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   Podstawowym celem programu wychowawczego Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu jest wszechstronny rozwój 

intelektualny, emocjonalny, fizyczny, społeczny i religijny ucznia. 

 W działaniach wychowawczych będziemy zmierzać, aby absolwent naszej szkoły był człowiekiem: 

� Szanującym wartości i zasady uniwersalne 

� Tolerancyjnym 

� Odpowiedzialnym 

� Świadomym swej tożsamości państwowej, narodowej i regionalnej 

� Patriotą dumnym ze swej Ojczyzny 

� Kulturalnym, znającym zasady dobrego zachowania 

� Dbającym o rozwój fizyczny i duchowy 

� Potrafiącym sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym 

� Człowiekiem, dla którego współczesne środki i metody komunikacji (komputer, Internet, języki obce) nie będą barierą na 

drodze edukacyjnej 
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Cele Forma realizacji Odpowiedzialny 

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 
1. Wdrażanie do samorządności 
2. Poszerzanie praw i obowiązków ucznia 
3. Budzenie szacunku dla dorobku 

kulturowego narodu, dla symboli 
narodowych. 

 
 
 
 

- ślubowanie klas I 
- udział w życiu społeczności klasowej i szkolnej (wybór opiekuna S.U., 

wybór samorządów klasowych i Rady U.) 
- organizacja dyżurów w klasach 
- wykonywanie gazetek szkolnych i klasowych 
- stworzenie kącika patrona szkoły 
- udział uczniów w konkursach na terenie szkoły : recytatorskich, 

plastycznych, czytelniczych i innych 
- udział w uroczystościach narodowych (inscenizacje, akademie itp.) 

z okazji 11 XI i 3 V oraz poświęcona ofiarom Katynia, 
- znajomość hymnu narodowego, hymnu szkoły, świąt państwowych i 

symboli narodowych, 
- całoroczna opieka uczniów Grobem Nieznanego Żołnierza na cmentarzu 
 

Wychowawcy 
 Opiekun S.U. 

Nauczyciele wyznaczeni 
do zorganizowania akademii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nauczyciel historii 

Przygotowanie do życia rodzinnego i społecznego 
1. Szacunek dla rodziców i osób starszych 

potrzebujących pomocy i 
niepełnosprawnych 

2. Wzmocnienie prawidłowych relacji 
w rodzinie i z innymi ludźmi 

3. Przygotowanie do okresu dojrzewania 

- organizacja uroczystości środowiskowych, oraz wspólne spotkania 
z rodzicami i dziadkami (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, 
Jasełka, Spotkanie Wigilijne, Pożegnanie klas VI, Koniec roku 
szkolnego, festyn rodzinny, WOŚP) 

- ogniska klasowe, wycieczki integracyjne 
- praca wychowawcza w oparciu o analizę tekstów i przykładów literackich 
- zabawy 
- kształtowanie umiejętności postawy nauczyciel-uczeń, uczeń-nauczyciel 
- realizacja tematyki rodzinnej na lekcjach „Wychowanie do życia w 
    rodzinie” 
-przygotowanie do dorosłości, udział w akcji „Między nami kobietkami” 

Wychowawcy klas, wszyscy 
nauczyciele w ramach ścieżek 

edukacyjnych i programów 
swoich przedmiotów 

Nauczyciele klas I-III, 
nauczyciele języka polskiego 

Nauczyciel przedmiotu 
„Wychowanie do życia 

w rodzinie” 

Współpraca z parafią 
1. Integrowanie ucznia z parafią - udział w konkursach biblijnych i plastycznych o tematyce religijnej 

- udział w nabożeństwach roku liturgicznego (różaniec, droga krzyżowa, 
roraty) 

- udział w rekolekcjach wielkopostnych 
- spotkania formacyjne scholii parafialnej 

Katecheci 
i wychowawcy klas II 
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- pielgrzymka dzieci pierwszo - komunijnych do Kalwarii i Wadowic, 
- pielgrzymka klas „0” do Ludźmierza 
- przeprowadzanie wspólnych akcji w celach charytatywnych 

 
wychowawcy klas „0” 

Współpraca z rodzicami 
1. Integrowanie rodziców ze społecznością 

szkolną 
2. Zapewnienie pomocy socjalno-bytowej 

uczniom z rodzin ubogich 
i patologicznych 

3. Zwracanie uwagi na uczniów mających 
trudności wychowawcze 

4. Zapewnienie uczniom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej oraz 
logopedycznej 

 
 

- omówienie w czasie spotkań z rodzicami tematyki godzin 
wychowawczych, wycieczek klasowych, szczegółowych warunków 
i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego 

- zapoznanie rodziców z zadaniami jakie mają pełnić jako Rada Rodziców 
- rozpoznanie trudnej sytuacji uczniów i organizowanie opieki pomocy 

materialnej (dożywanie, dopłata do  podręczników) 
- spotkania z rodzicami dzieci sprawiających trudności wychowawcze, 

z rodzin zagrożonych i patologicznych i mających dużą absencję 
- kierowanie uczniów do PPP Nowy Targ i GOPS w Czarnym Dunajcu, 
- udział uczniów z problemami z wymową w zajęciach logopedycznych, 
- udział uczniów z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi w 

zajęciach z pedagogiem szkolnym, 

Wychowawcy 
Dyrektor szkoły 
z-ca dyrektora 
Nauczyciele 

 
 
 
 
 

Pedagog 
psycholog 

Kształcenie nawyków gospodarności i oszczędności 
1. Kształtowanie postaw ekologicznych 

(uświadomienie potrzeb troski 
o ochronę środowiska naturalnego) 

2. Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za powierzone 
mienie szkolne 

- udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” 
- organizowanie konkursów ekologicznych 
- dbałość o pomoce naukowe, sprzęt sportowy i książki w bibliotece 
- przyzwyczajenie dzieci do odpowiedzialności i samodzielności: dyżury 

uczniów, dbałość o porządek i wystrój sali 
 

Organizator konkursu 
Wychowawcy klas 

Wszyscy nauczyciele 
 

Poznawanie dziedzictwa kulturowego w regionie 
1. Kształtowanie szacunku dla swojego 

regionu, kultury i tradycji ludowej 
- realizacja na lekcjach ścieżki - edukacja regionalna 
- udział w imprezach regionalnych: gwarowe konkursy regionalne, 

gromadzenie pamiątek, kultywowanie kultury i poezji regionu Podhala 

Nauczyciel przedmiotu 
„Ścieżka regionalna” 
Wszyscy nauczyciele 

Rozwój intelektualny dziecka 
1. Umiejętność samodzielnego 

zdobywania wiedzy i informacji, oraz 
przekazywania nich 

2. Samodzielne posługiwanie się 
narzędziami informacyjno medialnymi 

3. Rozwijanie zainteresowań 
4. Umiejętne korzystanie z dóbr kultury, 

takich jak kino, teatr itp. 

- udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych 
- stosowanie aktywizujących metod pracy 
- praca z uczniem zdolnym (rozwijanie zainteresowań i zamiłowania 

do czytelnictwa) 
- realizacja ścieżki czytelniczo – medialnej 
- prezentacja aktywności uczniów (gazetka, wyróżnienia, dyplomy) 
- pomoc uczniom z deficytami rozwojowymi (dostosowanie wymagań, 

współpraca z PPP, współpraca z rodzicami) 

Nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów, 

 nauczyciele prowadzący 
zajęcia wyrównawcze 

 
Nauczyciele organizujący 

wyjazd 
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 - stałe, systematyczne obserwowanie postępów w nauce i informowanie 
rodziców o postępach ucznia 

- prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz rewalidacyjnych 
- wyjazdy do kina, teatru 
- udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych 

Przeciwdziałanie przemocy w szkole 
1. Zapobieganie wandalizmowi i agresji 
2. program „Zero tolerancji” 
3. Wprowadzenie kontroli bezpiecznego 

zachowania uczniów poprzez 
monitoring w szkole i wokół szkoły 

- kształtowanie wśród uczniów umiejętności rozpoznawania i reagowania 
na przejawy agresji i wandalizmu 

- uwrażliwianie na kulturę bycia, języka, zachowania 
- indywidualne spotkania z rodzicami 
- wywiadówki, dni otwarte 
- ponoszenie odpowiedzialności za poniesione szkody 
- realizacja programu „Zero tolerancji dla przemocy”  
- wykorzystanie monitoringu do kontroli zachowań uczniów w celu 

zapobiegania wandalizmowi i agresji wśród uczniów 

Wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
 
 

dyrektor 
portier 

Zapobieganie wypadkom w szkole i poza szkołą 
1. Zapoznanie uczniów ze znakami 

drogowymi i przepisami 
2. Zaznajomienie z przepisami   BHP 
3. wyrabianie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo swoje i innych w szkole 
i poza szkołą 

4. Założenie monitoringu w szkole i na 
zewnątrz szkoły w celu kontrolowania 
bezpiecznego zachowania uczniów 

- wprowadzenie na zajęciach tematów dotyczących bezpiecznego 
poruszania się po drogach 

- zorganizowanie szkolenie i egzaminu na kartę rowerową 
- rozmowy pogadanki na lekcjach wychowawczych i innych przedmiotach 
- spotkania z policjantami w kl. 0-III, i w klasach IV – VI (karta rowerowa) 
- przestrzeganie zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw 
- wykorzystanie założonego monitoringu w szkole i wokół szkoły do    
zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, 
-  ciągłe monitorowanie wewnątrz i na zewnątrz szkoły zachowań uczniów, 
- zapobieganie przebywania na terenie szkoły osób , które mogłyby 

zagrażać bezpieczeństwu uczniów. 

Nauczyciele wf, 
zajęć praktycznych, 

wychowawcy 
 
 
 

dyrektor 
portier 

Równanie szans rozwojowych uczniów ze społeczności romskiej 
1. Pomoc uczniom w zakresie korzystania 

z podręczników i przyborów szkolnych 
w miarę dofinansowania przez 
administrację państwową 

2. Umożliwienie integracji ze 
społeczeństwem Czarnego Dunacja 

3. Współpraca szkoły z rodzicami 

- organizowanie podręczników i wyprawek szkolnych 
- kontynuacja Programu na rzecz społeczności romskiej, realizacja zgodnie 

z określonymi zadaniami w danym roku 
- stały kontakt z rodzicami (odwiedziny na osiedlu), pomoc 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, bytowych, kierowanie 
uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga szkolnego, 
logopedy, 

- zatrudnienie asystenta romskiego 

Dyrektor szkoły 
Wychowawcy 

Wychowawcy klas, w których 
znajdują się uczniowie 

romscy 
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Rozwój fizyczny i zdrowotny ucznia 
1. Dbałość o zdrowie własne i innych oraz 

kształtowanie właściwych nawyków 
higienicznych i żywieniowych 

2. Promocja zdrowego stylu życia 
3. Kształtowanie sprawności fizycznej, 

rozwijanie własnych predyspozycji 
sportowych 

- pogadanki 
- udział uczniów w zajęciach gimnastyki korekcyjnej 
- współpraca z higienistką szkolną, pielęgniarką środowiskową, 

stomatologiem, 
- zorganizowanie pogadanek, wprowadzanie tematów związanych 

z higieną osobistą 
- organizacja prelekcji na temat odpowiedniego odżywiania  dzieci w 

wieku szkolnym, 
- organizacja i udział uczniów w sportowych zawodach szkolnych 
- organizacja dnia sportu,  
- udział w zawodach międzyszkolnych, oraz organizowanych przez 

stowarzyszenia lokalne gminne i powiatowe, 
- organizacja i udział w wycieczkach szkolnych 

Wychowawcy, 
 nauczyciele w-f 
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Ewaluację Programu przeprowadził zespół: 
mgr Ewa Bielak z-ca dyrektora 
mgr inż. Gabriela Kojs - nauczyciel 
mgr Marek Skupień – nauczyciel 
mgr Urszula Kubik – nauczyciel 
mgr Urszula Bukowska - nauczyciel 
 
 
Program wychowawczy został: 

a) zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn. .............................. 

b) pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dn. ................................ 

c) pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dn. ........................... 

 


