
PROGRAM
WYCHOWAWCZY
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego

w Żórawinie



Wprowadzenie i założenia ogólne programu:

Punktem wyjścia do opracowania programu wychowawczego jest ustalenie odpowiedzi na pytania:

- jakie cechy powinien posiadać absolwent szkoły?

- jakimi wartościami powinniśmy się kierować, aby osiągnąć zamierzany cel?

- wykonanie jakich zadań będzie sprzyjało wychowaniu absolwenta o cechach przedstawionych poniżej?

- jakie warunki są niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu?

W toku pracy rady pedagogicznej i rady rodziców, w bieżącym roku szkolnym zostały ustalone następujące cechy:

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻÓRAWINIE

Absolwent Szkoły Podstawowej w Żórawinie na każdym etapie nauczania:

1. Jest odpowiedzialny, uczciwy i tolerancyjny.

2. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu:

- kontynuowanie edukacji na każdym, wyższym etapie nauczania,

- zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji przy pomocy powszechnie dostępnych technologii i środków technicznych,

- sprawną komunikację się z otoczeniem, w tym przynajmniej w jednym języku obcnym,



- radzenie sobie z problemami życia codziennego.

3. Umie dbać o swoje zdrowie i otaczające go środowisko.

4.  Szanuje siebie i innych. Jest wrażliwy na piękno, potrzeby i krzywdę innych ludzi.

5.  Zna swoje obowiązki i rzetelnie je wypełnia.

6. Zna swoje prawa i umiejętnie z nich korzysta.

7. Umie wytyczać sobie cel oraz zaplanować i zrealizować drogę dojścia do celu.

Aby wykształcić absolwenta o tak nakreślonej sylwetce, szkoła w swojej pracy powinien opierać się na następujących wartościach:

- odpowiedzialność,

- mądrość,

- uczciwość,

- empatia,

- dbałość o zdrowie i otaczające środowisko,

- znajomość zasad demokracji i tolerancji.

Wobec tego, kierując się w swojej pracy wskazanymi wcześniej wartościami i dążąc do wykształcenia absolwenta o nakreślonej sylwetce, 

powinniśmy być placówką, w której wychowanek:

1. Będzie miał do dyspozycji dobrze przygotowaną merytorycznie  do pracy kadrę pedagogiczną.

2. Będzie mógł w pełni korzystać z dobrze wyposażonych sal do nauki oraz ogrodu dydaktycznego.



3. Nauczy się podstawowych czynności samoobsługowych w zakresie higieny osobistej, dbałości o ubiór, spożywanie posiłków.

4. Nauczy się współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej w nauce i zabawie.

5. Będzie mógł rozwijać swoje umiejętności w zakresie wszystkich przedmiotów.

6. Osiągnie dojrzałość szkolną przy pomocy wychowawców i zatrudnionych specjalistów.

Ponadto powinniśmy być szkołą, w której uczeń:

1. będzie miał do dospozycji:

- dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy pedagogów i personel techniczny,

- pracownię internetową,

- inne sale zajęć, wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt techniczny.

2. Znajdzie przyjazną atmosferę do nauki i zabawy.

3. Zawsze uzyska pomoc w sprawach, z którymi się zwróci do któregokolwiek z pracowników.

4. Nauczy się:

- czytania, pisania, liczenia na poziomie umożliwiającym przejście na wyższy etap nauczania,

- czytania ze zrozumieniem, praktycznego zastosowania formuł matematycznych,

- analizowania i wnioskowania, stosowania w praktyce pozyskanej wiedzy,

- sprawnego posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym,

- podstaw pracy z komputerem.



5. Pozna historię i piękno przyrody ojczystej i świata.

6. Pozna i będzie umiał zastosować w życiu zasady demokracji, tolerancji, asertywności, empatii, współżycia i współdziałania w grupie.

7. Osiągnie poziom wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach umożliwiających mu podjęcie nauki w gimnazjum.

Działalność wychowawcza szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem, procesem opiekuńczo-wychowawczyo-dydaktycznym 

realizowanym przez wszystkich pracowników pedagogicznych za pośrednictwem:

- wszystkich zajęć edukacyjnych w szkole,

- wszystkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

oraz pośrednio przez pracowników pionu administracyjno-obsługowego, poprzez uczestniczenie ich w codziennych kontaktach z uczniami 

i pomaganie im w poniższych sferach:

- utrzymanie ładu i porządku otoczenia,

- uczenia samodzielności w czynnościach samoobsługowych,

- radzenia sobie z załatwianiem spraw „urzędowych” (sekretariat).



Realizując w praktyce założenia programu wychowawczego będziemy:

1. Wspomagać rozwój dziecka jako osoby.

2. Uczyć pojmowania człowieka jako jedności poznawczej, moralnej, psychicznej, fizycznej i społecznej.

3. Wspomagać proces kształtowania się dojrzałej i odpowiedzialnej osobowości wychowanka, potrafiącego cieszyć się życiem, wrażliwego

i prawego, otwartego na drugiego człowieka.

4. Wspomagać działalność wychowawczą rodziców i opiekunów.

Zasady i cele wychowawcze 

Zasady i cele wychowawcze w Szkole Podstawowej w Żórawinie oparte są na akceptacji oraz realizacji fundamentalnych i uniwersalnych 

wartości kulturowych oraz etycznych.

Za podstawową metodę wpajania uczniom pożądanych sposobów postępowania, uznaje się ukazywanie wartości poprzez własną postawę 

rodzica i nauczyciela. 

Pomocne w realizacji podstawowych założeń programu wychowawczego będzie przestrzeganie następujących zasad wychowania:

a) Zasada wielkoduszności wobec dziecka – wybaczanie mu przewinień, urazów, nie obrażanie się na dziecko.

b) Zasada szacunku dla zdania i poglądu dziecka – powinna się uzewnętrzniać nie tylko w zezwalaniu, ale i pobudzaniu dziecka do 

wygłaszania własnych poglądów, opinii, zdań i ich obrony, uzasadniania, a w przypadku niepożądanych poglądów – stosowanie życzliwej 

perswazji.



c) Zasada życzliwości w stosunku do dziecka – wyraża się w przejawianiu pozytywnych uczuć w stosunku do dziecka, w usiłowaniu 

zrozumienia motywów i intencji postępowania dziecka, stworzenie mu optymalnych warunków rozwoju.

d) Zasada zainteresowania osobistymi sprawami dziecka – poznanie i życzliwe traktowanie osobistych spraw dziecka, niesienie mu 

pomocy, oparcia i rady,

e) Zasada lojalności – rzetelne i uczciwe postępowanie wobec dziecka, poszanowanie jego tajemnic, obrony własnego imienia,

f) Zasada poszanowania godności człowieka – uznawanie potrzeb dziecka, odnoszenie się z szacunkiem do jego osoby, okazywanie mu 

zaufania, dostrzeganie i podkreślanie jego konstruktywnych zachowań, cech i wartości,

g) Zasada równego traktowania ucznia – przejawia się w postępowaniu społecznie sprawiedliwym, dostosowaniu wymagań do 

możliwości dziecka, obiektywności oceny.


























