i 

działalności patrona 

szkoły; 

*zachęcanie do 

pozytywnego myślenia i 

mówienia o innych 

*kształtowanie 

umiejętności korzystania 

z osobistych praw bez 

naruszania praw innych 

osób; 

*poznanie czynników 

koncentracji 

stresogennych, nauka 

koncentracji, 

zmniejszania napięcia 

wyciszanie, techniki 

relaksacyjne; 

*zapoznanie z prawami  

i obowiązkami ucznia 

*stwarzanie okazji do 

nawiązywania 

kontaktów w klasie         

i szkole. 

ćwiczenia 

grupowe, 

zajęcia 

indywidualne 

rozmowy, 

spotkania z 

przedstawicielami 

różnych instytucji 

(poradnia. Policja 

samorząd 

uczniowski). 

Uczeń zna: 

własne zalety i wady; 

prawa i obowiązki ucznia; 

biografię Jana Pawła II. 

Uczeń potrafi: 

krytycznie ocenić swoje 

umiejętności 

postępowanie; 

wzbogacić swoją 

osobowość; 

pozytywnie myśleć 

mówić o innych; 

kształtować swoje 

umiejętności; 

kształtować własną 

kulturę osobistą; 

koncentrować się przy 

wykonywaniu 

określonego zadania; 

właściwie odpoczywać    i 

relaksować się; 

nawiązywać kontakty 

koleżeńskie w klasie 

szkole. 



JA. MOJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE. MÓJ REGION 

DOMINUJĄCE 

TEMATY 

GŁÓWNE CELE 

PRACY 

WYCHOWAWCZEJ 

REALIZACJI 

SPOSOBY 

UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

1. Poznajemy legendy 

i baśnie ziemi 

dzierżoniowskiej. 

2. Historia i tradycje 

naszego regionu. 

3. Regionalna sztuka 

ludowa. 

4. Moja mała 

Ojczyzna. 

5. Życie 

mieszkańców naszej 

okolicy dawniej          

i dziś. 

6. Nie rzucim ziemi 

skąd nasz ród. 

7. Patron mojej 

szkoły. 

8.Mój udział w życiu 

społeczności lokalnej. 

9. Ochrona przyrody 

w najbliższej okolicy. 

*poznanie legend, 

baśni i tradycji 

lokalnych; 

*poznanie warunków 

życia w naszym 

regionie; 

*rozwijanie wartości 

kulturowych; 

*poznanie życia, nauk 

i twórczości literackiej 

patrona szkoły; 

*poznanie źródeł 

historycznych naszego 

regionu; 

*kształcenie 

świadomości własnego 

pochodzenia; 

*poznanie osób 

będących autorytetami 

w naszej gminie; 

*rozwijanie szacunku 

dla dobra wspólnego    

i postaw 

prospołecznych; 

*poznanie historii       

i zwiedzanie miejsc 

tradycji; 

*rozpoznanie słabych 

i mocnych stron 

naszego regionu; 

*dbałość o estetykę 

najbliższego otoczenia 

Wycieczki; 

Ścieżka 

edukacyjna; 

(dziedzictwo 

kulturowe); 

Zajęcia 

edukacyjne; 

spotkanie z 

artystami i osobami 

reprezentującymi 

instytucje 

działające na 

terenie naszej 

gminy oraz innymi 

ciekawymi ludźmi; 

lekcje historii; 

godziny do 

dyspozycji 

wychowawcy 

Uczeń zna: 

legendy i baśnie swojego 

regionu; 

tradycje lokalne; 

warunki życia ludzi      w 

swoim regionie; 

wartość kultury 

regionalnej; 

źródła historyczne 

naszego regionu; 

własne pochodzenie; 

osoby będące 

autorytetami w naszej 

gminie; 

historię swojego 

regionu; 

miejsca tradycji; 

mocne i słabe strony 

naszego regionu; 

biografię, nauki i 

twórczość literacką Jana 

Pawła II. 

Uczeń potrafi: 

szanować dobro             i 

kulturę całego 

społeczeństwa; 

dbać o estetykę 

najbliższego otoczenia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOJA OJCZYZNA I ŚWIAT WSPÓŁCZESNY 

DOMINUJĄCE 

TEMATY 

GŁÓWNE CELE 

PRACY 

WYCHOWAWCZEJ 

REALIZACJI 

SPOSOBY 

UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

1. Zróżnicowanie 

regionalne Polski. 

2. Polska nasza 

Ojczyzna. 

3. Nasze symbole 

narodowe. 

4. Patron mojej 

szkoły – patriota 

Jan Paweł II. 

5. Język jako 

źródło 

komunikacji 

społeczeństwa. 

6. Historia               

i tradycje naszego 

narodu. 

7. Władze 

naszego państwa 

8. Problem 

ochrony 

środowiska         

w Polsce. 

9. Środki 

komunikacji 

masowej (radio, 

telewizja, prasa, 

książka). 

10. Człowiek     

w kulturze 

europejskiej. 

11. Zagrożenia 

współczesnego 

świata. 

*zapoznanie                      

z tradycjami, historią           

i legendami naszego 

narodu; 

*budzenie poczucia 

świadomości i dumy 

narodowej; 

*poznanie historii              

i zwiedzenie miejsc 

tradycji i kultury 

narodowej; 

*zapoznanie                     

z tradycjami i ze 

współczesnymi przejawami 

życia kulturalnego                    

w różnych regionach 

Polski; 

*budowanie postawy 

tolerancji dla odmienności 

narodowych, kulturalnych, 

wyznaniowych, rasowych i 

światopoglądowych; 

*kształcenie umiejętności 

dokonywania właściwego 

wyboru w korzystaniu ze 

środków masowej 

komunikacji; 

*kształtowanie 

świadomości zmienności 

etapów i kolei życia 

ludzkiego, 

*zapoznanie 

najgroźniejszymi 

chorobami 

cywilizacyjnymi, 

społecznymi i obszarami 

głodu, 

*uwrażliwienie na 

zagrożenie wobec postępu 

cywilizacyjnego; 

wycieczki 

krajoznawcze; 

wyjazdy do 

teatru, kina, 

muzeum, 

wykorzystanie 

środków 

audiowizualnych 

zajęcia i ścieżki 

edukacyjne; 

udział w 

uroczystościach 

państwowych; 

udział w akcjach 

charytatywnych 

 

Uczeń zna: 

patriotyczną postawę Jana 

Pawła II; 

tradycję i legendy 

naszego narodu; 

historię i miejsca tradycji 

oraz kultury narodowej; 

współczesną kulturę       w 

różnych regionach Polski; 

najgroźniejsze choroby 

współczesnej cywilizacji; 

Uczeń potrafi: 

być tolerancyjnym dla 

odmienności narodowych, 

kulturowych, rasowych, 

światopoglądowych; 

dokonywać właściwego 

wyboru w korzystaniu   ze 

środków masowej 

komunikacji; 

wykorzystywać 

informacje zawarte        w 

radiowych                    i 

telewizyjnych audycjach 

oświatowych; 

wybierać teksty 

informacyjne, 

popularnonaukowe          o 

tematyce społecznej; 

pomagać ludziom 

dotkniętych powodzią, 

głodem i innymi 

katastrofami; 

kształtować swoją 

wrażliwość na zagrożenia 

wobec postępu 

cywilizacyjnego               i 

technicznego; 

z świadomie i aktywnie 

uczestniczyć                   w 

rozmowach na różne 

tematy 

 

 
 
 
 
 

  



   
 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

Ewaluacja  Szkolnego Programu Wychowawczo -

Profilaktycznego 

 

1. W procesie ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego udział 

biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele. 

2. Monitoring i ewaluację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

przeprowadza powołany w tym celu zespól nauczycieli. 

3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczo-

Profilaktycznego może być modyfikowany w zależności od wniosków 

wynikających z monitoringu. 

4. Zmiany w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym zatwierdzane są na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

5. W procesie ewaluacji mogą być wykorzystane następujące metody 

zdobywania informacji: 

 obserwacja, 

 ankieta, 

 rozmowy indywidualne i wywiady, 

 analiza osiągnięć szkolnych, 

 analiza dokumentacji. 

 

 
 
 
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie zatwierdziła 29.09.2017 r. 

 

  

Przewodnicząca Rady Rodziców                                                                

 
 

 


