
Program Pracy Wychowawczej 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu 

 
I. Podstawy prawne. 

1. Konstytucja RP art.48ust. 1, art. 53 ust. 4, art. 54 ust.3, art. 70 ust.1 i 4 oraz art.72 ust .1 
2. Przepisy prawa międzynarodowego wynikające z : Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka i Konwencji o Prawach Dziecka. 
3.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 
4. Problemy wiodące w oświacie w województwie małopolskim. 
5. Wnioski i uchwały Rady Pedagogicznej, Rady rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
 

II. Zadania nauczycieli i wychowawców. 
1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: 
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia. 
Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, 
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, 
tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej, szacunku do pracy, dbać 
o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 
światopoglądów. 
2. Pierwotne i najważniejsze prawa posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców 
w dziedzinie wychowania, a zatem nie ponoszą wyłącznej i całkowitej 
odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze. Celem ogólnym 
wychowania jest wszechstronny rozwój wychowania ucznia. Oznacza to, że 
nauczyciele będą rozwijali osobowość ucznia wykorzystując przede wszystkim zajęcia 
edukacyjne. 
3. Nauczyciele dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie 
umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. 
Umożliwiają im poznanie świata w jego jedności i złożoności. Wspomagają ich 
samodzielność uczenia się i inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć. 
Rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywacje do dalszej edukacji. Jednym z 
ważniejszych zadań wychowawczych wspólnych dla wszystkich zajęć edukacyjnych 
jest to, aby nauczyciele wspomagali wzrastanie dzieci w klimacie miłości do rodziny, 
małej i wielkiej ojczyzny, aby we wspólnotach naturalnych uczyli się otwarcia i 
odpowiedzialności w coraz szerszych społecznościach ludzkich. 
4. Podstawa pracy wychowawcy klasowego są klasowe programy wychowawcze 
realizowane według określonego harmonogramu. 

 
III. Zadania wiodące szkoły. 

1. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia, uwzględniający jego podmiotowość, 
godność, wolność i niepowtarzalność, jego prawa i obowiązki we wszystkich 
wymiarach: intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, społecznym, estetycznym, 
moralnym i duchowym. 
2. Kształtowanie w świadomości ucznia życiowej użyteczności zarówno przedmiotów 
szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie oraz spójności wszystkich dziedzin 
wiedzy. 
3. Przygotowanie uczniów, by stawali się coraz bardziej samodzielni, dążyli przez 
rzetelna pracę i edukację do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych do 
 



odnalezienie własnego miejsca w świecie. 
4. Rozwijanie wrażliwości oraz dociekliwości poznawczej ukierunkowanej naprawdę, 
dobro i piękno. 
5. Przygotowanie uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 
wyborów i doskonalenia się. 
6. Podejmowania działań w zakresie chronienia młodzieży przed zagrożeniem nałogami 
i przestępczością nieletnich. 
7. Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 
przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w 
duchu kształtowania postaw patriotycznych, wzbogacanie doświadczeń o poznanie 
własnego dziedzictwa kulturowego. 
8. Kształtowanie u uczniów postaw dialogu, umiejętności słuchania innych, tolerancji i 
współdziałania. 
9. Wdrażanie w młodzieży nawyku przestrzegania norm kultury osobistej. 
 
I.ZNAJOMOŚC CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY 
1. Zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły. 
2. Wdrażanie do przestrzegania Statutu Szkoły i regulaminów w czasie zajęć 
edukacyjnych, pozalekcyjnych i na wycieczkach. 
 
II. KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIA I WSPIERANIE ICH ROZWOJU 
INTELEKTUALNEGO. 
1. Wychowanie sytuacyjne, czyli wykorzystanie różnych sytuacji szkolnych, 
środowiskowych do uczenia dzieci szacunku dla każdego człowieka: rodziców , 
nauczycieli , koleżanek; obiektywizm. 
2. Ukazanie uczniom mocnych i słabych stron ich osobowości – samoocena, 
obiektywizm. Zachęcanie do pracy nad sobą. 
3. Umacnianie w uczniach poczucia godności i wartości. 
4. Uczenie pokory wobec siebie. Wykorzystanie różnych momentów wychowawczych 
na ukazaniu wartości - dobro jednostki i dobro ogółu, odpowiedzialność za siebie i 
innych. 
5. Samowychowanie uczniów przez formowanie zdrowej ambicji, wytrwałości , 
uczciwości, odpowiedzialności, odwagi rzetelności w pracy. 
6. Zachęcanie do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań samodzielnie oraz 
poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych. 
7. Wdrażanie poprzez katechizację ogólnoludzkich wartości moralnych i etycznych. 
8. Kształtowanie kultury osobistej. Przywrócenie wartości słowom: proszę, dziękuję, 
przepraszam. 
9. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.1 
 
III.WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWOTNEGO UCZNIÓW. 
1. Ścisła współpraca z lekarzem rodzinnym i higienistką.2 
2. Systematyczna fluoryzacja.3 

                                                           
1
 Do pkt. II dodano podpunkt 9 w brzmieniu: Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach. Uchwała 

5/2012/2013 RP SP Nr 1 w Lubomierzu z dnia 25.10.2012 r. 
2
 W pkt. III zmieniono  podpunkt 1. Ścisła współpraca z lekarzem szkolnym i pielęgniarką i uzyskał on brzmienie: 

Ścisła współpraca z lekarzem rodzinnym i higienistką. Uchwała 5/2012/2013 RP SP Nr 1 w Lubomierzu z dnia 
25.10.2012 r. 



3. Organizowanie pogadanek z pielęgniarką na temat higieny osobistej, najczęściej 
występujących chorób, sposobu ich zapobiegania, umiejętności korzystania z 
pomocy pielęgniarki i lekarza. 
4. Objęcie programem profilaktycznym uczniów (badanie wad wzroku, słuchu itp.)4 
5. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej. 
6. Wyjazdy młodzieży szkolnej na basen. 
7. Troska o prawidłowe odżywianie uczniów ( zapoznanie ich z zasadami prawidłowego 
odżywiania; prowadzenie stołówki szkolnej). 
8. Zmiana obuwia, wietrzenie sal, zajęcia na świeżym powietrzu. 
9. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gazetki, apele, pogadanki. Ukazywanie 
skutków nałogów. 
10. Prowadzenie szkolnego koła PCK. 
11. Organizowanie Dni Sportu w szkole. 
12. Przeprowadzanie zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy. 
 
IV. PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. 
1. Przygotowanie do życia w rodzinie poprzez odpowiedni dobór tematyki godzin 
wychowawczych. 
2. Organizowanie spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca. 
3. Dzień Dziecka w szkole. 
4. Prowadzenie lekcji wdż.5 
 
V.PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE. 
1. Kultura bycia w różnych sytuacjach – język, ubiór, styl bycia. 
2. Wyboru do Samorządu Uczniowskiego i klasowego i wywiązywanie się z nałożonych 
obowiązków – przygotowaniem do pełnienia ról społecznych. 
3. Pro orientacje zawodowe – poznawanie przez uczniów pracy ludzi w różnych 
zawodach. 
4. Bezinteresowna pomoc uczniom słabszym i będącym w trudnych sytuacjach 
życiowych. 
5. Dbałość o dobro wspólne (sprzęt środki dydaktyczne, wyposażenie szkoły). 
6. Szacunek dla pracy innych – dbałość o porządek i estetykę w budynku szkoły i jej 
otoczeniu. 
 
VI. WPAJANIE SZACUNKU DLA POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PRZY 
JEDNOCZESNYM OTWARCIU SIĘ NA WARTOŚCI EUROPEJSKIE. 
1. Znajomość wśród dzieci symboli narodowych i wychowanie do ich poszanowania. 
2. Przybliżanie sylwetek wielkich Polaków poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, 
realizacje tematyki godzin wychowawczych. 
3. Organizowanie i udział w apelach i akademiach z okazji świąt narodowych. 
4. Prowadzenie gazetek szkolnych o tematyce historycznej, przypominających o 
ważnych wydarzeniach w historii naszego kraju. 

                                                                                                                                                                                     
3
 W pkt. III zmieniono  podpunkt 2. Systematyczna kontrola stanu uzębienia uczniów przez lekarza stomatologa 

i uzyskał on brzmienie: Systematyczna fluoryzacja. Uchwała 5/2012/2013 RP SP Nr 1 w Lubomierzu z dnia 
25.10.2012 r. 
4
 W pkt. III zmieniono  podpunkt 4. Organizowanie komputerowego badania wad postawy uczniów i uzyskał on 

brzmienie: Objęcie programem profilaktycznym uczniów(badanie wad wzroku, słuchu, itp.). Uchwała 
5/2012/2013 RP SP Nr 1 w Lubomierzu z dnia 25.10.2012 r. 
5
 Do pkt. IV dodano podpunkt 4 w brzmieniu: Prowadzenie lekcji wdż. Uchwała 5/2012/2013 RP SP Nr 1 w 

Lubomierzu z dnia 25.10.2012 r. 



5. Opieka nad grobami żołnierzy. 
6. Ukazywanie miejsca Polski w Europie, roli i zadań Unii Europejskiej. 
 
VII.SZACUNEK DLA „MAŁEJ OJCZYZNY”, KULTYWOWANIE TRADYCJI. 
1. Region w którym żyję – moja miejscowość, gmina , powiat, województwo, region: 
- dostarczanie uczniom informacji o ich „małej ojczyźnie” (zajęcia edukacyjne, 
wycieczki, konkursy, wystawy). 
- podtrzymywanie zwyczajów i tradycji przodków (organizowanie wróżb, zabaw 
andrzejkowych, jasełek, śpiewów kolęd, gwara, stroje). 
- uwrażliwienie na piękno rodzinnych stron w czasie wycieczek, w tematyce prac 
plastycznych, itp. 
- promowanie swojej miejscowości, jej walorów turystycznych, zdrowotnych i 
przyrodniczych (foldery, konkursy). 
2. Prowadzenie Kącika Regionalnego ( stroje, przedmioty używane przez naszych 
przodków) 
3. Prowadzenie Zespołu Regionalnego.6 
 
VIII.PROPAGOWANIE EKOLOGICZNYCH POSTAW I ZACHOWAŃ. 
1. Przeciwdziałanie zaśmiecaniu terenu, niszczeniu roślin, zabijaniu zwierząt w ramach 
zajęć edukacyjnych i podczas wycieczek. 
2. Udział młodzieży w akcji „Sprzątanie Świata”. 
3. Prace porządkowe na rzecz szkoły i środowiska. 
4. Zaznajamianie uczniów z roślinami i zwierzętami prawnie chronionymi, 
występującymi w najbliższej okolicy oraz w całej Polsce podczas realizowania zajęć 
edukacyjnych oraz wycieczek. 
5. Uprawa ozdobnych roślin doniczkowych, przez uczniów poszczególnych klas. 
6. Prowadzenie kącika przyrodniczego w salach lekcyjnych. 
7. Prowadzenie gazetek szkolnych o tematyce ekologicznej, której celem jest 
uświadamianie uczniom o wspólnej odpowiedzialności za naszą Ziemię. 
8. Zbieranie nakrętek.7 
9.Zbieranie baterii.8 
10. Wyjazdy na Zieloną Szkołę.9 
 
IX.WARTOŚC OBECNOŚCI KULTURY W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 
1. Wartość kultury w życiu ludzkim. Korzystanie z kina, teatru, muzeum, organizowanie 
wycieczek pieszych i autokarowych. 
2. Przygotowanie i udział w uroczystościach szkolnych okolicznościowych, 
patriotycznych, religijnych. 
3. Organizowanie spotkań młodzieży z interesującymi ludźmi kultury, osobami 
mogącymi służyć za wzorzec.10 

                                                           
6
 Do pkt. VII dodano podpunkt 3 w brzmieniu: Prowadzenie Zespołu Regionalnego. Uchwała nr 3/2009/2010 RP 

SP Nr 1 w Lubomierzu z dnia 4.11.2009 r. 
7
 Do pkt. VIII dodano podpunkt 8 w brzmieniu: Zbieranie nakrętek. Uchwała nr 5/2012/2013 RP SP Nr 1 w 

Lubomierzu z dnia 25.10.2012 r. 
8
 Do pkt. VIII dodano podpunkt 9 w brzmieniu: Zbieranie baterii . Uchwała nr 5/2012/2013 RP SP Nr 1 w 

Lubomierzu z dnia 25.10.2012 r. 
9
 Do pkt. VIII dodano podpunkt 10 w brzmieniu: Wyjazdy na Zieloną Szkołę. Uchwała nr 5/2012/2013 RP SP Nr 

1 w Lubomierzu z dnia 25.10.2012 r. 



 
X.KORZYSTANIE ZE ZDOBYCZY TECHNIKI I NAUKI.11 
1. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informatycznym poprzez wykorzystanie 
technologii informacyjnej i informatycznej w procesie dydaktycznym. 
2. Wdrażanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków komunikacji 
masowej. 
 
XI.WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. 
1. Zapoznanie dzieci z zasadami poruszania się na drogach – wycieczka na jezdnię 
uczniów kl. 0 – 3, naukę przechodzenia przez jezdnię. 
2. Poznanie znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego – kurs na kartę 
rowerową. 
3. Uświadamianie uczniom zagrożeń wywołanych przez wypadki drogowe i analiza ich 
przyczyn. 
4. Apele poświęcone przypominaniu zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. 
 
XII.WSPÓŁPRACA SZKOŁY :12 
-z rodzicami: 
1. Organizowanie spotkań w celu przypomnienia treści Statutu Szkoły. 
2. Zaangażowanie rodziców w przygotowania i uczestnictwa w ważnych 
uroczystościach i imprezach szkolnych. 
3. Pedagogizacja rodziców poświęcona tematom wynikającym z potrzeb szkoły. 
4. Organizacja zajęć otwartych dla rodziców. 
5. Włączanie rodziców do prac społeczno – użytecznych na terenie szkoły. 
 
-z Parafią: 
 
1. Organizowanie Święta Szkoły, przedstawianie patrona świętego Józefa jako wzoru 
osobowego człowieka. 
2. Tradycje i obrzędy chrześcijańskie okazją do przeżyć miłości, przyjaźni i piękna: 
- uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, 
- uroczysty Opłatek społeczności szkolnej, 
- kolędowanie przy Żłóbku, 
- uczestnictwo w Rekolekcjach Wielkopostnych. 
3. Przygotowywanie i udział w apelach i akademiach poświęconych tematyce religijnej. 
4. Rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań poprzez udział w Scholi i pracy 
ministrantów. 
5. Wycieczka dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych. 
 
-z Urzędem Gminy: 
1. Współorganizowanie Gorczańskich  Spotkań z Janem Pawłem II 
2. Udział w Turnieju Wsi 
3. Organizowanie zawodów sportowych: gry i zabawy ruchowe dla kl. III 
4. Organizowanie konkursu matematycznego dla kl. III SP. 

                                                                                                                                                                                     
10 Do pkt. IX dodano podpunkt 3 w brzmieniu: Organizowanie spotkań młodzieży z interesującymi ludźmi 

kultury, osobami mogącymi służyć za wzorzec. Uchwała nr 3/2009/2010 RP SP Nr 1 w Lubomierzu z dnia 
4.11.2009 r. 
11

 W całości dodano pkt. X. Uchwała nr 3/2009/2010 RP SP Nr 1 w Lubomierzu z dnia 4.11.2009 r 
12

 Zmieniono brzmienie pkt. XII. Uchwała nr 5/2012/2013 RP SP Nr 1 w Lubomierzu z dnia 25.10.2012 r. 



5. Współudział w projektach unijnych. 
 
-z innymi instytucjami: 
1. Ścisła współpraca z Policją, OSP w Lubomierzu, PPP, GPN. 
2. Współpraca z Fundacją Dzieci Afryki, włączanie do programu Adopcja Serca.  
 
 
Powyższy Program Pracy wychowawczej został utworzony przez nauczycieli przy udziale 
rodziców i uczniów. 

Uchwały: 
 
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu. 
Uchwala nr 3/2009/2010 z dnia 04.11.2009r. 
Zatwierdziła zmiany w Programie Pracy Wychowawczej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. św. Józefa w Lubomierzu. 
 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu. 
Uchwala nr 5/2012/2013 z dnia 25.10.2012r. 
Zatwierdziła zmiany w Programie Pracy Wychowawczej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. św. Józefa w Lubomierzu. 
 


