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Misja SzkołyŚ  
„Bogacimy  si   zdobywaj c  wiedz   ogóln   oraz  umiej tno ć  rozumienia  i tworzenia   
uniwersalnego  j zyka  jakim  jest  muzykaą. Jeste my  szkoł   silnie  obecn   w rodowisku 
lokalnym, o szerokim  nurcie  działalno ci  edukacyjnej, harmonijnie  realizuj c   kształcenie  
ogólne i muzyczne, sprzyjaj c   artystycznemu  rozwojowi  osobowo ci, kształtuj c   postawy  
twórcze, poszukuj ce, wra liwe  na  pi kno, sztuk , estetyk , wiadomie  i  z ch ci   
korzystaj ce  z dóbr  kultury  i  je  współtworz ce.  
 
,,Nie tylko mózg dziecka chodzi do szkoły, ale ono całe” A. Kasprzak 
 
 

 
I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 
 

Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. (Dz. U. z 2004 Nr 256,poz. 2572                 
z pó niejszymi zmianami). 
Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. tekst jednolity  Dz. U z 2014r., poz. 191 
Rozporz dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r., w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, 
poz. 17). 
Rozporz dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014r.                   
w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych Dz. U. z 2014r.      
Poz. 1646 
Rozporz dzenie Ministra źdukacji Narodowej z dnia ń8 sierpnia 2Ńń5 r. w sprawie zakresu                
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu o wiaty działalno ci wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, Dz.U               
z 28 sierpnia 2015r. Poz. 1249. 
Rozporz dzenie Rozporz dzenie Ministra źdukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r.            
w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz. U. z 2015r. Poz. 1270. 

 
Dokumenty wewn trzne: 

 

Statut Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy. 
 

Przepisy poza o wiatowe: 
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz.483): 
Konwencja o prawach dziecka przyj ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
(Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527 z pó niejszymi zmianami): 
Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982r. o post powaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010r. Nr 33, poz. 178). 
Ustawa z dnia ń2 marca 2ŃŃ4r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2ŃŃ9r. Nr ń75  
poz. 1362). 
Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473). 
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29.Ń7.2ŃŃ5r. (Dz. U. Nr ń79, poz.ń485                   
z pó niejszymi zmianami w dniu 15 kwietnia 2011r Dz. U. z 2011r. Nr 105, poz. 614.). 
Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed nast pstwami u ywania tytoniu                      
i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z pó niejszymi zmianami z dnia              
8 kwietnia 2010r Dz. U. 2010r. Nr 81, poz. 529). 
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II. WST P 

 

Szkolny program wychowania obejmuje w szczególno ciŚ 
 Powinno ci wychowawcze b d ce wymiarem pracy edukacyjnej, ka dego nauczyciela, 

okre lone w ramach zada  ogólnych szkoły. 
 Powinno ci i tre ci wychowawcze wła ciwe dla poszczególnych zaj ć edukacyjnych. 
 Powinno ci wychowawców klasy. 
 Wychowawcze tre ci zawarte w statucie szkoły. 
 Harmonogram działa  dora nych i okoliczno ciowych. 
 Istniej ce lub tworzone  zwyczaje i obyczaje szkolne. 
 Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami. 
 Zasady współpracy wychowawczej z samorz dami. 
 Cele wychowawcze szkolnego samorz du uczniowskiego. 
 
 

III. ZAŁO ENIA OżÓLNE PROżRAMU WYCHOWAWCZEżO 

 
,,Realizacja programu wychowawczego może być porównywana do pracy nie tyle rzeźbiarza 
urabiającego bezkształtny, żywy marmur według własnych lub narzuconych koncepcji, ale do 
ogrodnika pochylającego się z szacunkiem nad kwiatem, któremu pomaga w rozwoju”  

                                                                                                                               Wanda Papis 
 

 

Podejmowane w szkole działania wychowawcze b d  tylko wtedy skuteczne, gdy b d  
realizowane na ka dym szczeblu pracy pedagogicznej. Wychowawc  jest ka dy nauczyciel, 
niezale nie od tego, czy pełni formalnie funkcje wychowawcy. Skuteczna praca wychowawcy nie 
jest jednak mo liwa bez aktywnego udziału rodziców i przyniesie efekty dopiero przy współpracy 
szkoły i domu rodzinnego. Istotne jest ponadto aktywne uczestnictwo samych uczniów w realizacji 
podejmowanych działa  wychowawczych. Spójno ć poszczególnych, teoretycznych i praktycznych 
poczyna  wychowawczych wymaga, aby nie było mi dzy nimi sprzeczno ci oraz by nie 
wykluczały si  one wzajemnie. 

Niniejszym program wychowawczy ma na celu ujednolicenie oddziaływa  wychowawczych 
nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Konsekwencja w podejmowanych działa  a tak e 
akceptacja przez uczniów i ich rodziców jest niezb dnym warunkiem powodzenia pracy 
wychowawczej. 
 

IV. ADRESACI PROGRAMU 

 
Adresatami Programu Wychowawczego ZSMuz w Legnicy s  wszyscy uczniowie OSM I i II st.              
i  SM I i II st., oraz  rodzice i  nauczyciele. 
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V. TERMIN REALIZACJI 
 
Program b dzie realizowany w roku szkolnym 2015/2016. 
 

VI. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 
Ogólnym celem wychowania, realizowanych przez szkoł , jest wszechstronny rozwój 

osobowy uczniów. Poci ga to za sob  postrzeganie  uczniów w kategoriach podmiotowo ci, 
godno ci, wolno ci, niepowtarzalno ci, a tak e konkretnych praw i obowi zków. Wszechstronno ć 
rozwoju oznacza, e nauczyciele winni wspomagać w działalno ci edukacyjnej rozwój osobowy 
ucznia we wszystkich wymiarach, ze szczególnym uwzgl dnieniem nauczanego przedmiotu. Idzie 
za tym konieczno ć okre lenia celów wychowania w rozbiciu na nast puj ce wymiary rozwoju 
osobowego człowieka. 
 
 
1. Cele główneŚ 

1) otwieranie si  na twórczo ć 
2) otwieranie si  na dobro, prawd  
3) otwieranie si  na pi kno, sprawiedliwo ć 
4) poszukiwanie wzniosłych ideałów. 

 
2. Cele szczegółoweŚ 

1) wychowanie do kultury 
2) wychowanie religijne 
3) wychowanie do wzrastania moralnego 
4) wychowanie do rozwoju intelektualnego 
5) wychowanie społeczno-patriotyczne 
6) wychowanie do zdrowia fizycznego i psychologicznego 
7) wychowanie artystyczne 
8) wychowanie ekologiczne. 

 
Ad.2.1) Wychowanie do kultury 

 poznawanie dorobku kultury przez dorobek najbli szego rodowiska (mała ojczyzna), 
wychowanie w duchu poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, jednoczesne 
otwieranie si  na warto ci kultur źuropy i wiata 

 poznawanie kultury w poszczególnych dziedzinachŚ muzyki, literatury, j zyka, malarstwa, 
plastyki, teatru, kina  

 wdra anie do poszanowania kultury i jej rozwoju z uwzgl dnieniem poszanowania prawa 
autorskiego 

 kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania w yciu rodzinnym w relacjach                   
z przeło onym, w gronie rówie ników 

 wdra anie do twórczego uczestniczenia w kulturze, poznawanie zasad wyst powania 
publicznego oraz ubioru i zachowania 

 uruchomienie motywacji wewn trznej w zakresie uczestnictwa w yciu muzycznym 
 stwarzanie sytuacji motywacyjnych 
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 promowanie zdolno ci twórczych, rozwijanie pasji artystycznej 
 rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowa  
 zwi kszanie wra liwo ci artystycznej  
 umo liwianie prze ywania do wiadcze  osobistych. 

 
Ad.2.2) Wychowanie religijne 

 poznawanie zasad wiary 
 pomoc uczniom w dostrzeganiu integralno ci kultury polskiej i wiatowej, z religi  
 tolerancja dla wyznawców innych religii. 

 
Ad.2.3) Wychowanie do wzrastania moralnego 

 pomagać w formowaniu si  osobowo ci uczniów 
 wychowywać w kategoriach „być”, a nie tylko „mieć” 
 kształtować postawy bliskie ideałom 
 rozwijać waloryŚ pracowito ci, rzetelno ci, wytrwało ci 
 kształtować odpowiedzialno ć za wykonywanie obowi zków 
 wyrabiać cierpliwo ć, uczynno ć, odwag  
 wdra ać do wiadomego posłusze stwa, samodyscypliny 
 skłanianie uczniów do czynienia dobra 
 wdra anie do systematycznego rozwijania swoich umiej tnosci 
 przekazywanie wiedzy dotycz cej radzenia sobie ze stresem 
 kształtować umiej tno ć rozró niania dobra i zła 
 wdra ać uczniów do zachowa  zgodnie z prawd  (prawe post powanie) 
 wpływać na poszanowanie mienia szkolnego 
 kształcenie u ucznia wiadomo ci konsekwencji wynikaj cych z jego działa  
 kształtować poczucie odpowiedzialno ci za młodszych członków społeczno ci szkolnej. 

 
Ad.2.4) Wychowanie do rozwoju intelektualnego 

 przekazywanie uczniom wiedzy na temat gry na instrumencie, operowania aparatem gry 
 wdra anie do dyscypliny w pracy (umysłowej), ładu, porz dku 
 wdra anie do ustawicznego doskonalenia organizacji pracy 
 budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia si  (zdrowej rywalizacji) 
 kształcenie w zakresie czytania nut ze zrozumieniem 
 wskazywanie sposobów wykorzystywania wiedzy ogólnomuzycznej oraz nabytych 

umiej tno ci 
 wdra anie do wykorzystywania nowoczesnych technologii 
 stosowanie strategii  motywacyjnej w ocenianiu 
 wdra anie do poszukiwania prawdy 
 przygotowanie ucznia do kontynuowania nauki 
 kształcenie umiej tno ci samooceny w zakresie podejmowanych działa  i pracy własnej 
 przezwyci anie lenistwa (my lowego) 
 uczenie budowania wiedzy, wyja nienie ró nic mi dzy wiedz  a informacj . 

 
Ad.2.5) Wychowanie społeczno-patriotyczne 

 podnoszenie autorytetu rodziny 
 pomoc rodzinie w wychowaniu 
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 rozwijanie samodzielno ci uczniowskiej 
 nacisk na rozwój współpracy pomi dzy nauczycielem i uczniem oraz pomi dzy uczniami           

w konte cie okre lania pozytywnych cech twórczo ci artystycznej, akceptowaniu 
wskazówek odno nie dalszej pracy, omawianiu mocnych i słabych stron wykonania 

 umiej tno ć nawi zywania kontaktów mi dzyludzkich 
 kształtowanie umiej tno ci działania zbiorowego, integrowania si  w zespole 
 kształtować umiej tno ć utrzymywania warto ciowych, przyjaznych i gł bokich kontaktów 

z innymi lud mi, które oparte s  na zaufaniu 
 poznawanie historii szkoły i jej osi gni ć 
 uwra liwianie na dzieje i tradycje naszego narodu 
 rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialno ci za swoje działania i aktywnej postawy           

w yciu społecznym i muzycznym 
 wdra anie do aktywnego uczestnictwa w obchodach wi t pa stwowych, narodowych                

i religijnych. 
 
Ad.2.6) Wychowanie do zdrowia fizycznego i psychicznego 

 poznanie zasad zdrowego trybu ycia 
 racjonalne zasady ywienia i płyn ce st d korzy ci (u wiadomienie) 
 uczenie zasad higieny osobistej 
 kształcenie dobrych nawyków w zakresie organizacji pracy własnej 
 zagro enia wieku  młodzie czego (u wiadomienie zagro e  - u ywki) 
 sprawno ć fizyczna, niezb dna w wykonywaniu zawodu muzyka 
 przestrzeganie zasad BHP za zaj ciach edukacyjnych 
 zasady bezpiecze stwa ruchu drogowego 
 kształtowanie nawyków i umiej tno ci wykorzystywania wolnego czasu i rekreacji                   

w kulturalny sposób 
 umiej tno ć opanowywania emocji i łagodzenia stresów  
 kształtować umiej tno ć opanowywania ekspresji własnych uczuć i  emocji oraz rozumnego 

dostosowania si  do otoczenia 
 kształtowanie atmosfery yczliwo ci 
 wdra anie uczniów do samooceny. 

 
Ad.2.7) Wychowanie artystyczne 

 ukazywanie uczniom pi kna 
 wskazywanie w jaki sposób ucze  buduje poczucie własnej warto ci jako młody artysta 
 kształtowanie umiej tno ci dostrzegania pi kna w szkole, w rodowisku (bli szym                    

i dalszym), w wiecie 
 wyrabianie szacunku dla pi kna ze szczególnym naciskiem na budowanie umiej tno ci 

docenienia własnej pracy artystycznej, okre leniem mocnych i słabych stron wykonania  
 wdra anie uczniów do dbania o estetyk  zachowa , ubioru, troski o pi kno klasy, szkoły - 

kształtowanie poczucia i smaku estetycznego 
 zach canie do publicznego prezentowania swoich dokona  

 
Ad.2.8) Wychowanie ekologiczne 

 wpajanie podstawowych zasad zachowania si  
 uczenie kultury ekologicznej wobec rodowiska 
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 kształtowanie szacunku dla rodowiska naturalnego i troski o ziemi  
 u wiadamianie całej społeczno ci szkolnej potrzeby troski o ochron  rodowiska 

naturalnego 
 pobudzenie do refleksji na temat ycia naszej planety - Ziemi. 

 

VII. ZADANIA UCZESTNIKÓW PROCESU WYCHOWAWCZEGO 
REALIZOWANEżO PRZEZ SZKOŁ . 

 
Skuteczno ć oddziaływa  wychowawczych w najwi kszym stopniu zale y od tego, czy 

b d  one realizowane w sposób spójny przez wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. 
Wynika z tego konieczno ć precyzyjnego okre lenia zada , jakie powinni oni realizować w 
procesie dydaktycznym szkoły. Poni ej przedstawione zostały zadania, których systematyczna 
realizacja stwarza realn  mo liwo ć osi gni cia sukcesu w pracy wychowawczej prowadzonej 
przez szkoł . 

 
 

1 .  R A D A P E D A G O G I C Z N A  
 

1) diagnozuje sytuacj  wychowawcz  w szkole 
2) proponuje działania strategiczne 
3) proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy dydaktycznej, wychowawczej                      

i opieku czej 
4) inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programów wychowawczych 
5) ocenia stan wychowania i dydaktyki w szkole 
6) prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływa  wychowawczych. 

 
 

2 .  D Y R E K T O R  S Z K O Ł Y  
 

1) nadzoruje i kontroluje prac  wychowawcz  w szkole 
2) współpracuje ze wszystkimi podmiotami pedagogicznymi w szkole 
3) kontroluje przestrzeganie Statutu Szkoły 
4) diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły 
5) współpracuje z Samorz dem Uczniowskim w rozwi zywaniu konfliktów dotycz cych 

spraw uczniów i  nauczycieli 
6) współpracuje ze Rad  Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla 

uczniów 
7) podejmuje decyzje o zatrudnieniu osób wspomagaj cych program wychowawczy 

szkoły (pedagoga, psychologa) 
8) wspomaga rozwój kompetencji nauczycieli i pracowników w zakresie wychowania, 

opieki i profilaktyki. 
 
 

3. RADA RODZICÓW  
 

1) ocenia materialne i organizacyjne warunki pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły 
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2) jest ł cznikiem  pracy szkoły ze rodowiskiem 
3) współpracuje z Rada Pedagogiczn  i Samorz dem Uczniowskim. 

 
 

4. RODZICE 
 

1) współpracuj  z wychowawcami klasy i nauczycielami przedmiotów 
ogólnokształc cych i muzycznych, w tym w zakresie działa  wychowawczych, 
opieku czych, zdrowotnych 

2) klasowe Rady Rodziców reprezentuj  opinie wszystkich rodziców w Radzie Rodziców 
3) uczestnicz  w ankietach i sonda ach 
4) pomagaj  w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych 
5) wspieraj  działania innowacyjne szkoły poprzez własn  prac  i pomoc materialn . 

 
 

5. SAMORZ D UCZNIOWSKI 
 

1) reprezentuje cał  społeczno ć uczniowsk  i ka dego ucznia indywidualnie 
2) współpracuje z dyrekcj  szkoły, nauczycielami, administracj  szkoln , 

poszczególnymi klasami, rodzicami i rodowiskiem lokalnym 
3) broni praw i godno ci uczniów, rozwi zuje ich problemy 
4) uczy zachowa  dotycz cych bezpiecze stwa, dbało ci o zdrowie fizyczne i psychiczne 
5) uczy postaw obywatelskich, rozwija cechy i umiej tno ci przywódcze 
6) uczy planowania i osi gania zało onych celów 
7) organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne 
8) redaguje gazetki szkolne, reklamuje imprezy szkolne 
9) podejmuje akcje na rzecz pomocy kolegom, dzieciom z domów dziecka czy osobom 

potrzebuj cym. 
 
 

6. WYCHOWAWCA KLASY 
 

1) identyfikuje ucznia ze szkoł  
2) otacza indywidualn  opiek  ka dego ucznia 
3) ustala tre ci i formy zaj ć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy 
4) zapoznaje uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i wszystkimi regulaminami 

obowi zuj cymi w szkole 
5) rozpoznaje rodowisko pozaszkolne ucznia i „wewn trzne ycie” klasy 
6) diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów 
7) wspólnie z rodzicami, psychologiem szkolnym tworzy plan wychowawczy w powierzonej 

mu klasie 
8) jest rzecznikiem praw ucznia i przyjacielem młodzie y 
9) zapoznaje uczniów z tradycjami szkoły 
10) kontroluje  realizacj  zada  i podj tych zobowi za  klasy 
11) wspólnie z Rad  Rodziców planuje imprezy klasowe, wycieczki, biwaki, formy pracy 

pozalekcyjnej 
12) diagnozuje stan zagro enia, uzale nienia i ustala realizacj  programów profilaktycznych          

z psychologiem i  dyrektorem 
13) stwarza warunki do samorealizacji ucznia 
14) współpracuje z nauczycielami danego zespołu klasowego 
15) wspólnie z rodzicami dba o dobro, rozwój intelektualny i moralny ucznia 
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16) omawia z uczniem ocen  z zachowania 
17) poszerza swoje kompetencje w formach doskonalenia zawodowego w zakresie 

wychowania, opieki i profilaktyki uzale nie . 
 
 

7. NAUCZYCIELE 
 

1) współpracuj  z wychowawc  klasy w realizacji zada  wychowawczych szkoły i klasy 
2) informuj  wychowawc  klasy o wszystkich problemach uczniów zwi zanych z post pami                    

w nauce i zachowaniu 
3) uczestnicz  w imprezach organizowanych przez dana klas , bli ej poznaj  uczniów 
4) wspieraj  prac  uzdolnionych z danego przedmiotu, przygotowuj  do konkursów i 

olimpiad, w oparciu o Program Pracy z Uczniem Zdolnym i system zaj ć pozalekcyjnych  
5) prowadz  konsultacje dla uczniów i rodziców 
6) udzielaj  pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie poprzez szkolny system zaj ć 

wyrównawczych 
7) poszerza swoje kompetencje w formach doskonalenia zawodowego w zakresie 

wychowania, opieki i profilaktyki uzale nie . 
 

 

 
8. PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

1) wspomaga prac  wychowawcy klasy 
2) diagnozuje rodowisko wychowawcze 
3) analizuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły 
4) prowadzi zaj cia integracyjno – adaptacyjne 
5) prowadzi programy profilaktyczne w zakresu wychowania zdrowotnego i profilaktyki 

uzale nie  
6) uczestniczy w imprezach szkolnych,  
7) współpracuje z rodzicami wszystkich uczniów wymagaj cych szczególnej troski 

wychowawczej, 
8) monitoruje wa no ć opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej dzieci z zaleceniami 

dostosowania wymaga  edukacyjnych i warunków sprawdzianów i egzaminów 
zewn trznych, 

9) prowadzi zaj cia terapeutyczne dla uczniów, którzy potrzebuj  takiej formy pomocy, 
10) prowadzi wst pn  diagnoz  uczniów z trudno ciami szkolnymi, 
11) pomaga uczniom w planowaniu rozwoju i kariery zawodowej, 
12) organizuje spotkania z lekarzami i specjalistami z ró nych dziedzin wspomagania rozwoju 

uczniów np. z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pracownikami 
słu by zdrowia. 

 
9. PRACOWNICY SZKOŁY 

 

1) reaguj  na przejawy niewła ciwego zachowania si  uczniów na terenie szkołyś 
2) czuwaj  nad wła ciwym sp dzaniem przerw przez uczniów; 
3) przekazuj  pozytywne i negatywne uwagi o uczniach wychowawcy, b d  one 

uwzgl dnione przy wystawianiu ocen z zachowaniaś 
4) reaguj  na obecno ć w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzaj  lub mog  

stwarzać zagro enie dla uczniów. 
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VIII. DZIAŁANIA WSPOMAżAJ CE PROCES WYCHOWANIA 

 

Wychowanie ucznia w szkole jest efektem  pracy wychowawczej wszystkich nauczycieli, 
jak równie  wszystkich pracowników szkoły. Poniewa  proces wychowawczy jest bardzo zło ony i 
wymaga szerokiej wiedzy w wielu dziedzinach, proponuje si  ka demu uczestnikowi tego procesu 
poło enie szczególnego nacisku na te dziedziny oddziaływa  wychowawczych, które w zwi zku z 
jego kwalifikacjami, daj  gwarancj  osi gni cia mo liwie najlepszych efektów. Oczywi cie nie 
mo e to oznaczać całkowitego zaniechania pracy wychowawczej w innych jej wymiarach ani 
negowaniu takiej pracy realizowanej przez innych uczestników procesu wychowawczego. 
Oddziaływania te powinny być realizowane na ka dym etapie pracy szkoły, nie tylko podczas 
godzin wychowawczych, ale równie  podczas innych lekcji, wycieczek turystycznych, 
przedmiotowych, zaj ć pozalekcyjnych, koncertów dla społeczno ci lokalnej. Szczególnym 
rodzajem działalno ci wychowawczej s  organizowane w szkole konkursy, turnieje, olimpiady 
pozwalaj ce młodzie y ukazać własn  osobowo ć. Dlatego tez w naszym programie przedstawiamy 
mo liwe formy oddziaływa  wychowawczych, w ród których ka dy pracownik szkoły mo e 
znale ć tre ci, w przekazywaniu których nie napotka adnych problemów. 

 

Przykładowe formy podtrzymywania i rozwijania tradycji i obyczajów z Zespole Szkół 
Muzycznych w Legnicy: 

 pasowanie na ucznia 
 wi ta pa stwowe 
 Dzie  źdukacji Narodowej 
 Andrzejki 
 Wigilia szkolna 
 Walentynki 
 Dzie  Kobiet 
 imprezy wewn trzszkolne 
 półmetek 
 Studniówka 
 wyjazdy do filharmonii, opery, teatru 
 koncerty wewn trzszkolne 
 akcje charytatywne 
 Dni Otwarte szkoły 
 po egnanie absolwentów. 

Ponadto: 
 zaj cia pozalekcyjne (zaj cia przedmiotowe, koło Caritas, zespoły muzyczne) 
 współpraca z Domem Dziecka, wietlic  terapeutyczn , Domem Samotnej Matki 
 współpraca z Młodzie owym Centrum Kultury, Legnickim Centrum Kultury, Muzem Miedzi 

w Legnicy, Teatrem im. H.Modrzejewskiej w Legnicy, żaleri  Sztuki 
 współpraca z lokalnymi mediami 
 współpraca z MOPS-em 
 plany pracy samorz du uczniowskiego 
 plan pracy psychologa szkolnego 
 plan pracy wychowawczej dla poszczególnych oddziałów 
 plan pracy wietlicy szkolnej 
 plan pracy biblioteki. 
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1. EDUKACJA PROZDROWOTNA 
 

1) Propagowanie higieny osobistej poprzez: 
a) omawianie zasad piel gnacji skóry oraz u wiadamianie konieczno ci  zachowania czysto ci 

ciała 
b)  eksponowanie wpływu hałasu na ycie człowieka 
c) eksponowanie problemu szkodliwo ci nadmiernego nasłonecznienia 

2) Wyja nianie zasad bezpiecze stwa w ró nych warunkach a tak e zasad udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom wypadków: 

a) propagowanie przepisów bezpiecze stwa w domu, w szkole, miejscu publicznymś        
potrzeby w zakresie bezpiecze stwa dzieci, osób starszych  i niepełnosprawnych 

b) u wiadamianie ryzyka zwi zanego z ró nymi rodzajami aktywno ci  i  sytuacjami 
yciowymi, jego  ocena i odpowiedzialno ć za jego podejmowanie 

c) zasady udzielania pierwszej pomocy w najcz stszych przypadkach zagro enia ycia 
d) wzywanie   pomocy w  nagłych wypadkachś zachowanie w sytuacjach katastrof 

3) ywno ć i ywienieŚ 
a) skład a rodzaj  wykonywanej pracy 
b) higiena ywno ci, układanie jadłospisów, ich ró nice ze wzgl du na  kultur , stan 

zdrowienia produkcji i przechowywania ywno ci, prawa konsumenta, reklama ywno ci 
c) przeciwdziałanie zaburzeniom od ywiania 

4) Aktywno ć ruchowa i umysłowaŚ 
a) wyja nianie, jakie znaczenie ma aktywno ć fizyczna w ró nych okresach ycia  
b) i stanach zdrowia 
c) wyja nianie wpływu ćwicze  fizycznych na funkcjonowanie organizmu 
d) znaczenie form wypoczynku biernego i czynnego 
e) higiena pracy umysłowej i snu 
f) problemy osób niepełnosprawnych i ich potrzeby 

5) Zachowania sprzyjaj ce i zagra aj ce zdrowiu- podejmowanie odpowiedzialnych wyborów: 
korzystanie z pomocy słu by zdrowia. 
6) Poczucie własnej warto ci, samoocena, dawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywno ć. 
7) Przyczyny i skutki u ywania m.in. rodków psychoaktywnych, formy pomocy dla osób 
eksperymentuj cych i uzale nionychŚ sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
 
 

2. EDUKACJA  PRORODZINNA 
 

1) U wiadamianie podstawowych funkcji rodziny z podkre leniem miejsca dziecka w 
rodzinie. 

2) Ingerowanie w ycie dziecka zanim narosn  problemy. 
3) Przekaz warto ci i tradycji w rodzinie, znaczenie wspólnego wi towania i sp dzania 

wolnego czasu. 
4) Znaczenie wi zi rodzinnych, zwi zki uczuciowe i ich rozwi zywanie. 
5) Macierzy stwo i ojcostwo - u wiadamianie przyj tej na siebie odpowiedzialno ci. 
6) Identyfikacja z własn  płci . Akceptacja i szacunek dla ciała. 
7) U wiadamianie zmian fizycznych i psychicznych okresu dojrzewania. Zró nicowanie, 

indywidualne tempo rozwoju. 
8) Prawo człowieka do intymno ci i ochrona tego prawaŚ postawy asertywne. 
9) Istota kole e stwa i przyja ni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, 

współpraca, empatia. 
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10) Odpowiedzialno ć za własny rozwój - samowychowanie. 
11) Wspomaganie rodziny w jej zadaniach wychowawczych w zakresie wprowadzania 

ucznia w kontakty społeczne rozwijanie wiedzy i umiej tno ci ucznia. 
12) Pomoc w uzyskaniu przez ucznia orientacji etycznej i hierarchizacji warto ci. 
13) Personalizacja ycia w rodzinie, grupie kole e skiej, w społeczno ci (np. szkolnej). 

 
3. EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 

1) Przedstawianie wpływu pojedynczego gestu (zachowania na „tak” i na „nie”) na stan 
rodowiska poprzezŚ konkursy, prace w zakresie propagowania ekologii, 

propagowanie zdrowej ywno ci. 
2) Promocj  konkretnych zachowa  i wra liwo ci na poziomie gospodarstwa domowego, 

miejsca pracy, form wypoczynku. 
3) Zapoznawanie ze wiadomo ci  ekologiczn  ludzi w regionie poprzez ankiety, 

wywiady              i inne formy oddziaływa , pozwalaj ce młodzie y na zaanga owanie 
si  w ochron  rodowiska na swoim terenie. 

4) Promocj   administracji i zarz dzania przyjaznego rodowisku. 
5) Pobudzenie indywidualnej odpowiedzialno ci za stan rodowiska naturalnego. 
6) Zwi kszenie wiedzy dotycz cej prawnej problematyki rodowiskowej, w kontek cie 

bliskiego członkostwa Polski w Uź w zakresie rodowiskowych zobowi za  
lokalnych władz i udziału społecze stwa lokalnego. 

 
4. EDUKACJA KULTUROWA I OBYWATELSKA 

 

1) Organizowanie ró norodnych wydarze  (spotka , uroczysto ci, koncertów, inscenizacji, 
wycieczek) wyzwalaj cych prze ycia zwi zane z obchodzeniem wi t pa stwowych oraz wa nych 
dla kraju rocznic a w szczególno ciŚ 

a) odwiedzanie lokalnych miejsc pami ci narodowej 
b) przybli anie młodzie y sylwetek wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, ołnierzy) 
c) propagowanie utworów literackich (a tak e obrazów, filmów oraz sztuk teatralnych) o tematyce 

historyczno-patriotycznej, reprezentatywnych dla dorobku kultury polskiej i mi dzynarodowej. 
d) zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, instytucjami, które posiadaj  istotne znaczenie 

dla funkcjonowania narodu i pa stwa polskiego. 
e) znajomo ć godła i hymnu pa stwowego 
f) u wiadamianie znaczenia jednostki i jej funkcjonowania w grupie 
g) szkolny samorz d uczniowski jako przygotowanie do zasad funkcjonowania demokratycznego 

społecze stwa 
h) przybli enie zasad funkcjonowania samorz dów terytorialnych 
i) jednostka a społecze stwo, naród, pa stwo 

2) Przygotowanie uczniów do wiadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w yciu 
publicznym miasta i kraju. 

a) cykliczne koncerty dla rodowiska lokalnego 
b) zapoznawanie uczniów z prawami i obowi zkami obywatelskimi 
c) u wiadamianie konieczno ci rozumienia drugiego człowieka 
d) własny wiatopogl d a tolerancja dla przekona  innych ludzi 
e) warto ci i normy ycia społecznego, patriotyzm, kultura społeczna i polityczna 

3) Integracja europejska - jej znaczenie dla rozwoju gospodarczego i kulturowego kraju. 
a) podkre lenie korzy ci, jakie niesie ze sob  integracja krajów źuropy 
b) znaczenie poszerzonego rynku pracy 
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5. PRZECIWDZIAŁANIE AżRESJI I PRZEST PCZO CI UCZNIÓW ORAZ 
ZAPOBIEGANIE UZALE NIENIOM 

 

1) Zapewnienie bezpiecze stwa uczniom poprzezŚ 
a) konsekwentne przestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów 
b) nie wpuszczanie na teren szkoły uczniów nie b d cych uczniami ani pracownikami 
c) adekwatne do sytuacji reagowanie na przejawy agresji i przemocy 
d) wł czenie do działa  interwencyjnych Policji i S du. 

2) Diagnoza dziecka w rodzinie i klasie polegaj ca naŚ 
a) współpracy z psychologiem szkolnym 
b) szkoleniu wychowawców w zakresie prowadzenia zaj ć integracyjno-adaptacyjnych (przed 

rozpocz ciem danego roku szkolnego) 
c) organizacji warsztatów szkoleniowych ułatwiaj cych zrozumienie (zdiagnozowanie) dziecka 

sprawiaj cego trudno ci wychowawcze, okre lenie indywidualnego planu pracy z takim 
dzieckiem w trakcie roku szkolnego 

d) opracowanie wspólnie z wychowawcami i psychologiem planu pracy wychowawczej dla 
poszczególnych klas, co powinno ujednolicić oddziaływania wychowawcze. 

3) Współpraca z placówkami przeciwdziałaj cymi patologiom - uzale nieniom, w tym przeciwdziałaniu 
narkomanii: 

a) współpraca z jednostkami samorz du terytorialnego, poradniami pedagogiczno-
psychologicznymi, podmiotami realizuj cymi podstawowe wiadczenia zdrowotne, opiek  
psychologiczn  i leczenie uzale nie , stacj  sanitarno-epidemiologiczn , policj , podmiotami 
zajmuj cymi si  przeciwdziałaniem narkomanii 

b) współpraca z rodzicami w celu kształtowania wiadomo ci zagro enia narkomani  
c) podnoszenie wiedzy nauczycieli, pracowników szkoły w zakresie narkomanii i rodków 

odu aj cych 
d) wdro enie realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i innych zachowa  problemowych  

z tym zwi zanych. 
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X. SPOSOBY REALIZACJI ZAŁO E  PROżRAMOWYCH PROżRAMU WYCHOWAWAWCZEżO 
NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH EDUKACYJNYCH 

 
 

Edukacja wczesnoszkolna OSM i SM I st. (klasy I-III) 
 
 

Nazwa zadania 
Cele pracy 

wychowawczej 
Sposób realizacji Termin 

Liczba 
uczestników 

(klasy) 
Efekty 

Osoby 
odpowiedzialne 

1. Zapoznanie uczniów 
i rodziców z normami i 

zasadami 
obowi zuj cymi w 

szkole. 

Wychowanie do 
rozwoju moralnego i 

społecznego 

Lekcja organizacyjna i zebranie z rodzicami 
dotycz ceŚ kryteriów oceniania osi gni ć 

szkolnych, zachowania uczniów. 
Wrzesie  

kl. I - III 
OSM Ist. 

Uczniowie i rodzice otrzymuj  
informacj  na temat kryteriów 

oceniania osi gni ć szkolnych i 
zachowania uczniów. 

Wychowawca 

Przypominanie reguł obowi zuj cych w szkole w 
zale no ci od potrzeb w rozmowach 

indywidualnych. 
Wrzesie  Uczniowie na bie co umacniaj  

znajomo ć reguł panuj cych w szkole. Pracownicy szkoły 

2. Integracja i 
budowanie 

pozytywnego klimatu w 
zespołach klasowych. 

Rozwijanie 
umiej tno ci 

społecznych uczniów.  

Wychowanie społeczne 

Warsztaty integracyjne Wrzesie  

kl. I - III 
OSM Ist. 

Uczniowie integruj  si  wewn trz 
klasy, poznaj  wzorce budowania 

relacji interpersonalnych 

Psycholog 
Wychowawca 

Lekcje z uwzgl dnieniem zada  w małych 
grupach, parach. 

Cały rok 
szkolny 

Uczniowie nabywaj  umiej tno ci 
pracy w grupie. 

Nauczyciele 

Wspólne przygotowywanie imprez klasowych, w 
których ka da osoba z klasy ma jasno okre lone 

zadania czy role. 

Uczniowie integruj  si  wewn trz 
klasy, poznaj  wzorce budowania 

relacji interpersonalnych, s  bardziej 
samodzielni. 

Wychowawcy, 
rodzice 

Warsztaty „Klasa jako grupa społeczna”  Pa dziernik 
Uczniowie nabywaj  umiej tno ci 

interpersonalne i wiadomo ć 
odmienno ci ludzi. 

Psycholog szkolny 
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Rozmowy z uczniami podczas zaj ć lekcyjnych w 
oparciu o opowiadania, bajki, KPD itp. dotycz ce 

praw ka dego człowieka, wyja niaj ce poj cia 
szacunku, tolerancji. Cały rok 

szkolny 
 

Uczniowie nabywaj  wra liwo ci na 
aspekty zwi zane z szacunkiem, 

tolerancj  i prawami dziecka. 
Nauczyciele 

Wzbogacanie wiedzy o tematyk  zwi zan  z tym 
jak yj  ludzie w innych kulturach, na innych 

kontynentach 
Uczniowie nabywaj  wiadomo ci 
odmienno ci ludzi, wiedz  o nich. 

Wychowawcy, 
rodzice 

3. Rozwijanie ekspresji 
emocjonalnej i 

fizycznej uczniów. 

wychowanie do 
zdrowia fizycznego i 

psychicznego 

Zach canie do wyra ania emocji poprzez działania 
twórcze: rysowanie, lepienie z plasteliny, 
wycinanie, tworzenie ró norodnych prac 

plastycznych zainspirowane dziełem literackim 
(np. bajk ) czy utworem muzycznym, b d  

omówion  sytuacj . 
Cały rok 
szkolny 

kl. I - III 
OSM Ist. 

Uczniowie pracuj  w atmosferze 
yczliwo ci, znaj  artystyczne i 

aktywne formy sp dzanie wolnego 
czasu, nabyli wiedz  na temat form 
twórczego opanowywania emocji 

poprzez ekspresj  fizyczn  i 
emocjonaln . 

Nauczyciele Słuchanie bajek i opowiada  – analiza prze yć 
bohaterów. 

Słuchanie i recytacja wierszy. 
Przygotowywanie krótkich form artystycznych, 

inscenizacji. 
Zabawy rytmiczne i taneczne. 

4. Rozwijanie 
umiej tno ci 

umysłowych i 
zainteresowa  uczniów 

wychowanie dla 
rozwoju intelektualnego 

Pobudzanie zainteresowania uczniów otaczaj cym 
rodowiskiem – spacery, wycieczki – czynny 

kontakt z przyrod  ukierunkowane na obserwacj  
zjawisk wyst puj cych w przyrodzie (wycieczka 

do ZOO wycieczka do Ogrodu Botanicznego, 
Palmiarni i innych interesuj cych miejsc). 

Cały rok 
szkolny 
Według 

kalendarza 
imprez 

kl. I - III 
OSM Ist. 

Uczniowie poznaj  i poszerzaj  
zainteresowania, rozwijaj  wra liwo ć 

artystyczn  i estetyczn , realizuj  
postawy twócze, zwi kszaj  gł boko ć 

prze yć do wiadcze  osobistych, 
aktywnie uczestnicz  w kulturze. 

Wszyscy pracownicy 
pedagogiczni szkoły. 

Zach canie uczniów do udziału w zaj ciach 
pozalekcyjnych 

Zach canie uczniów do udziału w konkursach z 
przedmiotów ogólnokształc cych, w konkursach 

plastycznych itp szkolnych i pozaszkolnych. 
Obj cie uczniów z trudno ciami w uczeniu si  

zaj ciami korekcyjno – kompensacyjnymi i 
wyrównawczymi. 

Organizowanie spotka  z interesuj cymi osobami.   
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5. Rozbudzanie w 
dzieciach takich cech 
jak systematyczno ć, 
odpowiedzialno ć, 

sumienno ć, 
zaanga owanie w 

działania na rzecz klasy 
szkoły. 

wychowanie wzrastania 
moralnego i rozwoju 

społecznego 

Udział dzieci w wyposa aniu k cików zabaw, 
k cików zainteresowa . 

Cały rok 
szkolny 

kl. I - III 
OSM Ist. 

Uczniowie staj  si  bardziej 
systematyczni, odpowiedzialni i 

zaanga owani w działania 
prospołeczne. S  bardziej samodzielni 
i aktywnie uczestnicz  w yciu klasy. 

Wychowawca 

Wdra anie w dbało ć o porz dek w klasie w 
trakcie i po zaj ciach. 

Anga owanie uczniów w wystrój klas (gazetki, 
stroiki). 

Przydział zada  osobom pełni cym ró ne funkcje 
w klasie. 

6. Rozwijanie 
wra liwo ci i 

aktywno ci artystyczno 
– kulturalnej  

wychowanie do kultury 

Wizyty w muzeach. 

Cały rok 
szkolny 
Według 

kalendarza 
imprez 

kl. I - III 
OSM Ist. 

Uczniowie poznaj  kultur , nabywaj  
wra liwo ci artystycznej, przejawiaj  

aktywno ć twórcz , mog  
do wiadczać nowych prze yć 
osobistych, nabywaj  nawyku 
kulturalnego uczestnictwa w 

poznawaniu kultury. 

Wychowawcy 
nauczyciele 

Wizyty w teatrze. 
Udział w konkursach i koncertach muzycznych. 

Udział w konkursach plastycznych. 
Wyj cia do kina 

Zwiedzanie wystaw 

Udział w obchodach 7Ń-lecia szkoły 
Pa dziernik - 

Listopad 
7. Uwra liwianie 

uczniów w zakresie 
dbania o zdrowie, 
higien , estetyk  

wygl du. 

wychowanie do 
zdrowia fizycznego 

Prelekcje dotycz ce dbania o czysto ć. Cały rok 
szkolny w 

ramach zaj ć 

kl. I - III 
OSM Ist. 

Uczniowie nabywaj  wła ciwych 
nawyków w zakresie dbania o 

zdrowie, higien  i estetyk , zdrowego 
trybu ycia. 

Piel gniarka szkolna 

Prelekcje jak zapobiegać przezi bieniom i grypie. 

8. Zwi kszenie wiedzy 
odno nie 

bezpiecze stwa na 
terenie szkoły i w 

drodze do niej.  

wychowanie do 
zdrowia fizycznego 

Lekcje na temat bezpieczna droga do i ze szkoły. 
Wrzesie , 

pa dziernik 
kl. I - III 
OSM Ist. 

Uczniowie wiedz  w jaki sposób 
bezpiecznie poruszać si  po szkole i w 

drodze do szkoły, wiedz , e tych 
zasad musz  przestrzegać. 

Wychowawca 

Zawarcie z uczniami kontraktów dotycz cych 
wła ciwych (bezpiecznych) zachowa  w szkole. 
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9. Rozpoznanie sytuacji 
rodzinnej uczniów oraz 

nawi zanie i 
pogł bianie współpracy 

z rodzicami  w 
oddziaływaniach 
wychowawczych.  

wychowanie społeczne 

Rozmowy indywidualne i wywiady z rodzicami 
uczniów 

Cały rok 
szkolny  
Według 

kalendarza 
zebra  i 
potrzeb 

kl. I - III 
OSM Ist. 

Uczniowie uzyskuj  fachow  pomoc w 
zakresie trudnych sytuacji rodzinnych, 
Rodzice współpracuj  z nauczycielami 
w zakresie planowania i realizowania 

oddziaływa  wychowawczych. 

Wychowawca 

Psychologiczne rozpoznanie sytuacji 
wychowawczej uczniów Psycholog 

Zebrania z rodzicami Wychowawca 
Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci 

maj cych trudno ci w nauce lub zachowaniu Psycholog 

Szkolenia dla rodziców Wychowawca 

10. Rozwijanie 
patriotyzmu lokalnego i 

narodowego. 

wychowanie 
patriotyczne 

Udział w apelach i uroczysto ciach zwi zanych z 
obchodami wi t narodowych, wa nych rocznic Według 

kalendarza 
imprez 

kl. I - III 
OSM Ist. 

Ucze  jest wdro ony do aktywnego 
uczestnictwa w obchodach wa nych 

uroczysto ci, ma wiadomo ć 
bogactwa kulturowo - patriotycznego 

w rodowisku lokalnym, 

Nauczyciele Wycieczki po wa nych miejscach Legnicy 
Wycieczki do stolicy Dolnego l ska - Wrocławia 
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Klasy IV-VI OSM i SM I st. 

 
 

Nazwa zadania 
Cele pracy 

wychowawczej 
Sposób realizacji Termin 

Liczba 
uczestników 

(klasy) 
Efekty 

Osoby 
odpowiedzialne 

ń.Kształcenie kultury 
osobistej ucznia oraz 

wła ciwych zachowa  
na terenie szkoły.  

wychowanie społeczne, 
wychowanie do 

zdrowia fizycznego 
 

Lekcje wychowawcze na tematy dotycz ce 
po danych zachowa  uczniów w szkole, 
okre lenie nowej przestrzeni dla uczniów 

(zawarcie „kontraktu” z klas  wychowawcy z 
klas ). 

Wrzesie  

kl. IV - VI 
OSM Ist. 

Uczniowie poznaj  zasady 
funkcjonowania w szkole, przejawiaj  

kulturalne zachowania na terenie 
szkoły, potrafi  wskazać zachowania 

niepo dane i unikać ich.  

Wychowawcy klas 

Reguły współ ycia mi dzy uczniami w klasie, 
zaj cia na tematŚ co wpływa na dobry klimat w 

zespole klasowym, jak budować pozytywne relacje 
z innymi lud mi (np. jak być dobrym koleg / 

kole ank ?) 

Wrzesie  
Pa dziernik 

Psycholog 
Wychowawcy klas 

Indywidualne rozmowy  z uczniami dotycz ce 
wła ciwych zachowa , reagowanie na zachowania 

niestosowne 

Cały rok 
szkolny 

Wszyscy pracownicy 
szkoły 

2. Zapoznanie uczniów 
z tre ci  Deklaracji 

Praw Dziecka i statutu 
szkoły. 

wychowanie moralne 

Spotkanie z rzecznikiem praw dziecka TPD 

Cały rok 
szkolny 
Według 

kalendarza 

kl. IV - VI 
OSM Ist. 

Uczniowie maj  wiadomo ć swoich 
praw i obowi zków, aktywnie 

uczestnicz  w tworzeniu procedur i 
omawiaj  zagadnienia zwi zane z 

dokumentacj  obowi zuj c  w szkole. 

 

Wychowawca klasy 

 Lekcje wychowawcze dotycz ce praw dziecka 
Lekcje wychowawcze dotycz ce obowi zków 

uczniowskich 
Wspólna analiza zagadnie  zawartych w statucie 

szkoły 

3. Kształtowanie 
postaw prospołecznych     
i wiadomo ci drugiego 

człowieka. 
 

wychowanie społeczne 

Lekcje wychowawcze ukierunkowane na 
wzajemne poznawanie si  uczniów i integracj  

zespołów klasowych Wrzesie  
Pa dziernik 

kl. IV - VI 
OSM Ist. 

Uczniowie integruj  si  wewn trz 
klasy, poznaj  wzorce budowania 
relacji interpersonalnych. Poznaj  
wyj tkowo ć ka dego człowieka, 

zwyczaje panuj ce w innych 
miejscach, rozumiej  znaczenie 

Wychowawca, 
psycholog Pozmowy na temat wyj tkowo ci ka dego 

człowieka oraz jedno ci z poszczególnymi 
grupami (np. z klas ) 
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Poruszanie problemów osób niepełnosprawnych 
na lekcjach wychowawczych 

przyja ni i kole e stwa, respektuj  
prawa innych. 

Lekcje dotycz ce ró nych relacji pod wzgl dem 
blisko ci z innymiŚ nieznajomy, znajomy, kolega, 

przyjaciel, rodzina 
Zaj cia na tematŚ przyja  i kole e stwo - co ja 

oferuj  i czego oczekuj  od innych 
Stycze  

 Nasze i naszych s siadów z źuropy zwyczaje 
karnawałowe 

4. Doskonalenie 
umiej tno ci uczenia 

si . 

wychowanie do 
rozwoju intelektualnego 

Zaj cia dotycz ceŚ 
- wła ciwych sposobów uczenia si , 

- znaczenia samokontroli, systematyczno ci w 
uczeniu si , 

Cały rok 
szkolny 

kl. IV - VI 
OSM Ist. 

Uczniowie nabywaj  umiej tno ci 
lepszego uczenia si  pod wzgl dem 

post pów w grze na instrumencie i na 
przedmiotach ogólnokształc cych. 

Ucze  jest ciekawy wiata, kieruje si  
samodzielno ci  w pracy. 

Wychowawca, 
nauczyciele, 
psycholog. 

Spotkania z nauczycielami gry na instrumencie 
ukierunkowuj ce ucznia na samodzieln  prac  

ucznia w domu (wskazówki jak ćwiczyć, jak si  
uczyć) 

Rozbudzanie ciekawo ci poznawczej uczniów 
poprzez wprowadzanie metod aktywnych („nauka 

mo e być zabaw ”) 

5. Zwi kszenie 
wra liwo ci uczniów na 

problemy dotycz ce 
kondycji fizycznej i 

psychicznej. 

wychowanie do 
zdrowia fizycznego i 

psychicznego 

Zaj cia z uczniami dotycz ceŚ 
 problemów higieny psychicznej 

(szczególnie równowagi pomi dzy 
nauk  a odpoczynkiem), 

 zagadnie  wpływu wła ciwego 
od ywiania na gotowo ć do pracy i 
nauki, 

 aktywno ci fizycznej, jako 
rewelacyjnego sposobu regeneracji sił 
zarówno fizycznych jak i psychicznych, 

 wpływu dymu papierosowego na 
procesy poznawcze (my lenie, 
kojarzenie, pami ć) itp. 

 Udział w programie "Siedmiomilowe 
buty" 

Cały rok 
szkolny 

kl. IV - VI 
OSM Ist. 

Ucze  ma wiadomo ć znaczenia 
kondycji psychicznej i fizycznej dla 
zdrowia. Ucze  zyskuje wiedz  na 

temat zdrowego ywienia, relaksacji, 
wpływu papierosów na codzienne 

funckcjonowanie. 

Wychowawcy, 
psycholog, 

piel gniarka szkolna. 
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6. Rozwijanie 
wra liwo ci i 

aktywno ci artystyczno 
– kulturalnej. 

 

wychowanie do kultury 

Wizyty w muzeach 

Cały rok 
szkolny 
Według 

kalendarza 
imprez 

kl. IV - VI 
OSM Ist. 

Uczniowie poznaj  kultur , nabywaj  
wra liwo ci artystycznej, przejawiaj  

aktywno ć twórcz , mog  
do wiadczać nowych prze yć 
osobistych, nabywaj  nawyku 
kulturalnego uczestnictwa w 

poznawaniu kultury. 

Wychowawcy, 
nauczyciele. 

Wizyty w teatrze 
Udział w konkursach i koncertach muzycznych 

Udział w wywiadówkach z popisem 
Udział w konkursach plastycznych 

Wyj cia do kina 
Zwiedzanie wystaw 

Organizacja apeli tematycznych 

Udział w obchodach 7Ń-lecia szkoły 
Pa dziernik - 

Listopad 

7. Rozpoznanie sytuacji 
rodzinnej uczniów oraz 

nawi zanie i 
pogł bianie współpracy 

z rodzicami  w 
oddziaływaniach 
wychowawczych.  

wychowanie społeczne 

Rozmowy indywidualne i wywiady z rodzicami 
uczniów 

Cały rok 
szkolny 

kl. IV - VI 
OSM Ist. 

Uczniowie uzyskuj  fachow  pomoc w 
zakresie trudnych sytuacji rodzinnych, 
Rodzice współpracuj  z nauczycielami 
w zakresie planowania i realizowania 

oddziaływa  wychowawczych. 

Wychowawca 

Psychologiczne rozpoznanie sytuacji 
wychowawczej uczniów Psycholog 

Zebrania z rodzicami Wychowawca 
Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci 

maj cych trudno ci w nauce lub zachowaniu Psycholog 

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli "Motywacja i 
inspirowanie uczniów" Psycholog 

8. Rozwijanie 
patriotyzmu 

narodowego i 
lokalnego. 

wychowanie 
patriotyczne 

Udział w apelach i uroczysto ciach zwi zanych z 
obchodami wi t narodowych, wa nych rocznic 

Cały rok 
szkolny 
Według 

kalendarza 

kl. IV - VI 
OSM Ist. 

Ucze  jest wdro ony do aktywnego 
uczestnictwa w obchodach wa nych 

uroczysto ci, ma wiadomo ć 
bogactwa kulturowo - patriotycznego 

w rodowisku lokalnym. 

 Wychowawca, 
nauczyciele 

Wycieczki po wa nych miejscach Legnicy 
Wycieczki do stolicy Dolnego l ska – 

Wrocławia 
Koncerty, wyst py na rzecz wspólnoty lokalnej 
w zwi zku z ró nymi wydarzeniami i okazjami 
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Klasy I-VI OSM i SM II st. 
 

Nazwa zadania 
Cele pracy 

wychowawczej 
Sposób realizacji Termin 

Liczba 
uczestników 

(klasy) 
Efekty 

Osoby 
odpowiedzialne 

1. Rozwijanie 
kompetencji 

psychologicznych u 
uczniów. 

wychowanie do 
zdrowia fizycznego i 

psychicznego 

 Zaj cia warsztatowe (lekcje wychowawcze, 
spotkania z psychologiem) dotycz ce Ś 

- rozpoznawania i wyra ania emocji i uczuć, 
- sposobów rozwi zywania problemów yciowych, 

- radzenia sobie ze stresem w yciu, 
- radzenia sobie z trem . 

Marzec, 
Kwiecie  

kl. I - VI 
OSM IIst. 

Uczniowie nabywaj  kompetencji 
psychologicznych w zakresie 

rozponawania i wyra ania emocji i 
uczuć, radzenia sobie ze stresem i 

trem . 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
psycholog 

2. Rozwijanie 
kompetencji 

społecznych uczniów. 

wychowanie społeczne,  
moralne, do kultury 

Rozwijanie umiej tno ci komunikacji 
interpersonalnej, asertywno ci na warsztatach 

psychologicznych,  
Wrzesie  

kl. I - VI 
OSM IIst. 

Uczniowie integruj  si  wewn trz 
klasy, poznaj  wzorce budowania 
relacji interpersonalnych. Poznaj  
wyj tkowo ć ka dego człowieka, 

zwyczaje panuj ce w innych 
miejscach, rozumiej  znaczenie 

przyja ni i kole e stwa, respektuj  
prawa innych. 

Psycholog 

Kształtowanie umiej tno ci współpracy z grup  
rówie nicz  podczas zaj ć lekcyjnych (praca w 
grupach), a tak e aktywny udział w zespołach 

kameralnych, chórze, orkiestrze 

Cały rok 
szkolny 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

Zwracanie uwagi na kultur  słowa uczniów 
zarówno podczas zaj ć lekcyjnych jak i podczas 

przerw, lekcje wychowawcze na ten temat 

Cały rok 
szkolny 

Wszyscy pracownicy 
szkoły 

Lekcje wychowawcze dotycz ce zagadnie  
kultury osobistej i jej wpływu na kontakty z 

lud mi 

Cały rok 
szkolny Wychowawcy 

Rozwijanie umiej tno ci korzystania ze 
znajomo ci podstawowych norm prawnych, 

dokumentacji szkolnej, zasad funkcjonowania 
szkoły podczas lekcji wychowawczych, lekcji 

bibliotecznych 

Cały rok 
szkolny 

Bibliotekarz 
Nauczyciele 

U wiadomienie uczniom istoty praw człowieka na 
lekcjach wychowawczych 

Cały rok 
szkolny Wychowawcy 

Przypomnienie uczniom zakresu praw i 
obowi zków oraz Deklaracji Praw Człowieka 

Cały rok 
szkolny 

 
Wychowawcy 
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3. Rozwijanie uczuć 
patriotycznych oraz 

przynale no ci lokalnej. 

wychowanie 
patriotyczne 

Przygotowywanie i udział uczniów w apelach 
po wi conym wa nym wydarzeniom 

pa stwowym. 
Cały rok 
szkolny 

kl. I - VI 
OSM IIst. 

Ucze  jest wdro ony do aktywnego 
uczestnictwa w obchodach wa nych 

uroczysto ci, ma wiadomo ć 
bogactwa kulturowo - patriotycznego 
w rodowisku lokalnym, anga uje si  

we współprac  z instytucjami 

Wychowawcy, 
nauczyciele,  Przygotowywanie koncertów, wyst pów dla 

społeczno ci lokalnej 
Współpraca z innymi instytucjami (szkołami, 

przedszkolami, TPD, itp.) 

4. Wdra anie uczniów 
do samodzielno ci 

yciowej. 

wychowanie do  
rozwoju społecznego, 

moralnego 

Zach canie do korzystania  z dobrodziejstwa 
ró nych placówek oraz specjalistów (np. bibliotek, 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
foniatrycznej), 

Cały rok 
szkolny 

kl. I - VI 
OSM IIst. 

Ucze  nabywa wiedz  na temat 
miejsc, w których mo e znale ć 

pomoc, uczy si  w jaki sposób tworzyć 
CV i list motywacyjny, wdra a si  do 

samodzielnego ycia. 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
bibliotekarz, 
psycholog. 

Uczenie formułowania CV i listu motywacyjnego 
oraz innych niezb dnych w yciu pism 

Uczenie planowania własnego rozwoju osobistego 
i zawodowego, prezentowania siebie na 

egzaminach i rozmowach kwalifikacyjnych. 

5. Uwra liwienie na 
problemy zdrowego 

stylu ycia. 

wychowanie do 
zdrowia fizycznego i 

psychicznego 

Warsztaty psychologiczne:  
- profilaktyka zaburze  od ywiania – warsztaty 

psychologiczne, 
- prelekcja „Jak  unikn ć stresu?” 

- warsztaty „Konstruktywne sposoby radzenia 
sobie ze stresem” 

- „Oni s  w ród nas – jak yć, aby nie zarazić si  
HIV i aby pozwolić osobom zara onym na godne 

ycie” - warsztaty  

Marzec 
Kwiecie  kl. I - VI 

OSM IIst. 

Uczniowie nabywaj  wiedz  odno nie 
metod i technik radzenia sobie ze 

stresem, u wiadamiaj  sobie 
problematyk  rodków 

psychoaktywnych i ich wpływu na 
człowieka. 

Psycholog 

Pogadanka pod tytułem wpływ rodków 
psychoaktywnych na ycie człowieka.  

Według 
kalendarza 

Przedstawiciele 
MONAR-u 
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6. Rozwijanie 
 umiej tno ci uczenia 

si  i zdobywania 
wiedzy. 

wychowanie do 
rozwoju intelektualnego 

Lekcje wychowawcze o konstruktywnych 
sposobach uczenia si  

Cały rok 
szkolny 

kl. I - VI 
OSM IIst. 

Uczniowie nabywaj  umiej tno ci 
lepszego uczenia si  pod wzgl dem 

post pów w grze na instrumencie i na 
przedmiotach ogólnokształc cych. 

Ucze  jest ciekawy wiata, kieruje si  
samodzielno ci  w pracy, rozwija 

zainteresowania i stosuje ró ne 
technologie. 

Wychowawca, 
wszyscy pracownicy 

pedagogiczni. 
 
 

Działalno ć kółek zainteresowa  
Działalno ć zaj ć wyrównawczych 

Wdra anie technologii multimedialnej i 
komputerowej do zaj ć na ró nych przedmiotach 

Stosowanie metody projektów w pracy z uczniami 

7. Rozwijanie 
wra liwo ci na 

rodowisko 
przyrodnicze otaczaj ce 

nas. 

wychowanie 
ekologiczne 

Konkurs ekologiczny 

Cały rok 
szkolny 
Według 

kalendarza 
imprez 

kl. I - VI 
OSM IIst. 

Ucze  realizuje postawy 
proekologiczne, dba o czysto ć w 
swoim otoczeniu i wie jaki to ma 
wpływ na los całej planety. Ucze  
potrafi anga ować si  w działa  na 

rzecz celów proekologicznych. 

 Nauczyciele, 
wychowawcy 

Lekcje wychowawcze poruszaj ce problemy 
ekologii (np. sensu segregacji mieci) 

Przygotowanie koncertu charytatywnego na cel 
odbudowy parku legnickiego 

Przygotowywanie referatów dotycz cych 
ciekawostek, zagro e  dotycz cych naszej planety 

obchody Dnia Ziemi 
Udział w akcji „sprz tanie wiata” 

Realizacja cie ek mi dzyprzedmiotowych 

8. Rozwijanie 
wra liwo ci na dobra 

kultury oraz aktywnego 
tworzenia jej. 

wychowanie do kultury 

Wyj cia uczniów do kina teatru, na koncerty 

Cały rok 
szkolny kl. I - VI 

OSM IIst. 

Uczniowie poznaj  kultur , nabywaj  
wra liwo ci artystycznej, przejawiaj  

aktywno ć twórcz , mog  
do wiadczać nowych prze yć 
osobistych, nabywaj  nawyku 
kulturalnego uczestnictwa w 

poznawaniu kultury. 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
uczniowie 

Udział uczniów w koncertach, konkursach 
muzycznych, popisach 

Przygotowywanie spektakli, wyst pów na 
zaj ciach pozalekcyjnych 

Udział w konkursach plastycznych, recytatorskich 
itp. 

Udział w obchodach 7Ń-lecia szkoły 
Pa dziernik - 

Listopad 
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9. Rozwijanie postaw 
etyczno – moralnych.  

 

wychowanie do 
wzrastania moralnego 

Uwra liwienie wychowanków na potrzeby innych 
i zwrócenie uwagi na konieczno ć niesienia 

pomocy potrzebuj cym poprzez współprac  z 
Domem Dziecka i innymi instytucjami 

Cały rok 
szkolny 

kl. I - VI 
OSM IIst. 

Ucze  jest wra liwy na potrzeby 
innych, zachowuje si  etycznie, 
dokonuje samooceny własnych 

zachowa  w trakcie zaj ć. 

Wychowawcy, 
nauczyciele Promowanie postaw etycznych 

Dokonywanie samooceny własnych zachowa  na 
lekcjach wychowawczych (kształtowanie 

umiej tno ci oceniania i korygowania własnego 
post powania) 

 
 
 

 

 
 



 

 

X. EWALUACJA 

 

1. Zasady  ewaluacji 
źlementem ewaluacji jest stałe monitorowanie przebiegu realizacji zada . Na podstawie  
sprawozda   wychowawców, kadry  kierowniczej, nauczycieli  dwa  razy  w roku  szkolnym  
działania  mog   być  uzupełniane  w  miar   okre lonych potrzeb. źwaluacj  wyników nale y 
przeprowadzić pod koniec trzeciego roku pracy z programem. Wyniki b d  wa nymi wskazówkami 
do  pracy w kolejnych latach. 
 
2. Ewaluacja procesu 
B dzie systematycznym monitorowaniem przebiegu realizacji zaplanowanych działa  w celu 
uzyskania odpowiedzi na pytania: 

1) Czy d ymy do osi gni cia celów? 
2) Czy zadania s  realizowane? (Je eli nie, to dlaczego?). 
3) Jakie trudno ci mieli realizatorzy w zwi zku z wykonywaniem zada ? 
4) Co s dz  uczniowie i ich rodzice na temat realizowanych zada ? 
5) Czy zaplanowane zadania zostały zako czone? (Je eli nie, to dlaczego?). 
6) Jakich u yto rodków i czy były wystarczaj ce? 
7) Czy w trakcie pracy nad programem wprowadzono zmiany? (Je eli tak, to jaki                       

i dlaczego?). 
 
3. Ewaluacja wyników 
B dzie dotyczyła zada  i celów programu. Zostanie dokonana po ka dym roku nauki. Podstaw  do 
jej przeprowadzenia b d : 

1) obserwacje uczniów w ró nych sytuacjach, np. podczas ustnych odpowiedzi, 
sprawdzianów, publicznych wyst pów, pracy w grupie, kontaktów z kolegami na 
przerwach, uroczysto ciach szkolnych i rodowiskowych, 

2) analiza dziennika lekcyjnego pod k tem frekwencji, uwag dotycz cych zachowania si  
uczniów na lekcjach, ich stosunku do nauki, kolegów i nauczycieli oraz wyników 
nauczania, 

3) analiza dzienników zaj ć pozalekcyjnych, wyrównawczych i kół zainteresowa  pod 
wzgl dem liczby korzystaj cych z nich uczniów i ich osi gni ć, 

4) diagnozy sprawdzaj ce, 
5) wywiady z piel gniark , wychowawcami i psychologiem odno nie liczby i rodzaju 

konfliktów i nieporozumie  mi dzy uczniami, 
6) ankiety przeprowadzane w ród uczniów, nauczycieli i rodziców, analiza sprawozda                

z konkursów przedmiotowych i muzycznych, analiza wytworów pracy uczniów na rzecz 
klasy i szkoły, 

7) rozmowy z uczniami, ich kolegami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, 
rodzicami, 

8) opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
9) konkursy, quizy, zaj cia warsztatowe, 
10) wypadkowo ć i liczba zachowa  ryzykownych w szkole. 

 
 



 

 

4. Procedura ewaluacji 
1) Kryterium zgodno ci: 

a) zgodno ć efektów programu z zało onymi celami, 
b) zgodno ć celów programu z potrzebami (adresatów programu, rodowiska szkolnego itp.), 

2) Kryterium efektywno ci: 
a) utrzymanie atmosfery i warunków  bezpiecznej  szkoły, 
b) brak  zachowa   ryzykownych uczniów, 
c) prawidłowy  rozwój  psychofizyczny uczniów, 
d) wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli, rodziców itp. 

 
 
 

Szkolny Program Wychowawczy ZSMuz. w Legnicy został pozytywnie zaopiniowany 
przez Rad  Rodziców i zatwierdzony przez Rad  Pedagogiczn  w dniu  8 wrze nia 2Ńń5r. 
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