I. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 51 poz.
624).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w
sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2002 r. nr 51 poz. 458).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 15
poz. 142).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.
2014 poz. 1993).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowaniu uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.(Dz. U. 2001 r.
nr 29 poz. 323 ze zmianami Dz. U. z 30 kwietnia 2002 r. poz. 433).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych(Dz. U. 2015 poz. 843).
8. 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 (Dz. U. 2015 poz. 1249).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, (…)(Dz. U. nr 67 poz.
159 z późniejszymi zmianami).
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej (Dz. U. 2001 r.
nr 13, poz. 110).
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z 27
kwietnia 2001).
3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111,poz.
535 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55).
5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997,
poz.468 z późniejszymi zmianami).
6. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie.
7. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie.
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II. MISJA SZKOŁY:

,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie
wymagali.”
Jan Paweł II
III. WIZJA SZKOŁY:

Zmierzamy do tego, aby nasza szkoła była miejscem, w którym każdy
uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem, otwartym na
naukę, świat i ludzi.

IV. ODBIORCY:
Odbiorcami Programu Wychowawczego są uczniowie, rodzice, dyrektor, nauczyciele i
pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie.

V. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
1. Realizacja Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Boguszewie ma na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w
oparciu o uniwersalne wartości.
2. W wyniku oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, uczeń ma:
 zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne w dalszej edukacji i życiu codziennym
oraz zastosować wiedzę w praktyce;
 wyrobić w sobie umiejętność podejmowania decyzji;
 nauczyć się samodzielnej, systematycznej i efektywnej pracy;
 zdobyć nawyk troski o zdrowie własne i innych,
 przyswoić sobie uniwersalne zasady współżycia ludzi,
 wykształcić w sobie poczucie przynależności do społeczności lokalnej i kraju.
3. Program Wychowawczy kładzie nacisk na kulturę osobistą i umiejętność współżycia w
grupie, kształtowanie postaw obywatelskich, pogłębianie świadomości ekologicznej,
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wychowanie estetyczne i zdrowotne, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego
narodu, narodów Europy i świata.
4. Program zakłada spójność działań wychowawczych rodziny i szkoły oraz integralność
wychowania z nauczaniem.

VI. OGÓLNE ZADANIA SZKOŁY:
1.Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój:
1.1. Intelektualny;
1.2. Etyczny;
1.3. Emocjonalny;
1.4. Społeczny;
1.5. Fizyczny.
2. Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i
profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania
narkomanii.

VII. CELE GŁÓWNE PROGRAMU WYCHWAWCZEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZEWIE:
1. Działalność wychowawcza polegająca na:


budowaniu więzi uczniowskich: przyjaźni, szacunku, tolerancji i prawidłowego
komunikowania się;



znajdowaniu sposobów pokonywania trudności i własnych problemów oraz
zapobiegania stresowi;



zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia w
bezpiecznym i przyjaznym dla niego środowisku;



prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i
wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości
w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej;



integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.

2. Działalność edukacyjna polegająca na:


rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zdolności i umiejętności uczniów;



kształtowaniu u uczniów samodzielnego myślenia i twórczego działania;
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stałym poszerzaniu i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności uczniów i
wychowanków, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców z
zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

3. Działalność informacyjna polegająca na:
a) efektywnej współpracy szkoły z domem rodzinnym ucznia;
b) dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz
możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i problemów związanych
z używaniem środków i substancji odurzających skierowanych do uczniów i ich
rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych
pracowników szkoły.

VIII. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHWAWCZEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W
BOGUSZEWIE:
1. Działania wychowawcze rozwijają dojrzałość uczniów w sferze:
1.1. fizycznej:
a) zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na
prowadzenie zdrowego stylu życia;
b) podejmowanie zachowań prozdrowotnych;
c) kształtowanie odpowiedzialności uczniów za otaczającą nas przyrodę i środowisko.
1.2. psychicznej:
a) zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej uczniów;
b) rozwijanie umiejętności dostrzegania, definiowania i pokonywania trudności i
problemów;
c) wzmacnianie wiary we własne możliwości oraz wskazywanie proawidłowych
zachowań w trudnych sytuacjach;
d) ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych
ludzi;
e) kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia;
f) osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i
witalności.
1.3. społecznej:
a) przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej oraz poprawnego
komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi;
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b) wdrażanie uczniów i ich rodziców do efektywnego działania na rzecz klasy,
szkoły i środowiska lokalnego;
c) kształtowanie nawyków dobrego zachowania w szkole i poza nią;
d) ukierunkowanie na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej
na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych;
e) ćwiczenie umiejętności wypełniania ról społecznych.
1.4. aksjologicznej:
a) wdrażanie uczniów do zdobycia konstruktywnego i stabilnego systemu wartości;
b) docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

IX. ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WYCHOWANIA:
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
1. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania
postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z
najważniejszych wartości w życiu;
3. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz
społecznością lokalną;
4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych
relacji

rówieśniczych

oraz

relacji

uczniów

i

nauczycieli,

wychowanków

i

wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym
wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
5.

Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania
podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami
oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;

6.

Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz
rodziców lub opiekunów;

7. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;
8.

Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu
modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
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X. ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE EDUKACJI:
Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
1. Wdrażanie uczniów do zdobywania wiadomości i umiejętności przewidzianych w
podstawie programowej oraz poszerzanie ich zgodnie z intelektualnymi możliwościami
uczniów i ich zainteresowaniami.
2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
3. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat
prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, a także suplementów
diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
4. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i
wychowanków;
5. Kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności
samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
6. Kształtowanie krytycznego myślenia, a także wspomaganie uczniów i wychowanków w
konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

XI. ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE INFORMACJI:
Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub
opiekunom na temat:
 osiągnięć uczniów w nauce i zachowaniu;
 skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych oraz
związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji psychoaktywnych i
innych używek zagrażających zdrowiu.
2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków,
ich rodziców lub opiekunów w przypadku:
 trudności w nauce i w zachowaniu;
 używania środków i substancji odurzających oraz innych używek zagrażających
zdrowiu ucznia.
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3.

Przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz
nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z
naruszeniem przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

4.

Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o
obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o
metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

XII. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA
PAWŁA II W BOGUSZEWIE

1. Absolwent kończący Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Boguszewie w wyniku
oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych powinien być:
1.1. Uczciwym, prawym Polakiem, związanym z regionem – uczciwy, postępujący
godnie, szanujący swoją i cudzą własność, niezdolny do oszustwa; prawdomówny,
sumienny, prawy, szlachetny, uczciwy, mający poczucie świadomości i tożsamości
narodowej, szanujący symbole narodowe i religijne; tolerancyjny, zainteresowany
historią i rozwojem kulturalnym i gospodarczym swojej okolicy, zdający sobie sprawę
z przynależności swojego regionu do Polski i Europy; rozumiejący potrzebę
pielęgnowania tradycji.
1.2. Odpowiedzialny - odpowiedzialny czyli rzetelny, solidny, poważny; postępujący tak,
by nie wywołać złych lub przykrych dla kogoś skutków; rozsądny, gotowy ponieść
konsekwencje swoich czynów, mający jakieś zadanie, obowiązek i rozliczany z jego
wykonania; odpowiadający i ponoszący odpowiedzialnośćza swoje czyny; potrafiący
przewidzieć skutki swoich działań wykorzystując wcześniejsze doświadczenia;
działający w grupie, poczuwający się do współodpowiedzialności.
1.3. Obowiązkowy - rozumiejący sens swojej nauki i domowych obowiązków oraz
sumiennie realizujący je; korzystający z przysługujących mu praw oraz wypełniający
obywatelskie obowiązki; obowiązkowy czyli sumienny.
1.4. Pracowity- taki; który dużo, chętnie i wytrwale pracuje, który ma zamiłowanie i zapał
do pracy.
1.5. Aktywny- przejawiający inicjatywę, działający lub skłonny do działania, chętnie
włączający się w życie klasy i szkoły; przejawiający aktywność w podejmowaniu
różnych zadań również poza szkołą i w domu rodzinnym.
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1.6. Samodzielny- decydujący sam o sobie, radzący sobie bez niczyjej pomocy, dający
sobie radę w różnych sytuacjach.
1.7. Kulturalny- czyli dobrze wychowany, obyty, taktowny i odznaczający się kulturą
osobistą; znajdujący podstawowe zasady kulturalnego zachowania, kulturę słowa,
stroju i stosujący jew życiu codziennym; dbający o swój wygląd, higienę osobistą, nie
używający słów obraźliwych i wulgarnych; potrafiący rozwiązywać konflikty bez
stosowania agresji; prezentujący gotowość do uczestnictwa w kulturze: znający i
doceniający dorobek kultury polskiej; chętnie korzystający z dóbr kultury, chodzący
m.in. do teatru, kina, na wystawy; pielęgnujący tradycje narodowe, regionalne;
świadomie uczestniczący w uroczystościach i świętach związanych z Patronem
Szkoły; nie eksponujący swojej osoby i swego zdania w sposób rażący innych;
potrafiący właściwie zachować się w różnych sytuacjach; stosujący się do norm
obowiązujących w jego otoczeniu, rozróżniający zachowania złe i dobre.
1.8. Otwarty -otwarty czyli bezpośredni, szczery skierowany do wszystkich chętnych i
zainteresowanych; nie ukrywający swoich myśli i uczuć, gotowy na przyjęcie nowych
poglądów, postaw, idei, lub propozycji; otwarty na europejskie i światowe wartości
kultury; otwarty na potrzeby innych; współdziałający z innymi.
1.9. Ciekawy świata i siebie - interesujący się otaczającym go światem; jest otwarty na
nową wiedzę, dba o swój ciągły rozwój; potrafiący świadomie dążyć do
wykorzystania opanowania nowych umiejętności.
1.10. Komunikatywny- chętnie i skutecznie nawiązujący współpracę z innymi ludźmi,
prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Potrafiący działać
zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.
1.11. Rozsądny- starający się planować swoje działania; mający uporządkowany system
wartości; zachowujący się bezpiecznie w różnych sytuacjach życiowych.
1.12. Empatyczny- wrażliwy-czyli posiadający umiejętność wczuwania się w stan
wewnętrzny drugiej osoby; wrażliwy na krzywdę i chętny do pomocy; dostrzegający
problemy kolegów niepełnosprawnych, osób chorych i starszych; wiedzący, co to jest
prawdziwe koleżeństwo, przyjaźń, miłość; zdający sobie sprawę ze swoich
powinności moralnych i stosujący je.
1.13. Wytrwały- czyli np. nie poddający się, gdy napotyka na trudności lub ma problem;
szukający rozwiązania, ,, nie daje za wygraną” ; wierzący w swoje możliwości;
1.14. Tolerancyjny-szanujący poglądy, przekonania, wierzenia, upodobania, uczucia
innych, różniące się od jego własnych.
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1.15. Wolny od nałogów- świadomy zagrożeń związanychz nadużyciem alkoholu,
tytoniu, z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych (dopalacze);
nie używający substancji szkodliwych.
1.16. Efektywny- skuteczny, wydajny; potrafiący kontrolować i ukierunkować swój
wysiłek tak, aby osiągać zamierzony efekt.
1.17. Twórczy, kreatywny- mający zdolności tworzenia czegoś nowego, oryginalnego;
mający

własne

pomysły

na

rozwiązywanie

napotkanych

problemów

i

wypróbowujący je w swych działaniach.
1.18. Asertywny - wyrażający bezpośrednio i stanowczo własne poglądy, uczucia i opinie,
a także postępujący tak, by jak najlepiej zaspokoić swoje potrzeby, a jednocześnie
nie odmawiać prawa do tego innym; domagający się respektowania tego, co mu się
należy (ale nie kosztem innych); stanowczy w zachowaniu i postępowaniu; umiejący
racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych.
1.19. Posiadający wiedzę i umiejętności-przygotowany do podjęcia kolejnego etapu
kształcenia.
2. Postawy społeczno – moralne uczniów klas IV-VI wzmacniane są poprzez punktowy
system oceniania zachowania, który zawarty jest w WZO.
3. Postawy społeczno – moralne uczniów klas I-III wzmacniane są poprzez ocenę opisową
zachowania, której kryteria zawarte są w WZO.
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MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA PAWŁA II w BOGUSZEWIE

OBOWIĄZKOWY

EFEKTYWNY

WRAŻLIWY

KOMUNIKATYWNY
POTRAFI ZNALEŻĆ
W SOBIE MOCNE I
SABE STRONY
SAMODZIELNY

KREATYWNY

EMPATYCZNY

JEST PRAWYM
POLAKIEM

ASERTYWNY

PRACOWITY

WOLNY OD NAŁOGÓW
CIEKAWY ŚWIATA
I SIEBIE

TOLERANCYJNY

KULTURALNY

POSIADAJĄCY
WIEDZĘ I
UMIEJĘTNOŚCI

ROZSĄDNY
ODPOWIEDZIALNY

WYTRWAŁY
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XIII. ZADANIA I CELE WYCHOWAWCZE DLA KLAS I-VI DO
REALIZACJI W LATACH 2016-2021:

KLASA PIERWSZA
Dziecko czuje się ważnym
członkiem społeczności klasowej.

Bierze czynny udział w życiu
rodziny, umie działać w różnych
sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

Dziecko jest współodpowiedzialne
za działania grupy.
Zna podstawy kulturalnego
zachowania się.

Dziecko rozumie, że aby żyć i
pracować z innymi, potrzebne
są wspólne ustalenia i reguły.

Uświadamia sobie indywidualną
odpowiedzialność za
bezpieczeństwo swoje i innych.

UCZEŃ
INTEGRUJE SIĘ W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

Poznajemy się przez zabawę.
Integracja grupy.

Poznajemy normy, reguły i
zasady postępowania.

Bezpiecznie i kulturalnie
uczestniczymy w ruchu
drogowym.

Tworzymy grupy zadaniowe.
Wspólnie redagujemy ,,Kronikę
klasy” i gazetkę klasową.

Dbamy o środowisko
naturalne.

Bierzemy czynny udział w życiu
szkoły, klasy i rodziny.

Przestrzegamy hasła
,,W zdrowym ciele
zdrowy duch.”

Tworzymy i kultywujemy
tradycje szkoły.
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KLASA DRUGA
Szanuje dorosłych, młodszych
i rówieśników, okazuje im to
w słowach i działaniu.

Odpowiednio zachowuje się wśród
rówieśników, w grupie osób starszych,
w domu, szkole, w miejscach
publicznych.

Jest wrażliwy na potrzeby
starszych oraz
regionalne
niepełnosprawnych.

Zna symbole narodowe
i wie jak się wobec innych
zachować.

Nawykowo stosuje zwroty
grzecznościowe.

Rozumie i potrafi wyrażać swoje
uczucia.

UCZEŃ
ZNA FORMY WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA W RÓŻNYCH
SYTUACJACH SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH I WEDŁUG NICH
POSTĘPUJE.

Znam i stosuje formy
dobrego zachowania
w miejscach publicznych.

Dbam o nasze środowisko
naturalne.

Tworzę i uczestniczę w
kultywowaniu tradycji szkoły,
miasta, regionu i państwa.

Jestem niepowtarzalny i rozumiem,
akceptuję odrębność i
niepowtarzalność innych.

Staram się żyć zdrowo
12

KLASA TRZECIA
Zna i rozumie pojęcia: norma, prawo,
obowiązek, tolerancja, godność.
Jest świadom swoich praw i
obowiązków, wie jak je bronić
i do kogo się zwrócić o pomoc.

Jest odpowiedzialny za
swoje czyny.

Rozróżnia dobro i zło w
sytuacjach codziennych i
odpowiednio reaguje

Rozumie potrzebę troski o
zdrowie swoje i innych.

UCZEŃ
ROZUMIE, ŻE ŻYJE W SPOŁECZEŃSTWIE
POZNAJE NORMY I PRAWA W NIM RZĄDZĄCE,
UCZY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SWOJE CZYNY.
Jesteśmy gospodarzami
swojej klasy.

Układamy Kodeks Prawa
Dziecka.

Uczymy się egzekwować swoje
prawa oraz rozróżniać dobro i zło
i właściwie na nie reagować.

Dokonujemy oceny własnych
zachowań w szkole (w czasie
zajęć i przerw)

Dbamy o nasze środowisko
Naturalne.

Moje miejsce w rodzinie.

Jesteśmy uczestnikiem ruchu
Dbamy o nasze zdrowie.
drogowego.
Bierzemy czynny udział w kultywowaniu
tradycji szkoły, wsi, regionu i państwa.
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KLASA CZWARTA
Zna dzieje rodziny, jej wartości,
uczy się szacunku dla swoich
przodków, zna swoje w niej miejsce.

Aktywnie słucha, jasno
wypowiada się, mówi co czuje,
wyraża swoje prośby, sądy i
oczekiwania.

Umie samodzielnie korzystać ze
zbiorów bibliotecznych i innych
nośników informacji.

Selektywnie korzysta z
programów telewizyjnych i
multimedialnych.

Nabywa umiejętności dbania o
swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Ma poczucie przynależności
do środowiska, wykazuje swój
patriotyzm.

UCZEŃ
ISTNIEJE ŚWIADOMIE W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE.

Określamy wartości kulturowe i
patriotyczne, za które szanujemy
swoich przodków.

Uczymy się słuchać,
wypowiadać, rozumieć uczucia
swoje i innych.

Uczymy się historii
swojej rodziny.

Uczymy się korzystać z telewizji,
gazet i książek.

Uczymy się korzystać z
biblioteki szkolnej.
Jesteśmy członkami społeczności
klasowej.
Jesteśmy zdrowi i
bezpieczni.
Kultywuje symbole narodowe, święta,
uroczystości i imprezy szkolne.
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KLASA PIĄTA
Uczeń obserwuje własne zachowania
w różnych sytuacjach.

Rozpoznaje własne emocje
i wyraża je w sposób właściwy.

Rozumie potrzebę krytycyzmu
wobec reklamy.

Ma świadomość własnej wartości.

Zdobywa doświadczenia
uczestnicząc w grupie i radzi
sobie w trudnych sytuacjach.

UCZEŃ
POSTRZEGA SIEBIE, ROZUMIE UCZUCIA SWOJE I INNYCH.
Organizujemy zespół
klasowy, dbamy o swoją
klasę.

Kształtujemy postawy i lepiej
poznajemy siebie i innych.

Obserwujemy swoje
zachowanie, lepiej poznajemy
siebie i innych.

Troszczymy się o wyniki w nauce
i zachowaniu.

Uczucia dobre i złe i ich
wpływ na zachowanie.

Potrafimy radzić sobie z
przemocą i agresją.

Kształtujemy zachowania
proekologiczne.

Współpracujemy z rodzicami.

Uczestniczymy w życiu towarzyskim
i kulturalnym. Sport i turystyka.
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KLASA SZÓSTA
Uczeń zna wartości narodowe,
tradycje kultury, które należy chronić,
by nie utracić tożsamości narodowej.
Uczeń potrafi wyjaśnić i wskazać
zastosowanie symboli narodowych.

Zna historię regionu i wskazuje
pamiątki z przeszłości.

Rozumie i wymienia
podstawowe prawa człowieka.

Rozumie wagę wytyczania
celów, określa je i osiąga.

Analizuje i modyfikuje
swoje działania w
zależności od potrzeb.

Potrafi dokonać samokontroli
i samooceny.

UCZEŃ
MA ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEJ NARODOWOŚCI I
PRZYNALEŻNOŚCI DO KULTURY EUROPEJSKIEJ
POTRAFI PLANOWAĆ DZIAŁANIE I JEGO EFEKTY.

Poznajemy historię rodziny,
regionu, tradycje lokalne.

Znamy miejsce swojego regionu
w dziejach państwa polskiego.

Znamy polskie symbole
i okazujemy im
szacunek.

Poznajemy prawo. Radzimy sobie
w sytuacjach jego naruszana.

Planujemy swój czas
pracy.

Planujemy swój wypoczynek.

Kontrolujemy i oceniamy swoją
pracę.

Kształtujemy zachowania
proekologiczne.
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XIV. ZADANIA WYCHOWAWCZE ZWIĄZANE Z PATRONEM
SZKOŁY - JANEM PAWŁEM II:
Patron Jan Paweł II w pracy wychowawczej szkoły:
1. Propagowanie postaw życiowych Jana Pawła II jako wzoru do naśladowania przez
całą społeczność naszej szkoły w nauce, pracy i zabawie.
2. Wdrażanie w życie przesłań i idei Jana Pawła II kierowanych do dzieci i młodzieży w
ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej iopiekuńczej szkoły.
3. Tematyczne zajęcia o patronie:
3.1. Lekcje nauczające o sztandarze szkoły oraz postaci Patrona, jego idei i życiowej
nauce.
3.2. Patriotyzm, umiłowanie ojczystej ziemi i przyrody przez Jana Pawła II.
4. Organizacja wycieczek ,,Śladami Jana Pawła II”( w miarę możliwości)
5. Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów wiedzy o Patronie, literackich,
plastycznych, poetyckich.
6. Obchody:
6.1. Dnia Patrona - 18 maja.
6.2. Dnia Papieskiego- 16 października.
6.3. Udział uczniów w uroczystościach kościelnych i Mszach świętych w intencji
Patrona.
7. Przygotowanie montażu słowno- muzycznego opartego na myślach twórczości
literackiej Jana Pawła II.
8. Przygotowanie stałych elementów wystroju szkoły i dekoracji okolicznościowych.
9. Gromadzenie w bibliotece szkolnej i Kąciku Patrona zbiorów związanych z Patronem.
10. Współpraca z pobliskimi szkołami NOSZĄCYMI IMIĘ Jana Pawła II:
10.1. Uczestnictwo w zjazdach.
10.2. Udział w konkursach zewnętrznych.
10.3. Uczestnictwo w zawodach sportowych.
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XV. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE:
1. Nauczyciela:
Istotą działań wychowawczych naszej szkoły jest współdziałanie wszystkich, którzy mają
kontakt z wychowankiem (Dyrektora, nauczycieli, pracowników pedagogicznych i
pracowników niepedagogicznych, rodziców). Wszyscy powinni pamiętać, że wychowują
przede wszystkim własnym przykładem, przestrzegając wyznaczonych norm etycznych.
Dlatego nauczyciele:
1.1. Szanują i uczą poszanowania życia ludzkiegoi godności każdego człowieka.
1.2. Kierują się we wszystkich swoich działaniach uniwersalnymi normami etycznymi.
1.3. Uczą rozróżniania dobra i zła.
1.4. Uczą patriotyzmu i miłości do kraju ojczystego oraz poszanowania tradycji i kultury
narodowej jak również znajomości przyrody i historii swojego kraju i małej Ojczyzny województwa kujawsko-pomorskiego.
1.5. Starają się być autorytetem, doradcą i przewodnikiem dla swoich wychowanków;
1.6. Przygotowują ich do życia w rodzinie i społeczeństwie;
1.7. Mobilizują uczniów do nauki, stosując różnorodne formy i metody pracy;
1.8. Wspierają rodziców w procesie wychowania.
1.9. Troszczą się o harmonijny rozwój ucznia:
a) stwarzają sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
b) uczą samodzielności i odpowiedzialności,
c) bezwarunkowo akceptują ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego
postępowanie;
d) dbają o jego zdrowie i sprawność fizyczną,
e) kształtują postawę proekologiczną,
f) rozwijają jego umiejętności interpersonalne oraz sferę duchową, uczucia, emocje,
wolę,
g) rozwijają zainteresowania, kształtują umiejętność obserwacji, poszukiwania
informacji,
h) zapewniają poznawanie ich uzdolnień i dążą do ich rozwoju.
2. Wychowawcy:
2.1. Szczególną role w procesie wychowania odgrywa wychowawca klasy, który sprawuje
opiekę nad uczniami a w szczególności:
a) tworzy warunki wspomagające wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się
i przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
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b) zapewnia uczniom i ich rodzicom informacje na temat wymagań stawianych przez
szkołę oraz podejmowanych przez nią działań w celu osiągania jak najlepszych
postępów uczniów w nauce;
c) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązkowych regulaminami, statutem i
programami realizowanymi w szkole;
d) planuje pracę wychowawczą na rok szkolny i cały cykl kształcenia;
e) realizuje program zajęć wychowawczych zgodnie z założeniami programu
wychowawczego i w korelacji z aktualnie realizowanymi w klasie treściami
nauczania;
f) umie zintegrować zespół klasowy;
g) kształtuje właściwe stosunki między uczniami, opierające się na tolerancji i
poszanowaniu godności osobistej;
h) zna swoich wychowanków i środowisko rodzinne;
i) diagnozuje problemy wychowawcze i podejmuje działania zmierzające do ich
rozwiązania, współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;
j) nawiązuje kontakt z rodzicami i włącza ich do realizacji programu szkoły; stwarza im
możliwość współpracy ze szkołą;
k) dba o właściwą atmosferę klasy, kieruje się zasadą obiektywizmu, wspomaga zespół
uczniowski;
l) współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
m) rozwiązuje bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze;
n) uczy samorządności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności;
o) zna sukcesy swoich uczniów i wspomaga ich w dążeniu do osiągania jeszcze lepszych
wyników;
p)zna porażki swoich uczniów i wspólnie z nimi dąży do ich niwelowania;
r) własną osobowością wpływa na prawidłową ocenę postaw moralnych wychowanków,
kształtując w nich pożądane cechy charakteru;
s) podejmuje działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień,
bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią;
t) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
2.2. Wychowawca, aby zrealizować wymienione działania, wspólnie z uczniami i ich
rodzicami:
a) planuje i organizuje różne formy życia klasowego,
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b) opracowuje na podstawie ,, Programu Wychowawczego Szkoły” treści i formy
zajęć tematycznych na ,,godziny do dyspozycji wychowawcy”;
d) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów.
3. Rodziców:
3.1. Zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki.
3.2. Starają się być autorytetami, doradcami i przewodnikami w codziennym życiu.
3.3. Wychowują dziecko w duchu szacunku dla rówieśników i dorosłych.
3.4. Wpajają poszanowanie mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury.
3.5. Współpracują z nauczycielem dbając o dobro dziecka.
3.6. Systematycznie spotykają się z nauczycielami w celu sprawdzania postępów swojego
dziecka w nauce.
3.7. Współorganizują imprezy klasowe i szkolne.
3.8. Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów szkolnych i własnej klasy.
3.9. Kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela.

XVI. FORMY I METODY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH:
1. FORMY:
1.1. zajęcia edukacyjne;
1.2. godziny wychowawcze;
1.3. zajęcia wychowania do życia w rodzinie;
1.4. zajęcia pozalekcyjne;
1.5. wycieczki;
1.6. rekolekcje;
1.7. spotkania regionalne,
1.8.kino, teatr, wystawy,
1.9. apele, imprezy i uroczystości klasowe, szkolne, lokalne.

2. METODY:
2.1. gry i zabawy;
2.2. warsztaty;
2.3. dyskusje na forum grupy;
2.4. twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci;
2.5. treningi umiejętności;
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2.6. scenki rodzajowe i gry dramatyczne, itp.;
2.7. filmy edukacyjne.

XVII. EWALUACJA:
1. W celu ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły należy zbierać informacje o wadach
i zaletach programu dla jego ciągłego ulepszania. Informacje o skuteczności realizacji
programu zbierane będą poprzez:
1.1. obserwacje;
1.2. ankiety;
1.3. wywiady;
1.4. rozmowy;
1.5. dyskusje.
2. Każdy nauczyciel przedstawi dyrektorowi szkoły w sprawozdaniu końcowo rocznym swą
ocenę realizacji programu wychowawczego - krótko określając skalę sukcesów i zakres
oraz przyczyny niepowodzeń.
3. Każdy wychowawca omówi na zajęciach (kl. I-III) lub godzinie wychowawczej kończącej
pierwszy semestr nauki i rok nauki osiągnięcia i niepowodzenia swojej klasy oraz uzasadni
przynajmniej najniższe i najwyższe oceny z zachowania, dziękując za starania i
nagradzając tychktórzy nie szczędzili swego wysiłku oraz mobilizując do pracy i poprawy,
tych uczniów, którzy osiągnęli niższe wyniki.
4. Dyrektor szkoły przedstawi ocenę realizacji wychowawczych zadań szkoły za dany rok
szkolny rodzicom, uwzględniając refleksje własne oraz uwagi wychowawców i
poszczególnych nauczycieli.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Roczny Plan Pracy Dydaktyczno- Wychowawczo- Opiekuńczej.
2. Plany wychowawcze klasowe na dany rok.
3. Szkolny Program Profilaktyki.
4. Program współpracy ze środowiskiem lokalnym.
5. Program współpracy z rodzicami.
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