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Koncepcja i strategia szkoły 

 

Szkoła 

  

 Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także - nawiązuje 

kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc 

miejscem, w którym dzieci mają nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także dobrze się 

czuć.  

 Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziaływują.   

 Tworzy klimat społeczny sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu.   

 

Koncepcja pracy jest dokumentem szkoły, dzięki któremu możliwe jest zaplanowanie jej rozwoju na 

najbliższe lata, wytyczenie kierunków dalszych działań edukacyjnych i wychowawczych. Będzie 

modyfikowana na podstawie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zebrań Rady 

Pedagogicznej, spotkań z rodzicami, pracy zespołów klasowych, wyników ewaluacji wewnętrznej oraz 

obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.  

 

Misja 

 

MISJĄ SZKOŁY  

jest edukacja i pomoc rodzinie w wychowaniu dziecka na dobrego człowieka. 

 

Nasza szkoła: 

 

 to Przyjaciel, który pozwala nam rozwinąć skrzydła, uczy szacunku i wychowuje; 
 to drugi Dom, w którym czujemy się bezpiecznie; 
 to miejsce, w którym codziennie stajemy się wielkimi odkrywcami nowych przygód 
 wzoruje się na postaci swojego Patrona gen. Dezyderego Chłapowskiego 

 

Edukacja w szkole podstawowej wspomaga rozwój dziecka jako osoby i wprowadza je w życie 

społeczne, motywując do dalszej edukacji. 

Sposób przekazywania wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów szkoła dostosowuje do 

naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, stwarzając atmosferę przyjazną uczniowi. 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 

 

Przedszkole preferuje pracę indywidualną i w małych zespołach, dlatego też każdy nauczyciel: 

 

 chroni oryginalność myślenia dziecka, 

 nie poleca, nie nakazuje, ale proponuje, 

 nie wyjaśnia nadmiernie i nie wyręcza, 

 daje dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązania  

 stara się, aby dziecko było uśmiechnięte, pogodne, czuło się jak “u mamy” 
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Wizja 

 

 Szkoła rozbudza ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące. Dopinguje do 

różnorodnych twórczych inicjatyw,  

 Kształtuje poczucie odpowiedzialności  

 Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą 

atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole, rozwija umiejętność pracy w zespole oraz wpaja 

zasady tolerancji. 

 Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego 

rozwoju umiejętności i zainteresowań. 

 Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej 

działania oraz lokalnymi organizacjami. 

 Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, kształtuje między innymi szacunek dla 

dziedzictwa kulturowego narodu, regionu oraz postawy patriotyczne. 

 Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli. 

 Kompetentna i dobrze przygotowana kadra nauczycielska, właściwie dostosowuje sposób 

przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku 

aktywności dzieci. 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

 

Nasze przedszkole pretenduje do miana „drugi dom”, bo stawia na dziecko, na szczęśliwe dzieciństwo i 

na wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. Jesteśmy przyjazną placówką ściśle współpracującą z 

rodzicami. W naszym przedszkolu dziecko uczy się: 

 Wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania 

 Zaangażowania w naukę i zabawę  

 Wiary we własne możliwości 

 Uczestnictwa we wspólnej zabawie 

 Samodzielności na miarę własnych możliwości 

 Poszanowania przyrody 

 

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY i PRZEDSZKOLA: 

 

Dane ogólne o szkole: 

 

Placówka jest filią Szkoły Podstawowej w Racocie. W szkole uczą się klasy I-III z oddziałami 

przedszkolnymi. Szkoła jest odnowiona, dwukondygnacyjna, posiada 3 sale lekcyjne w tym pracownię 

komputerową na 10 stanowisk, salę dla 3- i 4-latków z zapleczem kuchennym i higienicznym, salę dla 

6-latków oraz salę gimnastyczną. W salach znajdują się biblioteczki klasowe z księgozbiorem 

przeznaczonym dla danego wieku dzieci oraz lekturami obowiązkowymi. W jednej z sal mieści się 
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tablica interaktywna, w drugiej sali jest ekran i na stałe zamieszczony projektor. Na wyposażeniu szkoły 

jest również projektor i ekran przenośny. W całej szkole zainstalowano w 2014 roku szkolnym 

bezprzewodowy Internet. 

Teren szkolny jest w dużej mierze ogrodzony i bezpieczny. Mamy wielofunkcyjne boiska sportowe, 

m.in.  do siatkówki, do piłki ręcznej i nożnej i wszelkich zabaw ruchowych. W bliskiej odległości 

znajduje się plac zabaw dla dzieci młodszych oraz teren rekreacyjny dla wszystkich mieszkańców z 

parkiem fitness, miejscem na ognisko, polem do minigolfa, stołem do tenisa i ławeczkami. Cały 

kompleks łącznie z budynkiem szkoły jest otoczony zielenią. 

 

Specyfika placówki 

 

W obecnym roku do szkoły uczęszcza 25 uczniów klas pierwszej i trzeciej. Jest to sytuacja tymczasowa, 

powstała na skutek niedokończonej reformy edukacji jednej i wprowadzenia kolejnej reformy. 

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także w 

ramach kółek zainteresowań: plastycznego, sportowego, komputerowego. 

 

W przedszkolu obecnie 51 dzieci uczy się w trzech oddziałach. Wszystkie dzieci przebywają w 

placówce po pięć godzin dziennie realizując podstawę programową. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom rodziców, zapewnia się w przedszkolu 7-godzinny pobyt dziecka (do godziny 15.00 za 

odpłatnością 1 zł za każdą godzinę.) We wszystkich oddziałach przedszkolnych wprowadzono język 

angielski oraz zajęcia rytmiczne. Koszty pokrywa organ prowadzący. 

 

Dzieci uczęszczające do naszej szkoły biorą udział w imprezach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych, 

w wycieczkach i wyjazdach. 

Reprezentują szkołę w konkursach, turniejach wiedzy i w zawodach sportowych na terenie szkoły, 

gminy, powiatu i rejonu. 

 

Szkoła w swojej tradycji jest związana z regionem wielkopolskim. Uczniowie zdobywają wiedzę o 

Ziemi Wielkopolskiej poprzez wycieczki, spotkania z mieszkańcami i ciekawymi ludźmi, prezentacje, 

konkursy, wystawy oraz poprzez kultywowanie zwyczajów i tradycji. 

Placówka oprócz zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizuje edukację: 

patriotyczną, regionalną, zdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i wychowania komunikacyjnego, biorąc 

udział w uroczystościach, akademiach, akcjach i programach ogólnopolskich, w konkursach na szczeblu 

gminy, powiatu i rejonu.  

 

Lokalizacja: 

 

Szkoła znajduje się we wsi Turew, która administracyjnie należy do gminy Kościan. W zakres obwodu 

szkoły wchodzą dzieci z Turwi, Wyskoci, Małej Wyskoci, Wronowa. 

Mieszkańcy naszych miejscowości są rolnikami, bądź pracują w zakładach pracy na terenie gminy 

Kościan, a także w okolicach Poznania, Leszna. Turew leży na terenie Parku Krajobrazowego im. 

Dezyderego Chłapowskiego. Jest otoczona polami uprawnymi, łąkami i lasami. 

 

Kadra szkoły: 

 

W roku szk. 2017/2018 w szkole pracuje 5 nauczycieli pełnoetatowych oraz czterech nauczycieli 

zatrudnionych na godziny. (67% z nich to nauczyciele dyplomowani, 33% -mianowani). Większość 

kadry pedagogicznej posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. 

Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w 

formach wewnętrznych (WDN, konferencje Rady Pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty z 
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rodzicami) oraz w formach zewnętrznych (kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, 

warsztaty, a także formy szkoleń on line) 

 

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY i JEJ REALIZACJA W 

POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH: 

I. KSZTAŁCENIE 

 

lp. Zadanie  

1 Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do 

możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej 

gamy zajęć pozalekcyjnych. 

 

2 Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania. 

 

3 Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy 

wyników nauczania. 

 

4 Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych 

wniosków. 

 

5 Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących 

zdrowie. ,,Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”, ,,Czyste powietrze wokół nas”, ,,Zdrowy przedszkolak” 

 

6 Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego. 

 

7 Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki. 

 

 

II. WYCHOWANIE I OPIEKA 

 

Szkoła i przedszkole tworzą optymalne warunki do wychowywania dziecka umiejącego realizować 

swoje cele życiowe z poszanowaniem praw i potrzeb drugiego człowieka. Zapewnia bezpieczeństwo, 

opiekę i zaspokaja podstawowe potrzeby dzieci. Zakres działań: 

 
lp. Zadanie  

1 Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom. 

2 Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP. 

3 Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi. 

4 Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, kółka, półkolonie). 

5 Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. 

6 Organizacja udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych. 

7 Realizacja działań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

9 Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych. 

10 Kontynuacja kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” 
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11 Realizacja kalendarza imprez i uroczystości szkolnych 

12 Objęcie uczniów pomocą materialną w zakresie stypendiów socjalnych, dofinansowywania obiadów, 

wyjazdów wakacyjnych. 

13 Organizowanie opieki pedagogicznej.  

14 Skarbonka wielkopostna – zbiórka pieniędzy na rzecz Caritasu. 

15 Nauka pływania w klasie III. 

 

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 

lp. Zadanie  

1 Systematyczna dbałość o sale dydaktyczne i korytarze szkolne, montaż rolet w sali komputerowej i 

przedszkolu, rozbudowa (magazyn przy sali gimnastycznej). 

2 Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu sportowego. 

3 Wzbogacanie księgozbioru kącików czytelniczych w klasach i oddziałach przedszkolnych. 

4 Realizacja Programu Rządowego –„Szklanka mleka” oraz ”Owoce w szkole”. 

5 Ścisła współpraca z Radą Rodziców. 

6 Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym – Urzędem Gminy w Kościanie, 

Ośrodkiem pomocy Społecznej w Kościanie, Gminną Biblioteką Publiczną w Turwi, PAN w Turwi, 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Turwi, Nadleśnictwem w Turwi, Ośrodkiem Zdrowia. 

7 Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej. 

8 Zapewnienie uczniom oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności oraz zajęć 

wyrównujących szanse edukacyjne dzieci (zdw).  

9 Objęcie opieką logopedyczną uczniów klas 1-3 i przedszkolaków  

10 Zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami 

 

IV PROMOCJA 

 

Działania promujące szkołę w środowisku 

 

lp. Zadanie  

1 Organizowanie dni otwartych, zajęć pokazowych, konkursów międzyszkolnych, wieczornic z okazji Święta 

Niepodległości, Wieczorów Seniora, festynów. 

2 Nawiązanie współpracy z lokalnym Klubem Seniora - organizowanie wspólnych wybranych imprez. 

3 Systematyczne prowadzenie strony internetowej szkoły. 

4 Udział dzieci w konkursach i zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym i innych 

 
 
 
 
 
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 
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Cele ogólne: 

 

Proces wychowawczy w naszej szkole opiera się na: 

 Statucie Szkoły 

 koncepcji pracy szkoły 

 planie pracy szkoły, 

Założeniem programu jest stworzenie uczniom warunków do realizacji potrzeb poznawczych, a także 

zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. 

Ten program wychowawczy zmierza do wychowania ucznia: 

 o wysokiej kulturze osobistej, 

 uczestniczącego w życiu publiczno – kulturalnym, 

 odpowiedzialnego i tolerancyjnego, 

 dbającego o swój rozwój psychofizyczny jak i społeczny (uczeń posiada wiedzę o szkodliwym 

działaniu alkoholu, nikotyny, narkotyków oraz zagrożeniach płynących z telewizji i Internetu; 

aktywnie spędza czas wolny, radzi sobie w trudnych sytuacjach, dba o środowisko naturalne). 

PRIORYTETY SZKOŁY  

 Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.  

 Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy.  

 Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej.  

 Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku.  

 Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego.  

 

Plan działań wychowawczych rozwinęliśmy 
wokół następujących obszarów: 

 

1. Patriotyzm – poznanie, tworzenie i rozwijanie tradycji środowiska szkolnego, lokalnego, tradycji 

narodowych. 

2. Zdrowie i bezpieczeństwo. 

3. Funkcjonowanie w społeczeństwie – współtworzenie przyjaznego środowiska, kultura osobista. 

4. Samorealizacja, poszerzenie zainteresowań, organizacja wolnego czasu.I CEL WYCHOWAWCZY:  

UCZEŃ ROZWIJA POSTAWY PATRIOTYCZNE. 
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EFEKTY DZIAŁAŃ: 

 Ma poczucie przynależności do społeczności przedszkolnej, szkolnej, lokalnej, narodowej. 

 Zna i szanuje symbole narodowe (hymn, godło, flaga) oraz dobra ogólnospołeczne. 

 Współuczestniczy w tworzeniu i rozwijaniu tradycji przedszkolnych, szkolnych i środowiska 

lokalnego 

 
Lp. Cele operacyjne Działania 

wychowawcze 

Termin 

wykonania 

Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

1. Wpajanie szacunku dla 

tradycji, historii  

i symboli narodowych.  

Nabywanie podstawowej 

wiedzy o dziedzictwie 

kulturowym narodu.  

Rodzice zapoznają się z 

wizerunkiem szkoły 

poprzez tablicę ogłoszeń 

stronę internetową 

wydarzenia szkolne 

i życie codzienne. 

Uczeń poznaje symbole 

narodowe, tradycje i 

obrzędy, uczy się 

okazywać im szacunek. 

Rozwija wiedzę o 

Patronie, bierze udział 

w konkursach 

i uroczystościach 

związanych z Patronem, 

dba w miarę możliwości 

o grób patrona. 

 

Uczestniczenie w 

uroczystościach  

związanych z 

obchodzeniem 

świąt  

państwowych 

Święto 

Niepodległości, 

uchwalenie 

Konstytucji 3 maja 

Zachowanie 

odpowiedniej  

postawy wobec 

symboli  

narodowych 

i hymnów  

• nauka słów i 

melodii hymnu  

narodowego 

 i szkolnego  

Udział w 

różnorodnych 

zajęciach 

szkolnych 

i uroczystościach:  

- pasowanie na 

ucznia 

i przedszkolaka 

- Dzień Patrona. 

 

 

XI 

V 

cały rok 

 

 

 

 

 

IX 

XI 

V 

Wychowawcy, 

nauczyciele. 

 

Przekazywanie 

odpowiednich 

wzorców 

zachowań. 

 

 

2. Dziecko uczy się 

poczucia przynależności 

do określonej 

społeczności. 

 

 

Integruje się ze swoim 

środowiskiem, poznaje 

ciekawych ludzi, miejsca. 

Udział 

w uroczystościach 

klasowych i 

szkolnych, 

tworzenie 

uczniowskiej 

władzy szkolnej 

(samorządu 

szkolnego 

i klasowego), 

apele. 

 

Wybory do 

samorządu 

klasowego i 

szkolnego. 

Okazjonalnie. 

 

IX 
 

 

Okazjonalnie. 

Kierownik, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

samorząd 

uczniowski. 

Rada 

Rodziców. 
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Tworzenie gazetek, 

przeprowadzanie 

rozmów z 

ciekawymi ludźmi, 

poszukiwanie 

miejsc godnych 

uwagi. 

3. W sposób 

odpowiedzialny korzysta 

z dostępnych pomocy 

naukowych, sprzętu 

szkolnego i 

ogólnospołecznego. 

Dbanie o wspólne 

dobro. Docenianie 

cudzej pracy, 

tępienie przejawów 

wandalizmu i 

bezmyślnego 

zachowania. 

Cały rok. Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

uczniowie, 

pozostali 

pracownicy 

szkoły. 

 

 

II CEL WYCHOWAWCZY:  

 

UCZEŃ ZNA I ROZUMIE ZNACZENIE ZDROWIA  
I BEZPIECZEŃSTWA W SWOIM ŻYCIU, SZKOŁA JEST DLA 

NIEGO BEZPIECZNA I PRZYJAZNA. 
EFEKTY DZIAŁAŃ: 

 Stosuje zasady higieny we własnym życiu. 

 Zna procesy rozwojowe organizmu ludzkiego. 

 Jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych i stara się ich unikać. 

 Zna i stosuje przyjęte normy zachowania, rozumie dobro i zło i odpowiednio na nie reaguje. 

 

Lp. Cele operacyjne Działania 

wychowawcze 

Termin 

wykonania 

Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

1. Uczeń dba o higienę 

osobistą. Jest 

poddawany 

corocznemu 

ważeniu 

i mierzeniu.  

Poradnictwo odnośnie 

używania 

kosmetyków, kontrole 

czystości. Prelekcje i 

pogadanki. 

Cały rok. Wychowawcy, 

rodzice, 

higienistka 

szkolna. 

 

2. Dziecko czuje się w 

szkole bezpiecznie, 

zna swoje prawa i 

obowiązki. 

Wskazywanie 

uczniom osób i 

instytucji 

wspomagających 

szkołę: 

- pedagog szkolny, 

- policja, 

- Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

Objęcie opieką 

uczniów z rodzin 

gorzej sytuowanych 

(finansowanie 

obiadów) 

 

W razie 

potrzeby. 

Cały rok. 

Wychowawcy 

klas, dyrekcja 

szkoły, pedagog 

szkolny, Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

Analiza 

dokumentów. 

Obserwacje 

wychowawcy. 

Rozmowa 

z uczniem 

i rodzicami. 

3. Uczeń poznaje Uświadomienie zmian, Zgodnie z wychowawcy, Zgodnie 
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procesy rozwoju 

człowieka i zmiany 

zachodzące w nim. 

jakie następują w 

rozwoju fizycznym 

i psychicznym 

młodego człowieka. 

planem. dyrekcja szkoły. z programem 

nauczania i planem 

wychowawcy 

klasy. 

4. Ma świadomość 

potrzeby zdrowego 

odżywiania się oraz 

kultury zachowania 

się przy stole. 

Omawianie na 

lekcjach problematyki 

związanej ze zdrowym 

żywieniem, 

witaminami, 

składnikami 

odżywczymi, 

kalorycznością 

posiłków oraz estetyką 

ich przygotowania.  

 

Obchody Święta 

Jesieni - 

wykorzystanie plonów 

z przydomowych 

ogródków do 

przygotowania sałatek 

i surówek. 

Zgodnie 

z rozkładami 

nauczania. 

Wspólne 

spożywanie 

śniadań 

i obiadów. 

 

 

 

 

 

 

IX 

Wychowawcy, 

higienistka, 

nauczyciele. 

Pogadanki, 

plakaty, 

uroczystości 

klasowe. 

 Bądźmy 

zdrowi,  

 Wiemy, więc 

działamy. 

 Czyste 

powietrze wokół 

nas, 

 Szkoła z 

witaminą. 

 Dzień bez 

słodyczy 

 

 

 

 

5. Jest odpowiedzialny 

za siebie i innych. 

Wpajanie dzieciom od 

najmłodszych klas 

bezwzględnego 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa 

w czasie zabaw, 

ćwiczeń i gier, 

w drodze do i ze 

szkoły. 

Cały rok. Wychowawcy, 

nauczyciele, 

dyrekcja, 

higienistka. 

Współpraca 

z policją. 

Realizacja 

programu 

Ratujemy i uczymy 

ratować. 
 

6. Uczeń radzi sobie z 

presją grup 

rówieśniczych. 

Uczy się 

asertywności. 

Ćwiczenie 

umiejętności 

wyrażania i obrony 

swojego zdania, 

prawa, stanowiska. 

Cały rok. 

Zgodnie z 

planem pracy 

pedagoga i 

wychowawcy 

klasy. 

Pedagog szkolny, 

wychowawca 

klasy. 

Realizacja 

programu 

profilaktycznego w 

kl. I-III Przyjaciele 

Zippiego 

7. Zna i przestrzega 

zasad regulaminu 

szkolnego i WSO 

Zapoznawanie 

z regulaminem WSO. 

Uczenie się 

obiektywizmu w 

stosunku do siebie 

i innych. 

IX 

Cały rok. 

Rada 

Pedagogiczna, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

przedstawiciele 

samorządu 

uczniowskiego, 

uczniowie. 

Analiza ocen 

z przedmiotów 

i ocen z 

zachowania. 

Rozmowy 

z nauczycielami, 

uczniami i ich 

rodzicami. 

8. Uczeń nie przynosi 

telefonu 

komórkowego do 

szkoły 

Przypominanie 

i odwoływanie się do 

regulaminu szkolnego 

Cały rok. Wychowawcy, 

nauczyciele, 

dyrekcja. 

Z wyjątkiem 
wyjazdów za zgodą 
rodziców. 

9. Uczniowie sami 

tworzą zdrowe 

Ustalenie zakresu 

obowiązków. 

Cały rok. Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

Rozmowy 

z dziećmi 
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warunki do pracy 

i nauki na terenie 

szkoły. Dbają 

o swoją klasę 

i korytarze. 

Zachowują 

porządek w swoim 

otoczeniu. 

Inicjowanie akcji 

podnoszących walory 

naszej szkoły, klasy, 

otoczenia. 

Reagowanie na 

przejawy wandalizmu, 

przejawów niszczenia 

i zanieczyszczania 

otoczenia. 

klas, nauczyciele 

dyżurujący 

i uczący. 

i rodzicami. 

10. Uczą się aktywnie 

wypoczywać. 

Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych. 

Udział w imprezach 

szkolnych 

i środowiskowych 

zgodnie z 

harmonogramem. 

Cały rok. Samorządy 

klasowe, 

wychowawcy, 

samorząd szkolny, 

opiekunowie 

kółek. 

 

11. Wspólnie tworzą 

bezpieczne zasady 

funkcjonowania 

w szkole i poza 

szkołą. 

Znajomość regulaminu 

uczniowskiego, 

przestrzeganie go na 

co dzień, 

współtworzenie 

regulaminu. 

Zapoznanie 

z regulaminem sali 

komputerowej, sali 

gimnastycznej i placu 

zabaw. 

 

Cały rok. 

IX 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

klas, samorząd 

uczniowski, Rada 

Pedagogiczna. 

 

 

 

III CEL WYCHOWAWCZY:  

TWORZYMY PRZYJAZNE SOBIE ŚRODOWISKO, 
BUDUJEMY SWOJĄ KULTURĘ OSOBISTĄ. 

EFEKTY DZIAŁAŃ: 

 Uczeń zna i stosuje ogólnie przyjęte normy społeczne. 

 Wie, jak komunikować się z ludźmi, dba o pozytywne kontakty i więzi. 

 Potrafi współpracować z rówieśnikami i dorosłymi. 

 Integruje się ze swoim oddziałem, swoją klasą, szkołą, rodzinną miejscowością, kultywuje 

tradycje i zwyczaje. 

 Nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe. 

 Wykazuje dbałość o środowisko naturalne. 

 Pomaga innym. 

 Radzi sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. 

 Posiada odwagę cywilną, jest odpowiedzialny i tolerancyjny. 

 
Lp. Cele operacyjne Działania 

wychowawcze 

Termin wykonania Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 
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1. Współuczestniczymy 

w życiu przedszkola i 

szkoły. 

Integrujemy się z 

innymi poprzez 

udział w zabawach 

i uroczystościach 

przedszkolno- 

 szkolnych. 

Kalendarz imprez i 

uroczystości 

przedszkolno-

szkolnych. 

Wychowawcy 

klas, oddziałów, 

kierownik, 

nauczyciele, 

samorząd 

uczniowski. 

 

2. Jesteśmy 

organizatorami i 

współorganizatorami 

imprez dla 

środowiska, tworzymy 

godny wizerunek 

przedszkola i szkoły. 

- Jasełka, 

- Bal Seniora, 

- Festyn Rodzinny 

- Sprzątanie Świata, 

- Biegi 

Chłapowskiego, 

- Rajd Turystyczny 

- Święto 

Niepodległości 

XII 

I 

VI 

IX i IV 

X 

IX 

XI 

Wychowawcy, 

uczniowie, 

dyrekcja, 

nauczyciele, 

samorząd 

uczniowski, 

Rada Rodziców 

 

3. Reprezentujemy 

przedszkole i szkołę 

na zewnątrz. 

Potrafimy właściwie 

zachować się w kinie, 

teatrze i na 

wycieczkach  

szkolnych oraz 

w miejscach 

publicznych.  

 

Udział w konkursach 

szkolnych, 

międzyszkolnych, 

gminnych, 

rejonowych itd. oraz 

zawodach 

sportowych na 

różnych szczeblach. 

Zgodnie 

z harmonogramem. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów. 

 

4. Uczeń radzi sobie w 

sytuacjach trudnych i 

konfliktowych. 

Omawianie na 

lekcjach oraz 

okazjonalnie jak 

argumentować swoje 

stanowisko, jak 

negocjować w 

przypadku sporu, w 

jaki sposób 

podejmować trafne 

decyzje oparte na 

odpowiedzialności. 

Zgodnie z planem 

wychowawczym 

klasy, w razie 

potrzeby. 

Wychowawcy, 

pedagog 

szkolny, 

uczniowie. 

 

5. Uczeń dba o kulturę 

słowa i zachowania. 

Eliminowanie 

zachowań 

negatywnych. 

Organizowanie akcji 

promujących 

pożądane 

zachowania, np. 

Dzień Ciszy. 

Cały rok. 

 

 

X 

Samorząd 

uczniowski, 

opiekun 

samorządu, 

wychowawcy, 

pedagog 

szkolny, 

uczniowie, 

nauczyciele. 
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6. Uczeń wie, że 

w Polsce mieszkają 

ludzie innych 

narodowości i 

odmiennych wyznań, 

szanuje ich 

odmienność. 

Omawianie na 

lekcjach, 

integrowanie się z 

innymi. 

 

Okazjonalnie. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

katechetka, 

 

7. Uczeń poznaje 

kulturę i obyczaje 

państw należących 

do Unii Europejskiej. 

Omawianie lektur 

szkolnych, 

poszerzanie 

wiadomości, 

korzystanie z 

dostępnej literatury 

i Internetu 

Zajęcia lekcyjne 

i pozalekcyjne, 

zajęcia 

świetlicowe. 

Zgodnie 

z programem 

dydaktyczno- 

wychowawczym.  

nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

języków. 

 

 

IV CEL WYCHOWAWCZY:  

Szkoła dba o rozwój indywidualny ucznia 

EFEKTY DZIAŁAŃ: 

 Uczeń interesuje się otaczającym go światem, poznaje jego tajemnice i prawa, poszerza swoje 

horyzonty myślowe. 

 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać zainteresowania na miarę swoich możliwości, 

dostrzegać potrzeby innych 

 Uczestniczy w życiu kulturalnym przedszkola i szkoły oraz swego środowiska. 

 

Lp. Cele operacyjne Działania 

wychowawcze 

Termin wykonania Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

1. Uczeń poznaje 

świat i jego 

tajemnice. 

Współuczestniczy 

w opracowywaniu 

ciekawych 

tematów. 

Zdobywa wiedzę 

dla własnej 

przyjemności 

i radości 

poznania. 

Cały rok. 

Zgodnie z 

zainteresowaniami. 

Nauczyciele, 

uczniowie, 

opiekunowie 

kół 

zainteresowań. 

Korzysta 

z dostępnych 

źródeł informacji 

w tym z Internetu. 

Wie również jakie 

zagrożenia stwarza 

korzystanie 

z Internetu. 

2. Rozwija swoje 

zainteresowania. 

Uczestniczy w 

konkursach 

tematycznych  i 

kółkach 

zainteresowań, 

poszerzających 

wiedzę, bierze 

udział w 

zawodach 

sportowych. 

Prezentuje swoje 

prace. 

Cały rok. Uczniowie, 

nauczyciele, 

dyrekcja. 

 

3. Jest Reprezentuje W ciągu całego Wychowawcy, Udział w 
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współtwórcą 

sukcesu 

własnego 

i grupy. 

klasę i szkołę na 

szerszym forum. 

 

Pełni różne role 

społeczne, jest 

otwarty na 

zmiany, jakie 

niesie życie. 

 

W sytuacjach 

stresowych 

reaguje twórczo i 

z korzyścią dla 

siebie. 

roku. 

 

W ciągu całego 

procesu uczenia. 

opiekunowie 

kółek 

zainteresowań, 

samorząd 

uczniowski, 

nauczyciele. 

Uczniowie, 

nauczyciele. 

szkolnych 

imprezach 

kulturalnych, 

środowiskowych, 

konkursach 

i zawodach 

sportowych. 

4. Uczeń tworzy 

dla siebie i 

innych. 

Wystawy i aukcje 

twórczości 

uczniowskiej, 

gazetki, wystawki. 

W ciągu całego 

roku. 

Nauczyciele, 

opiekunowie 

kółek 

zainteresowań. 

 

5. Szkoła 

wspomaga 

uczniów ze 

specjalnymi 

potrzebami, 

indywidualizuje 

program, 

dostosowuje do 

możliwości 

rozwojowych 

dziecka. 

udział w zajęciach 

dydaktyczno-

wyrównawczych, 

korekcyjno-

kompensacyjnych, 

logopedycznych, 

rewalidacyjnych, 

opracowywanie 

IPET 

W ciągu całego 

roku. 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

dyrekcja, 

pedagog, 

nauczyciele-

specjaliści 

Współpraca z PPP 
z GOPS-em 

EWALUACJA PROGRAMU  

Program wychowawczy poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma 

charakter otwarty.  

Ewaluacja programu dokonywana jest 2 razy w roku (na zakończenie I półrocza i na zakończenie roku 

szkolnego)  

FORMY EWALUACJI:  

- obserwacja (wychowawcy klas)  

- ankiety dla uczniów  

- ankiety dla rodziców  

- wywiad (Kierownik Szkoły, Rada Rodziców)  

- rozmowy z uczniami  

- rozmowy z rodzicami  

- analiza dokumentów  

- obserwacja i ocena zachowań 


