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PROGRAM WYCHOWAWCZY SOSW W HAJNÓWCE

I. Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w  Hajnówce  jest  placówką  publiczną
przeznaczoną dla dzieci  i  młodzieży i osób dorosłych upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi  w  wieku  od  7  do  24  r.ż.,  które  posiadają  orzeczenie  o  potrzebie
kształcenia  specjalnego,  orzeczenie  o  potrzebie  zajęć  rewalidacyjno-
wychowawczych. W  skład  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w
Hajnówce  wchodzi:  Szkoła  Podstawowa  Specjalna,  Gimnazjum Specjalne,  Szkoła
Przysposabiająca do Pracy, Internat.

II. Ośrodek realizuje cele i zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju
ucznia  zasad  bezpieczeństwa,  zasad  promocji  i  ochrony  zdrowia  oraz  z
uwzględnieniem najnowszych osiągnięć pedagogiki specjalnej, poprzez:
a) zapewnienie uczniom prawa do kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej

do wieku oraz osiągniętego rozwoju,
b) opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
c) udzielanie uczniom pomocy i organizowanie specjalistycznej opieki 

pedagogicznej, psychologicznej, rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej,
d) zespoloną działalność nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, 

pracowników służby zdrowia oraz personelu administracyjno- obsługowego,
e) współodpowiedzialność całego personelu Ośrodka w realizacji celów nauczania i 

wychowania,
f) stałe wzbogacanie bazy materialnej w sprzęt i nowoczesne środki dydaktyczne,
g) umożliwianie uczniom realizacji poczucia tożsamości narodowej i religijnej,
h) organizowanie kół zainteresowań,
i) współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
j) stałą współpracę z rodzicami polegającą na organizowaniu spotkań celem 

omówienia problemów związanych z wychowaniem i nauczaniem, udziale 
rodziców w pracach rady rodziców, w pracach na rzecz szkoły,

k) dbanie o spójność oddziaływań (szkoła, dom, internat).

III. Działania prowadzone w Ośrodku nastawione są na:

1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego,
poczucia  bezpieczeństwa  i  akceptacji,  nawiązania  pozytywnego  kontaktu
emocjonalnego nauczyciela z uczniem.
2. Tworzenie  sytuacji  wychowawczych  umożliwiających  doświadczanie  relacji
społecznych,  przygotowanie  do pełnienia  ról  społecznych,  wzmacnianie  pozytywnych
przeżyć związanych z pełnionymi rolami.
3. Uczenie  zasad współżycia  społecznego (w szczególności  pomoc sąsiedzka i  inne
zachowania  prospołeczne,  poszanowanie  godności  osobistej  drugiego  człowieka,
uprzejmość i życzliwość).
4. Kształtowanie  umiejętności  radzenia  sobie  w  różnych  sytuacjach  społecznych,
uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.



5. Uczenie  umiejętności  kierowania  swoim  postępowaniem,  rozwijanie  umiejętności
dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, uczenie
obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej.
6. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń,
instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał.
7. Umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w
roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji.
8. Przybliżanie  tradycji  i  obyczajów  lokalnych,  narodowych,  rozbudzanie  poczucia
przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju.
9. Umożliwianie  poznawania  środowiska  przyrodniczego,  budzenie  zainteresowania  i
szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą.

IV. Program wychowawczy SOSW w Hajnówce jest zgodny z podstawą programową, 
spójny z programami nauczania, Szkolnym Programem Profilaktyki, Statutem, aktami
prawnymi. Został opracowany w oparciu diagnozę potrzeby i zasoby uczniów, 
nauczycieli, rodziców. 

1. Metodą rankingu diamentowego zostały określone wartości uznane przez nauczycieli,
wychowawców i rodziców za najważniejsze w procesie wychowawczym:

a) Bezpieczeństwo 
b) Samodzielność
c) Rozwój
d) Odpowiedzialność
e) Uczciwość
f) Przyjaźń
g) Praca
h) Rodzina
i) Tradycja
j) Sprawiedliwość

2. Ustalony został kalendarz świąt i uroczystości obchodzonych w SOSW w Hajnówce:

Historyczne: 11 listopada, 3 maja 
Kalendarzowe:  Andrzejki,  21 marca,  Dzień Ziemi,  Dzień Nauczyciela,  Walentynki,  Dzień
Kobiet, Dzień Dziecka, Choinka szkolna, urodziny kolegów i koleżanek,
Religijne: Boże Ciało, Wigilia, Wszystkich Świętych 
Rodzinne: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka
Lokalne: Piknik rodzinny, Marsz godności, Nuty przyjaźni, Ekoolimpiada, Przegląd Talentów

Osób Niepełnosprawnych, Dzień Otwarty Ośrodka;

3. Na podstawie arkusza zachowania się ucznia Barbary Markowskiej zostały 
przeprowadzone obserwacje oraz zostały określone potrzeby wychowanków w 
zakresie motywacji do nauki szkolnej, uspołecznienia oraz występujących 
zachowaniach antyspołecznych i przyhamowaniu.

4. W wyniku przeprowadzonej diagnozy zostały określone następujące problemy 
występujące wśród wychowanków SOSW w Hajnówce:



a) mała umiejętność współdziałania w grupie
b) niedostatecznie wykształcona umiejętność wchodzenia w prawidłowe interakcje 

społeczne
c) brak lub niedostatecznie wykształcona prawidłowa postawa społeczno – etyczna 

wychowanków
d) brak lub niedostatecznie wykształcony nawyk kulturalnego zachowania się w 

miejscach publicznych oraz najbliższym otoczeniu
e) brak lub niedostatecznie wykształcony nawyk stosowania form grzecznościowych
f) mała przynależność do wspólnoty, uczucie braku akceptacji czy życzliwości
g) zachowania agresywne i wulgaryzmy.
h) brak lub niedostatecznie wykształcona umiejętność organizowania sobie i spędzania 

czasu wolnego
i) brak lub niedostatecznie wykształcone nawyki higieniczno-zdrowotne
j) brak umiejętności komunikacyjnych

V. Cele ogólne:

1. Rozwijanie autonomii ucznia.
2. Wdrażanie ucznia/wychowanka do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w 

środowisku i społeczeństwie.
3. Wdrażanie ucznia do rozumienia i uznawania norm społecznych oraz postępowania 

zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Wyposażenie ucznia, stosownie do jego możliwości, w takie umiejętności i 

wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby 
decydującej o sobie, umożliwią porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy 
sposób,  umożliwią zdobycie maksymalnej samodzielności w zakresie zaspokajania 
podstawowych potrzeb życiowych oraz przygotują do uczestniczenia w różnych 
formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, zgodnie z
ogólnie przyjętymi normami współżycia.

5. Wyrabianie umiejętności organizowania czasu wolnego, wskazywanie atrakcyjnych 
form spędzania wolnego czasu, umożliwiających uczestnictwo w kulturze, dbanie o 
własne zdrowie oraz czerpanie radości z życia.

6. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa i bezpiecznego wypoczynku. 
7. Wyrabianie i utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych, prawidłowego żywienia.

VI. Cele szczegółowe:

1. Uczeń/wychowanek przygotowuje się do pełnienia ról społecznych oraz doświadcza 
relacji społecznych w określonych sytuacjach wychowawczych.

2. Uczeń/wychowanek  rozumie  i  postępuje  zgodnie  z  zasadami  współżycia
społecznego, szanuje drugiego człowieka, jest uprzejmy i życzliwy.

3. Uczeń/wychowanek poznaje umiejętności życiowe przydatne w codziennym 
funkcjonowaniu. 

4. Uczeń/wychowanek potrafi komunikować się z otoczeniem w sposób umożliwiający
mu zaspokojenie potrzeb,  werbalnie i pozawerbalnie potrafi wyrazić swoje emocje,
oczekiwania, potrzeby, preferencje.

5. Uczeń/wychowanek  kieruje  swoim  postępowaniem,  umie  dokonać  wyboru,  jest
obowiązkowy i odpowiedzialny za własne decyzje.

6. Uczeń/wychowanek  ma poczucie  przynależności  do grupy i  funkcjonuje  w niej  na
miarę swoich możliwości.



7. Uczeń/wychowanek  poznaje  otoczenie,  instytucje  i  obiekty,  z  których  będzie  w
przyszłości korzystał.

8. Uczeń/wychowanek bierze udział w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych
w roli odbiorcy i twórcy kultury.

9. Uczeń/wychowanek zna tradycje i obyczaje lokalne, narodowe.
10. Uczeń/wychowanek poznaje środowisko przyrodnicze, szanuje przyrodę.
11. Uczeń/wychowanek  dba  o  własne  zdrowie,  zdrowo  się  odżywia,  dba  o  higienę

osobistą.
12. Uczeń/wychowanek zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa.



VII. Zadania i sposoby realizacji celów:

L.p. Cel Zadania Sposoby realizacji
1. Uczeń/wychowanek 

przygotowuje się do pełnienia
ról społecznych oraz 
doświadcza relacji 
społecznych w określonych 
sytuacjach wychowawczych.

Wzmacnianie prawidłowych 
relacji z rodziną;

Wzmacnianie prawidłowych 
relacji z rówieśnikami;

Rozbudzanie zainteresowania 
zwierzętami, rozwijanie 
prawidłowych postaw wobec 
zwierząt.

Tworzenie sytuacji, 
organizowanie wyjść i spotkań 
umożliwiających wdrażanie do 
pełnienia ról społecznych: 
rodzica, syna, córki, 
koleżanki/kolegi, 
pracownika/pracodawcy.

- realizowanie tematów lekcji: Członkowie rodziny- rodzice, 
rodzeństwo, dziadkowie,
 - rozwijanie świadomości potrzeb i praw rodziny – Akademia 
Dojrzewania,
- organizowanie spotkań okolicznościowych: Dzień Babci, Dzień 
Dziadka, Dzień Matki (piknik)
- prowadzenie pogadanek, rozmów z rodzicami
- prowadzenie rozmowy na temat rodziny i relacji między 
członkami rodziny,

- przydzielanie ról, np. dyżury, przynoszenie obiadów, 
- opiekowanie się podczas przerw, wycieczek, pod nadzorem 
nauczyciela, uczniami, którzy tego potrzebują, np. zawiązywanie 
butów itp.

- udział w zajęciach z dogoterapii, hipoterapii, 
- nauka pielęgnacji zwierząt,

- wyjścia do urzędów, sklepów, muzeów, HDK
- przygotowywanie do zawodu: gotowanie, sprzątanie, 
prasowanie, szycie, pielenie, sadzenie ziół, kwiatów, pranie, 
- prowadzenie imprez szkolnych, konferansjerka
- udział w projekcie „Razem do pracy”- florystyka
- nauka pisania CV, listu motywacyjnego, 



2. Uczeń/wychowanek rozumie i
postępuje zgodnie z 
zasadami współżycia 
społecznego, szanuje 
drugiego człowieka, jest 
uprzejmy i życzliwy. 

Rozpoznawanie podstawowych 
wartości i właściwa ich 
hierarchizacja.

Kształtowanie postaw opartych 
na akceptowanym społecznie 
systemie wartości, 
ukierunkowanym na poczucie 
godności własnej i drugiego 
człowieka.

Tworzenie właściwych relacji z 
ludźmi w klasie i w szkole

Propagowanie i przestrzeganie 
norm etycznych.

- wyjaśnianie pojęć- szacunek, tolerancja, agresja, kultura 
osobista 
- realizacja zagadnień na zajęciach z wychowawcą, pedagogiem, 
psychologiem,
- używanie zwrotów grzecznościowych
- stosowanie pochwał i nagrody za właściwe zachowanie- 
wzmacnianie behawioralne pożądanych zachowań,

- poznanie praw i obowiązków ucznia z Konwencji praw dziecka, 
Statutu Ośrodka,
- pomaganie mniej sprawnym uczniom, młodszym uczniom,
- uczestniczenie w konkursach szkolnych,
- organizowanie wspólnych wyjazdów, wycieczek, ognisk,
- ustalanie, podpisywanie i przestrzeganie regulaminów 
wycieczek,
- opracowywanie gazetek tematycznych,
- organizowanie spotkań z Policją na temat odpowiedzialności 
karnej za popełnione czyny zabronione,

- udział w Treningu Umiejętności Społecznych i zajęciach 
socjoterapeutycznych,
- podpisywanie kontraktów behawioralnych z uczniami,
- prowadzenie zeszytów,
- czynne uczestnictwo w imprezach szkolnych, klasowych i 
środowiskowych,
- przestrzeganie kontraktu klasowego,
- składanie życzeń solenizantom,
- wspólne planowanie imprez i uroczystości klasowych,

- informowanie o prawach i obowiązkach ucznia
- zapoznanie uczniów z regulaminem klasowym, szkolnym, 
internatu, 
- zapoznanie z kryteriami, trybem i zasadami oceniania 
zachowania uczniów zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie 



oceniania (WSO)
- organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród rówieśników
- organizowanie tematycznych spotkań z rodzicami,
- organizowanie i zachęcanie rodziców do udziału w Treningu 
Umiejętności Wychowawczych,

3. Uczeń/wychowanek poznaje 
umiejętności życiowe 
przydatne w codziennym 
funkcjonowaniu. 

Rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych i 
interpersonalnych.

Rozwijanie umiejętności 
decydowania i krytycznego 
myślenia, rozwiązywania 
sytuacji konfliktowych.

Rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie w życiu i 
zarządzania sobą.

- udział w Treningu Umiejętności Społecznych: komunikacja 
werbalna, niewerbalna, aktywne słuchanie, wyrażanie uczuć: 
dawanie i przyjmowanie opinii zwrotnej, umiejętności asertywne, 
- udział w zajęciach socjoterapeutycznych,
- prowadzenie rozmów na godzinie wychowawczej,
- uczenie incydentalne, modelowanie (w życiu codziennym),

- panowanie nad własnymi negatywnymi emocjami, szukanie 
odpowiedniego sposobu odreagowywania, nie krzywdzącego 
ludzi wokół mnie,
- rozpoznawanie sytuacji konfliktowych, szukanie sposobów na 
pokojowe rozstrzygnięcia konfliktu,
- uczenie się sposobu bronienia swojego stanowiska spokojnie i 
bez obwiniania innych,
- uczenie się, jak słuchać osób, które mają inny punkt widzenia,
- promowanie oglądania filmów nie promujących agresywne 
zachowania,
- praca metodami aktywnymi podczas zbierania informacji na 
temat, podejmowania decyzji: 6 kapeluszy, rybi szkielet, meta-
plan, burza mózgów, drzewko decyzyjne, metoda 5 Q, rozmowa 
coachingowa, ranking diamentowy

- udział w Treningu Kontroli Złości,
- wzmacnianie wiary w siebie, budowanie poczucia własnej 
wartości,
- stawianie sobie celów do zrealizowania,
- ocenianie własnych zachowań, 



Uczeń/wychowanek kieruje 
swoim postępowaniem, umie 
dokonać wyboru, jest 
obowiązkowy i odpowiedzialny 
za własne decyzje.

- tworzenie sytuacji, w których każda z osób ma prawo do 
wypowiedzenia się w danej sprawie,
- zwracanie uwagi na tolerancję i akceptację wobec innych,

- rozwijanie umiejętności przyswajania wiedzy i poszukiwania 
informacji,
- kształtowanie takich cech jak: pracowitość, rzetelność, 
wytrwałość, odpowiedzialność, stawianie sobie celów i ich 
osiąganie, aktywność,
- wdrażanie do odpowiedzialności za zagospodarowanie i 
dekorację sali, systematyczna opieka nad kwiatami, pełnienia roli 
dyżurnego,
- stwarzanie warunków dzieciom do uczestniczenia w katechezie

4. Uczeń/wychowanek 
komunikuje się z otoczeniem 
werbalnie, pozawerbalnie 
(potrafi wyrazić swoje 
emocje, oczekiwania, 
potrzeby, preferencje)

Umożliwianie i ułatwianie 
komunikacji pozawerbalnej

- tworzenie i korzystanie z albumów do komunikacji w czasie 
lekcji, w życiu codziennym (według potrzeb)
- wykorzystanie programów Boardmaker, Symwriter, 
komunikatorów,

5. Uczeń/wychowanek  ma
poczucie  przynależności  do
grupy i funkcjonuje w niej na
miarę swoich możliwości.

Integrowanie zespołu 
klasowego.

Rozwijanie umiejętności 
współdziałania i pracy w grupie.

Rozwijanie umiejętności 
mówienia o sobie, określania 
cech własnej osobowości i 
dzielenie się sobą z innymi,

- inicjowanie tworzenia właściwych stosunków koleżeńskich,

- praca metodą projektu w grupie,
- osiąganie wspólnych celów,
- wyrażanie szacunku dla wkładu (udziału innych),
- ocenianie własnych zdolności i własnego wkładu dla grupy,

- prowadzenie rozmowy na temat tego, co lubię, moje hobby, 
marzenia, poznanie własnych mocny i słabych stron, określania 
swojego charakteru i właściwych cech osobowości,



6. Uczeń/wychowanek poznaje 
otoczenie, instytucje i 
obiekty, z których będzie w 
przyszłości korzystał.

Przygotowanie uczniów do 
funkcjonowania w społeczności 
lokalnej

Poznanie tradycji i obyczajów 
lokalnych, narodowych..

- realizacja zajęć z zakresu zasad bezpieczeństwa na drodze- 
bezpieczna droga do szkoły- zasady poruszania się po ulicach
- operowanie czasem, nauka odczytywania godzin na zegarze,
- posługiwanie się termometrem
- uczestnictwo w konkursach, przeglądach, występach na 
szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym
- dokonywanie i planowanie zakupów, 
- wyjścia do instytucji w mieście- Poczta, Urząd Miasta, Stacja 
Sanitarno- Epidemiologiczna, przychodnia; załatwianie spraw 
osobistych w instytucjach

- zapoznanie z symbolami narodowymi, 
- dostarczenie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i 
najwybitniejszych postaci z dziejów Polski, Europy i świata,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- organizowanie uroczystości oraz udział w uroczystościach 
zgodnie z ustalonym kalendarzem na dany rok szkolny,

7. Uczeń/wychowanek bierze 
udział w różnych 
wydarzeniach społecznych i 
kulturalnych w roli odbiorcy i 
twórcy kultury.

Budzenie zainteresowań, 
odkrywanie zdolności.

Przygotowanie uczniów do 
świadomego uczestnictwa w 
życiu publicznym

Udział w konkursach, 
przeglądach

Poznawanie swoich uzdolnień, 
udział w kołach zainteresowań.

- udział w imprezach okolicznościowych na terenie szkoły i poza 
nią,
- udział w konkursach plastycznych, recytatorskich,
- wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej,
- różnorodne formy pracy na zajęciach artystycznych,

- organizowanie wycieczek do zakładów pracy,
- poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców i innych ludzi,
- nauka gospodarowania budżetem domowym,
- prowadzenie rozmów na temat dorosłego życia,

- udział w konkursach, przeglądach:

 Rajd Nordic Walking
 Tataspartakiada w Łazach
 Turniej Tenisa Stołowego



Organizacja przeglądów, 
olimpiad.

 Zawody Pływackie Szkół Specjalnych W Białymstoku
 Konkurs Tańca "Baw Się i Tańcz" Bielsku Podlaskim
 Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego "I Ty 

Możesz Zostać Aktorem" W Białymstoku
 Podlaska Spartakiada Dzieci I Młodzieży 

Niepełnosprawnej W Siemiatyczach
 Spotkanie Integracyjne "Dobra Wola"- Nowa Wola
 Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej Podlasia p.n. „Wielkie Święto Małego 
Człowieka" w Sokółce

 Piosenka turystyczna
 Nuty przyjaźni
 Konkursy Plastyczne

- pomoc w organizowaniu przeglądów, olimpiad:

 Wojewódzka Ekoolimpiada
 Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych „Hajnowskie 

Prezentacje Artystyczne”
 Olimpiada Sportowa Internatu SOSW w Hajnówce,

8. Uczeń/wychowanek poznaje 
środowisko przyrodnicze, 
szanuje przyrodę.

Wiedza na temat budowy i 
funkcjonowania świata 
ożywionego i nieożywionego 

Umożliwienie poznania piękna 
najbliższej okolicy i innych 
regionów Polski oraz świata

Kształtowanie nawyków 
związanych z ochroną przyrody.

- zapoznawanie uczniów z kalendarzem, omawianie zmienności 
pór roku,
- oglądanie albumów, filmów przyrodniczych, 

- organizowanie wyjazdów, wycieczek, spacerów do miejsc 
wartych zobaczenia, poznania,

- udział w akcjach ekologicznych, obchodzenie Dnia Ziemi, 



sprzątanie świata
- sortowanie śmieci, 
- utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia,
- prowadzenie akcji zbiórki nakrętek, płyt, baterii,
- organizacja i udział w Ekoolimpiadzie,
- udział w Akcji „Sprzątanie świata”
- obchody Dnia Ziemi;
- udział w projekcie zorganizowanym przez BPN w Białowieży na 
temat ochrony przyrody,

9. Uczeń/wychowanek dba o 
własne zdrowie, zdrowo się 
odżywia, dba o higienę 
osobistą.

Kształtowanie nawyków 
higienicznych.

Korzystanie z kuchni w 
Ośrodku, sali rehabilitacyjnej, 
Integracji Sensorycznej placu 
zabaw.
Rozbudzanie zainteresowania 
dziecka własnym zdrowiem i 
rozwojem.

- mycie rąk przed jedzeniem, po powrocie z podwórka, po 
zajęciach sportowych, po wyjściu z toalety,
- codzienne mycie zębów, regularne elmeksowanie,
- stawianie wymagań dotyczących higieny osobistej, zmiany 
obuwia, czystości w plecaku,
- zwracanie uwagi na wycieranie nosa chusteczką, mycia zębów, 
obcinania paznokci, ubierania się adekwatnego do pogody, 

- przypominanie o konieczności zajadania drugiego śniadania, 
- korzystanie z kuchni, parzenie herbaty, przestrzeganie zasad 
zachowania się przy stole, porządkowania kuchni po skończonym
posiłku,
- udział grupy dziewcząt w zajęciach Akademii Dojrzewania,
- spotkania z pielęgniarką, pogadanki o higienie osobistej,
- wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych, 
- prezentowanie swoich pomysłów dotyczących zdrowego 
odżywiania się w formie gazetek tematycznych, prezentacji 
multimedialnych, 
- oglądnie filmów edukacyjnych w klasach,
- zaproszenie rodziców do utworzenia dyskusji na temat 
zdrowego odżywiania,
- tworzenie przestrzeni do wymiany poglądów na temat zdrowego 
odżywiania, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
- organizowanie i udział w dyskusjach na temat stosowania 
używek  (kawy, napojów energetycznych, papierosów, 
narkotyków, alkoholu), 



Wyrabianie sprawności fizycznej
i hartu.

- tworzenie gazetek ściennych tematycznych,
- realizowanie programu profilaktycznego w klasach,

- udział w zajęciach wychowania fizycznego, tanecznych, Nordic 
Walking,
- wyjścia na spacery,
- wykonywanie czynności higienicznych po zakończonych 
zajęciach,
- udział w Akcji „Szkoła w ruchu” organizowanym przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- udział w konkursach sportowych” badmintona, piłki nożnej, 
tenisa stołowego,
- udział z zajęciach pozalekcyjnych- piłka nożna,
- korzystanie z zajęć w sali rehabilitacyjnej, Integracji 
Sensorycznej,  placu zabaw,

10. Uczeń/wychowanek zna i 
przestrzega zasad 
bezpieczeństwa

Organizowanie wolnego czasu z
uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa.

Przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego.

Spotkania z przedstawicielami 
Policji, Straży Pożarnej, 
ratownikami medycznymi, 
pielęgniarką.

Przestrzeganie zasad 
zachowania bezpieczeństwa w 

- wdrażanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym, podczas 
wyjść, wycieczek,
- omawianie w czasie zajęć zasad bezpieczeństwa

- nauka rozpoznawania znaków drogowych, nazywanie ich i 
klasyfikowanie,
- zapoznanie uczniów z zasadami przechodzenia przez jezdnię,
- prowadzenie zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego,
- udział w akcjach „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Droga i ja”,

- wyjścia do oddziału ratunkowego, do Straży Pożarnej

- cykliczne spotkania w ramach akcji „Bezpieczna droga do 
szkoły”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej”, „I Ty możesz uratować 
komuś życie”

- zajęcia TUS- kontakt z nieznajomym poznanym w sieci , za 
pomocą portali :Facebook, n-k, g-g, stosowanie zasady 



nawiązywaniu kontaktów z 
nieznajomymi.

Korzystanie z telefonów 
alarmowych.

ograniczonego zaufania,

- realizacja programu profilaktycznego „Naucz się mówić nie”

- doskonalenie umiejętności posługiwania się telefonami 
alarmowymi i wiarygodnego przekazywania informacji,



VIII. Postawa ucznia SOSW w Hajnówce.

1. Uczeń SOSW w Hajnówce:

a) jest uczciwy:  mówi prawdę, pracuje samodzielnie, postępuje zgodnie z dekalogiem 
szkoły,

b) jest wiarygodny: dotrzymuje słowa, godny zaufania, rzetelny,

c) jest odpowiedzialny: potrafi ponosić konsekwencje swoich działań, wywiązuje się z 
powierzonych zadań, obowiązków, sumienny,

d) jest wytrwały: pracuje systematycznie, dąży do celu, cierpliwy,

e) ma poczucie własnej wartości: akceptuje siebie, zna swoje mocne i słabe strony, 
pewny siebie,

f) ma szacunek dla innych ludzi: wyrozumiały, szanuje innych, akceptuje poglądy inne 
niż swoje,

g) podejmuje inicjatywy: organizator, pomysłowy, otwarty na nowości,

h) jest kreatywny: pomysłowy, twórczy, szuka nowych dróg,

i) jest przedsiębiorczy: inicjator, zaradny,

j) posiada kulturę osobistą: stosuje zwroty grzecznościowe, wypowiada się grzecznie i 
kulturalnie, zachowuje się zgodnie z zasadami savoir-vivre,

k) umie pracować zespołowo: komunikatywny, gotowy do negocjacji i kompromisu, 
potrafi współpracować,

l) jest ciekawy świata: rozwija swoje zainteresowania, otwarty na nowości i wiedzę, 
dociekliwy,

m) uczestniczy w życiu kulturalnym: interesuje się kulturą i sztuką, bierze udział w życiu 
kulturalnym szkoły i środowiska, wrażliwy na otaczające piękno,

IX. Ewaluacja programu.

1. Program wychowawczy ma charakter otwarty. 
2. Zadania do niego mogą zgłosić nauczyciele, rodzice, uczniowie, organy 

samorządowe. 
3. Program można ewaluować poprzez: 

a) obserwację zachowań uczniów w różnych sytuacjach,
b) pisemną informację o zachowaniu ucznia po pierwszym i drugim półroczu,
c) rozmowy z rodzicami,
d) rozmowy z uczniami,
e) przeprowadzanie ankiet wśród uczniów,
f) przeprowadzanie ankiet wśród rodziców,
g) zbieranie informacji od innych nauczycieli.


