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PODSTAWY PRAWNE: 

 Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. poz. 2572 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół( Dz. U. z 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 
systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

 Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. 
 Statut Placówki 

 

WSTĘP 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka jest placówką edukacyjno- terapeutyczną i rehabilitacyjną dla dzieci  i młodzieży                                        

z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami  sprzężonymi.  Podejmujemy               

w nim działania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i terapeutyczne umożliwiające wychowankom jak najpełniejszy rozwój i przystosowanie do 

życia. Placówka uwzględnia wychowawczą rolę rodziny i środowiska. Pomagamy rodzicom w procesie wychowania.  Ośrodek troszczy się o zdrowie                     

i bezpieczeństwo wychowanków, otacza ich pomocą i życzliwością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska (rodziców uczniów), zaspakajając potrzeby 

rozwojowe wychowanków systematycznie wzbogacamy ofertę edukacyjną Ośrodka. Wszystkie zajęcia są starannie dobrane, przemyślane, sprzyjające rozwojowi 

wychowanków. Dobrze przygotowana kadra, nowoczesna baza, szeroka oferta zajęć dodatkowych, praca kół zainteresowań kształtują dobry wizerunek Placówki. 

Przewodnią ideą naszej pracy są słowa Patrona Ośrodka Piotra Janaszka: „Uśmiech jest najlepszą terapią”. 
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NACZELNY CEL WYCHOWANIA 

Wdrażanie wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz zapewnienie im optymalnych warunków rozwoju, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promocję i ochronę 

zdrowego trybu życia. 

 WIZJA PLACÓWKI  

1. Nasz Ośrodek jest cenioną i uznaną placówką w środowisku. Panuje w nim życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej 

nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku i współdziałaniu;  

2. Wszyscy pracownicy przestrzegają dyscypliny pracy, są opanowani, sprawiedliwi, konsekwentni i cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców, 

systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. 

3. Pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów, uczy się młodzież szacunku dla tradycji i kultury; 

4. Rodzice aktywnie uczestniczą  w życiu szkolnym i rozwiązywaniu bieżących problemów. 

5. Nauczyciele cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają 

zainteresowania, pomagają  w rozwiązywaniu problemów; są kompetentni, podnoszą swoje kwalifikacje  i umiejętności;  

6. Dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, wspiera nauczycieli, jest dobrym gospodarzem szkoły;  

7. Dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanka zajęcia w naszym Ośrodku sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi wychowanków, 

pozwolą wydobyć  i rozwinąć talenty dzieci, nauczyć je samodzielnego  rozwiązywania problemów, wiary we własne siły  i asertywności. 

8. Wyposażenie Ośrodka sprzyja realizacji celów. Sala gimnastyczna i kompleks sportowy zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju  fizycznego dzieci. 

Nowoczesne wyposażenie placówki zachęca do ciągłego zdobywania wiedzy. 

9. Placówka zapewnia opiekę: pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki.  
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MISJA PLACÓWKI 

 Przygotowujemy wychowanków do funkcjonowania we współczesnym świecie 

 Podążamy za wymaganiami cywilizacji 

 Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców wychowanków, służymy im pomocą   i wsparciem 

 Zapewniamy atmosferę wzajemnego poszanowania 

 Pielęgnujemy tradycje Placówki i regionu 

 Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną, rozwijamy zainteresowania i zdolności wychowanków 

 Promujemy swoją działalność i dbamy o wizerunek Placówki 

 Dążymy do tego, aby nasze działania edukacyjne oraz wyposażenie Ośrodka spełniały najnowsze standardy pedagogiki specjalnej 

 Dbamy o fachowość kadry pedagogicznej 

 

MODEL ABSOLWENTA 

 

 ma poczucie własnej godności i wartości 

 akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron 

 wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce 

 szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe 

 odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości 

 jest tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji politycznych, religijnych i innych 

 rozumie innych i potrafi z nimi współpracować 

 jest otwarty na innych, szczery i życzliwy 
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 umie przyjąć postawę asertywną 

 jest kulturalny 

 umie rzetelnie pracować 

 ma szacunek dla pracy 

 jest zaradny i odpowiedzialny 

 dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne 

 jest wolny od uzależnień 

 jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i potrafi przeciwdziałać zagrożeniu środowiska. 

 

 

ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO 

  

 Opieka  nad wszechstronnym rozwojem wychowanków (intelektualnym, psycho - społecznym, zdrowotnym i moralnym). 

 Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego. 

 Współpraca z rodzicami/opiekunami wychowanków  w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia 

 Kształtowanie u wychowanków umiejętności dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości (dążenie do dobra, prawdy i piękna  w świecie). 

 Kształtowanie u wychowanków poczucia wspólnoty z grupami społecznymi, w których uczestniczą (rodzina, klasa, grupa wychowawcza, 
środowisko lokalne, ojczyzna)  i odpowiedzialności za ich funkcjonowanie. 

 Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody (odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego, w którym 
żyjemy). 
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 Wpojenie wychowankom umiejętności współżycia z innymi ludźmi (szacunku, tolerancji i umiejętności współpracy). 

 Propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, umożliwiających: uczestnictwo w kulturze; dbanie o własne zdrowie oraz czerpanie 
radości z życia. 

 Budzenie miłości do regionu i ojczyzny (znajomość i szacunek do symboli, tradycji, godła, barw narodowych). 

  

 

ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO 

 

 Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery osobowości. 

 Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej - przez wspólną zabawę, naukę i wybór 
właściwych form spędzania czasu wolnego. 

 Budzenie u wychowanków wiary we własne możliwości - kreowanie sytuacji, które pozwolą wychowankowi podnieść swoją samoocen  i 
rzetelnie ją sformułować. 

 Pokazanie wychowankom jak skutecznie i właściwie rozwiązywać konflikty. 

 Wypracowanie u wychowanków umiejętności komunikowania o trudnych sytuacjach,  problemach i wpajanie im właściwego sposobu 
reagowania na nie. 

 Wypracowanie wspólnie z wychowankami dla potrzeb zespołu klasowego (grupy) obowiązujących zasad współżycia (regulamin). 

 Ustalenie zasad współpracy z domem rodzinnym lub wychowawcą w grupie wychowawczej. 

 Indywidualizacja poczynań wychowawczych. 
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REALIZACJA PROGRAMÓW RZĄDOWYCH 

Rok szkolny 2015/2016 jest  Rokiem Otwartej Szkoły. Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi 

korzystać z tego, co ją otacza.  

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 to: 

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                    

w  specjalnych ośrodkach wychowawczych,  

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych                                  

w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 

Program profilaktyki uwzględnia programy rządowe: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz „Bezpieczna+” Rządowy program wspomagania w latach 

2015–2018 organów prowadzących szkoły  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. „Bezpieczna+” stanowi 

kontynuację i rozszerzenie Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program stanowi narzędzie inicjowania i koordynowania na szczeblu centralnym i wojewódzkim działań                 

na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach.  

Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018. 

Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna 

Szkoła”. Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa. 

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary: 

 bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, 

 kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, 
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 poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, 

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. „Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące : 

- podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz 

reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych 

sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni. 

-kształtowania otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z podmiotami typu organizacje 

pozarządowe, w tym organizacje harcerskie a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania 

-upowszechnienie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia 

-wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

-tworzenie warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa,                        

w szczególności przeciwpożarowego. 

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, 

opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania 

sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

Cel główny programu to zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego 

środowiska w szkołach i placówkach.  

1) zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach                         

i placówkach, w szczególności przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w Internecie;  

2) przeciwdziałanie agresji i przemocy ze strony personelu oraz rówieśników, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;  

3) wprowadzenie w szkole lub placówce, która zgłosi się do projektu, stałych mechanizmów polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.  
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Cele szczegółowe programu:  

1.Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. 

2.Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.  

3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

4. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.  

5. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych , 

Internetu, hazardu..  

6.Podnoszenie szkolnych standardów bezpieczeństwa, w tym procedur postępowania  w sytuacjach kryzysowych, 

7.Włączanie rodziców uczniów w działania dotyczące bezpieczeństwa  w cyberprzestrzeni 

8.Współpraca szkół z Państwową Strażą Pożarną w realizacji praktycznych zajęć, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Program uwzględnia także ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r .w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”  

Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych 

marzeń” 

Rządowy program wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań 

uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”. 

 



10 

 

Plan działań wychowawczych   dla  Szkoły Podstawowej Specjalnej     

  

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO ZNAJDUJE SWOJE MIEJSCE W GRUPIE  

lp. Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Sposób 

realizacji 

1. Jestem uczniem klasy - poznajemy się 

- nabywamy umiejętności komunikowania się z rówieśnikami 

- dostrzegamy i akceptujemy podobieństwa między sobą 

- dostrzegamy różnice w swoim  wyglądzie i akceptujemy je 

- dostrzegamy własną indywidualność 

wychowawca, 

pedagog, rodzice, 
uczniowie 

obserwacja, rozmowy, 

gry integracyjne, 
pogadanki 

  

2. Tworzymy grupę klasową - tworzymy normy, reguły, zasady obowiązujące w klasie 

- ustalamy zakres obowiązków należących do dyżurnych 

- uświadamiamy dzieciom, że klasa  jest nie tylko miejscem nauki, ale też 
miejscem spotkań z innymi ludźmi 

wychowawca, 

  

obserwacja, 

rozmowy, 

3. Jesteśmy członkami społeczności 
szkolnej 

- stosujemy się do regulaminu szkoły (nosimy buty na zmianę, nie używamy 
telefonów komórkowych) 

- uczestniczymy w uroczystościach szkolnych i konkursach 

wychowawca, uczniowie, 
rodzice, pracownicy 
niepedagogiczni 

obserwacja, 

rozmowy 
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Efekty działań wychowawczych: 

 Ma poczucie przynależności do klasy. 

 Respektuje sposoby zachowania się w klasie. 

 Jest użyteczny i gospodarny – zwalcza nieporządek i dba o mienie klasy. 

 Wie, że ludzie są różni i niektórym trzeba pomóc. 

 

CEL WYCHOWANIA : ZNA NORMY DOBREGO ZACHOWANIA  I WEDŁUG NICH POSTĘPUJE 

lp. Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Sposób 

realizacji 

1. Jestem dobrym  kolegą 

  

- stosujemy zwroty grzecznościowe  

- doceniamy wzajemną pomoc 

wychowawca,  rodzice, 
pedagog 

obserwacja, aranżacja 
sytuacji sprawdzających 
gotowość niesienia 
pomocy innym, 
pogadanka 

2. Jestem uczniem i prawym  

człowiekiem 

- ustalamy zasady uczciwego i prawego postępowania 

- uświadamiamy sobie znaczenie pojęć: dobra, prawdy i patriotyzmu, jako 

najwyższych wartości w życiu człowieka 

- wyrabiamy szacunek dla tradycji szkolnych 

- potrafimy  współdziałać i współpracować z rówieśnikami 

wychowawca, nauczyciele, 
rodzice, pracownicy 
ośrodka 

obserwacja, rozmowy, 
apele i akademie szkolne 
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3. Jestem członkiem  

społeczeństwa 

 - znamy symbole narodowe, 

- włączamy się w  przygotowywanie uroczystych apeli  z okazji  świąt 

narodowych, poznajemy i kultywujemy tradycje narodowe, szkolne              

i rodzinne 

wychowawca  klasy, 
nauczyciele, rodzice 

pracownicy 
niepedagogiczni  

 apele i akademie 
szkolne, konkursy 
szkolne, praca 
zespołowa w ramach 
organizacji uroczystości 
szkolnych i klasowych 

 

Efekty działań wychowawczych: 

 Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniach. 
 

 Stosuje zwroty grzecznościowe. 
 

 Kocha rośliny i zwierzęta, potrafi się nimi zajmować. 
 

 Jest uczciwy w słowach i czynach- przeciwstawia się nieprawości. 
 

 Zna symbole narodowe i wie jak się wobec nich zachować. 
    

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO WIE OD CZEGO ZALEŻY DOBRY KONTAKT Z RÓWIEŚNIKAMI I DOROSŁYMI  

lp. Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Sposób 

realizacji 

1. Uczymy się wyrażać swoje prośby         - potrafimy słuchać innych 

- nabywamy umiejętności wyrażania swojego zdania, próśb, sądów, 

wychowawca klasy 

rodzice 

rozmowy 
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i potrzeby oczekiwań 

2. Uczymy się ponosić odpowiedzialność 

za wspólne dobro 

- wybieramy  samorząd klasy 

- wspólnie dekorujemy klasę 

- wspólnie ustalamy zakres obowiązków dyżurnego 

wychowawca klasy  rozmowy, wytwory 
plastyczne, wybory 

3. Zwracamy uwagę na kulturę  

języka 

- stosujemy zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam 

- ustalamy system kar za używanie wulgaryzmów, zobowiązujemy  się  do   

jego przestrzegania 

wychowawca klasy, 
nauczyciele, rodzice 

pracownicy 
niepedagogiczni 

pogadanki, scenki 
rodzajowe, rozmowy 

4. Dbamy o swoje zdrowie -rozróżniamy produkty jadalne, niejadalne, szkodliwe  dla zdrowia,  

-świadomie dbamy o zdrowie i higienę jamy ustnej 

-promujemy zdrowy styl życia 

-właściwie się odżywiamy 

wychowawca, pielęgniarka 

rodzice 

 rozmowy, pogadanki 

Efekty działań wychowawczych: 

 Potrafi wysłuchać innych. 
 

 Umie wyrazić swoje prośby i potrzeby. 
 

 Szanuje prace innych i przedmioty przez nich wykonane – nie pozwala by inni je niszczyli. 
 

 Nie używa wulgaryzmów i zwraca uwagę by inni tego nie robili. 
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 Potrafi przyznać się do błędów. 

 Wie co jest szkodliwe dla jego zdrowia. 
 

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO UMIE ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH TRUDNYCH  

lp. Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Sposób 

realizacji 

1. Poznajemy regulaminy 

 zachowania się w instytucjach 

 publicznych i stosujemy się do nich 

- odwiedzamy osoby i  wspomagające szkołę: pedagog, psycholog, 

pielęgniarka 

- znamy podstawowe telefony alarmowe 

wychowawca klasy, 
rodzice, dyrektor 

rozmowa ,wycieczki, 
pogadanki 

2. Rozwiązywanie trudnych sytuacji - uczymy się  poprawnych zachowań z zachowaniem norm obowiązujących 
w społeczeństwie 

- potrafimy wyrazić swoje  zdanie 

- asertywność jako postawa dzięki której możemy zachować swoją 
tożsamość i poczucie własnej wartości 

- przewidujemy konsekwencje własnego postępowania 

- poznajemy  treść Konwencji Praw Dziecka 

wychowawca klasy, 
rodzice, pedagog 

psycholog 

obserwacja, rozmowy, 
pogadanki, scenki 
rodzajowe, drama 

  

3. Jesteśmy  tolerancyjni wobec innych 
osób 

  

- wiemy, że klasę tworzą różne osoby, które wnoszą do niej własne wartości 

- dostrzegamy  różnice między ludźmi 

- jesteśmy świadomi zagrożeń płynących z braku tolerancji 

wychowawca klasy, 
rodzice 

psycholog 

 rozmowy, pogadanki, 
scenki rodzajowe, drama  
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Efekt działań wychowawczych: 

 Szanuje dorosłych, młodszych, rówieśników i słabszych, okazuje im to w słowach i  działaniu. 
 

 Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je. 
 

 Zna kulturalne formy odmawiania innym osobom. Potrafi powiedzieć nie. 
 

 Zna swoje prawa. 
 

 Wie do kogo może zwrócić się o pomoc. 
 

CEL WYCHOWANIA: DĄŻENIE DO SAMOPOZNANIA 

lp. Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Sposób 

realizacji 

1. Kształtujemy pozytywne  

myślenie o sobie samym. 

Doceniamy i dostrzegamy własne 
sukcesy 

- wiemy, że każdy z nas jest odrębną, jedyną w swoim rodzaju 

niepowtarzalną osobą 

- znamy swoje mocne strony 

 
wychowawca 
rodzice 

obserwacja, rozmowy, 
kwestionariusz do 
samooceny ucznia, testy 
zdań niedokończonych 

2. Szukamy sposobów  

rozładowania swoich napięć  

emocjonalnych 

- uczymy się rozpoznawania emocji swoich i kolegów 

-umiemy  analizować sytuacje konfliktowe i towarzyszące im emocje 

wychowawca  nauczyciele, 
psycholog, pedagog, 
rodzice ,  

rozmowy, pogadanki, 
drama, scenki rodzajowe 
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3. Organizujemy swój wolny czas. 

Mamy swoje hobby i zainteresowania 

- rozwijamy swoje  zainteresowania poprzez udział  w różnych formach 

aktywności 

-rozwijamy zainteresowania czytelnicze i medialne 

wychowawca klasy, 
pedagog, rodzice 

nauczyciele prowadzący 
koła zainteresowań 

bibliotekarz 

kółka zainteresowań, 
zawody sportowe, 
konkursy szkolne i 
pozaszkolne 

4. Walczymy z zagrożeniami  

własnego życia i zdrowia 

  

  

- organizujemy spotkania z lekarzem, policją, pielęgniarką szkolną, 

- przeprowadzamy pogadanki uświadamiające 

- wyświetlamy filmy ukazujące szkodliwość używek dla naszego zdrowia 

-prowadzimy profilaktykę agresji, w tym cyberprzemocy 

-prowadzimy profilaktykę uzależnienia od Internetu , gier komputerowych, 
hazardu 

wychowawca klasy , 
nauczyciele, rodzice, 
dyrektor szkoły, 
pielęgniarka, samorząd 
szkolny, uczniowie 
lekarz 
policja 
straż pożarna 

spotkania, rozmowy, 
pogadanki, projekcja 
filmów 

Efekt działań wychowawczych: 

 Ma ukształtowane poczucie własnej wartości – zna swoje dobre strony. 
 

 Rozpoznaje własne emocje i próbuje sobie z nimi radzić. 
 

 Potrafi sobie zorganizować sobie swój czas wolny – ma swoje hobby. 
 

 Stara się być odważny i przeciwstawia się złu. 
 

 Unika sytuacji szkodzących jego zdrowiu (palenie, branie narkotyków itp.). 
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CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ CZUJE SIĘ ODPOWIEDZIALNY  ZA SWOJE ŻYCIE 

lp. Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Sposób 

realizacji 

1. Jestem członkiem społeczności szkolnej - poznajemy kodeks ucznia i statut ośrodka 

- przygotowujemy się do  uczestnictwa w życiu społecznym 

-  znamy sposoby zespołowego rozwiązywania  konfliktów 

- jesteśmy koleżeńscy i przyjaźni dla kolegów 

-jesteśmy uprzejmi i mili dla dorosłych 

wychowawca , dyrektor 
szkoły, 

opiekun samorządu  
szkolnego 

rodzice 

pracownicy 
niepadagogiczni 

pogadanki, wystawy 
apele, wybory do 
samorządu szkolnego, 
lektura, film, pogadanki 
oparte o Kodeks Ucznia i 

Regulamin Szkoły, 

2. Jestem członkiem rodziny - uczymy się odpowiedzialności za powierzone obowiązki 

-  zapoznajemy się z Konwencją Praw Dziecka 

- umiemy współżyć  z innymi członkami rodziny, tolerujemy ich, 
okazujemy szacunek 

- dojrzewamy fizycznie, psychicznie i emocjonalnie 

-poznajemy problemy okresu dojrzewania 

rodzice, wychowawca, 
dyrektor szkoły, pedagog, 
psycholog 

lektura, film, pogadanki, 

spotkania z psychologiem        
i pedagogiem  

3. Dbamy o swoje zdrowie - poznajemy zasady higieny okresu dojrzewania 

- poznajemy zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem zasad higieny 

- poznajemy zdrowotne, społeczne, moralne następstwa uzależnień (od 
tytoniu, alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, środków 

 
wychowawca, nauczyciele, 
pielęgniarka, 
psycholog 
rodzice, 
lekarz 
pracownicy 

pogadanka „Moje 
hobby”, lektura, film, 
spotkania z pielęgniarką, 
tematyka zajęć godzin 
wychowawczych 



18 

 

psychoaktywnych), 

-prowadzimy profilaktykę uzależnienia od komputera, Internetu 

-prawidłowo odżywiamy się 

- umiemy rozpoznać swoje potrzeby psychiczne, unikamy zbędnych sytuacji 
stresowych, 

-akceptujemy siebie 

- umiemy w sposób   wartościowy i sensowny wykorzystać czas wolny 

niepedagogiczni 
policja 

  

  

  

 

4. Chronimy  i dbamy o nasze środowisko - wdrażamy się do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego 

- uczymy się szacunku dla wszystkich form życia 

- jesteśmy wrażliwi na stan czystości w otoczeniu 

- umiemy wykorzystać  wiedzę ekologiczną w praktyce 

-bierzemy udział w zbiórce materiałów wtórnych (makulatury, nakrętek) 

wychowawca, 

nauczyciel przyrody 

rodzice 

projekcje filmów 
tematycznych, lekcje 
przyrody 

6. Zachowanie bezpieczeństwa 

 

- znamy i przestrzegamy  przepisy ruchu drogowego 

- przestrzegamy zasad bezpiecznego poruszania się po szkole (poznajemy 
drogę ewakuacji  na wypadek pożaru) 

-potrafimy bezpiecznie korzystać z Internetu 

nauczyciele techniki, 
wychowawca 

rodzice 

policja 

pracownicy 
niepedagogiczni 

gry, pogadanki 

7. Dobra współpraca - wymieniamy informacje o postępach w nauce i zachowaniu wychowawca, spotkania  i rozmowy, 
bezpłatne obiady, 
zwolnienie z opłat, 
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z rodzicami - zapobiegamy niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji 

-organizujemy pogadanki i projekcje filmów na temat szkodliwości 
narkotyków, leków i dopalaczy, cyberprzemocy 

- organizujemy pomoc  dla dzieci będących w trudnych warunkach 
materialnych 

- zapraszamy rodziców do współudziału w organizowaniu imprez 
klasowych i szkolnych 

nauczyciele, 

rodzice, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 dyrektor szkoły 

wycieczki, imprezy 
szkolne, pogadanki 

 

Efekty działań wychowawczych: 

 Wie jak zaplanować swój dzień – zarówno czas pracy jak i wypoczynku. 
 

 Potrafi rozwiązywać konflikty z rówieśnikami bez przemocy. 
 

 Umie nawiązywać kontakty z rówieśnikami – potrafi je przekształcać w trwałe związki przyjacielskie. 
 

 Jest tolerancyjny wobec przekonań innych osób. 
 

 Zna formy odmawiania innym. 
 

 Czuje się odpowiedzialny za wygląd otaczającego środowiska 
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Plan działań wychowawczych  dla Zespołu Edukacyjno Terapeutycznego   

 

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO ZNAJDUJE SWOJE MIEJSCE W GRUPIE I DOBRZE SIĘ W NIEJ CZUJE  

lp. Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Sposób 

realizacji 

1. Ma poczucie przynależności 

do zespołu klasowego 

- poznajemy zabawy orientacyjno porządkowe 

- ustalamy rytuały związane z witaniem się grupy 

-wspólnie przeżywamy w grupie urodziny, imieniny i inne  dni ważne dla 
poszczególnych dzieci 

wychowawca, rodzice obserwacja, rozmowy, 
gry integracyjne, scenki 
rodzajowe 

2. Uczy się dostrzegać potrzeby  

kolegów a także  

komunikować swoje potrzeby 

 i stany emocjonalne 

-uczymy się odgadywać stany emocjonalne postaci na podstawie obrazków i 
dźwięków 

- umiemy wyrazić i odczytać stany emocjonalne (jest mi wesoło, smutno, 
identyfikuję się z rysunkiem postaci smutnej bądź wesołej) 

- odgrywamy scenki rodzajowe uczące wykonania czynności w sposób 
akceptowany przez otoczenie 

wychowawca 

rodzice 

psycholog 

pedagog 

obserwacja, rozmowy, 
scenki rodzajowe 

3. Umie kulturalnie się zachować 

 w sytuacjach życia codziennego,               

w grupie klasowej 

- wypracowujemy reguły związane z kulturą bycia w codziennych 
sytuacjach w klasie 

- stosujemy zwroty grzecznościowe 

- dbamy o estetykę spożywanych posiłków 

- kulturalne zwracamy się do kolegów z grupy 

wychowawca 

rodzice 

pracownicy 
niepedagogiczni 

obserwacja, rozmowy, 
pogadanki 
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- nie używamy wulgaryzmów 

4. Dba o wystrój i porządek 

 w klasie, szanuje pracę  

kolegów 

  

- ustalamy zakres obowiązków dyżurnego 

- wspólne przeglądamy i doceniamy prace kolegów 

- wspólne dekorujemy klasę 

- sprzątamy klasę po zakończeniu zajęć 

wychowawca 

nauczyciele 

obserwacja, rozmowy, 
analiza wyników 
konkursu 

Efekt działań wychowawczych: 

 Ma poczucie przynależności do klasy. 
 

 Umie wyrazić swoje prośby i potrzeby, potrafi wysłuchać innych. 
 

 Respektuje sposoby zachowania się w klasie, stosuje zwroty grzecznościowe. 
 

 Jest użyteczny i gospodarny - zwalcza nieporządek i dba o mienie klasy; szanuje pracę innych i przedmioty przez nich   

  wykonane – nie pozwala by inni je niszczyli. 

  

 Plan działań wychowawczych  dla Gimnazjum Specjalnego  

 

CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ ZNA SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY I POTRAFI NAD NIMI PANOWAĆ  

lp. Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Sposób 

realizacji 
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1. Poznajemy siebie z własnego 

 doświadczenia i opinii innych 

„Jaki / jaka jestem” przeprowadzamy wywiad z osobami  

ważnymi (przyjaciółmi ulubionymi, nauczycielami, wychowawcami z 
internatu) 

uczniowie, 

pedagog, wychowawca 
klasy 

kwestionariusze   do 
samooceny ucznia, 
wychowawca, pedagog, 
analiza pełnionych ról 
samorządowych w klasie 
i szkole, test np.: zdań 
niedokończonych 
(pedagog szkolny) 

2. Dostrzega świat potrzeb  

realnych i zasób swoich  

możliwości 

- umiemy być krytyczni wobec wzorców proponowanych przez środki 
masowego przekazu (np. czy powinienem bezkrytycznie czytać prasę 
młodzieżową, jak powstaje plotka?, samotność czy to możliwe) 

  

pedagog, 

psycholog 

wychowawca klasy 

rodzice 

obserwacja(wychowawca 
klasy, pedagog, 
uczniowie) 

ankiety dla uczniów 

 

3. Potrafi pokonać złe nawyki   

i obronić się przed nałogami 

- troszczymy się o własne zdrowie, właściwie się odżywiamy 

- znamy niszczącą siłę nałogów 

- jesteśmy asertywni czyli umiemy  mówić nie 

-znamy skutki używania substancji psychoaktywnych, dopalaczy, leków 

-prowadzimy profilaktykę agresji, cyberprzemocy,  

-przeciwdziałamy uzależnieniu od gier komputerowych, Internetu, hazardu 

pedagog, psycholog, 

wychowawca, 

pielęgniarka, lekarz 

rodzice 

nauczyciele 

 

rozmowa, pogadanka 
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4. Potrafi bronić pięknej  

polszczyzny i kultury bycia na  

co dzień 

- stosujemy zwroty grzecznościowe i 

-wyrażamy szacunek codziennym pozdrowieniem i pożegnaniem 
pracowników SOSW  oraz rówieśników 

- umiemy krytycznie spojrzeć  na własne czyny, potrafimy dostosować 
swoje zachowanie do sytuacji 

uczniowie, wychowawca 
klasy, pedagog szkolny, 
nauczyciele, rodzice, 
pracownicy 
niepedagogiczni, 
bibliotekarze 

obserwacja, test 
sytuacyjny 

 w sytuacji rzeczywistej 

i improwizowanej 

Efekt działań wychowawczych: 

 Ma świadomość swoich zalet i wad. 
 

 Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej, potrafi prawidłowo ocenić. 
 

 Rozumie potrzebę krytycyzmu, wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu. 
 

 Jest zdolny do  samooceny i samokontroli – panuje nad emocjami. 
 

 Rozróżnia dobro od zła i potrafi dokonać wyboru oraz hierarchizacji. 
 
 

CEL: UCZEŃ POTRAFI BYĆ ODPOWIEDZIALNY ZA SIEBIE I ZA INNYCH,  

WSPÓŁUCZESTNICZY W PLANOWANIU SWOJEJ  PRZYSZŁOŚCI 

lp. Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Sposób 

realizacji 

1. Przygotowujemy   się do  -tworzymy  listę oczekiwań wobec partnera wychowawca, edukator z  obserwacja, rozmowy 
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uczestnictwa w życiu  

rodzinnym 

  

- tworzymy listę oczekiwań  wobec rodziny 

-umiemy wskazać miejsce bezpieczne w swoim domu 

 - planujemy założenie rodziny 

- „rodzina w świetle prawa”- poznajemy podstawowe  

przepisy prawne 

zakresu przygotowania     
do życia w rodzinie, 

rodzice, 

pielęgniarka 

z rodzicami, rozmowy 

z uczniami, 

podsumowanie zdobytych 
wiadomości 

2. Planujemy swój czas pracy 

i wypoczynku 

- analizujemy własne  potrzeby i zainteresowania 

- ustalamy sposoby realizacji wyznaczonych celów i czasu ich realizacji 

- przeprowadzamy  okresową modyfikację swoich działań   w zależności od 
zmiany sytuacji 

-korzystamy z zasobów biblioteki i centrum medialnego 

uczeń, wychowawca 

samorząd uczniowski 

nauczyciele prowadzący 
koła zainteresowań 

 

obserwacja, rozmowa                 
z uczniami, rozmowa                 
z rodzicami 

3. Zapoznajemy się z dalszymi 

możliwościami kształcenia 

- wybieramy dalszą drogę kształcenia 

- poznajemy oferty szkół zawodowych  

wychowawca, pedagog, 
psycholog, 

 doradca zawodowy 

rozmowy z rodzicami, 
uczniami, przegląd ofert 
szkół 

4. Uczymy się tworzyć swoją  

przyszłość 

 - poznajemy różne zawody  

 - rozwijamy swoje zainteresowania 

wychowawca 

rodzice 

doradca zawodowy 

pogadanki, wycieczki                
do zakładów pracy 

  5. Umie pokonać napotkane  

trudności i nie poddaje się 

 - znamy  swoje mocne  i  słabe strony 

-  potrafimy  rozpoznać oznaki stresu 

wychowawca klasy, 
pedagog, psycholog, 
rodzice 

obserwacja, rozmowa, 
pogadanki, test zdań 
niedokończonych 



25 

 

- potrafimy  radzić sobie  ze stresem 

- potrafimy radzić sobie  z  presją rówieśniczą 

- potrafimy współżyć z ludźmi 

 Efekty działań wychowawczych: 

 Uczeń zna swoje obowiązki wobec rodziny, środowiska, ojczyzny. 
 

 Rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić i dąży do ich osiągnięcia. 
 

 Analizuje i modyfikuje swoje działanie w zależności od potrzeb. 
 

 Umie pokonywać napotkane trudności i nie poddaje się. 
 

 Potrafi dokonywać wyboru drogi życiowej, która będzie dla niego najlepsza w oparciu o oferty jakie daje mu społeczeństwo 
 
 

Plan działań wychowawczych  dla Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego 

   

CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ WSPÓŁUCZESTNICZY W PLANOWANIU SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI  

lp. Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Sposób 

realizacji 

1. Uczeń jest członkiem rodziny - poznajemy i utrwalamy adres zamieszkania 

- poznajemy imiona członków rodziny oraz ich zajęcia w domu i pracy 

wychowawca proces dydaktyczno –



26 

 

  zawodowej 

-wdrażamy się do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym 

-uczymy się  odpowiedzialności  za wykonywanie powierzonych 
obowiązków 

rodzice 

  

wychowawczy, spotkania 

z rodzicami 

2. Uczeń jest członkiem  

społeczności szkolnej    

i klasowej 

- wdrażamy się do przestrzegania norm społecznych 

- budujemy  więzi ze szkołą, internatem 

- przygotowujemy się do uczestnictwa w życiu społecznym 

- zachęta do bycia dobrym 

 - przestrzegamy zasad równego korzystania  ze wspólnych zabawek            
i przyborów szkolnych 

- poznajemy  negatywne skutki kłamstw i kradzieży 

- uczymy się przestrzegania ustalonych reguł podczas zabaw i zajęć 

wychowawca,  rodzice, 
pedagog, psycholog 

pracownicy 
niepedagogiczni 

  

udział w uroczystościach 

szkolnych, udział w 

konkursach, kiermaszach, 

aukcjach, pogadanki 

3. Uczeń zapoznał się z  kulturą 

zdrowotną i profilaktyką uzależnień 

 Dba o zdrowie i wygląd 

- kształtujemy odpowiednie nawyki zdrowotne, prawidłowo się odżywia 

-poznajemy skutki nadużywania alkoholu i nikotyny, substancji 
psychoaktywnych , dopalaczy 

-zna niebezpieczeństwa płynące z uzależnienia od Internetu, gier 
komputerowych 

- wzbogacamy wiedzę i utrwalamy nawyki czystości oraz  higieny osobistej 

- nabywamy umiejętności estetycznego spożywania posiłków 

- kształtujemy sprawność i wytrzymałość fizyczną, nawyki uprawiania 
sportu i turystyki 

wychowawca, 

 pielęgniarka szkolna,  

pedagog 

psycholog 

rodzice 

policja 

 

spotkania z pielęgniarką 
szkolną, zajęcia 
rekreacyjno – sportowe, 
wycieczki piesze, zajęcia 
kulinarne, pogadanki 
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4. Uczeń jest wdrożony                                      

do  współodpowiedzialności za stan 

 środowiska naturalnego 

- wiemy jak chronić  środowisko 

-zachowujemy czystość w miejscu nauki, zamieszkania oraz  w miejscach 
użyteczności publicznej 

- umiemy wykorzystać wiedzę ekologiczną w praktyce 

-bierze udział w zbiórce materiałów wtórnych 

wychowawca 

nauczyciele 

rodzice 

pracownicy 
niepedagogiczni 

prace porządkowe  na 
terenie szkoły, 
pielęgnacja, sadzenie 
roślin w szkole i wokół 
szkoły, apele konkursy, 
wycieczki itp. 

5. Uczeń potrafi bezpiecznie  

poruszać się po drogach 

- umiemy  korzystać z zasad ruchu drogowego (bezpiecznie poruszamy się 
po drogach) 

- jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo w szkole, w czasie 
wycieczek i uroczystości szkolnych 

- znamy wybrane znaki drogowe 

wychowawca 

rodzice 

policja 

lekcje techniki 

i środowiska, wycieczki 

6. Dobra współpraca 

z rodzicami 

- zapobiegamy trudnościom w nauce, konfliktom,   łagodzimy je, włączamy 
rodziców  w życie klasy i szkoły 

- poznajemy problemy rodzinne uczniów ,informujemy  rodziców                 
o potrzebach szkolnych ich dzieci 

- zapobiegamy  demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu dziecka,  
zapoznajemy rodziców z planem wychowawczym klasy 

wychowawca 

rodzice 

nauczyciele 

Zebrania z  rodzicami, 
kontakty  indywidualne, 

wycieczki i imprezy 
klasowe, kontakty                    
z pedagogiem                          
i psychologiem 

      Efekty działań wychowawczych: 

 Uczeń poznaje samego siebie i uczestniczy w życiu rodzinnym. 
 

 Uczeń stara się uczestniczyć w życiu społecznym. 
 

 Uczeń ma ukształtowane odpowiednie nawyki higieniczne, zdrowotne. 



28 

 

 
 Uczeń jest wdrożony do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 

 
 Uczeń potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach. 

 
 Zapobieganie problemom poprzez dobry kontakt z rodzicami dziecka. 

 

Plan działań wychowawczych  dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ PRZYGOTOWYWUJE SIĘ DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI    

ZA DOKONYWANIE ŻYCIOWYCH    I ZAWODOWYCH WYBORÓW. 

Lp Cele operacyjne Zadania Osoba odpowiedzialna Sposób 

 realizacji 

1. Moje nowe otoczenie - szkoła zawodowa- nowy etap nauki 

-  poznajemy siebie nawzajem 

- integrujemy zespół klasowy 

-poznajemy się z wychowawcą i nauczycielami uczącymi 

- ustalamy zasady klasowe i normy szkolnego funkcjonowania. 

- wychowawca, 
nauczyciele 

integracyjne gry, 

zabawy grupowe, 

wycieczki, wybory 
klasowe 

2. Sztuka dobrego kontaktu  

z rówieśnikami 

- nabywamy umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów 
emocjonalnych, poczucia własnej wartości, zadowolenia i otrzymywania 
wsparcia. 

- nauczyciele 

- pedagog, 

integracyjne gry, 

wycieczki, 
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-rozróżniamy  wartości koleżeństwa, przyjaźni i miłości. - psycholog pogadanki, zawody 
sportowe,  

3. Mój wpływ na życie szkoły 

i jej zewnętrzny wizerunek 

-bierzemy   czynny udział w życiu szkoły 

- nie korzystamy z telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

- nosimy z godnością strój galowy  

- wychowawcy 

- nauczyciele 

- uczniowie 

 

imprezy szkolne 

działalność w 
samorządzie szkolnym 

reprezentacja szkoły         
w gminie , powiecie, 
zawody sportowe, 
konkursy i olimpiady 
międzyszkolne 

4. Wybieramy dalszą drogę  

życiową 

- zapoznajemy się  z możliwościami zdobycia kwalifikacji zawodowych               
 i ich poszerzenia na kursach. 

- poznajemy oferty kursów przygotowawczych do pracy zawodowej. 

- szukamy ofert pracy w wybranym zawodzie ( analiza ogłoszeń) 

- poznajemy działalność biura pośrednictwa pracy 

  i przysługujące nam prawa 

- wychowawcy 

- nauczyciele praktycznej 

nauki zawodu, 

 doradca zawodowy, 

rodzice 

analiza trafności wyboru 
ofert 

rozmowy, dyskusje 

wycieczka, spotkanie             
 z przedstawicielem 
urzędu pracy 

  

5. Rozwijamy kulturę spędzania  

wolnego czasu, racjonalnego 

 wypoczynku, układanie  

właściwych relacji życiowych                   

i zawodowych oraz koleżeńskich 

- ustalamy  priorytety życiowe i zawodowe, 

analizujemy własne zainteresowania i potrzeby 

- określamy swoje codzienne zadania i cele. 

- ustalamy sposoby i formy realizacji życiowych planów 

- dokonujemy pozytywnych wyborów 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

- pedagog  

- uczniowie 

 

rozmowy  z uczniami, 
dyskusje  z rodzicami, 
pogadanki 

  



30 

 

- doskonalimy wzajemną kontrolę  i ocenę zachowań 

- poznajemy różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu 

-korzysta z zasobów biblioteki i centrum multimedialnego 

6. Dbamy o zdrowie  i bezpieczeństwo - rozpoznajemy środki uzależniające: nikotyna, alkohol, narkotyki, 
dopalacze, środki psychoaktywne 

-uczestniczymy w  treningu odmawiania, obrony, gdy ktoś nakłania  nas              
do podjęcia próby środków uzależniających 

-mamy świadomość własnego wyboru, zagrożeń i konsekwencji złego 
wyboru, poznajemy swoje prawa. 

- uczymy się jak zmagać się ze sobą, pokonywać zagrożenia, gdzie szukać 
pomocy i rady( miejsca, ludzie, poradnie, instytucje) 

-wdrażamy zasady zdrowej diety, higieny i bezpieczeństwa w życiu 
codziennym 

-prowadzimy profilaktykę agresji, w tym cyberprzemocy 

-prowadzimy profilaktykę uzależnienia od Internetu , gier komputerowych, 
hazardu 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

- pedagog 

- psycholog 

- uczniowie 

-rodzice 

-straż 

-policja 

-lekarz 

obserwacje uczniów 

rozmowy z uczniami 

rozmowy z rodzicami, 

dyskusje, pogadanki, 

prelekcje filmów , 

spotkania z policjantem, 

dietetykiem 

7 Prawa społeczne i skutki  

pełnoletności 

- uczymy się  odpowiedzialności za rodzinę, 

-  umiemy wyeksponować rolę rodziny w rozwoju człowieka                        
w społeczeństwie. 

- poznajemy  prawa  i obowiązki  obywatela oraz instytucje służące obronie 
praw człowieka 

-  nabywamy umiejętności prawidłowego zachowania się  w instytucjach 
publicznych 

- psycholog 

-nauczyciele 

- wychowawcy 

- rodzice 

-sędzia 

scenki domowe, 

rozmowy, pogadanki 

plakaty, foldery, zdjęcia 
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 Efekty działań wychowawczych: 

 Umie współdziałać w zespole i podejmować pracę grupową. 

 Umie oceniać swoje możliwości zawodowe i szanse zatrudnienia. 

 Analizuje swoje działania, koryguje i modyfikuje je w zależności od potrzeb. 

 Potrafi dostosować się do rygorów i standardów zawodowych. 

 Potrafi dokonywać wyboru drogi życiowej, w oparciu o oferty jakie daje mu społeczeństwo. 

 Umie pokonywać trudności, być przedsiębiorczym i opanowanym. 

 Ma poczucie własnej wartości i szanuje godność innych ludzi. 

 

Plan działań wychowawczych dla Szkoły Zawodowej Przysposabiającej do Pracy 

CEL WYCHOWANIA: UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ ŚWIAT, SZUKAM  W NIM MIEJSCA DLA SIEBIE 

Lp. Cele operacyjne Zadania Osoba odpowiedzialne Sposób  

realizacji 

1. Rozwijanie samowiedzy  

 i samooceny 

- obserwujemy zmiany jakie zachodzą  w naszym wyglądzie   i charakterze 

-analizujemy  własne emocje i zachowania 

- opisujemy cechy swojego charakteru, wyglądu  i sposobu bycia 

wychowawca klasy, 

nauczyciel W-F 

psycholog, pielęgniarka 

rodzice 

rozmowy tematyczne, 
pogadanki, projekcja 
filmów 



32 

 

2. Rozwijanie dbałości o własny  

wygląd,  zdrowie i bezpieczeństwo 

- poznajemy  i rozróżniamy  pojęcia: higiena ciała, higiena umysłu, 

- poznajemy skutki nadużywania nikotyny, alkoholu i leków 

-kształtujemy właściwe nawyki żywieniowe 

- przeciwdziałamy używaniu środków  uzależniających: nikotyny, alkoholu, 
narkotyków, dopalaczy 

nauczyciel uczący 

pielęgniarka szkolna, 
pedagog, rodzice, 

 

samodzielne 
organizowanie swojej 
pracy i miejsca pracy 
zgodnie  z zasadami 
higieny , stała troska       
o estetyczny wygląd         
i zdrowie, systematyczna, 
kontrola stanu czystości 

3. Odkrywanie własnej wartości    

 i godności 

- umiemy  świadomie właściwie dobrać  towarzystwo ( w środowisku 
szkolnym  i pozaszkolnym) 

- rozwijamy swoje osobiste zainteresowania poprzez aktywną pracę, 
rozrywkę, lekturę 

nauczyciel- wychowawca 

rodzice, opiekunowie 

wspólne przebywanie 
rozmowy, wspólne 
rozwiązywanie 
problemów dotyczących 
jednostki i grupy, 
uczestnictwo w życiu 
kulturalnym klasy, szkoły 
i środowiska lokalnego 

4. Budowanie systemu i hierarchii  

wartości w najbliższym  

otoczeniu 

- dostrzegamy  ważne  wartości w życiu  rodzinnym,  szkolnym                    
i pozaszkolnym. 

- okazujemy szacunek dla pracy  innych osób: rodziców, członków rodziny, 
pracowników szkoły, przyjaciół 

wychowawca klasy, 

psycholog, pedagog 

rodzice 

pogadanki, rozmowy, 

5. Dostrzeganie, rozumienie  

i uznawanie własnych potrzeb 

- znamy własne potrzeby, rozróżniamy  potrzeby biologiczne, intelektualne, 
psychiczne i moralne 

- określamy swoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, miłości, akceptacji  
i współpracy 

nauczyciele uczący 

wychowawca klasy, 

rodzice, psycholog 

rozmowy, scenki 
sytuacyjne, pogadanki 

6. Szanowanie niezależności  - potrafimy  współdziałać z innymi w celu zaspokojenia własnych potrzeb nauczyciel- wychowawca trening asertywności, 
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i wolności innych osób - potrafimy odrzucić   to co złe szkodliwe, niekorzystne rodzice, psycholog rozmowy , pogadanki 

7. Budzenie własnej tożsamości- 

 jestem Polakiem, mieszkańcem...... 

- jesteśmy świadomi swojej przynależności do społeczeństwa i narodu, 
bezbłędnie określamy swoją tożsamość 

- potrafimy określić swoją rolę w rodzinie   i społeczności szkolnej, znamy 
pojęcia obywatel, demokracja, państwo 

- rozumiemy  i szanujemy tradycje rodziny , szkoły( z godnością nosimy 
strój szkolny), narodu 

- godnie zachowujemy się w miejscach Pamięci Narodowej 

wychowawca klasy, 

nauczyciele, 

pedagog  

aktywny udział                
w uroczystościach 
szkolnych i rodzinnych, 

wycieczki, udział w 
uroczystościach                       
o charakterze 
patriotycznym na terenie 
gminy i powiatu , 
reprezentowanie szkoły            
( poczet sztandarowy) 

  

8. 

Rozwijanie zainteresowań,  

umiejętności organizacji uczenia się, 

zamiłowania   do szukania prawdy, 

fascynacji pięknem i kulturą fizyczną 

-chcemy się uczyć i lubimy się uczyć 

- pracujemy w samorządzie klasowym, uczestniczymy w zajęciach 
pozaszkolnych 

- odczuwamy przyjemność z kontaktu z plastyką  i muzyką i sportem 

nauczyciele uczący 

wychowawca klasy 

nauczyciele wf 

rodzice 

oglądanie filmów 
słuchanie muzyki, 

organizowanie 
inscenizacji klasowych, 
kółka zainteresowań, 
zawody sportowe, 
Olimpiady Specjalne 

9. Rozwijanie kreatywnej postawy 

 wobec siebie  i otaczającej  

rzeczywistości 

- aktywnie poszukujemy nowych sposobów uczenia się 

- przewidujemy skutki podjętych decyzji 

- stosujemy różne możliwości wyrażania myśli, uczuć i emocji: słownie            
i pozawerbalnie 

- umiemy słuchać innych ludzi 

- potrafimy wystąpić na forum klasy, grupy 

wychowawca klasy 

psycholog  

nauczyciele 

prezentacje efektów 
realizacji indywidualnych 
zadań uczniów, 

organizowanie prac na 
rzecz klasy i szkoły, 
ustalenie reguł 
zachowania 
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10. Rozwijanie sprawności                             

i  samodzielności życiowej 

- właściwie zachowujemy się w nowej sytuacji 

- właściwie radzimy sobie z podstawowymi umiejętnościami związanymi ze 

sprawnością ruchową: majsterkowaniem, szyciem, przygotowaniem 

prostego posiłku, utrzymaniem porządku wokół siebie 

- potrafimy zaopiekować się osobą potrzebującą pomocy, np. chorą, 
nieśmiałą, pokrzywdzoną 

nauczyciele uczący 

wychowawcy klasy 

rodzice, pielęgniarka 

posługuje się sprzętem 
audiowizualnym 

i urządzeniami AGD, 

umie w sytuacjach 
praktycznych zastosować 
wiedzę teoretyczną 
,pracuje nad 
przezwyciężeniem 
własnych wad i słabości 

Efekty działań wychowawczych: 

 Umie żyć w wolności, wybierać i odróżniać to, co jest dobre od tego co jest złe. 
 

 Potrafi zrozumieć świat, znajduje w nim miejsce dla siebie. 
 

 Potrafi żyć coraz lepiej, mądrzej i odpowiedzialniej. 

 Zna skutki nadużywania alkoholu, nikotyny, leków 

  

Plan działań wychowawczych dla Grup Wychowawczych 

CEL WYCHOWANIA: TWORZYMY JEDNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Lp. Cele operacyjne Zadania Osoba odpowiedzialna Sposób 

 realizacji 
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1. Tworzymy jedną grupę - wybieramy przewodniczącego grupy 

- ustalamy zakres obowiązków 

- przedstawiamy swoje oczekiwania 

wychowawcy  w grupach rozmowy  z 
wychowankami 

2. Przestrzegamy zasad kultury życia 
codziennego 

- właściwie wykonujemy codzienne czynności 

- dbamy o czystość pomieszczeń 

- pracujemy nad poprawnym zachowaniem w szkole, grupie 
wychowawczej, na ulicy 

- zwracamy uwagę na estetyczny wygląd 

wychowawcy w grupach 

wychowankowie 

rozmowy, pogadanki, 
oceny zachowania 

3. Kształtujemy swoją osobowość 

 zaspakajamy indywidualne 

 zainteresowania 

- uczestniczymy w zabawach rozwijających naszą osobowość ( gry i zabawy 
twórcze) 

- uczestniczymy w imprezach kulturalnych 

- korzystamy programów TV pogłębiających nasze zainteresowania 

- dbamy o estetyczny wygląd pomieszczeń 

wychowawcy w grupach, 

wicedyrektor 

  

wykonanie elementów 
dekoracji, wykonanie 
prac porządkowych, 
uczestniczenie                
w imprezach szkolnych           
i pozaszkolnych 

4. Troszczymy się o swoje rzeczy 

 osobiste  i mienie grupy 

- uczymy się  poszanowania pracy swojej i innych. 

- kontrolujemy stan czystości pomieszczeń grupy 

- reagowanie na wszelkiego rodzaju dewastacje i zniszczenia 

- poszanowanie cudzej własności 

- znamy konsekwencję kradzieży i zniszczeń 

- wyrabiamy nawyki poszanowania mienia osobistego 

Wychowawcy  w grupach, 

 wicedyrektor 

 

rozmowy, pogadanki 

system kar i nagród, 

rozmowy indywidualne 



36 

 

5. Dbamy o swoje zdrowie      

i bezpieczeństwo 

- wiemy do kogo zwrócić się w razie obrażeń ciała 

- dbamy o higienę ciała 

-właściwie się odżywiamy  

-prowadzimy profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, Internatu, 
hazardu 

-przeciwdziałamy cyberprzemocy 

-prowadzimy profilaktykę uzależnień od nikotyny, alkoholu, środków 
psychoaktywnych 

-  nakładamy ubiór stosowny do pory roku i pogody 

- unikamy palenia papierosów 

wychowawcy  w grupach, 
pielęgniarka 

rodzice 

pogadanki, spotkania                 
 z pielęgniarką, 
wykorzystanie 
materiałów tematycznych 

6. Kontynuujemy, tworzymy  

zwyczaje i obyczaje w naszej 

grupie wychowawczej 

 - bierzemy udział w uroczystościach organizowanych przez samorząd grup 
wychowawczych i imprezach   środowiskowych: 

 zabawa andrzejkowa  

 wieczór wigilijny 

 zabawa karnawałowa 

 sport na wesoło 

 dzień dziecka  

wychowawcy  w grupach 

samorząd grup 
wychowawczych 

rozmowa  

z wychowankami, 

udział w imprezach 
szkolnych 

7. Planujemy czas wolny - wspólne planujemy ciekawe formy spędzania wolnego czasu 

- wdrażamy się do czytania prasy, książek, korzystania    z biblioteki 

wychowawcy grup dyskusja, rozmowy, 
projekcja filmów, 
słuchanie muzyki, 
wycieczki, rajdy, 
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- uczestniczymy w dyskotekach, wycieczkach, rajdach, itp. 

- przestrzegamy zasad dobrego wychowania oraz ogólnie akceptowanych 
zasad życia towarzyskiego 

- rozwijamy i utrwalamy zainteresowania 

-umiejętnie korzystamy z zasobów centrum multimedialnego 

-rozwijamy zainteresowania czytelnicze 

dyskoteki 

 

 Efekty działań wychowawczych: 

 Wszyscy tworzymy jedną społeczność. 

 Przestrzegamy zasad kultury życia codziennego. 

 Kształtujemy swoją osobowość. 

 Troszczymy się o swoje rzeczy osobiste i mienie grupy. 

 Dbamy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 
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ZASADY EWALUACJI 

 
Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, pedagoga i psychologa. 

Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie 
na zakończenie każdego roku szkolnego. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań 
wychowawczych.  
 

Narzędzia ewaluacyjne: obserwacja zachowań uczniów, dyskusje z uczniami i z rodzicami, analiza dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami     
i innymi pracownikami szkoły, sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych, informacje dotyczące współpracy z instytucjami 
wspomagającymi. 
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ZAŁACZNIK  DO  PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO 

 

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Piotra Janaszka w Rychwale 
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I.  Wstęp 

 

  

Najważniejszym zadaniem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży oraz wychowywanie jej na świadomych obywateli. Dlatego należy uczyć 

młodzież zasad postępowania w różnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych. Jednym                     

z dokumentów  stanowiącym zbiór obowiązujących  w szkole norm zachowania się jest Ceremoniał Szkolny.  

Jest to dokument, który  stanowi opis przeprowadzenia najważniejszych uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego i samej celebracji sztandaru. 

Podkreśla  on wysoką rangę uroczystości  szkolnych. Sztandar może brać udział  w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację 

samorządową i państwową, uroczystościach religijnych  jak: uroczyste msze święte, uroczystości pogrzebowe i w innych ważnych wydarzeniach dla 

społeczności lokalnej. 

 Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego.  Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i 

innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. To również 

zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.  

Dzięki temu dokumentowi szkoła ma możliwość kształtowania i wpajania podstawowych wzorców postaw i zachowań. Stwarza również uczniom 

okazję do przeżywania doniosłych chwil w życiu. 

Ceremoniał stanowi załącznik do Statutu Szkoły. Został opracowany dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w 

Rychwale.  
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II. Uroczystości i symbole szkolne 

 

 Do najważniejszych uroczystości tworzących Ceremoniał Szkolny zaliczamy: 

1)    rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

2)  uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. pożegnanie nauczycieli-emerytów, uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów 

ostatnich klas), 

3)   uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych:   2 Maja (święto flagi), 3 Maja, 11 Listopada oraz  uroczystości  kościelne. 

Do najważniejszych symboli szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale   zaliczamy:   

   godło szkoły 

   sztandar szkoły 

   hymn szkoły 

Szkoła posiada patrona - Piotra Janaszka.                                                                                                                                                                     

Dnia  21 czerwca 2006 roku w dniu obchodów 20- lecia naszej placówce zostało nadane imię oraz został wręczony sztandar. 
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1. GODŁO SZKOŁY 

Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym placówkę.  Jest eksponowane  na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły. 
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2. SZTANDAR SZKOŁY 

      1. Szkoła posiada sztandar szkoły. 

      2. Wygląd sztandaru (lewą i prawą stronę) przedstawiają poniższe zdjęcia. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

3. Sztandar  dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości 

z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych 

postaw jego poszanowania. 

4. Sztandar przechowywany jest w specjalnej gablocie w głównym holu szkoły na parterze.   

5. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych  oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

6. Sztandarem  opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby). 
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2.1. Poczet sztandarowy w szkole 

 

1. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród uczniów zaproponowanych przez opiekuna pocztu sztandarowego. Obok 

zasadniczego składu powołany jest również  skład „rezerwowy". 

2. Poczet sztandarowy stanowią : 

a) chorąży pocztu- uczeń 

b) asysta – uczennica 

c) asysta – uczennica 

3.  Poczet sztandarowy    występuje    w    ubiorze    odświętnym (  biało – czarnym   ), w rękawiczkach.  

4. Insygnia pocztu sztandarowego: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym 

biodrze, białe rękawiczki. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.  

5. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

6. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony 

czarnym kirem. 

7. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu   od lewej górnej strony do prawej. 

8. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze 

należy pochylić go do przodu. 
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9. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. 

Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych 

ludzi, podnosząc sztandar do pionu. 

10. W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, 

stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.  

11. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach: 

 podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji 

przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu, 

 podczas opuszczania trumny do grobu, 

 podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

 podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje, 

 na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę. 

 

2.2. Sposób zachowania pocztu sztandarowego  

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego  

 „Postawa zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką 

powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w pozycji „zasadniczej”. 

 „Postawa spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”. 
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 Sztandarem wykonuje się następujące chwyty: 

 „Na ramię" - chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do ramienia). 

 „Prezentuj" - wykonując ten chwyt z położenia „Do nogi", sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką  pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręka 

chwyta drzewce sztandaru tuż pod   prawa i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru  w postawie zasadniczej. 

  „Do nogi"  - wykonując chwyt „Do nogi' z położenia „Prezentuj" lub z położenia „Na ramię", sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. 

Chwyt „Do nogi" wykonuje się na komendę: „Baczność". 

 Salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj", chorąży robi zwrot w prawo skos    z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość 

jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania" przenosi sztandar do postawy „Prezentuj". 

 Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz  w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.. 

 

2.3. Zachowanie uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości 

 

1. Wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) do sali na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być 

zapowiedziane przez prowadzącego: 

                Szanowni zebrani: pani/pan (imię i nazwisko), dyrektor (nazwa szkoły);   co   powinno spowodować przyjęcie przez młodzież postawy stojącej. 

2.  Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę :  

 ,,Proszę wszystkich o powstanie” 

 „Baczność”  
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 „Poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na 

miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie 

przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do 

zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią.  

            Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:  

  „Do hymnu państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Hymn państwowy powinni śpiewać wszyscy 

zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna).  W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod   kątem 45°.  

                        Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę : 

 „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. 

 

                Raport:   Pani/Panie Dyrektorze, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (imię i nazwisko ucznia) melduję uczniów SOSW w Rychwale  gotowych 
do uroczystego apelu z okazji (nazwa święta lub uroczystości).      

 ,,Spocznij,  można usiąść”     

                        Przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości lub na zakończenie uroczystości odśpiewany  jest hymn szkoły. Prowadzący podaje komendę:  

 „Do hymnu szkoły”  

                       Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący podaje komendę :  

 „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.  

                        Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę:  
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 „Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić” zachowanie młodzieży  i czynności pocztu  są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do 

sali.  

                             Po części oficjalnej  rozpoczyna się część artystyczna uroczystości.  

                         

2.4  Ceremoniał ślubowania nowych uczniów, pasowanie. 

       1. Ceremoniał odbywa się podczas uroczystego apelu. 

       2. Ślubowanie odbywa się zgodnie z następującym ceremoniałem: 

  ,,Proszę o powstanie”- uczestnicy wstają. 

 ,, Baczność! Poczet sztandarowy sztandar szkoły  wprowadzić” – uczestnicy- postawa zasadnicza, wprowadzenie sztandaru, zatrzymanie na 

ustalonym miejscu. Uczniowie składający   przysięgę podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali.  

 ,,Do ślubowania” – uczestnicy- postawa zasadnicza, ślubujący- podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce jak przy salutowaniu) na wysokość oczu, 

powtarzają tekst ślubowania, sztandar- postawa zasadnicza. 

  ,,Po ślubowaniu” - uczestnicy- spocznij, ślubujący -opuszczają rękę, postawa spocznij. 

  ,,Baczność! Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić”- uczestnicy- postawa zasadnicza, sztandar- postawa zasadnicza, wyprowadzenie 

sztandaru. 

 ,,Spocznij!”- uczestnicy siadają. 
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3. Rota ślubowania. 
 

             Rotę ślubowania  czyta opiekun pocztu sztandarowego. 

           „Uroczyście przyrzekamy na sztandar – symbol tradycji i chluby naszej szkoły, że   uczynimy wszystko, aby być godnym miana ucznia tej szkoły – 

przyrzekamy”. 

           „Ślubujemy uroczyście: 

            zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności – ślubujemy, 

           dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły – ślubujemy, 

           krzewić ideały dobra, piękna, i sprawiedliwości – ślubujemy, 

           darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły – ślubujemy, 

           przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego – ślubujemy, 

           nie zawieść pokładanych w nas nadziei – ślubujemy”. 

4. Pasowanie na ucznia - pasowanie następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez   nowych uczniów.   

 Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego ucznia, który przyklęka na jedno  kolano lub stoi w postawie zasadniczej, kładzie duży ołówek i mówi: 

                  Pasuję Cię na ucznia ( nazwa szkoły). 
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3. HYMN SZKOŁY 

 

      1. Szkoła posiada własny hymn. 

      2. Hymn szkoły jest grany i śpiewany podczas ważnych uroczystości  szkolnych. 

      3. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie  wykonywania hymnu państwowego. 

 

                             1.  Choć los na Twej drodze rozstawia przeszkody 

                                Ty nigdy się nie poddawaj 

                                  Czy jesteś dojrzały, czy jesteś wiąż młody 

                                  Uśmiechy wokół rozdawaj 

 

                                         Ref.  Najlepszym lekarstwem na troski i smutki 

                                                               Jest uśmiech człowieka drugiego, 

                                               Więc nie smuć się, nie płacz mój drogi kolego, 

                                                               Lecz śmiej się na całego 
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                      2. Tak wiele przed nami trudności i wyzwań, 
                          Przeszkody się piętrzą przed nami 

                          A kiedy przyjaciel pomocną dłoń poda 

                                  Bariery te wnet pokonamy! 

 

                                                               Autor tekstu i kompozytor melodii: Violetta Szymczak 
                                                                  

 

 

III.  SYMBOLE PAŃSTWOWE 

 

 Zasady posługiwania się symbolami państwowymi. 

 

 Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią i szacunkiem.  

  Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp. 
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1.Flaga 

Flaga państwowa jest  wyeksponowana przed szkołą, przy wejściu, w przypadku świąt państwowych czy dni związanych z patronem szkoły. 

 

 Zakresy obowiązków odpowiedzialnych pracowników obejmuje  w szczególności: 

    właściwe umieszczanie godła i flag, 

   okresowe sprawdzanie ich stanu, 

   wymianę zużytych, 

   terminowe wywieszanie flag, 

   zbieranie flag wycofanych z użytku w celu ich godnego zniszczenia. 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w : 

święta państwowe, 

wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe, 

podczas żałoby narodowej. 
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2.Godło 

 

Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. 

         Poza wizerunkiem godła zgodnym z ustawą, możliwe jest eksponowanie wizerunku orła artystycznie przetworzonego, jednak nie może on 

zastępować wizerunku ustawowego. 

         Tablica z godłem znajduje się po prawej stronie lub nad wejściem do budynku, a tablica  z nazwą instytucji po prawej stronie, poniżej godła. 

         W salach lekcyjnych godło umieszczone powinno być na środku ściany po prawej  stronie od wejścia albo na innej ścianie w miejscu widocznym 

od wejścia 

         Na tej samej    ścianie lub części   ściany, na której umieszczone  jest  godło, nie   należy umieszczać innych obiektów (np. kalendarze, obrazy, 

        zdjęcia, tablice itp.) 

Używane godła i flagi muszą być zgodne z wzorami określonymi w ustawie. W związku z tym przy zakupie nowych godeł i flag należy upewnić się, 

że są zgodne z wzorami zawartymi w ustawie (żądać poświadczenia producenta o zgodności lub przynajmniej porównać z wzorami zawartymi     

w ustawie).  

         Godła i flagi powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie fizycznym, tj. niezniszczone, nieuszkodzone, niezgniecione,  

niepostrzępione, nie wyblakłe itp.  
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         Przydatne jest określenie minimalnej częstotliwości wymiany flag na czyste oraz czyszczenia godeł. Natychmiast należy reagować w przypadkach 

zanieczyszczenia (np. spowodowanego warunkami atmosferycznymi) lub uszkodzenia. 

         Godła i flagi powinny być przechowywane w czystym pomieszczeniu, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem lub kradzieżą. 

        Wycofane z użycia godła i flagi nie mogą być wyrzucane do  śmietnika, lub porzucane  w przypadkowych miejscach, ale powinny być gromadzone   

i niszczone w sposób  godny, najlepiej palone, po pozbawieniu ich cech używalności. Przed zniszczeniem flaga powinna być rozcięta, aby 

rozdzielić barwy. Metalowe tablice z godłem należy dokładnie zamalować przed złomowaniem lub pociąć. 

 

IV.     Załączniki 

Akty prawne dotyczące symboli, barw narodowych oraz hymnu państwowego: 

1. Konstytucja RP (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej  

    Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U.Nr.235 poz.2000) 

3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie   Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005 Nr 172 poz. 1439) 

4. Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2004 Nr 49 poz. 467) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej  Polskiej przez  
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  polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą (Dz.U. 2002 Nr 34 poz. 324) 

6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1990 r. w sprawie ochrony nazwy państwa polskiego ( M.P. 1990 Nr 39 poz. 306.) 

7. Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz  innych ustaw ( Dz.U. 1990 Nr 34 poz. 199) 

8. Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. 1990 Nr 10 poz. 60.) 

9. Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100.) 

10. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle ,barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 7 poz..18 ze zm.) 

11. Dekret z dnia 7 grudnia 1955 roku o godle i barwach Polskiej Rzeczpospolitej  Ludowej oraz o pieczęciach państwowych( Dz.U Nr 47, poz. 3146ze zm.) 

 
 
                                      Precedencja stanowisk 

Precedencja to porządek (witania, przemawiania, zajmowania miejsc) podczas oficjalnych    spotkań władz państwowych. 

1. Zaproszonych gości wita dyrektor szkoły lub osoba prowadząca wyznaczona przez dyrektora. 

2. Przy powitaniu zachowujemy określoną kolejność, zgodną z hierarchią zajmowanego stanowiska zaproszonych gości. Witający zawsze 

wymienia najpierw imię i nazwisko gościa, a dopiero później nazwę zajmowanego stanowiska. 

3. Po powitaniu następuje przedstawienie okoliczności, dla których uroczystość została zorganizowana. Po tej części prowadzący prosi gości           

o zabranie głosu, zachowując tę samą kolejność, jak przy powitaniu. 

4. Po przemówieniach kończy się część oficjalna, następuje wówczas wyprowadzenie sztandaru i rozpoczyna się część artystyczna.  
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W Polsce precedencja uzależniona jest od zajmowanego stanowiska i  wygląda następująco: 

Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych: 

· Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

· marszałek Sejmu, 

· marszałek Senatu, 

· prezes Rady Ministrów, 

· prezes Trybunału Konstytucyjnego, 

· prezes Sądu Najwyższego, 

· ministrowie, 

· prezes NBP, 

· prezes NSA, 

· prezes NIK, 

· rzecznik praw obywatelskich, 

· prezes Instytutu Pamięci Narodowej, 

· parlamentarzyści, 

· szef Kancelarii Prezydenta, 

· szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu, 
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· szef Kancelarii Premiera, 

· szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

· sekretarz stanu, 

· kierownik urzędu centralnego, 

· wojewoda. 

 

Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie: 

· wojewoda, 

· marszałek województwa, 

· przewodniczący Sejmiku Województwa, 

· wicewojewoda, 

· kurator oświaty, 

· prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

· przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

· wiceprzewodniczący Zarządu Województwa, 

· wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, 

· wizytator kuratorium oświaty, 

· członek Zarządu Województwa, 
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· radny województwa, 

· dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego, 

· skarbnik województwa, 

· inni zaproszeni goście. 

 

Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie: 

· starosta, 

· przewodniczący Rady Powiatu, 

· wicestarosta, 

· dyrektor wydziału oświaty, 

· wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 

· inspektor wydziału oświaty, 

· członek Zarządu Powiatu, 

· radny powiatu, 

· sekretarz powiatu, 

· skarbnik powiatu, 

· inni zaproszeni goście. 
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Precedencja stanowisk w gminie (mieście): 

· wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

· przewodniczący rady gminy (miasta), 

· zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

  ·  dyrektor wydziału oświaty, 

· wiceprzewodniczący rady gminy (miasta), 

· radny gminy (miasta), 

· sekretarz gminy (miasta), 

· skarbnik gminy (miasta), 

· inspektor nadzorujący placówkę, 

· sołtys, 

· przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla), 

· inni zaproszeni goście. 

 

 
 


