
PROGRAM WYCHOWAWCZY  

Szkoły Podstawowej  nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku 

„ Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości” 

Główne założenia programu: 

 Szkoła rozpoznaje problemy a w pracy wychowawczej  

      i opiekuńczej uwzględnia  potrzeby uczniów   

 W szkole promuje się bezpieczny i zdrowy styl życia 

 Kontakty interpersonalne w szkole oparte są zasadach kultury 

      i wzajemnego szacunku  

 Wymagania w zakresie zachowania i postaw są znane uczniom 

 Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania, wspólnie 

opracowuje i realizuje program  wychowawczy  

Program  obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym. 

Podstawą do działań wychowawczych jest: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. 

zmianami z 14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół.  

Podstawa programowa  kształcenia ogólnego wśród wielu zadań szkoły 

wymienia  kształtowanie określonych postaw uczniów. Sprzyja to rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu. Ważnym zadaniem było ustalenie 

uniwersalnych wartości uznawanych przez społeczność szkolną.  

Wartość jest  wszystkim co  godne i szlachetne w człowieku i jego 

postępowaniu. 

Na podstawie wyników diagnozy w ważne jest promowanie takich wartości jak: 

prawda, tolerancja, uczciwość, wytrwałość, samodzielność, 

odpowiedzialność, zrozumienie i empatia, ambicja, dobro. Promowanie tych 

wartości jest pracą wychowawczą  o charterze systematycznym.  



Dla uporządkowania poczynań wychowawczych w każdym  miesiącu  roku 

szkolnego będzie dominowała główna wartość. 

                                                                       

Nazwa  

miesiąca 

Wartość/ postawa 

wychowawcza 

Propozycje tematów zajęć 

wrzesień odpowiedzialność 1.Poczucie odpowiedzialności za 

własne zdrowie. 

2.Poznajemy zasady prawidłowego 

zachowania w domu i w szkole. 

3.Uczymy się odpowiedzialności za 

wykonanie powierzonych nam zadań i 

ról. 

4.Jak wypełniam swoje obowiązki? 

5.Poznajemy konsekwencje naszych 

niewłaściwych zachowań. 

6.Jestem odpowiedzialny za swoje 

czyny i słowa. 

 

październik tolerancja 1.Jak okazywać tolerancję innym? 

2.Szanujemy prawo innych do 

odmienności. 

3.Uznajemy prawo innych do 

wyrażania własnych poglądów. 

4.Wszyscy mamy prawo do wspólnej 

zabawy. 

5.Akceptujemy prawo innych do 

bycia w grupie. 

6.Szanujemy ludzi o innym kolorze 

skóry. 



listopad patriotyzm 1.Poznajemy nasze symbole 

narodowe 

2.Szanujemy nasze tradycje i historię. 

3.Jesteśmy dumni, że jesteśmy 

polakami. 

grudzień zrozumienie i empatia 1.Rozpoznajemy  i nazywamy nasze 

uczucia. 

2. Uczymy się wyrażać swoje uczucia 

i potrzeby. 

2.Poznajemy sposoby na 

rozładowanie takich uczuć jak złość, 

czy niezadowolenie  bez szkody dla 

innych. 

3.Uczymy się zrozumieć potrzeby i 

zachowania innych. 

4. Potrafimy pomagać innym.  

styczeń prawda 1.Kłamstwo, a szczerość. 

2.Poznajemy konsekwencje 

zachowań- kłamstwa. 

3.Jak czujemy się kiedy jesteśmy 

okłamywani? 

4.Jakie wartości w życiu są 

najważniejsze? 

luty samodzielność 1.Samodzielność w uczeniu się. 

2. Jestem samodzielnym dzieckiem. 

3.Umiem radzić sobie w sytuacjach 

trudnych. 

4.Wiem jak i gdzie szukać pomocy. 



marzec wytrwałość 1.Wierzymy we własne możliwości. 

2.Porażka nie przekreśla nadziei na 

sukces. 

3.Poznajemy, że zapał, praca i silna 

wola mogą być gwarancją sukcesu. 

4.Uczymy się radzić sobie ze 

zniechęceniem. 

5.Jesteśmy wytrwali w dążeniu do 

celu. 

kwiecień uczciwość 1.Czy warto być uczciwym? 

2.Potrafimy przyznać się do błędu. 

3.Uczciwość a problem ściągania. 

4.Zasad Fair Play w życiu szkoły i 

każdego z nas. 

maj ambicja 1.Rozwijamy swoje zainteresowania. 

2.Poznajemy powody dla których 

warto się uczyć. 

3.Nasze marzenia i cele. Co zrobić 

aby je osiągnąć? 

czerwiec dobro 1.Jesteśmy wrażliwi na potrzeby i 

problemy innych. 

2.Podejmujemy działania na rzecz 

drugiego człowieka. 

3.Stosujemy zwroty grzecznościowe. 

4.Poznajemy jak możemy pomagać w 

domu, w szkole. 

5.Uczymy się odróżniać dobro od zła 

w oparciu o uniwersalne wartości. 



 

 

Program odpowiada  na realne potrzeby  pojawiające się w rozwoju 

intelektualnym, społecznym, fizycznym i emocjonalnym dziecka. 

Cel główny:  Pracować z uczniem tak, aby czuł się dobrze i bezpiecznie w 

szkole oraz potrafił  radzić sobie w środowisku. 

Cele szczegółowe: 

 Promowanie  zasad bezpiecznych zachowań rówieśniczych 

 Przekazywanie norm społecznych i uniwersalnych wartości  

 Rozwijanie postaw prospołecznych, współpracy i wzajemnej pomocy  

 Akceptowanie praw i  odmienności innych ludzi 

 Rozbudzanie wiary we własne siły  

 Motywowanie uczniów  do rozwijania zainteresowań i pasji  

 Nauka sposobów zachowania  w  sytuacjach trudnych 

 Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność sportową oraz 

zdrowe i  świadome odżywianie  

 Nauka bezpiecznego korzystania z Internetu 

 Budzenie szacunku dla państwa polskiego, jego historii,   tradycji, 

symboli, godła narodowego i miejsc pamięci 

 Poznawanie i zrozumienie własnego regionu i społeczności lokalnej 

 Poznanie hymnu i  patrona szkoły oraz  jego dzieła 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. 

MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU 

 

 

Nasz absolwent: 
 

 Potrafi troszczyć się o swoje zdrowie i innych 

 

 Szanuje siebie i innych 

 

 Jest wrażliwy na potrzeby swoje i innych 

 

  Potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych 

 

  Ma świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień 

 

  Ma świadomość zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią 

 

  Potrafi  zachować się w sytuacjach trudnych 

 

 Zna sposoby  radzenia sobie z emocjami i stresem 

 

 Potrafi  współdziałać  w zespole 

 

 Rozwiązuje konflikty poprzez rozmowę i negocjacje                        

 

 Szanuje rodzinę, historię i  tradycję swojego narodu           
 

 

 

 

 

 



 

 

SZKOLNY KODEKS  ZASAD  DOBREGO ZACHOWANIA 

Dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w 

Malborku 

 

 UCZEŃ  MA  OBOWIĄZEK 

 

o Przestrzegania  przepisów szkolnych ( Statut) 

o Wykonywania poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli 

 i pracowników szkoły 

o Systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne 

 

 UCZEŃ  MUSI 

 

o Dbać o własne zdrowie i życie – stosować zasady higieny, nie 

hałasować, nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie 

zażywać szkodliwych substancji itp.  

o Szanować zdrowie i życie innych- nie naruszać nietykalności 

osobistej, nie bić, nie kopać, nie popychać, nie szarpać, nie 

pluć, nie przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów 

itp. 

 

  UCZEŃ  POWINIEN 

 

o Traktować innych z szacunkiem- stosować zwroty  

grzecznościowe, nie używać wulgaryzmów, nie przezywać, 

nie obrażać, nie wyśmiewać, nie zawstydzać, nie plotkować, 

nie grozić, nie odsuwać od zabawy  itp. 



o Dbać o ład i porządek w klasie, w szkole i w środowisku – nie 

niszczyć sprzętu, nie niszczyć i nie zabierać cudzej własności, 

nie szkodzić zwierzętom i roślinom.    

 

KONSEKWENCJE 

 

ZA   NIEPRZESTRZEGANIE  SZKOLNEGO KODEKSU  

ZASAD  DOBREGO  ZACHOWANIA  

 

UCZEŃ MOŻE BYĆ UKARANY: 

 

o Upomnieniem wychowawcy klasy  

o  Pozbawieniem pełnionych funkcji 

o Upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły 

o Zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych 

np. dyskoteka szkolna, zawody sportowe i inne wyjścia 

klasowe  

o W przypadku, gdy  zachowanie ucznia powoduje zagrożenie 

bezpieczeństwa jest możliwość pozbawienia udziału w 

zajęciach edukacyjnych  poza  szkołą  

o  Obniżeniem oceny z zachowania do najniższej włącznie  

o  Przeniesieniem do innej klasy 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


