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Misja: „Pozwalamy odnieść sukces każdemu dziecku" 

Tworzymy szkołę: 

 bezpieczną i przyjazną dla ucznia. 

 otwartą na jego potrzeby. 

 z tradycjami. 

 z wysoko wykwalifikowaną kadrą. 

 z możliwością nauki języków obcych. 

 z pracownią komputerową. 

 ze świetnie rozbudowanym wyposażonym zapleczem sportowym. 

 ze świetlicą i stołówką szkolną. 

 ze świetlicą terapeutyczną. 

 

Wizja: „Kreujemy osobowość sukcesu” 

Oto nasz absolwent: 

A - Aktywny 

B - Bardzo odpowiedzialny 

S - Systematyczny 

O -  Otwarty 

L -  Lojalny 

W - W pełni przygotowany do dalszego kształcenia 

E - Empatyczny 
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N - Nieustający w afirmacji życia 

T - Tolerancyjny 

 

Cele i priorytety szkolnego programu wychowawczego 

CELE GŁÓWNE CELE SZCZEGÓŁOWE 

I. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju 

ucznia w wymiarze intelektualnym, psy-

chicznym, społecznym, zdrowotnym, este-

tycznym, moralnym i duchowym. 

2. Personalizm w traktowaniu wychowanków. 

3. Przygotowanie podopiecznych do tworzenia 

koncepcji swojego życia, kształtowania woli po-

przez rzetelną naukę i pracę. 

4. Uczenie dyskutowania, negocjowania, słuchania 

innych, rozumienia ich poglądów i problemów. 

5. Przygotowanie do podejmowania indywidual-

nych i grupowych decyzji oraz ponoszenia od-

powiedzialności za nie. 

6. Uwrażliwienie na poszanowanie mienia prywat-

nego i społecznego. 

7. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

8. Ukazywanie piękna mowy ojczystej. 

9. Wpajanie wrażliwości na problemy środowiska 

i kształtowanie postaw proekologicznych. 

10. Przygotowanie do wypełniania obowiązków ro-

dzinnych, 

11. Propagowanie zdrowego stylu życia (sprawność 

fizyczna, unikanie uzależnień). 

II. Wychowanie do wartości. 1. Tworzenie kultury pozytywnych wzorów. 

2. Kształtowanie godności osobistej. 

3. Kształcenie umiejętności oceny własnych za-

chowań. 

4. Kształtowanie poglądów–prawo do swobodnego 

ich wyrażania. 

5. Tworzenie postaw asertywnych. 
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6. Motywowanie do aktywności, samorozwoju 

i samorealizacji. 

III. Kształtowanie więzi społecznych. 1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych 

uczniów, rodziców, nauczycieli. 

 

2. Integrowanie społeczności szkolnej–

celebrowanie obchodów uroczystości szkolnych i 

patriotycznych. 

3. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej. 

4. Wpajanie zasad i norm życia społecznego, war-

tości moralnych. 

5. Zapobieganie zachowaniom niepożądanym prze-

ciwdziałanie agresji. 

IV. Koordynacja działań Rady Pedagogicznej 

i rodziców. 

1. Włączanie rodziców w życie szkoły (pomoc 

w organizowaniu imprez klasowych, wycieczek, 

inne działania na rzecz szkoły). 

2. Wspólne przeciwdziałanie demoralizacji i niedo-

stosowaniu społecznemu. 

3. Organizowanie wszelkiej pomocy dla potrzebu-

jących. 

4. Wspólne poznawanie dzieci i ich potrzeb 

w różnych sytuacjach. 

5. Popularyzacja wśród rodziców wiedzy z zakresu 

potrzeb psychicznych dziecka (spotkania z peda-

gogami szkolnymi, psychologiem). 

6. Wpajanie zasad bezpiecznego spędzania czasu 

wolnego. 
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POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA 

 wszechstronnie wspierać rozwój osobowy ucznia (intelektualny, psychiczny, społeczny, moralny, 

estetyczny i duchowy), 

 rozwijać dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 

w świecie, 

 uświadamiać praktyczną użyteczność edukacji w każdej sytuacji i na każdym etapie życia, 

 wyrabiać samodzielność, otwartość na problemy cywilizacyjne świata, ponosić odpowiedzialność 

za siebie i za zbiorowość, grupę, której jest się uczestnikiem, 

 uczyć szacunku dla siebie i wobec innych, przygotować do życia w rodzinie, społeczności lokal-

nej, kształtować postawy patriotyczne, 

 przygotować do rozróżniania dobra i zła, 

 kształtować umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, bycia tolerancyjnym, 

 kształtować umiejętności zgodnego współdziałania ze sobą, w szkole i środowisku, szanowania 

elementarnych praw człowieka, 

 kształtować zdrowy tryb życia, 

 udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

uczniów (prowadzone diagnozy), 

 ściśle współpracować z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogami szkolnymi, logopedą i in-

nymi nauczycielami w sprawach wychowawczych dotyczących uczniów. 

 wspierać rozwój dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku 

z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 

 przeciwdziałać wykluczeniu uczniów mających trudności w asymilacji. 

 włączać w życie społeczne uczniów niepełnosprawnych. 

 ukierunkowywać uczniów do wyboru przyszłego zawodu (zgodnie  z predyspozycjami). 

POWINNOŚCI I TREŚCI WYCHOWAWCZE WŁAŚCIWE DLA POSZCZE-

GÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

Edukacja wczesnoszkolna: 

 organizacja życia w klasie i szkole, 

 odkrywanie zainteresowań, akceptacja siebie i swoich potrzeb oraz praw i potrzeb innych 

ludzi, 

 właściwa komunikacja w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych, 

 przestrzeganie reguł i umiejętne współdziałanie oraz współżycie w grupie, 

 budowanie świata wartości kształtujących postawy obywatelskie, 
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 sprawne korzystanie z dziedzictwa kultury narodowej, europejskiej i światowej. 

Język polski: 

 rozbudzanie ciekawości świata i ludzi, otwartości na różnorodność kultur i tradycji oraz 

ludzkich postaw i poglądów, 

 rozwijanie samodzielności myślenia, umiejętności zadawania pytań i formułowania proble-

mów, prezentowania własnych poglądów i racjonalnej obrony swoich przekonań, 

 przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym, rozumienie i respektowania zasad 

współżycia społecznego oraz demokratycznie stanowiącego porządku prawnego, 

 wskazywanie na wartości uniwersalne w literaturze i sztuce, umożliwianie właściwej ich hie-

rarchizacji oraz kształtowanie w oparciu o nie postaw etycznych i moralnej wrażliwości, 

 umacnianie przywiązania do tradycji ojczystej i europejskiej, umożliwianie krytycznego 

osądu własnej przeszłości oraz rozbudzanie odpowiedzialności za przyszłość, 

 motywowanie do dalszego kształcenia, przygotowanie do ustawicznej pracy nad samym so-

bą, uświadamianie potrzeby samokształcenia i rozwijania własnego warsztatu intelektualne-

go; 

Historia: 

 pogłębianie zainteresowań uczniów przeszłością oraz kształtowanie krytycznego stosunku 

do niej i poszanowania prawdy historycznej, 

 wyrabianie szacunku do uniwersalnych wartości humanistycznych, rozbudzanie otwartości 

na potrzeby i poglądy innych ludzi oraz tolerancji dla różnych kultur i tradycji, 

 utrwalenie podstawowych wartości patriotycznych i narodowych, kształtowanie tożsamości 

narodowej i europejskiej, rozbudzanie dumy z osiągnięć narodu i dorobku cywilizacyjnego 

ludzkości, 

 ugruntowanie wartości umożliwiających zrozumienie mechanizmów życia politycznego, go-

spodarczego i społecznego oraz przeciwstawianie się różnym przejawom patologii w rela-

cjach społecznych, 

 rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej, uzasadniania własnych poglądów i postaw, 

przeciwstawiania się mitom, stereotypom i uprzedzeniom w życiu publicznym 

Wiedza o społeczeństwie: 

 przygotowanie do odpowiedzialnego i skutecznego uczestnictwa w życiu publicznym, dzia-

łania zgodnie z prawem i zasadami demokracji dla dobra własnego i wspólnego, 

 rozwijanie poczucia więzi ze wspólnotą lokalną i obywatelską państwa polskiego, szacunku 

i uczuć patriotycznych do własnego państwa oraz tzw. „cnót obywatelskich”, 
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 obywatelskich uświadamianie własnych praw i obowiązków wobec innych oraz przygoto-

wanie do skutecznego ich realizowania, 

 przysposabianie do aktywnego uczestnictwa w zmieniających się warunkach na rynku pracy 

oraz zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej, 

 rozbudzanie przedsiębiorczości, wyobraźni i pomysłowości w poszukiwaniu swojego miej-

sca w życiu społeczno-gospodarczym w kraju i państwach Unii Europejskiej; 

Muzyka: 

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności muzycznych (nauka piosenek, rozśpiewanie 

i umuzykalnianie, działania twórcze), 

 stymulowanie różnych form aktywności muzycznej (śpiewanie, słuchanie, tworzenie), 

 poznawanie literatury muzycznej i wiedzy o muzyce, 

 poznawanie muzyki i obyczajów własnego regionu, przybliżenie dziedzictwa kulturowego 

regionu, którym znajduje się nasza szkoła, 

 poznawanie pieśni historycznych i muzyki narodowej, 

 zapoznanie z polskim i światowym dziedzictwem muzycznym (audycje muzyczne organi-

zowane na lekcjach, raz w miesiącu koncerty umuzykalniające), 

 przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze–udział w audycjach muzycznych, 

koncertach umuzykalniających, przedstawieniach muzycznych, 

 kształcenie świadomego odbioru sztuki, 

 kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej, 

 wpływanie przez sztukę na wrażliwość estetyczną uczniów, 

 zwracanie uwagi na obyczaje, sposoby zachowania podczas koncertów, przedstawień, dba-

łość o wygląd własny, 

 poszanowanie ceremoniału szkolnego; 

Plastyka: 

 rozwijanie zainteresowania sztuką, poczucia współdziedziczenia ogólnoludzkiej i narodowej 

tradycji kulturalnej, potrzeby uczestnictwa w kulturze współczesnej, 

 kształtowanie nawyków włączania sztuki we własne życie, otwartości i tolerancji na różno-

rodność postaw twórczych, 

 rozbudzanie wrażliwości na odbiór sztuki i uznanie jej za czynnik wzbogacający życie du-

chowe człowieka i podnoszący ogólną kulturę, 

 rozwijanie poczucia dumy z artystycznego dorobku sztuki polskiej, 
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 wzbogacanie własnego życia o przeżycia radości i satysfakcji płynącej z działalności twór-

czej; rozwijanie autokrytycyzmu wobec własnych dokonań i szacunku dla twórczości in-

nych, 

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności plastycznych (podejmowanie prób tworzenia dzieł 

plastycznych). 

Język angielski/niemiecki: 

 kształtowanie postawy humanistycznej, otwartości na różnorodność zjawisk życia i kultury 

innych narodów, 

 pogłębianie więzi ze wspólnotą europejską i ogólnoludzką, 

 wyrabianie obiektywnej oceny odmiennych od rodzimych zwyczajów i obyczajów, posza-

nowanie odrębności kulturowych oraz troski o ogólnoludzkie dziedzictwo kulturowe, 

 motywowanie do nauki języków obcych w celu poszerzenia zasięgu porozumiewania się 

i poruszania we współczesnym świecie oraz ułatwiania współpracy międzynarodowej; 

Matematyka: 

 wyrabianie aktywnego stosunku do rozwiązywania problemów, rozwijanie samodzielnego, 

twórczego i racjonalnego myślenia, 

 umożliwianie zrozumienia znaczenia i przydatności matematyki, jej piękna i uniwersalizmu, 

 ułatwianie dokonywania samooceny uzdolnień i zainteresowań; umożliwienie czerpania ra-

dości z podejmowania wysiłku umysłowego w zakresie badań matematycznych, 

 kształtowanie umiejętności właściwego organizowania procesu uczenia się, także z wyko-

rzystaniem urządzeń technicznych (kalkulatorów, komputerów) oraz podejmowania kon-

struktywnej współpracy w grupie i negocjowania decyzji grupowych, 

 wdrażanie do praktycznego stosowania zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, 

staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów, uznawania racji popartych popraw-

nym rozumowaniem, tolerancji i szacunku dla poglądów niezgodnych z własnymi; 

Fizyka: 

 rozbudzanie zainteresowań i zamiłowań badawczych z zakresu świata przyrody, 

 rozbudzanie aktywności własnej uczniów opartej na poznawczym i emocjonalnym stosunku 

do zjawisk świata przyrodniczego, 

 ukazywanie pozytywnego i negatywnego znaczenia odkryć fizycznych dla rozwoju cywili-

zacyjnego; 
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Chemia: 

 kształtowanie aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego,występujących 

w miejscu zamieszkania, 

 kształtowanie prawidłowej postawy wobec niebezpiecznych związków chemicznych, 

 wkład Polaków w rozwój chemii jako nauki, 

 wdrażanie do dbałości o właściwą organizację i bezpieczeństwo w czasie przeprowadzania 

doświadczeń; 

Biologia: 

 uświadomienie miejsca człowieka w świecie przyrody, jego roli jako kreatora współczesne-

go świata i odpowiedzialnego za wszelkie zmiany dokonywane w środowisku, 

 kształtowanie odpowiedzialności za jakość życia z uwzględnieniem roślin i zwierząt hodow-

lanych i laboratoryjnych, 

 akcentowanie znaczenia odpowiedzialnego organizowania czasu pracy i wypoczynku, ak-

tywności fizycznej, higieny ciała i otoczenia, racjonalnego odżywiania się oraz wpływu tych 

czynników na zdrowie i kontakty społeczne, 

 promowanie życia bez nałogów ,rozumienie skutków nikotynizmu, alkoholizmu, narkoma-

nii, 

 wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie pracy ze sprzętem laboratoryjnym oraz 

precyzyjnego i przejrzystego zapisywania wyników pomiarów i obserwacji, 

 rozwijanie wrażliwości na piękno otoczenia, kształtowanie emocjonalnego związku z przy-

rodą; 

Geografia: 

 budzenie zainteresowania regionem, krajem, Europą i światem, pogłębianie postawy patrio-

tyzmu i poszanowania kultury innych narodów, 

 kształtowanie zachowań nastawionych na problemy i ochronę środowiska geograficznego 

i społecznego w skali lokalnej i globalnej, 

 przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, współdziałania 

z innymi, współpracy międzynarodowej dotyczącej zachowania równowagi w środowisku 

i jego zrównoważonego rozwoju uwzględniającego zmieniające się potrzeby człowieka, 

 rozbudzanie dumy narodowej i uświadamianie wartości dziedzictwa kulturowego i cywiliza-

cyjnego regionu i kraju; 
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Technika: 

 przygotowanie do życia społecznego i zawodowego, aktywnego udziału w życiu gospodar-

czym, wyboru dalszego kierunku kształcenia i pracy zawodowej, 

 uświadamianie roli współczesnej techniki, jej pozytywnego i negatywnego wpływu na życie 

człowieka, 

 rozbudzanie ciekawości problemami techniki, zainteresowań I zamiłowań do działań tech-

nicznych zgodnych z indywidualnymi uzdolnieniami; 

 rozwijanie szacunku oraz poczucia dumy z osiągnięć polskich twórców i wynalazców oraz 

ich wkładu w rozwój techniki; 

 wyrabianie u uczniów umiejętności rozpoznawania i oceny zagrożeń, wdrażania oraz utrwa-

lania prawidłowych i bezpiecznych zachowań na drodze, a także w środkach komunikacji 

miejskiej. 

 stałe i systematyczne przypominanie wiadomości o ruchu drogowym, przepisach, organizo-

wanie wystawek, konkursów, omówienie budowy roweru itp.  

 wyrabianie w uczniu umiejętnej oceny ryzyka związanego z ruchem drogowym.  

 ćwiczenia praktyczne ( jazda rowerem w Miasteczku Ruchu Drogowego) 

 przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową 

Informatyka: 

 uświadamianie roli informatyki we współczesnym świecie dla rozwoju cywilizacyjnego 

ludzkości; zrozumienie korzyści z pozyskiwania i wymiany informacji, 

 zrozumienie i stosowanie etycznych, prawnych i ekonomicznych aspektów informatyki przy 

korzystaniu ze sprzętu komputerowego i technologii informatycznych, 

 przygotowanie do bezpiecznego obcowania oraz prawidłowego zorganizowania stanowiska 

pracy, 

 wzbogacanie możliwości intelektualnego i duchowego rozwoju ucznia, rozwijania zaintere-

sowań, prezentowania własnych poglądów oraz ekspresji w oparciu o współczesne techniki 

informatyczne; 

 pogłębianie wiadomości dotyczących znajomości kodeksu ruchu drogowego;  

 wykorzystanie technik informacyjnych w czasie egzaminu teoretycznego na kartę rowerową 

I motorowerową; 

Wychowanie fizyczne: 

 rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego; 

 kształtowanie właściwych zachowań wobec rówieśników oraz kultury słowa związanych 

z rozwojem fizycznym i psychicznym w okresie dojrzewania, 
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 zaspokajanie naturalnych zainteresowań uczniów własnym rozwojem fizycznym i psychicz-

nym w okresie dojrzewania, 

 utrwalanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie aktywności ruchowej, wzbogacanie form 

związanych z własnym stylem spędzania wolnego czasu, 

 ukazywanie zagrożeń wynikających z patologii współczesnego sportu (doping, korupcja, 

komercjalizacja, zachowanie na stadionach), 

 wskazywanie pozytywnych aspektów kultury fizycznej i sportu, pogłębianie szacunku dla 

osiągnięć sportowych Polaków. 

 Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach; podstawowe znaki i sygnały drogowe,  

elementy odblaskowe konieczny element wyposażenia każdego ucznia; miejsca przeznaczo-

ne lub przystosowane do zabaw, bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym jako pieszy, 

pasażer, rowerzysta,  

Edukacja dla bezpieczeństwa: 

 wypracowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach różnych zagrożeń takich, jak: po-

żary, powodzie, wypadki i katastrofy drogowe itp., które mogą zaistnieć w najbliższym oto-

czeniu ucznia. 

 kształtowanie umiejętności niesienia pierwszej pomocy. 

 zrozumienie znaczenia powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. 

 

Aby te zadania osiągnąć dydaktyk - wychowawca powinien: 

 dokładnie znać ucznia, 

 zwracać uwagę na jego osiągnięcia, 

 umiejętnie nagradzać, 

 dostrzegać każdy sukces, nawet najmniejszy, 

 zauważać wyjątkowe umiejętności i zdolności wychowanka, 

 zachęcać go do dostrzegania swoich możliwości, 

 uczyć przeżywać satysfakcję z tego, co osiągnął, 

 kształcić postawę twórczą, 

 akceptować jego inność, 

 uważnie słuchać ucznia i potrafić z nim rozmawiać, 

 znać sposoby rozbudzenia motywacji, 

 zaznajomić ucznia ze swoimi celami i wymaganiami, 

 dać uczniowi szansę poprawy.
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Priorytet: przeciwdziałanie agresji „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

Cele Zadania Formy realizacji Realizatorzy 

I. Diagnozowanie przyczyn zacho-

wań agresywnych. 

1. Rozpoznawanie przejawów agresji. 

2. Ustalenie przyczyn zachowań 

agresywnych. 

3. Rozpoznawanie źródeł agresji. 

4. Rozpoznawanie przemocy w sieci. 

 Obserwacja indywidualna dzieci. 

 Wywiad środowiskowy. 

 Rozmowy z rodzicami. 

 Ankieta. 

 Badania psychologiczne. 

Wychowawcy, rodzice, pedagodzy 

szkolni, nauczyciele, dyrekcja szko-

ły. 

II. Przeciwdziałanie agresji 1. Nieustanne monitorowanie zacho-

wań uczniów. 

2. Zapewnienie wychowankom po-

czucia bezpieczeństwa. 

3. Stosowanie procedur postępowania 

w sytuacjach krytycznych. 

4. Monitorowanie bezpieczeństwa 

w sieci. 

5. Pozyskiwanie informacji o środo-

wisku rodzinnym uczniów. 

 Solidne dyżury nauczycieli oraz 

ich zwiększanie w miarę potrzeb. 

 Dyżury uczniowskie. 

 Kontrola osób wchodzących do 

szkoły. 

 Opieka świetlicy i pedagogów 

szkolnych oraz nauczycieli in-

formatyki. 

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, opie-

kun dyżurów, nauczyciele świetlicy, 

pedagodzy. 

III. Profilaktyka. 1. Działania integrujące społeczność 

szkolną. 

 Organizacja imprez szkolnych. 

 Pedagogizacja rodziców podczas 

Pedagodzy szkolni, opiekun samo-

rządu uczniowskiego, opiekun naj-
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2. Koordynacja działań szkoły 

i rodziny. 

3. Współpraca z Policją, Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną 

w Nowej Soli, OPS w Otyniu 

i Nowej Soli, organizacjami po-

zaszkolnymi. 

4. Promowanie bezpieczeństwa 

w sieci. 

zebrań. 

 Spotkania rodziców z pedagoga-

mi szkolnymi,policją, lekarzem. 

 Wykorzystanie ofert szkolenio-

wych dla nauczycieli. 

 Organizowanie spotkań informu-

jących o bezpiecznym korzysta-

niu z Internetu. 

młodszej grupy wiekowej, wycho-

wawcy, nauczyciele, dyrekcja szko-

ły, rodzice. 
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Priorytet: „Wychowanie do wartości, ideałów” 

Cele Zadania Formy realizacji Realizatorzy 

I. Tworzenie kultu-

ry pozytywnych 

wzorów. 

1. Diagnozowanie uczniow-

skich systemów wartości 

2. Wzmacnianie pozytywne 

3. Odbudowa autorytetów 

 Ankieta 

 Pogadanka 

 Udział uczniów w spektaklach edukacyjnych, wartościowych 

seansach filmowych, przedsięwzięciach kulturalnych. 

 Symulacje. 

 Tworzenie sytuacji aprobaty, nagradzanie uczniów, pochwa-

ły. 

 Aktywny udział uczniów w różnego rodzaju formach współ-

zawodnictwa (konkursy międzyklasowe, rywalizacja 

 sportowa). 

 Wizualizacja. 

 Odgrywanie ról. 

 Metody aktywności kreatywnej (myślenie, działanie). 

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, pedagodzy, opiekun 

samorządu uczniowskiego, 

opiekun 

najmłodszej grupy wiekowej, 

dyrekcja szkoły. 
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II. Kształtowanie 

godności osobi-

stej. 

1. Wzmacnianie poczucia 

własnej wartości. 

2. Budowanie swojego wize-

runku. 

 Ćwiczenia wspomagające rozwój samoświadomości i umie-

jętności stawiania celów (ankiety, karty ćwiczeń, herb). 

Wychowawcy klas, nauczyciele, 

rodzice, pedagodzy. 

III. Kształcenie 

umiejętności 

oceny własnych 

zachowań. 

1. Wskazywanie zachowań 

zgodnych z normą społecz-

ną i etyczną. 

2. Uświadamianie uczniom 

3. konsekwencji własnych 

zachowań i umiejętność ich 

przewidywania. 

4. Nabywanie umiejętności 

przeciwdziałania zachowa-

niom niepożądanym 

w środowisku rówieśni-

ków. 

 Ćwiczenia wspomagające, budowanie więzi grupowej, rozwi-

jające umiejętności empatii, asertywności, negocjowania ( 

kart y ćwiczeń, puzzle, drzewko decyzyjne). 

Wszyscy pracownicy szkoły, 

pedagodzy, nauczyciele. 



Zespół Szkół w Otyniu 

16 

IV. Kształtowanie 

własnych poglą-

dów  

1. Kształcenie umiejętności 

kulturalnego argumento-

wania i dyskutowania. 

2. Rozwijanie postaw toleran-

cji i szacunku dla adwersa-

rzy. 

 Ćwiczenia kształcące umiejętności wyrażania własnego zda-

nia i argumentacji 

Wychowawcy, nauczyciele ję-

zyka polskiego, religii. 

V. Kształtowanie 

postaw asertyw-

nych. 

1. Umiejętność samodzielne-

go podejmowania decyzji 

i odpowiedzialność za nie. 

2. Nieuleganie wpływom. 

 Ćwiczenia wzmacniające umiejętności asertywne (stosowanie 

modelu OWPS, kwestionariusza asertywności). 

Wychowawcy klas, rodzice, 

pedagodzy. 

VI. Motywowanie do 

aktywności, sa-

morozwoju 

i samorealizacji. 

1. Realizacja wyznaczonych 

celów perspektywicznych. 

Rozpoznawanie własnych 

potrzeb i dążenie do ich za-

spokojenia zgodnie 

z normami życia społecz-

nego. 

 Techniki wizualizacji i pozytywnej narracji. 

 Program własnego doskonalenia. 

 Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zaintere-

sowań. 

Dyrekcja szkoły, wychowawcy 

klas, opiekun samorządu, nau-

czyciele, rodzice, pedagodzy. 
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2. Nieustanny rozwój poten-

cjału, zdolności, talentów, 

zainteresowań. 
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Priorytet: kształtowanie człowieka zdrowego, wolnego od uzależnień, żyjącego w zgodzie z przyrodą. 

Cele Działania szkoły i formy realizacji Realizatorzy Uwagi 

I. Uczeń ma świadomość, że jego 

zdrowie jest wartością nadrzędną 

1. Omówienie na godzinach wychowawczych, WF i biologii tema-

tów: „zdrowy tryb życia", rola sportu, relaks, 

2. Zdrowe odżywianie, bulimia i anoreksja 

3. Spotkanie z dietetykiem, 

4. Higieniczny tryb życia, 

5. Atrakcyjne zajęcia WF, 

6. Zorganizowanie Dnia Sportu, 

7. Wycieczki rowerowe i piesze, 

8. Skuteczne metody walki ze stresem, 

Nauczyciele WF, biologii, 

wychowawcy, pedagodzy. 

 

II. Uczeń jest świadomy szkodliwe-

go działania papierosów, alkoho-

lu, narkotyków, dopalaczy. 

1. Narkotyki, dopalacze 

 najlepsze wyjście nie wchodzić 

 dyskusje klasowe: 

 jak się bronić, 

 jakie są konsekwencje, 

 referaty klasowe, 

 konferencja naukowa, 

2. My nie palimy dyskusje klasowe: 

 konsekwencje palenia, 

Pedagodzy, wychowawcy, 

nauczyciele przeszkoleni, 

dyrekcja szkoły. 
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 sposoby walki z nałogiem, 

 konkursy o szkodliwości palenia i zdrowym stylu życia, 

 konkurs plastyczny- Światowy Dzień Bez Papierosa, 

3. Choroby XXI wieku:  

 AIDS i HIV,  

 grypa A/H1N1 

 konkurs szkolny Alkohol niszczy marzenia. 

 ankieta i dyskusja:- konsekwencje picia piwa - nowa moda, 

 wywiadówka profilaktyczna, 
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III. Uczeń żyje w zgodzie z przyrodą 

i potrafi działać na rzecz jej 

ochrony (kształtowanie postaw 

proekologicznych) 

1. przedstawianie na lekcjach biologii, geografii, godzinach wy-

chowawczych walorów naszej miejscowości, 

2. organizowanie lekcji WF, plastyki, biologii i geografii w terenie, 

3. kształtowanie potrzeby dbałości o własne środowisko poprzez 

organizowanie proekologicznych akcji („Sprzątanie Świata") 

4. udział w konkursach ekologicznych, 

5. Dzień Ochrony Środowiska, happening - uświadomienie miesz-

kańcom Otynia, konieczności dbania o środowisko. 

Nauczyciele przedmiotów 

Dyrekcja szkoły 

 

IV. Uczeń żyje w zgodzie z przyrodą 

i potrafi działać na rzecz jej 

ochrony (kształtowanie postaw 

proekologicznych) 

1. przedstawianie na lekcjach biologii, geografii, godzinach wy-

chowawczych walorów naszej miejscowości, 

2. organizowanie lekcji WF, plastyki, biologii i geografii w terenie, 

3. kształtowanie potrzeby dbałości o własne środowisko poprzez 

organizowanie proekologicznych akcji („Sprzątanie Świata") 

4. udział w konkursach ekologicznych, 

5. Dzień Ochrony Środowiska, happening - uświadomienie miesz-

Nauczyciele przedmiotów 

Dyrekcja szkoły 
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kańcom Otynia, konieczności dbania o środowisko. 
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Priorytet: kształtowanie obywatela, Polaka, Europejczyka umiejącego aktywnie i swobodnie poruszać się we współczesnym 

świecie 

Cele Działania szkoły i formy realizacji Realizatorzy Uwagi 

I. Uczeń zna prawa 

i obowiązki ucznia, 

dziecka i obywatela. 

 na lekcjach historii, WOS 

 -zapoznanie uczniów z konstytucją, konwencją praw dziecka, 

 w ramach godzin wychowawczych zapoznanie uczniów ze statutem szko-

ły i regulaminami, 

 w szkole funkcjonuje rzecznik praw ucznia i skrzynka kontaktowa, 

 zapoznanie uczniów z działalnością samorządów lokalnych. 

Nauczyciel przedmiotu, wy-

chowawcy, samorząd szkol-

ny, nauczyciel WOS. 
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II. Uczeń zna ważne wyda-

rzenia z historii Polski 

i pielęgnuje tradycje na-

rodowe (wzmocnienie 

tożsamości narodowej) 

 na lekcjach historii, języka polskiego uczniowie poznają historię Polski, 

chlubne tradycje narodu polskiego, 

 kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez udział w akademiach szkol-

nych: 11 listopada, Dzień Patrona, 3Maja, 

Nauczyciele przedmiotu, 

wychowawcy 

nauczyciele WOS, geografii. 

 

III. Uczeń ma świadomość, 

że będąc Polakiem jest 

Europejczykiem. 

 na lekcjach historii, geografii, języka polskiego określamy miejsce i rolę 

Polski w Europie, 

 Klub Młodego Europejczyka poprzez apele, konkursy, gazetki rozwija 

świadomość europejską, 

 realizowanie ścieżki edukacyjnej 

 „Edukacja Europejska" na lekcjach historii, WOS, j.polskiego i geografii, 

 kontakt korespondencyjny z uczniami szkół niemieckich ukazuje koniecz-

ność uczenia się języków obcych, ćwiczy sprawność językową 

 Dzień Europejczyka, Europejski Dzień Wiosny 

 nawiązanie kontaktów ze szkołami zagranicznymi. 

Nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy dyrekcja, nau-

czyciele j. obcych. 

 

IV. Uczeń potrafi wykorzy-

stać zdobytą wiedzę 

 na lekcjach matematyki -obliczenia procentowe, odsetki, stopy procento-

we, 

 na lekcjach WOS: zapoznanie z pracą urzędów, wycieczka do Urzędu 

Nauczyciele przedmiotów, 

pedagodzy szkolni, dyrekcja 
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w praktyce. Gminy, 

 na lekcjach języka polskiego: pisanie podań, CV i listów motywacyjnych 

 spotkania z cyklu doradztwa zawodowego, 

 umiejętność posługiwania się językiem obcym, 

 konkursy językowe, 

 umiejętność znalezienia i wykorzystania wiedzy informatycznej: 

 encyklopedie multimedialne, - Internet, 

 edytory tekstu, grafiki komputerowej, 

 uczeń świadomie korzysta ze wszystkich rodzajów informacji, jest świa-

domym odbiorcą środków masowego przekazu, nie pozwala sobą manipu-

lować. 

szkoły. 
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EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 

1. W procesie ewaluacji udział biorą: 

 uczniowie 

 rodzice 

 nauczyciele 

2. Ewaluacji dokonuje się na koniec roku szkolnego, wykorzystując przeprowadzone ankiety, roz-

mowy,spotkania i obserwacje. 

3. Wyniki wnioski z ewaluacji przedstawiane są członkom Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 


