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  Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do dzieci mają 
rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. 
Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów. 
Wszechstronność rozwoju oznacza wspomaganie w każdej działalności 
edukacyjnej rozwoju osobowego ucznia we wszystkich wymiarach: 
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 
moralnym i duchowym. Dzięki wychowaniu uczeń powinien podążać drogą 
poznawczą i rozwijać w sobie dociekliwość ukierunkowaną na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. Wychowanie opiera się na 
przyjęciu określonego kierunku. Szczególnie ważne są: budzenie 
wrażliwości, wspomaganie uczniów w ich dążeniu do samodzielności 
osądów, kształtowanie umiejętności łączenia wymiaru indywidualnego         
i społecznego. 
 
 



 
 
 
 
PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 
 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ( art. 48 ust.1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1) 
2. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami. 
3. Karta Nauczyciela. 
4. Konwencja Praw Dziecka. 

 

MISJA SZKOŁY 
 
                          

Szkoła przyjazna uczniom. 
Szkoła to nasz wspólny dom. 

  
                      

„Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, 
                ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz” 
 
 
CELE WYCHOWAWCZE: 
 

1. Stworzenie w szkole optymalnych warunków nauki, wychowania i opieki. 
2. Wychowanie człowieka kulturalnego, troskliwego, wrażliwego, który potrafi odróżnić dobro 

od zła, czuje się odpowiedzialny za siebie i innych. 
3. Kształtowanie u wychowanków postaw zgodnych z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni ludzi 

wszystkich ras, narodów i światopoglądów. 
4. Umożliwienie odkrywania i rozwijania zainteresowań, dzięki którym uczeń sprosta 

wymaganiom dorosłego życia. 
5. Znajomość swoich obowiązków oraz praw w społeczeństwie i rodzinie. 
6. Wpajanie zasad patriotyzmu, rozbudzanie przynależności do regionu, kraju, Europy. 
7. Budowanie dobrych relacji między uczniami i nauczycielami, między społecznością lokalną i 

szkolną. 
8. Kształtowanie postaw proekologicznych. 
9. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 
 
 
OCZEKUJEMY, ŻE ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY BĘDZIE: 
 

 posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dalszą edukację na miarę jego możliwości; 
 zaradny i samodzielny; 
 ambitny, ciekawy świata; 
 odpowiedzialny za swoje postępowanie; 
 znał swoje obowiązki 
 znał swoje prawa w społeczeństwie i rodzinie 



 komunikatywny, opiekuńczy, tolerancyjny; 
 umiał posługiwać się językiem obcym i technologią informacyjną; 
 szanował tradycje i środowisko naturalne; 
 umiał odnaleźć własne miejsce w rodzinie i społeczeństwie. 

   W dążeniu do osiągnięcia celów wychowawczych szkoła określiła wartości, zadania szczegółowe, 
podejmowane działania i oczekiwane efekty.   
 

ZWYCZAJE I TRADYCJE, OBRZĘDOWOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ SZKOLNA. 
 

 
Wartości 

Zadania 
szczegółowe 

 
Działania  

 
Oczekiwane efekty 

 
Tolerancja  
Szacunek 
Zrozumienie 
Integracja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedzialność 
Rzetelność  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Życzliwość  
Patriotyzm 
Takt 
Szacunek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stworzenie 
warunków do 
przyjęcia nowych 
uczniów do 
szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stosowanie 
procedur 
demokratycznych 
na terenie szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
Podtrzymywanie 
tradycji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego. 
Organizacja różnych form 
integracyjnych dla klasy I         
i IV. 
Zapoznanie z programem 
wychowawczym i 
edukacyjnym szkoły. 
Ślubowanie klas I. 
 
 
 
 
Wybór samorządów 
klasowych. 
Wybory władz Samorządu 
Szkolnego. 
Zawarcie umów z uczniami. 
 
 
 
 
 
 
Przygotowanie akademii z 
okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. 
Przygotowanie Święta Szkoły 
Przygotowanie uroczystego 
apelu z okazji Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. 
Udział w uroczystościach 
środowiskowych. 
Przygotowanie uroczystego 
apelu z okazji Rocznicy 
konstytucji 3 Maja. 
Zorganizowanie Dnia Babci i 
Dziadka oraz Dnia Matki. 
Zorganizowanie uroczystego 
apelu z okazji Dnia Holokaustu

 
Uczeń dobrze adaptuje się w 
nowej szkole. 
Pozna nowych kolegów i 
nauczycieli. 
Potrafi być tolerancyjny. 
Zna program wychowawczy 
szkoły. 
Zna program nauczania z 
poszczególnych zajęć 
edukacyjnych. 
 
 
 
Zna demokratyczne formy 
współżycia w grupie. 
Umie dokonać 
odpowiedniego wyboru. 
Rzetelnie wywiązuje się z 
powierzonych mu funkcji. 
Szanuje pracę nauczycieli i 
innych pracowników szkoły. 
Szanuje pracę kolegów. 
 
 
Angażuje się w życie szkoły. 
Umie występować publicznie.
Docenia wysiłek kolegów. 
Docenia pracę nauczycieli i 
innych pracowników szkoły. 
Rozumie znaczenie ważnych 
wydarzeń w życiu człowieka. 
Interesuje się sprawami 
regionu. 
Potrafi kulturalnie zachować 
się podczas uroczystości. 
Szanuje i pielęgnuje tradycje. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Obycie 
towarzyskie 
Samorządność 
Inicjatywa 
Odpowiedzialność 
Pracowitość 
 
 

 
 
 
 
 
Organizacja 
imprez dla 
uczniów. 
Działania na rzecz 
uczniów. 

Zorganizowanie uroczystych 
apeli poświęconych papieżowi 
Janowi Pawłowi II. 
 
 
Organizacja Dnia Chłopaka. 
Organizacja rozgrywek w piłkę 
nożną o Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w 
Leśniewie. 
Andrzejki – kultywowanie 
tradycji i zwyczajów 
andrzejkowych. 
Zorganizowanie Wigilii 
szkolnej. 
Spotkania wigilijno – 
opłatkowe w klasach. 
Dyskoteki szkolne. 
Przygotowanie zabawy 
choinkowej. 
Zorganizowanie konkursu na 
najpiękniejszą „walentynkę” 
Zorganizowanie i 
przeprowadzenie wyborów na 
najsympatyczniejszą 
dziewczynę i 
najsympatyczniejszego 
chłopaka. 
Tłusty czwartek – 
zorganizowanie poczęstunku 
pączkiem. 
Zorganizowanie uroczystego 
apelu z okazji Dnia Kobiet. 
Zorganizowanie obchodów 
Pierwszego Dnia Wiosny. 
Zorganizowanie obchodów 
Dnia Ziemi. 
Konkursy klasowe i szkolne, 
prezentacje prac, recytacje. 
Zorganizowanie Dnia Dziecka. 
Pożegnanie absolwentów. 
Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. 
Organizacja imprez 
proponowanych przez uczniów.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Umie bawić się kulturalnie. 
Szanuje pracę rodziców, 
nauczycieli i kolegów. 
Dba o porządek. 
Stosuje zwroty 
grzecznościowe. 
Zna i szanuje dawne zwyczaje 
i tradycje 
Dba o wygląd estetyczny 
szkoły. 
Troszczy się o powierzone 
mu mienie. 
Docenia piękno. 
Docenia wkład pracy innych. 
Rozwija swoje 
zainteresowania. 
Poznaje swoje możliwości. 
Potrafi wystąpić publicznie. 
Odpowiada za siebie i innych.
Ma poczucie obowiązku. 

 
 



 
 
 
 

EDUKACJA REGIONALNA I EUROPEJSKA 
 

 
Wartości 

Zadania 
szczegółowe 

 
Działania  

 
Oczekiwane efekty 

 
Patriotyzm 
Godność 
Wolność  
Szacunek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patriotyzm 
Szacunek dla 
tradycji 
Piękno 
Pracowitość  
Inicjatywa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przedstawienie 
sylwetki patrona 
szkoły oraz etosu 
T.O.W. „Gryf 
Pomorski” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapoznanie z 
historią i 
tradycjami 
regionu. 
 
Wprowadzenie 
dziecka w życie 
kulturalne 
wspólnoty 
lokalnej. 
 
Kształtowanie 
poczucia 
tożsamości 
narodowej 
poprzez rozwój 
tożsamości 
regionalnej. 
 
 
 

 
Święto szkoły – rocznica 
nadania imienia szkole. 
Organizowanie spotkań z 
rodziną patrona. 
Organizowanie konkursu 
wiedzy o patronie. 
Współpraca ze 
stowarzyszeniem 
upamiętniającym etos T.O.W. 
„Gryf Pomorski”. 
Udział w uroczystościach 
poświęconych patronowi 
szkoły i partyzantom „Gryfa”. 
Przedstawianie sylwetki 
patrona na lekcjach do 
dyspozycji wychowawcy. 
Nauka hymnu szkolnego. 
Prezentowanie sylwetki 
patrona na gazetkach 
ściennych. 
 
 
Wycieczki do muzeum. 
Poznawanie historii regionu 
poprzez organizowanie 
wycieczek po Kaszubach. 
Udział dzieci w konkursach 
regionalnych. 
Organizowanie Dni 
Kaszubskich. 
Udział w konkursie „Moja 
mała ojczyzna” 
Realizacja autorskiego 
programu regionalnego w 
klasach nauczania 
zintegrowanego. 
Organizowanie spotkań z 
twórcami ludowymi. 
Prezentowanie sylwetek 
wielkich Kaszubów. 
Współpraca ze Zrzeszeniem 
Kaszubsko – Pomorskim. 
Opieka nad miejscami pamięci 

 
Zna biografię patrona szkoły. 
Pogłębia wiedzę o patronie. 
Posiada podstawowe 
wiadomości o historii T.O.W. 
„Gryf Pomorski” 
Umie się godnie i kulturalnie 
zachować podczas 
uroczystości w szkole i poza 
nią. 
Chętnie uczestniczy w 
uroczystościach 
poświęconych patronowi 
szkoły. 
Godnie reprezentuje szkołę na 
zewnątrz. 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń odnajduje wartość jaką 
stanowi wspólnota lokalna. 
Zna walory i cechy 
wyróżniające region. 
Uczestniczy w lokalnych 
inicjatywach kulturalnych. 
Identyfikuje się ze 
społecznością lokalną. 
Poznaje lub doskonali język 
kaszubski. 
Zna dziedziny twórczości 
ludowej i próbuje własnych 
sił w twórczości ludowej. 
Chętnie uczestniczy w 
konkursach regionalnych. 
Pogłębia wiedzę o regionie. 
Zna miejsca pamięci 
narodowej w najbliższej 
okolicy. 
Troszczy się o miejsca 
pamięci narodowej, czci 



 
 
 
 
 
Patriotyzm 
Tolerancja 
Wolność 
Godność 
 
 

 
 
 
 
 
Ukształtowanie w 
świadomości 
uczniów miejsca i 
roli Polski i 
Polaków w 
zintegrowanej 
Europie. 
 

narodowej – Piaśnica. 
Udział w uroczystościach w 
Piaśnicy. 
 
 
Zapoznanie uczniów z 
tradycjami, kulturą i 
obyczajami krajów Europy. 
Organizowanie konkursu 
wiedzy o Unii Europejskiej. 
Realizacja 
międzyprzedmiotowej ścieżki 
europejskiej. 
Prezentacja przez uczniów 
prozy, poezji i małych form 
scenicznych w języku 
angielskim. 
Organizowanie konkursów 
plastycznych o tematyce 
unijnej. 
Nauka hymnu Unii 
Europejskiej w języku polskim 
i angielskim. 
 

pamięć pomordowanych. 
Potrafi korzystać z dóbr 
kultury regionalnej. 
 
 
Uczeń ma poczucie godności 
i dumy narodowej. 
Zna w zarysach kulturę i 
tradycje mieszkańców 
Europy. 
Zna w zarysach historię 
powstania i struktury 
administracyjne Unii 
Europejskiej. 
Poznaje jeden europejski  
język obcy. 
Umie pracować twórczo. 
Pogłębia wiedzę o Unii 
Europejskiej i krajach 
członkowskich. 
Umie współzawodniczyć z 
innymi. 

 
 
 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA 
 

 
Wartości 

Zadania 
szczegółowe 

 
Działania  

 
Oczekiwane efekty 

 
Szacunek 
Odpowiedzialność  
Miłość 
 
 

 
Dziecko jako istota 
ludzka. 
Prawa dziecka w 
świetle Konwencji 
Praw Dziecka. 
Szczególna opieka 
prawna nad 
dzieckiem. 
Prawa dziecka w 
rodzinie, władza 
rodzicielska. 
 
Obowiązki dziecka 
w rodzinie. 
Obowiązki ucznia 
 
 

 
Realizacja treści zawartych w 
podstawie programowej 
związanych z prawami i 
obowiązkami dziecka. 
Pogadanki na temat praw i 
obowiązków dziecka w 
rodzinie i społeczeństwie. 
Pogadanki na temat praw i 
obowiązków ucznia. 
Spotkania z pedagogiem 
szkolnym. 
Konkurs plastyczny o 
tematyce praw i obowiązków 
dziecka. 
Spotkanie z policjantem lub 
kuratorem sądowym. 
 
 

 
Dziecko zna swoje prawa w 
społeczeństwie, szkole i 
rodzinie. 
Dziecko zna swoje obowiązki 
i stara się je wypełniać. 
Wie do kogo się zwrócić, gdy 
jego prawa są łamane. 
Stara się być odpowiedzialny 
za swoje postępowanie. 
Jest szanowane i samo 
szanuje innych. 

 



 
 
 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

 
Wartości 

Zadania 
szczegółowe 

 
Działania  

 
Oczekiwane efekty 

 
Odpowiedzialność 
za środowisko 
Piękno 
Wrażliwość 
 

 
Kształtowanie 
postaw 
proekologicznych. 
 
Rozwijanie 
zainteresowań 
przyrodniczych. 
 
Poznawanie 
tematyki 
ekologicznej. 
Poznawanie 
zagrożeń 
środowiska. 
 

 
Realizacja treści 
programowych z przyrody. 
Realizacja 
międzyprzedmiotowej  ścieżki 
ekologicznej. 
Oglądanie filmów 
przyrodniczych. 
Wycieczki turystyczno – 
krajoznawcze po najbliższej 
okolicy. 
Wycieczki do Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego, 
oczyszczalni ścieków, 
elektrowni wodnej. 
Pielęgnacja terenów zielonych 
wokół szkoły. 
Udział w akcji „Sprzątanie 
Świata” 
Organizowanie konkursów o 
tematyce ekologicznej. 
Udział w konkursach i 
imprezach ekologicznych. 
Zapraszanie aktorów 
prezentujących spektakle o 
tematyce ekologicznej. 
Organizowanie pierwszego 
dnia wiosny. 
Organizowanie obchodów Dnia 
Ziemi. 
Współpraca z panem 
nadleśniczym.  
 

 
Uczeń dostrzega konieczność 
ochrony środowiska. 
Rozróżnia pozytywne i 
negatywne aspekty integracji 
człowieka w środowisko. 
Potrafi oszczędzać energię 
elektryczną i wodę. 
Jest wrażliwy na piękno 
przyrody, szanuje zieleń. 
Nie krzywdzi zwierząt. 

 
 

EDUKACJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA 
 

 
Wartości 

Zadania 
szczegółowe 

 
Działania  

 
Oczekiwane efekty 

 
Zdrowie 
Szacunek 
Dyscyplina 
Tolerancja 
Aktywność 

 
Kształtowanie 
zachowań 
sprzyjających 
zdrowiu i 
bezpieczeństwu 

 
Przestrzeganie zasad BHP na 
lekcjach i w czasie przerw. 
Eliminowanie hałasu. 
Realizacja 
międzyprzedmiotowej ścieżki 

 
Uczeń potrafi dbać o własne 
zdrowie. 
Jest świadomy rozwoju 
biologicznego swojego 
organizmu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ucznia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dbałość o higienę 
osobistą, 
rozwijanie 
sprawności 
fizycznej i 
zapobieganie 
chorobom. 
 
 
 
 
Zapobieganie 
wadom postawy. 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwijanie 
działalności 
sportowej i 
rekreacyjnej. 
Kształtowanie 
prawidłowej 
postawy 
kulturalnego 
kibica i 
zawodnika. 
 
 
 
Wdrażanie 
uczniów do 
aktywnego 
działania na rzecz 
zdrowia swojego i 

prozdrowotnej i szkolnego 
programu profilaktycznego. 
Realizacja treści 
programowych o tematyce 
zdrowotnej na zajęciach 
przyrody, wychowania do 
życia w rodzinie, wychowaniu 
fizycznym oraz na godzinach 
do dyspozycji wychowawcy 
klasy. 
 
 
 
 
Pogadanki na temat higieny 
osobistej i racjonalnego 
odżywiania się. 
Organizowanie spotkań z 
lekarzem i pielęgniarką. 
 
 
 
 
 
 
Uświadamianie dzieciom i 
młodzieży przyczyn 
powstawania wad postawy. 
Zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej. 
 
 
 
 
Marszobiegi i biegi w terenie. 
Wycieczki piesze i rowerowe. 
Wyjazdy na basen, kręgielnię, 
salę gimnastyczną. 
Uczestnictwo w zawodach 
sportowych i imprezach 
rekreacyjnych. 
Organizowanie różnorodnych 
imprez sportowo – 
rekreacyjnych. 
 
 
 
Upowszechnianie zasad 
bezpiecznego korzystania z 
urządzeń technicznych 
powszechnego użytku. 
Realizacja zagadnień 

Zna wartość zdrowia. 
Potrafi zadbać o 
bezpieczeństwo własne i 
kolegów w szkole i poza 
szkołą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrafi dbać o higienę 
osobistą. 
Rozróżnia czynniki 
wpływające pozytywnie i 
negatywnie na jego zdrowie i 
rozwój. 
 
 
 
 
 
Zna przyczyny powstawania 
wad postawy. 
Potrafi świadomie zapobiegać 
i korygować wady postawy. 
 
 
 
 
 
Umie aktywnie wypoczywać. 
Przestrzega zasad faire – play.
Umie kulturalnie kibicować. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń potrafi bezpiecznie 
korzystać z urządzeń 
technicznych powszechnego 
użytku. 
Umie zaplanować swój wolny 



innych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przeciwdziałanie 
niedostosowaniu 
społecznemu i 
demoralizacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opieka nad 
uczniami z rodzin 
patologicznych i 
niewydolnych 
wychowawczo. 

dotyczących organizacji czasu 
wolnego, radzenia sobie ze 
stresem. 
Zachęcanie uczniów do 
pomocy chorym poprzez udział 
w akcjach charytatywnych. 
Organizacja konkursów 
plastycznych o tematyce 
ochrony zdrowia. 
Realizacja zagadnień 
dotyczących ludzi 
niepełnosprawnych. 
 
 
 
Profilaktyka uzależnień. 
Omówienie zasad korzystania z 
mediów w tym z Internetu. 
Udział szkoły w konkursach 
dotyczących profilaktyki 
uzależnień. 
Indywidualna praca z uczniem 
wykazującym zaburzenia 
zachowania, podejmującym 
próby palenia papierosów, 
picia alkoholu, odurzania się. 
 
 
 
 
Działalność świetlicy 
profilaktyczno – opiekuńczej. 
Otoczenie opieka dzieci 
zaniedbanych środowiskowo 
poprze stworzenie klimatu 
bezpieczeństwa i poczucia 
własnej wartości i godności. 
 
 
 

czas. 
Chętnie pomaga chorym i 
niepełnosprawnym. 
Bierze udział w akcjach 
charytatywnych. 
Radzi sobie ze stresem. 
Umie eliminować napięcie 
psychiczne. 
 
 
 
 
 
 
 
Posiada wiedzę na temat 
uzależnień. 
Zna zagrożenia i problemy 
wynikające z uzależnień. 
Umie odmawiać. 
Wie do kogo zwrócić się o 
pomoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dziecko ma poczucie 
bezpieczeństwa. 
Dziecko ma poczucie 
godności i własnej wartości. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ UCZNIA 

 
 

Wartości 
Zadania 

szczegółowe 
 

Działania  
 

Oczekiwane efekty 
 
Odpowiedzialność 
Samodzielność 
Szacunek 
Prawda 
Dobro 
Tolerancja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piękno 
Wrażliwość 
Takt 
Szacunek 
Kultura osobista 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stworzenie 
warunków 
sprzyjających 
wszechstronnemu 
rozwojowi ucznia 
i ukierunkowania 
zajęć na 
rozwijanie chęci 
poznawania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stworzenie 
warunków do 
poznania świata 
kultury i sztuki, 
bezpośrednich 
kontaktów ze 
sztuką oraz 
przedstawicielami 
kultury i sztuki, 
rozwijania 
twórczości 
własnej. 

 
Prowadzenie zajęć metodami 
aktywizującymi. 
Wykorzystanie pomocy 
naukowych. 
Uwzględnianie ścieżek 
międzyprzedmiotowych w 
programach nauczania. 
Organizowanie lekcji poza 
szkołą – lekcje muzealne, 
biblioteczne, plenerowe i inne. 
Organizowanie wycieczek 
tematycznych. 
Organizowanie konkursów 
tematycznych na szczeblu 
szkoły oraz przygotowanie 
uczniów do startu w 
konkursach międzyszkolnych. 
Inspirowanie uczniów do 
twórczości własnej. 
Organizacja wystaw prac 
plastycznych uczniów. 
Przedstawianie inscenizacji, 
recytacji, prezentacja 
przedstawień teatralnych. 
Występy zespołu wokalno – 
tanecznego „Wesołe Nutki” 
Prezentacja twórczości ludowej 
uczniów. 
Zapewnienie uczniom 
różnorodnych zajęć podczas 
ferii zimowych. 
 
 
 
Realizacja treści 
programowych z plastyki, 
języka polskiego, historii, 
muzyki i ścieżek 
miedzyprzedmiotowych. 
Spotkania z twórcami sztuki. 
Prezentacja spektakli 
teatralnych na terenie szkoły i 
Wiejskiego Klubu Kultury. 
Prezentacja koncertów 
muzycznych. 
Wyjazdy do teatru, na 

 
Potrafi pracować w grupie. 
Umie korzystać z pomocy 
naukowych. 
Umie wykorzystać zdobytą 
wiedzę i dzielić się nią. 
Rozwija swoje 
zainteresowania. 
Racjonalnie gospodaruje 
własnym czasem. 
Poszukuje, porządkuje i 
wykorzystuje informacje z 
różnych źródeł. 
Potrafi łączyć różne elementy 
wiedzy. 
Potrafi planować swój własny 
czas. 
Umie występować publicznie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń zna najważniejsze 
kierunki w kulturze i sztuce 
oraz jej najwybitniejszych 
przedstawicieli. 
Docenia wysiłek artysty 
włożony w powstanie dzieła. 
Jest wrażliwy na piękno. 
Interesuje się życiem 
kulturalnym wsi, regionu i 
kraju. 
Umie zachować się w kinie, 
teatrze, muzeum. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praca 
Odpowiedzialność 
Samodzielność 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stworzenie 
warunków do 
zdobywania 
wiedzy na 
poziomie 
umożliwiającym 
kontynuację nauki 
na następnym 
etapie kształcenia 

wystawy, do muzeum. 
 
Udział w akademiach i 
przedstawieniach 
organizowanych na terenie 
szkoły i w środowisku 
lokalnym. 
Udział w konkursach 
recytatorskich. 
Udział w konkursach 
plastycznych i muzycznych. 
Działalność Koła 
Regionalnego. 
Działalność zespołu wokalno – 
tanecznego „Wesołe Nutki” 
Udział w konkursach 
fotograficznych.  
Udział w konkursach o 
tematyce biblijnej. 
 
 
Realizacja treści objętych 
programem nauczania w szkole 
podstawowej. 
Zapoznanie uczniów z 
możliwością wyboru 
gimnazjum i zapoznanie z 
wykazem szkół gimnazjalnych.
Organizowanie spotkań z 
pracownikami Poradni 
Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Pucku. 
 
 

 
 
Aktywnie uczestniczy w 
zajęciach o charakterze 
kulturalnym. 
Doskonali swoje umiejętności 
artystyczne. 
Szanuje dorobek kulturalny. 
Zna środki wyrazu typowe dla 
każdej dziedziny sztuki i umie 
je wykorzystać. 
Potrafi odczytać znaczenie 
dosłowne i symboliczne 
niektórych dzieł sztuki. 
Jest świadomym spadkobiercą 
wartości dział kultury 
przodków. 
 
 
 
 
Uczeń wie, że nie uczy się dla 
szkoły, lecz dla siebie i swojej 
przyszłości. 
Potrafi praktycznie 
wykorzystać swoją wiedzę. 
Jest zdolny do kontynuowania 
nauki w gimnazjum. 

 
 
 
 

KULTURA OSOBISTA I STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 
 

 
Wartości 

Zadania 
szczegółowe 

 
Działania  

 
Oczekiwane efekty 

 
Kultura osobista 
Szacunek 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kształtowanie 
nawyków 
kulturalnego 
zachowania się. 
 
 
 
 
 

 
Pokazywanie sposobów 
kulturalnego zachowania się w 
różnych sytuacjach życiowych. 
Reagowanie na przejawy 
niekulturalnego zachowania się 
uczniów w szkole i poza nią. 
Tworzenie sytuacji dających 
możliwość sprawdzenia 
kulturalnych nawyków –  

 
Uczeń potrafi kulturalnie 
zachowywać się w każdej 
sytuacji. 
Zawsze stosuje zwroty 
grzecznościowe. 
Reaguje na niekulturalne 
zachowanie się kolegów. 
Jest odpowiedzialny za swoje 
zachowanie. 



 
 
 
 
 
 
 
Dyscyplina 
Systematyczność 
Samodzielność 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rozwijanie 
obowiązkowości, 
dyscypliny i 
punktualności. 

wycieczki, wyjazdy do kina, 
teatru, muzeum, uczestnictwo 
w imprezach szkolnych i 
środowiskowych 
 
 
 
Systematyczna kontrola 
realizacji obowiązku 
szkolnego. 
Nagradzanie uczniów wzorowo 
wywiązujących się z 
obowiązków szkolnych. 
Karanie, zgodnie z kryteriami 
oceny zachowania, uczniów 
przynoszących swoim 
zachowaniem uszczerbek dla 
dobrego imienia szkoły. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uczeń jest punktualny. 
Dba o dobre imię szkoły. 
Stara się być wzorem dla 
innych. 
Ponosi konsekwencje 
swojego złego zachowania. 

 
 
 

WSPIERANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH RODZINY 
 

 
Wartości 

Zadania 
szczegółowe 

 
Działania  

 
Oczekiwane efekty 

 
Rodzina  
Współpraca 
Pomoc 
Wsparcie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stwarzanie 
warunków do 
wspierania 
rodziców 
(prawnych 
opiekunów) w ich 
działaniach 
wychowawczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Określenie zasad współpracy 
pomiędzy szkołą a rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 
Włączanie rodziców (prawnych 
opiekunów) do pracy na rzecz 
szkoły. 
Współpraca nauczycieli z Radą 
Rodziców i rodzicami 
(prawnymi opiekunami) 
uczniów. 
Organizowanie spotkań z 
rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 
Zorganizowanie konsultacji. 
Regularne powiadamianie 
rodziców (prawnych 
opiekunów) o wynikach w 
nauce, zachowaniu oraz o 
absencji uczniów. 
Udział rodziców (prawnych 
opiekunów) w organizacji 
imprez szkolnych i 
środowiskowych oraz 
wycieczek szkolnych. 
 

 
Rodzice (prawni opiekunowie 
znają i rozumieją potrzeby 
szkoły. 
Rodzice (prawni 
opiekunowie) czują się 
współgospodarzami szkoły. 
Znają postępy i osiągnięcia 
swoich dzieci w nauce i 
zachowaniu. 
Czują się potrzebni i 
doceniani. 
Są współodpowiedzialni za 
organizację życia szkolnego. 
Znają prawidłowości 
rozwojowe swojego dziecka. 
Potrafią rozmawiać ze swoim 
dzieckiem i o swoim dziecku. 
Potrafią rozwiązywać 
konflikty. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrażliwość na 
krzywdę 
Bezinteresowność 
Pomoc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stwarzanie 
warunków do 
niesienia pomocy 
materialnej 
uczniom z rodzin 
ubogich, 
patologicznych i 
niewydolnych 
wychowawczo. 

 
Pedagogizacja rodziców 
(prawnych opiekunów) poprzez 
organizowanie prelekcji, 
pogadanek na temat 
profilaktyki uzależnień, agresji, 
rozwoju i potrzeb dziecka, 
rozwiązywania konfliktów. 
Organizowanie spotkań ze 
specjalistami. 
 
 
Diagnoza potrzeb ucznia. 
Zapewnienie uczniom z rodzin 
o najniższych dochodach 
pomocy w uzyskaniu pomocy 
socjalnej oraz bezpłatnego 
dożywiania. 
Pomoc uczniom z rodzin 
najuboższych w zaopatrzeniu w 
podręczniki szkolne. 
Zwalnianie uczniów z rodzin 
najuboższych z opłaty składki 
na ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 
Włączenie uczniów z rodzin 
ubogich, patologicznych i 
niewydolnych wychowawczo 
do świetlicy profilaktyczno – 
opiekuńczej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń rozumie potrzeby i 
problemy kolegów. 
Umie zauważyć trudną 
sytuację innych. 
Potrafi pomóc. 
Jest wrażliwy na krzywdę i 
biedę. 

 
 
 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
 

 
Wartości 

Zadania 
szczegółowe 

 
Działania  

 
Oczekiwane efekty 

 
Patriotyzm 
lokalny 
Więź ze 
środowiskiem 
Integracja 
 
 

 
Włączanie się 
społeczności 
szkolnej do 
współpracy ze 
środowiskiem. 
Rozwijanie 
zainteresowań 
życiem 
społeczności 
lokalnej. 
 

 
Współpraca z parafią poprzez 
wspólne przeżywanie 
rekolekcji wielkopostnych. 
Wzbogacanie przez uczniów 
nabożeństw, spotkań 
opłatkowych, uroczystości 
kościelnych i parafialnych. 
Prezentacja w kościele 
parafialnym przedstawień 
jasełkowych. 
Udział w uroczystościach w 
Piaśnicy i pielgrzymkach. 
 

 
Uczeń utożsamia się ze 
społecznością Kościoła. 
Pogłębia wiedzę religijną. 
Zna wartości chrześcijańskie. 
Jest tolerancyjny. 
Szanuje i kultywuje obrzędy 
religijne. 
 
 
 
 
 
 



 
Współpraca z Sołtysem i Radą 
Sołecką, OSP w Leśniewie, 
Kołem Gospodyń Wiejskich 
oraz Wiejskim Klubem 
Kultury. 
Współpraca z Nadleśnictwem 
Leśniewo. 
Współpraca z miejscowymi 
sklepami i zakładami pracy. 
 
Współpraca z GOPS w Pucku. 
Współpraca z GKRPA w 
Pucku. 
 
Współpraca z ośrodkami 
sportowo – rekreacyjnymi oraz 
szkołami gminy Puck w 
zakresie wykorzystania 
obiektów sportowych i 
uczestnictwa w imprezach 
sportowych. 
 
Współpraca z Policją. 
 
Współpraca ze świetlicą 
profilaktyczno – opiekuńczą. 
 

 
Zna charakter i zakres 
działalności instytucji 
lokalnych. 
Uczestniczy w imprezach 
środowiskowych. 
Interesuje się życiem wsi. 
 
 
 
 
Docenia otrzymaną pomoc. 
 
 
 
Uczeń korzysta z obiektów 
sportowych. 
Rozwija sprawność fizyczną. 
Chętnie uczestniczy w 
imprezach sportowych i 
rekreacyjnych. 
 
 
Zauważa zagrożenia. 
Bezpiecznie porusza się po 
drogach. 
Może liczyć na pomoc i 
opiekę. 
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