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„Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

/Jan Paweł II /

PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKÓŁw BORZĘCINIE
na rok szkolny 2011/2012
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Ogólne założenia planu wychowawczego
Koncepcja wychowania w Zespole Szkół w Borzęcinie uwzględnia  cele wychowania ujęte w Podstawie programowej, wartości i ideały

akceptowane przez wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wizje przyszłego absolwenta oraz jego możliwości.
Nadrzędnym celem wychowania jest „wszechstronny rozwój osobowy” uczniów wspomagany przez nauczycieli w sposób harmonijny we

wszystkich wymiarach.
W wychowaniu najważniejszy jest uczeń i jego droga rozwoju, dlatego postrzegany jest w kategorii podmiotowości, godności, wolności.

Program obejmuje następujące obszary pracy wychowawczej:
1. Rozwój intelektualny
2. Rozwój psychiczno- emocjonalny
3. Rozwój społeczny
4. Rozwój fizyczno- zdrowotny
5. Rozwój duchowy
6. Rozwój estetyczny

Osoby realizujące program wychowawczy poprzez działalność edukacyjną i wychowawczą wspomagają psychiczny, społeczny, zdrowotny,
moralny i duchowy rozwój osobowy ucznia.

W pracy wychowawczej należy dążyć do tego, aby uczniowie:

- znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
- rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, sprawiedliwości i piękna w świecie
- mieli świadomość i czuli potrzebę własnej edukacji na danym etapie
- poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych, by umieli odnaleźć własne miejsce w świecie
- kształtowali właściwy obraz własnej osoby
- rozwijali w  sobie umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów
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- umieli współdziałać w zespole klasowym, szkolnym
- przestrzegali zasad zdrowego stylu życia
- umieli dostrzec, że zdrowie i życie ludzkie jest najwyższą wartością
- dbali o środowisko naturalne Cele ogólne działań wychowawczych
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne,

środowisko rodzinne i kulturowe
- przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania
- umacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów
- przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych
- uczestniczenie w życiu środowiska lokalnego i regionalnego
- przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego państwa
- kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego
- kultywowanie tradycji związanych z patronem szkoły i jej historią
- tworzenie kultury dnia codziennego (język, estetyka, relacje z innymi)
- poszanowanie godności drugiego człowieka
- wyrabianie szacunku, współczucia i tolerancji dla osób niepełnosprawnych
- kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu

Metody pracy
- gry i zabawy
- dyskusje na forum grupy
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- scenki rodzajowe
- twórczość artystyczna dzieci
- pogadanki
- gry edukacyjne
- projektowanie dokumentów
- symulacje
- wycieczki tematyczne, turystyczno – krajoznawcze
- wycieczki rowerowe i ogniska integracyjne
- akcje środowiskowe
- spotkania z higienistką, policjantem oraz interesującymi osobami ze środowiska lokalnego

Formy pracy
- praca indywidualna
- praca grupowa
- praca zbiorowa

Plan wychowawczy zakłada, że absolwent Zespołu Szkół w Borzęcinie będzie:
- samodzielny- orientuje się  w otaczającym go świecie, korzysta z różnych źródeł wiedzy pragnąc ja poszerzyć
- otwarty- porozumiewa się przynajmniej w jednym języku obcym; dobrze współpracuje w grupie i umiejętnie komunikuje się z otoczeniem
- odpowiedzialny- potrafi przyznać się do błędów i gotów jest podnosić odpowiedzialność za swoje postępowanie; potrafi bronić własnego

zdania, przekonań. W swoim działaniu zwraca uwagę na bezpieczeństwo, dba o własne zdrowie, rozróżnia dobre i złe postępowanie
- tolerancyjny – szanuje poglądy i zdanie innych, nie ma uprzedzeń rasowych i religijnych; asertywny
- szanował przyrodę – postawa proekologiczna



5

- posiadał nawyk stałego uczenia się i doskonalenia
- świadomie korzystał z dóbr kultury, uczestniczył w życiu kulturalnym a nawet go tworzył
- miał szacunek do rodziny i jej tradycji
- kultywował tradycje narodowe
- respektował wartości ogólnoludzkie
- opierał swoje  życie na autorytetach i wartościach moralnych
- będzie przygotowany do pełnienia określonych ról w społeczeństwie

Klasy I –III Szkoły Podstawowej

Lp. Cele operacyjne Zadania Sposób realizacji Osoba
odpowiedzialna Termin

1

Integracja
środowiska
szkolnego,
klasowego i
rodzinnego

Rozpoznanie środowiska
rodzinnego
(diagnozowanie potrzeb)

Zajęcia integrujące zespół
klasowy

-Wybór rad klasowych
-Udział rad w spotkaniach z wychowawcą
-organizowanie uroczystości dla rodziców

-gry i zabawy integracyjne
-imprezy, wycieczki klasowe
-zajęcia wychowawcze prowadzone metodami
aktywizującymi

Wychowawca
Dyrekcja,
Nauczyciele

W ciągu
roku

Opracowanie
obowiązujących w klasie,
szkole i poza szkołą norm
i reguł zachowania –
regulamin klasy

-wybór samorządu
-ślubowanie klas pierwszych
-zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia
-organizowanie dyżurowania w klasie
-czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych
w szkole i poza szkołą
-wspólne zabawy między zajęciami

Wychowawca
Nauczyciele

Na
bieżąco
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2

Poznawanie norm
dobrego zachowania
i kształtowanie
właściwej postawy
wobec ludzi

Uczenie nawyków
dobrego zachowania
i porozumiewania się
z ludźmi – „Stop”
przemocy i agresji

Zapoznanie uczniów
z regulaminem
zachowywania się
w instytucjach
publicznych

-zwroty grzecznościowe w naszym życiu
-pogadanki, dyskusje z dziećmi
-zabawy tematyczne
-inscenizacje przygotowane  przez uczniów
-przykłady pozytywnych bohaterów literackich;
-gazetki

-organizowanie i udział w imprezach kulturalnych
-organizowanie konkursów i wystaw
-wycieczki do instytucji publicznych

Wychowawca
Nauczyciele

W ciągu
roku

3

Zachowanie
ostrożności
w kontaktach
z osobami
nieznajomymi

Nauka właściwych
zachowań w sytuacjach
zagrożenia

-gazetki okolicznościowe
-pogadanki

wychowawca

4

Poznawanie i
umacnianie tradycji i
tożsamości
narodowej

Poznanie i kultywowanie
tradycji szkoły,
miejscowości, regionu i
państwa

-zapoznanie z symbolami narodowymi
-poznanie patrona szkoły
-wycieczki do miejsc pamięci narodowej
-nauka słów i melodii hymnu szkoły
-udział w ważnych uroczystościach, apelach,
-spotkania z ciekawymi ludźmi
-kultywowanie tradycji związanych z regionem
-prace plastyczne uwzględniające motywy ludowe
-zapoznanie z legendami związanymi z miejscowością,
państwem

Wychowawca
dyrekcja,
nauczyciele

Cały rok

5 Ochrona środowiska Wyrabianie nawyków -udział w akcji „Sprzątanie świata” Wychowawca
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naturalnego związanych z ekologią.
Kształtowanie zachowań i
postaw proekologicznych

-organizowanie spacerów, wycieczek
-akcja dokarmiania ptaków

Nauczyciele

6
Odkrywanie swoich
uzdolnień,
możliwości i własnej
indywidualności

Stwarzanie sytuacji
sprzyjających podnoszeniu
wiary we własne siły i
możliwości.
Rozwijanie zainteresowań
czytelniczych,
Poznawanie literatury
dziecięcej

Podejmowanie działań
profilaktycznych

-realizacja indywidualnych projektów edukacyjnych,
badań, obserwacji zgodnie z zainteresowaniami uczniów
-stosowanie metod aktywizujących
-udział w konkursach klasowych, szkolnych i
pozaszkolnych.
-Systematyczne korzystanie z biblioteki szkolnej

-współpraca z logopedą i poradnią
-ciekawe formy pracy z uczniem zdolnym
-pomoc w nauce uczniom słabym przez zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze
-kształtowanie postawy samoakceptacji
-wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego

Wychowawca,
nauczyciele,
opiekun SU,
pracownicy PPP

bibliotekarz

W ciągu
roku

7
Promocja zdrowia i
bezpieczeństwa
swojego i innych.
Rozbudzanie
potrzeby niesienia
pomocy innym.

Opracowanie zasad
bezpiecznego poruszania
się.
Zapoznanie uczniów
z drogą ewakuacyjną
na wypadek zagrożenia
pożarowego

-spotkanie z policjantem
-pogadanka z wychowawcą
-projekcja filmów
-organizowanie wycieczek i nauka prawidłowego
przechodzenia przez jezdnię
-konkurs o ruchu drogowym
-przeprowadzenie ewakuacji uczniów z budynku
szkolnego

-spotkanie  z pielęgniarką
-organizowanie kącików czystości
-apele promujące zdrowy tryb życia
-imprezy sportowe

Policja,
wychowawca,
nauczyciele

Pielęgniarka,
wychowawca,
rodzice

Cały rok
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Dbanie o zdrowie swoje i
innych.
Prowadzenie zdrowego –
sportowego stylu życia
Włączanie uczniów w
różne akcje charytatywne
prowadzone na terenie
szkoły.

-zbiórka zakrętek dla osób niepełnosprawnych

8

Poznawanie swojej
wiary

Zapoznanie z zasadami
swojej wiary

-udział w rekolekcjach, jasełkach,
-pogadanki na temat tolerancji

Klasy IV- VI     Szkoły Podstawowej

Lp. Cele
operacyjne

Zadania Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin

1 Poznawanie siebie Stwarzanie sytuacji
sprzyjających podnoszeniu
wiary w siebie i swoje
możliwości.

-udział w zajęciach pozalekcyjnych
-udział w konkursach klasowych,
szkolnych i pozaszkolnych

Wychowawca
Nauczyciele
Opiekun SU

Cały rok
szkolny

2. Odkrywanie swoich
uzdolnień
i możliwości

Wyrażanie własnych emocji
i uczuć.
Organizowanie różnych form
ekspresji

-godziny wychowawcze, zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne
-pogadanki
-projekcje filmów
-analiza utworów literackich
i spektakli teatralnych

Dyrekcja,
Wychowawca
Nauczyciele

Wrzesień -
październik

diagnozowanie warunków życia
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3.
Zapewnienie równych
szans rozwoju wszystkim
uczniom

i nauki uczniów.

Kontrola indywidualnych
zaleceń lekarskich związanych
ze stanem zdrowia uczniów

-pogadanki

-diagnoza
Wychowawca
Nauczyciele
Kierownik                    i
opiekun świetlicy

Cały rok
szkolny

4. Kształtowanie postaw

Uczenie tolerancji i pomocy
innym.
Przygotowanie
do pełnienia ról
w rodzinie i społeczeństwie
Uczenie nawyków dobrego
zachowania się i
porozumiewania się.
„STOP przemocy i agresji”

-uroczystości klasowe i szkolne
z udziałem rodziców, zaproszonych
gości
-godziny wychowawcze
-lekcje przedmiotowe

Wychowawca
Nauczyciele Cały rok

szkolny

5. Integracja środowiska
szkolnego i klasowego

Opracowanie obowiązujących w
klasie, w szkole  i poza szkołą
norm  i reguł zachowania

-ustalenie wewnątrzklasowych
reguł zachowania
-zapoznanie z prawami i
obowiązkami uczniów,
regulaminem SU, Statutem Szkoły

Wychowawca
Nauczyciele

wrzesień

6. Rozwijanie zainteresowań Zagospodarowanie czasu
wolnego

-koła zainteresowań
-zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

Dyrekcja,
Wychowawca
Nauczyciele
Księża

Cały rok
szkolny
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7. Propagowanie zdrowego
stylu życia

Przekazanie wiedzy n/t troski
o własne zdrowie

Zdobywanie wiedzy na temat
dojrzewania

Zdobywanie informacji na temat
chorób społecznych.

Zdobywanie informacji n/t
higieny osobistej

-pogadanki
-prelekcje na lekcjach
wychowawczych

-spotkania z pielęgniarką, lekarzem

-omawianie stosownej literatury

-współpraca z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie

Wychowawca
Dyrekcja
Nauczyciele przedmiotu
Pielęgniarka

Cały rok
szkolny

8. Kształtowanie postaw
patriotycznych i
prospołecznych

Kształtowanie postaw
prospołecznych.

Gotowość do działalności na
rzecz społeczności szkolnej i
lokalnej

-aktywna praca w Samorządzie
Uczniowskim
-reprezentowanie szkoły podczas
uroczystości patriotyczno-
religijnych na terenie miejscowości
-udział w akcji ” Sprzątanie świata”
-udział w konkursach

Dyrekcja
Nauczyciele przedmiotu
Wychowawca
Opiekun SU

Cały rok
szkolny

9. Kształtowanie poczucia
wartości i godności

Kształtowanie postaw etycznych
i tworzenie hierarchii wartości.
Wyrabianie umiejętności
dokonywania wyborów.

-prelekcje
i pogadanki na temat tolerancji
-Inscenizacja, drama
-rekolekcje
-lekcje j. polskiego, historii,  religii
ukazujące wzorce osobowe
w literaturze i w świecie
współczesnym
-akcje charytatywne
-pomoc koleżeńska

Dyrekcja
Nauczyciele religii
i poszczególnych
przedmiotów
Wychowawca

Cały rok
szkolny
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-praktyki religijne
-wyjścia na wartościowe filmy,
wystawy i sztuki teatralne

10. Zapewnienie
bezpieczeństwa swojego i
innych w szkole i poza
szkołą

Dbanie o zdrowie swoje i
innych

-pogadanki z wychowawcą
-policjantem
-wycieczki
-filmy

Wychowawca,
nauczyciel, policjant

Cały rok
szkolny

Klasy I – III Publicznego Gimnazjum

Lp Cele operacyjne Zadania Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin
1. Poznawanie siebie.

Uczeń na tle klasy i
szkoły.

- poznawanie i uczenie się
porozumiewania ze sobą;
- uczenie się tolerancji
- kształtowanie właściwych
relacji interpersonalnych
w zespole klasowym;
- planowanie wycieczek,
ognisk, imprez klasowych;
- ankieta na temat oczekiwań
uczniów klas pierwszych
wobec gimnazjum;
- przydzielenie obowiązków
grupom klasowym;
- wspólne ustalanie ocen z
zachowania

- wybór samorządu szkolnego i
klasowego;
- rozmowy integracyjne w
zespołach klasowych;
organizowanie pomocy
koleżeńskiej

- przeprowadzenie ankiety

- poinformowanie uczniów o
warunkach i sposobie oraz

wychowawcy

wychowawcy klas I

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

wrzesień.

Wrzesień/
październik

wrzesień
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kryteriach oceniania zachowania
- dokumentacja ważnych
wydarzeń z życia szkoły;
rozpoznawanie warunków
życia i nauki

- kronika szkolna;
-strona internetowa szkoły
-facebook
- gazetki klasowe i tablice
szkolne;
- kontakty z poradnią PP;
- organizowanie pomocy
koleżeńskiej;
- organizowanie pomocy
materialnej;
- kontakty z rodzicami;
- ustalenie formy współpracy

Wychowawcy,
nauczyciele

w ciągu roku

- troska o ład i porządek
w szkole

- poszanowanie sprzętu,
budynku szkoły;
- hodowla roślin;
- gazetki;
- dekoracja klasy

Wychowawcy,
Opiekunowie pracowni,
Nauczyciele,
Pracownicy szkoły

nauczyciele

Cały rok

2. Poznawanie i
wdrażanie praw grupy
i jednostki.

- zapoznanie się
z regulaminami szkolnymi i
przestrzeganie ich;
- przeciwdziałanie przejawom
przemocy i agresji,
wulgaryzmom, aktom
wandalizmu,
--egzekwowanie naprawy,
ponoszenie konsekwencji za

- wdrażanie regulaminów
szkolnych;
- pogadanki, dyskusje;
- działalność samorządu
szkolnego;
- współpraca z policją;

wychowawcy
nauczyciele
samorząd uczniowski,
policja

w ciągu roku
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wyrządzone szkody;
- organizowanie grup pomocy
koleżeńskiej;
- dbanie o bezpieczeństwo
uczniów;

3. Uczestnictwo w życiu
szkoły.

- zapoznanie uczniów z
najważniejszymi dokumentami:
Statutem Szkoły;
- udział w demokratycznych
wyborach do samorządu
klasowego i SU;
- organizowanie spotkań z
ciekawymi ludźmi, będącymi
autorytetami dla uczniów:
kombatantami, poetami,
artystami regionalnymi;
- angażowanie uczniów
w organizację uroczystości
szkolnych;
- konkursy;
uczestniczenie w zajęciach kół
zainteresowań;
- współorganizowanie imprez i
uroczystości szkolnych ( Dzień
Edukacji Narodowej, Dzień
Niepodległości, Walentynki,
Dzień Wiosny );
- wyjazd do kina, teatru, galerii,
muzeum;
- udział w konkursach
szklonych;
- nabywanie właściwych

- udział młodzieży
w akademiach;
aktualizacja gazetek szkolnych;

nauczyciele
duchowni
wychowawcy
dyrektor szkoły

wg potrzeb

w ciągu roku
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zachowań w sytuacjach
zagrożenia (dyscyplina i
sprawność fizyczna np.
ewakuacja szkoły)

- ćwiczenia ewakuacyjne wg potrzeb

4. Kształtowanie
właściwej postawy
wobec patrona szkoły-
błogosławionego Jana
Pawła II

-poznawanie i wdrażanie
w życie nauczania naszego
wielkiego Polaka

- obchody kolejnych rocznic
nadania imienia

- „Dzień Papieski”
- konkursy papieskie, gazetki
szkolne i klasowe
-organizowanie wycieczek do
miejsc związanych z osobą Jana
Pawła II
-Święto Szkoły

Wychowawcy,
nauczyciele, katecheci

W ciągu roku

16. czerwca

5. Uczestnictwo w życiu
społecznym.

- angażowanie się w prace na
rzecz środowiska;

- poznawanie praw
obywatelskich i identyfikacja
z obowiązkami obywatela
Polaka i członka Unii
Europejskiej;
- uczestniczenie w imprezach
organizowanych przez GOK;
- współpraca z kościołem;

- udział w akcjach: „Sprzątanie
Świata”, „Dzień Ziemi” itp.
-sprzątanie grobów żołnierskich
i nauczycielskich
- zapoznanie i analiza treści
Konstytucji RP;
- śledzenie bieżących informacji
związanych z UE;

-współorganizowanie rekolekcji
parafialnych, pielgrzymek

wychowawcy
nauczyciele WOS

katecheci
wychowawcy

w ciągu roku

wg potrzeb

6. Kształtowanie
przynależności do
gminy, ojczyzny.

- identyfikacja uczniów ze
społecznością lokalną;
- promowanie jej w regionie;
- dostrzeganie walorów własnej
okolicy;

- spotkania z ciekawymi ludźmi;
- konkursy wiedzy o regionie;
- pogadanki, dyskusje;
- wycieczki regionalne;

wychowawcy
nauczyciele

wg potrzeb
w ciągu roku
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7. Rozwijanie postaw
patriotycznych
w oparciu o tożsamość
narodową.

- uczestnictwo uczniów
w różnych formach życia
kulturalnego;
- kultywowanie tradycji
narodowych;
- utrwalenie słów i melodii
hymnu państwowego;
- wyrabianie szacunku do
tradycji i symboli narodowych;
- znaczenie prawa w życiu
człowieka;
- rola autorytetów w życiu
człowieka;
- kształtowanie obywatela
Polaka Europejczyka
umiejącego zaplanować swoją
przyszłość;
- dbałość o miejsca pamięci
narodowej;

- udział w konkursach, apelach,
wycieczkach tematycznych,
pogadanki;

nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

nauczyciele muzyki,
wychowawcy, katecheci

w ciągu roku

8. Ukazywanie
sposobów właściwego
spędzania wolnego
czasu .

-preferowanie aktywności
ruchowej i umysłowej
-zalecanie czynnego
wypoczynku dla zdrowia i
rozwoju psychofizycznego
-przygotowanie do właściwego
korzystania ze środków
masowego przekazu

-spotkania z przedstawicielami
odpowiednich instytucji
-filmy edukacyjne
-pogadanki, dyskusje
- promocja ulubionego
czasopisma, interesującej
książki;

Wychowawcy,
nauczyciele

W ciągu roku
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9. Promocja zdrowego
stylu życia.

- rozpoznawanie
podstawowych zagrożeń dla
zdrowia;
- zdrowy tryb życia;
- właściwe zachowania wobec
uzależnień i nałogów;
- zapoznanie uczniów klas I-III
z zasadami udzielania
pierwszej pomocy;
- bezpieczeństwo w domu, w
szkole, miejscach publicznych;
- wskazywanie zgubnych dla
stylu życia skutków nudy;
- zapoznanie uczniów z
problemami ochrony
środowiska oraz
destruktywnym wpływem
działań człowieka;
- organizowanie wycieczek
krajoznawczych;

- pogadanki, dyskusje;
- spotkania z higienistką
szkolną, lekarzem;
- aktywne uczestniczenie
w lekcjach WF, zawodach
sportowych;

Wychowawcy,
nauczyciele
biologii, geografii i WF

w ciągu roku

10. Rozwijanie postaw
społecznych i
wolontariatu.

- kształtowanie postaw
społecznych i obywatelskich,
życzliwości i ofiarności;
-uczenie bezinteresownego
niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi;
- kształtowanie świadomości
obywatelskiej i poczucia
odpowiedzialności w pełnieniu
obowiązków;

- udział w akcjach społecznych i
sytuacjach kryzysowych
(powódź, pożar );
-wolontariat
-organizowanie i udział
w akcjach charytatywnych

wychowawcy
nauczyciele

wg potrzeb
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11. Przygotowanie do
pełnienia ról
społecznych oraz
właściwych wyborów
życiowych (szkoła,
zawód).

- poznanie siebie i tworzenie
własnego systemu wartości;
- ukazywanie roli rodziny w
życiu człowieka;
- obowiązki członków rodziny;
- zdobywanie wiedzy na temat
okresu dojrzewania;
- nabywanie umiejętności
rozpoznawania i okazywania
uczuć;
- uświadomienie wartości i
znaczenia rozwoju moralnego
w życiu człowieka ;
- nabywanie umiejętności i
odwagi szukania informacji o
własnym rozwoju
psychofizycznym;
- rozwijanie samoświadomości;
- preorientacja zawodowa;
- dostrzeganie ważności
wyboru zawodu i wartości
pracy w życiu człowieka;
- wybór szkoły i zawodu;

- pogadanki i prelekcje z
pielęgniarką środowiskową,
nauczycielem biologii na temat
dojrzewania;
- dyskusje;

- pogadanki i zapoznanie się
z ofertami szkół;
- udział w targach edukacyjnych
powiatu brzeskiego;

wychowawcy
dyrektor
nauczyciele biologii

w ciągu roku

12. Ukazywanie roli
rodziny w życiu
człowieka

-wskazywanie ważności praw
każdego członka rodziny;
-kształtowanie nawyków
odpowiedzialności w pełnieniu
obowiązków w rodzinie;
-autorytety rodzinne;
dostrzeganie wzorów
wychowania w rodzinie;

-pogadanki, dyskusje;
-ankiety

-nauczyciele,
wychowawcy, katecheci

W ciągu roku
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-miłość i i odpowiedzialność
podstawowymi czynnikami
dobrej i mądrej rodziny
-kształtowanie nawyków troski
o tradycje rodzinne

13. Nawiązanie i
rozwijanie współpracy
z rodzicami.

- angażowanie rodziców
w życie klasy i szkoły;
- bieżąca informacja
o postępach w nauce i
zachowaniu ucznia;
- konsultacje, spotkania
wychowawcy klasy z rodzicami
podczas wywiadówek;
- spotkania indywidualne
z rodzicami, rozmowy
telefoniczne, zawiadomienia
listowne w celu poznania i
ustalenia potrzeb opiekuńczo-
wychowawczych młodzieży;

-spotkanie z rodzicami, udział
w uroczystościach szkolnych;

wychowawcy w ciągu roku

Ewaluacja:
rozmowy, obserwacja, ankiety, samoocena, konkursy, gazetki ścienne, wycieczki, pogadanki, turnieje, przedstawienia, wystawy prac, kontrola
higieny, akcje środowiskowe i ekologiczne, apele i akademie, inscenizacje, prelekcje, kontrola wyników.

Opracowali :
Renata Sobota
Wanda Kózka

Teresa Boraca
ks. Czesław Paszyński
Beata Staśko
Dorota Lis


