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Nasza szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie jest szkołą 
samorządową, miejską. Społeczność uczniowską stanowią dzieci wywodzące się 
z różnych środowisk, co stwarza potrzebę współpracy rodziców i pracowników szkoły 
na rzecz jej integracji.  

Od 1990 roku szkoła nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie. Patronka w dużym 
stopniu stanowi  wzorzec naszych działań dydaktyczno – wychowawczych. Uznajemy, 
że każdy uczeń jest osobą jedyną i niepowtarzalną, posiadającą prawo do harmonijnego 
i wszechstronnego rozwoju osobowego i intelektualnego. Dążymy także do tego, 
by nasi absolwenci czuli się obywatelami Polski, Europy i Świata mocno 
zakorzenionymi w tradycji i kulturze regionalnej. Pragniemy, aby potrafili działać 
zarówno w środowisku rówieśniczym, jak i osób dorosłych. Zależy nam, aby nasi 
uczniowie mieli poczucie własnej wartości i potrafili sprostać współczesnym 
wyzwaniom. 

Problemy wychowawcze obecne w naszej szkole dotyczą: 

 Nietolerancji 

 Braku wrażliwości, życzliwości i wzajemnego szacunku. 

 Zaniku autorytetu. 

 Braku poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie i postępowanie 
wobec innych. 

 Egoizmu. 

 Braku świadomości patriotycznej i obywatelskiej. 

 

Główne cele pracy wychowawczej: 

 Wspieranie przez nauczycieli rodziców w ich obowiązkach wychowawczych. 

 Przygotowanie wychowanków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, 
emocjonalnego, fizycznego i społecznego. 

 Przygotowanie młodego człowieka do dalszego odpowiedzialnego współżycia 
w społeczności. 

 Propagowanie kultury pozytywnych wzorców zachowań. 
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Cele szczegółowe: 

 Rozwijanie osobowości ucznia, uwzględniając jego predyspozycje psychiczne, 
emocjonalne i intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe. 

 Kształtowanie świadomości i tożsamości państwowej, narodowej i regionalnej. 

 Rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów etycznych. 

 Przejmowanie odpowiedzialności za własne wybory, działania i zachowania. 

 Poznawanie zasad rozwoju osobowego. 

  

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

I. Szacunek wobec pracowników szkoły.     (str. 4) 

II. Szacunek należny rodzicom opiekunom i rodzeństwu.   (str. 5) 

III. Życzliwość w społeczności uczniowskiej.     (str. 6) 

IV. Poszanowanie mienia.       (str. 7) 

V. Postawa tolerancyjna.        (str. 8) 

VI. Przeciwdziałanie postawom agresywnym.     (str. 9) 

VII. Profilaktyka pro-zdrowotna i edukacja ekologiczna    (str.10)      
(w załączeniu program profilaktyki).  

VIII. Kształtowanie postaw patriotycznych.               (str. 11) 

IX. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniowskich.              (str. 12) 

X. Kształtowanie świadomości globalnej.              (str. 13) 
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I. SZACUNEK WOBEC PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

Zadania: 

1.  Poznajemy pracowników szkoły i ich obowiązki (klasa I). 

Sposoby realizacji: 

―  odwiedzamy dyrektora, nauczycieli w pokoju nauczycielskim, nauczycieli 
w świetlicy, nauczycieli w bibliotece, pracowników sekretariatu, pedagoga 
i psychologa szkolnego, pracowników służby zdrowia, personel kuchenny 
(zajęcia na początku roku szkolnego). 

―  odwiedzamy pracowników w ich miejscach pracy. 

2.  Szanujemy pracę osób zatrudnionych w naszej szkole. 

Sposób realizacji: 

 ―  pomagamy nauczycielom w dyżurach, 

―  dbamy o porządek w szkole i wokół niej. 

3.  Wdrażamy zasady dobrego wychowania w relacji uczeń – pracownik 
szkoły. 

Sposób realizacji: 

―  inicjujemy scenki rodzajowe z wykorzystaniem zwrotów grzecznościowych 
(godzina wychowawcza, j. polski), 

 ―  Uczymy się wyrażać prośby, sądy, życzenia i podziękowania (lekcje). 
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II. SZACUNEK NALEŻNY RODZICOM, OPIEKUNOM I RODZEŃSTWU 

Zadania: 

1.  Wyrażamy miłość i szacunek wobec członków naszej rodziny. 

Sposoby realizacji: 

―  uroczyście obchodzimy Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień 
Dziadka (spotkania, przedstawienia), 

―  pamiętamy o swoich obowiązkach domowych  - spontaniczne wypowiedzi 
uczniów. 

2.  Kształtujemy formy wzajemnej życzliwości w rodzinie. 

Sposób realizacji: 

―  scenki rodzajowe ukazujące formy zainteresowań i uczucia 
charakterystyczne dla każdego dziecka w danej sytuacji (godziny 
wychowawcze, j. polski, zajęcia edukacyjne), 

―  pamiętamy o świętach i uroczystościach rodzinnych -składanie życzeń, listy, 
karty świąteczne, laurki, pocztówki, (godziny wychowawcze, j. polski, zajęcia 
edukacyjne, plastyka, informatyka, muzyka, j. angielski),  

 ―  poznajemy korzenie i tradycje naszych rodzin -wywiad, drzewo 
genealogiczne, pamiątki rodzinne, groby, (historia, j. polski, zajęcia edukacyjne, 
plastyka, religia), 

―  utrzymujemy kontakty rodzinne (wycieczki rowerowe, piknik szkolny, 
zawody sportowe, wyjazdy do teatru, wspólne zebrania – rodzice i dzieci – 
z poczęstunkiem). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program pracy wychowawczej dla SP Nr 9 w Pruszkowie 

  Strona 6 

 

III.   ŻYCZLIWOŚĆ W SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ 

Zadania: 

1.  Poznajemy się przez naukę i zabawę 

Sposoby realizacji: 

―  gry i zabawy integracyjne, 

―  organizujemy i bierzemy udział w uroczystościach klasowych, np. imieniny, 
urodziny, pasowanie na ucznia, Wigilia klasowa. 

2. Prezentujemy się innym. 

Sposób realizacji: 

― ekspresja teatralna, plastyczna, muzyczna, działalność sportowa 
(inscenizacje, wystawy prac,  projekty). 

3.  Kształtujemy postawy wyrozumiałości. 

Sposób realizacji: 

 ―  gry i zabawy z elementami współzawodnictwa, 

―  pomoc uczniom słabszym. 

4.  Wdrażamy i utrwalamy formy kulturalnych zachowań. 

Sposób realizacji: 

―  udział w imprezach kulturalnych (kino, teatr, muzeum, wycieczka),  

― sposoby spędzania wolnego czasu – dyskusje, prezentacja zbiorów 
kolekcjonerskich, udział w kołach zainteresowań (szkolnych i pozaszkolnych). 

5. Pracujemy nad kształtowaniem własnej osobowości. 

Sposób realizacji: 

―  dyskusja o postawach bohaterów książek, filmów, sztuk teatralnych (godziny 
wychowawcze, zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym, zajęcia 
w bibliotece, historia). 

6.  Obserwujemy i oceniamy zachowania uczniów w różnych sytuacjach 
(wskazujemy postawy i zachowania pozytywne). 

 



 

Program pracy wychowawczej dla SP Nr 9 w Pruszkowie 

  Strona 7 

 

Sposób realizacji: 

―  znamy prawa i obowiązki ucznia,  

―  ustalamy normy i zasady zachowania, 

―  tolerancja „inności” uczniów (scenki rodzajowe), 

―  zdecydowane stawanie w obronie słusznej sprawy, 

―  akceptujemy uczniów słabych i im pomagamy, 

― przeciwstawiamy się postawom agresywnym i wulgaryzmom (godziny 
wychowawcze, j. polski, religia, pogadanki pedagoga i psychologa szkolnego), 

―  zwalczamy niezdyscyplinowanie (system nagród i kar – zeszyty spostrzeżeń, 
karty spostrzeżeń, programy naprawcze dla poszczególnych klas). 

 

IV.   POSZANOWANIE MIENIA 

Zadania: 

1.   Dbamy o mienie własne i cudze. 

Sposoby realizacji: 

―  szanujemy własne podręczniki i przybory szkolne, 

―  uczymy się prawidłowego korzystania z pomocy szkolnych, 

―  dbamy o pomieszczenia szkolne, 

―  zwalczamy naruszanie cudzej własności. 

2.   Kształtujemy właściwe postawy uczniów względem niewłaściwych 
zachowań - pogadanka. 
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V.   POSTAWA TOLERANCYJNA 

Zadania: 

1.   Poznajemy prawa i poznajemy godność człowieka. 

Sposoby realizacji: 

― pogadanka o prawach człowieka, dyskusja w oparciu o materiały 
przyniesione przez uczniów, 

―  zaznajomienie uczniów z zakresem praw i obowiązków ucznia, Deklaracją 
Praw Człowieka, Kodeksem Praw Dziecka (godziny wychowawcze), 
―  wyjaśniamy rolę organizacji, których zadaniem jest ochrona praw człowieka 
(godziny wychowawcze, j. polski, historia), 

―  zajęcia z psychologiem 

2.  Prezentujemy się innym. 

Sposób realizacji: 

― ekspresja teatralna, plastyczna, muzyczna, działalność sportowa 
(inscenizacje, wystawy prac, projekty). 

3.  Uczymy tolerancji. 

Sposób realizacji: 

―  poznajemy inne religie (historia, j. polski, religia, muzyka, plastyka, zajęcia 
w bibliotece), 

―  odwiedzamy miejsca kultu, muzea, 

― zapraszamy przedstawicieli innych religii (j. polski, religia, godziny 
wychowawcze) 

―  pogadanka na temat pomocy osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, 
ubogim, 

―  wizyta w ośrodku dla dzieci upośledzonych umysłowo i w przedszkolu 
integracyjnym, 

―  udział w akcjach charytatywnych („Adopcja na odległość”, „Góra grosza”, 
„Zdążyć z pomocą” i inne), 

―  „Klub 8 wspaniałych”, PCK, 
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―  poznajemy mniejszości narodowe (godziny wychowawcze, j. polski, historia, 
religia), 

―  obchodzimy Dzień językowy.  

  

VI.   PRZECIWDZIAŁANIE POSTAWOM AGRESYWNYM 

Zadania: 

1.   Uczymy się rozwiązywać konflikty i problemy – kształtowanie postaw 
asertywnych. 

2. Poznajemy sposoby właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożeń 
i radzenia sobie z problemami. 

3. Uczymy się wyrażania uczuć i emocji. 

4. Wzmacniamy poczucie własnej wartości. 

5. Uczymy się właściwego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania 
ze środków upowszechniania informacji (Internet, czasopisma, telewizja, 
telefon, radio). 

6. Uczymy się empatii. 

Sposób realizacji: 

―  dyskusja, burza mózgów, praca w grupach, drama, krąg uczuć, 

― słuchanie i omawianie opowiadań, pogadanki, lekcje wychowania 
komunikacyjnego, filmy edukacyjne, zajęcia integracyjne, 

― współpraca z rodzicami (opiekunami), wychowawcą, pedagogiem, 
psychologiem, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, dyrektorem szkoły, 

―  współpraca ze Strażą Miejską. 

― wspieranie rozwoju osobowości zdolnej do ofiarności i bezinteresownych 
działań na rzecz innych, 

―  kształcenie umiejętności słuchania innych ludzi, jasnego komunikowania się, 

―  uczenie postawy „na tak”, wobec drugiego człowieka i świata, 

―  naprawianie szkód i krzywd, 
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―  udział uczniów w akcjach i zajęciach wzbogacających sferę emocjonalną 
(np. wolontariat, „Adopcja na odległość”, opieka nad zwierzętami 
w schroniskach, współpraca z ZOO), 

― monitoring wybranych miejsc na terenie szkoły jako wsparcie 
pedagogicznych działań interwencyjnych. 

 

 

 

VII.   PROFILAKTYKA PRO-ZDROWOTNA I EDUKACJA 
EKOLOGICZNA 

Zadania: 

1.  Kształtujemy zachowania sprzyjające zdrowiu. 

Sposoby realizacji: 

―  udział w konkursach („Między nami kobietkami”, „Śnieżnobiały uśmiech”) 

―  udział w akcjach („Bezpieczna droga do szkoły”) 

2.   Uczymy postaw proekologicznych. 

Sposób realizacji: 

―  udział w akcjach, konkursach, wycieczkach prelekcjach, 

― współpraca z ZOO, fundacją Panda, Towarzystwem Opieki nad 
Zwierzętami, Związkiem Wędkarskim, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie, Fundacją Recal, Organizacją Odzysku Reba,  

―  realizacja programu Szkolne Projekty Recyklingowe. 
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VIII.   KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH 

Zadania: 

1.  Poznajemy Ojczyznę „małą i wielką”. 

Sposoby realizacji: 

―  kształtujemy szacunek wobec symboli narodowych (godło, flaga, hymn), 

―  organizujemy i bierzemy udział w różnorodnych uroczystościach z okazji 
świąt patriotycznych oraz ważnych dla kraju rocznic, 

―  uczestniczymy w wycieczkach krajoznawczych i kulturalnych, 

― poznajemy regiony kraju, kulturę ludową, tradycje i obyczaje regionu 
(godziny wychowawcze, historia, j. polski, muzyka, plastyka, zajęcia 
w bibliotece, przyroda, zajęcia edukacyjne, uroczyste apele, inscenizacje, 
przedstawienia), 

― organizujemy i bierzemy udział w uroczystościach szkolnych, np. 
Ślubowanie klas I, Dzień Patrona, Jasełka - kl. III, Święto Biblioteki, Pasowanie 
na czytelnika. 

2.   Jestem obywatelem i aktywnym uczestnikiem w życiu publicznym. 

Sposób realizacji: 

―  poznajemy rolę i zadania Samorządu uczniowskiego, 

―  poznajemy struktury samorządu lokalnego, 

―  aktywnie uczestniczymy w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły, (godziny 
wychowawcze, historia, j. polski), 

―wycieczki do Sejmu i do Urzędu Miasta w Pruszkowie – spotkanie 
z prezydentem miasta, pogadanki. 

 

3.   Jestem Europejczykiem. 

Sposób realizacji: 

― poznajemy kraje Unii Europejskiej poprzez naukę i zabawę (zajęcia 
edukacyjne, j. polski, historia, przyroda, program e-Twinning) 

―  Europejski dzień języków 
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IX.   ROZWIJANIE PASJI I ZAINTERESOWAŃ UCZNIOWSKICH 

Zadania: 

1.  Pomagamy odkryć własne zainteresowania uczniów. 

2.   Umożliwiamy rozwój własnych zainteresowań. 

3.   Umożliwiamy prezentację swoich osiągnięć i umiejętności. 

4.   Rozbudzanie zainteresowań książką, filmem, muzyka. 

Sposób realizacji: 

―  koła zainteresowań, 

―  harcerstwo, 

―  wolontariat, 

―  zapraszanie do szkoły artystów i ciekawe osoby, 

―  wyjazdy do teatru, filharmonii i muzeów, 

―  organizowanie różnych konkursów i zawodów, 

―  zadania w samorządzie szkolnym i klasowym, 

―  udział w Święcie biblioteki Szkolnej, 

―  Wieczór filmowy, 

―  Festiwal Młodych Talentów, 

―  udział w koncertach muzycznych. 
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X.   KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI GLOBALNEJ 

Zadania: 

1. Jestem mieszkańcem Ziemi. 

Sposób realizacji: 

― poznajemy najważniejsze bieżące wydarzenia z kraju i ze świata (lekcje 
wychowawcze, historia, biblioteka), 

― poznajemy zależności ekologiczne, środowiskowe, klimatyczne na Ziemi 
(przyroda, lekcje wychowawcze), 

― budowanie świadomości wspólnej odpowiedzialności narodów i każdego 
człowieka za przyszłą jakość życia na  naszej planecie (przyroda) . 

2. Poznajemy najważniejsze globalne problemy ludności świata. 

Sposób realizacji: 

―  polityczne, gospodarcze i klimatyczne migracje ludności (przyroda, lekcje 
wychowawcze). 

 

 

 

Program wychowawczy został usystematyzowany i podzielony na określone części. 
Jednak wychowanie młodzieży, a tym samym ciągły wzrost kultury w społeczeństwie 
jest priorytetem naszych działań, dlatego wszyscy pracownicy szkoły wdrażają program 
przy każdej okazji zarówno wymagającej odpowiedniej reakcji, jak i profilaktyki. 

 

nauczyciele i pracownicy  

SP Nr 9 w Pruszkowie 
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