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WSTĘP 
 

Niniejszy Program Wychowawczy nie jest zamkniętą, raz ustaloną całością. Program opisuje w sposób całościowy treści i 

działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju ucznia oraz służy urzeczywistnieniu misji i wizji naszej szkoły. Przy opracowaniu 

programu wykorzystano wskazówki i uwagi rodziców, które wpłynęły na zebraniach klasowych; wzięto pod uwagę sugestie uczniów 

oraz uwagi doświadczonych wychowawców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Program wychowawczy jednocześnie 

uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice. Szkoła wspomaga rodziców w procesie 

wychowania. 
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Wychowanie - traktujemy jako proces wspomagania rozwoju dziecka i dlatego we wszelkich działaniach uwzględniamy istotne 

sfery funkcjonowania człowieka: 

potrzeby, stanowiące motor rozwoju 

świadomość, wytyczającą kierunki rozwoju 

uczucia, będące drogą do powstawania nowych umiejętności 

komunikację, jako sposób wyrażania siebie i przyswajania doświadczeń 
 

Jesteśmy szkołą, która w trosce o wszechstronny rozwój ucznia realizuje zadania wynikające z kształcącej, wychowawczej i 

opiekuńczej funkcji szkoły. Staramy się o to, aby nasi uczniowie aktywnie i twórczo uczestniczyli w pracy szkoły, uczyli się w niej 

samorządności, kształtowania adekwatnej samooceny, empatii, tolerancji, otwartości, szacunku wobec siebie  i innych, pozytywnego 

stosunku do życia. 
 

Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego: 
 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.  

Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują program wychowawczy podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.  

Wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie w zwalczaniu problemów, przyjmując za nadrzędny cel 

rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.  
 

1.  PODSTAWA PRAWNA 
 

Program wychowawczy został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:  
 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483) - artykuły odnoszące się do spraw wychowania: 

art.48 ust.1; art.53 ust. 4;art. 54 ust. 3; art. 70 ust. 1 i 4; art.72 ust. 1.) 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989r. 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

Rozporządzenie MEN i S z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. 

U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). 

Statut Zespołu Szkół w Krzywczy  
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Szkolny Program Profilaktyki 

 

2.  MISJA SZKOŁY 
 

Jesteśmy szkołą, która ma swoją misję: 
 

Jesteśmy powołani, aby - w duchu chrześcijańskich i ogólnoludzkich wartości - uczyć oraz wychowywać dzieci i młodzież na 

odpowiedzialnych, prawych Polaków i Europejczyków 

Działamy we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zapewniając naszym uczniom wysoki poziom nauczania, 

wychowania i opieki 

Wspieramy wszechstronnie rozwój naszych wychowanków gwarantując bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną 
 

3.  WIZJA SZKOŁY 
  

Wizją placówki jest kształcenie i wychowanie dla przyszłości poprzez: 

Kultywowanie tradycji Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywczy  

Wychowanie uczniów w duchu chrześcijańskich oraz uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, 

patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności  i sprawiedliwości społecznej 

Wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze są zorientowane na  dobro podopiecznych, a także ich dalszy los  

Ścisłą współpracę z rodzicami 

Dobre przygotowanie do dalszego etapu kształcenia oraz do kształcenia przez całe życie, w szkole panuje klimat sprzyjający 

osiąganiu sukcesów przez każdego ucznia  

Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego oraz zaangażowanie  we współpracę  

Podejmowanie wyboru patrona dla naszej szkoły  

Dbałość o wzbogacanie bazy i modernizację placówki 
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Sprawne zarządzanie, funkcjonalność dla uczniów, rodziców 

Promocję szkoły w środowisku 

 

4.  CELE WYCHOWANIA 
 

Wychowanie dziecka - to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na wpadaniu przez rodziców, 

opiekunów, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi ma się ono kierować w swoim życiu.  

Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci i młodzieży jest rodzina, którą szkoła powinna 

wspierać w dziedzinie wychowania. Systematyczna praca  z uczniami i rodzicami we współpracy z różnymi instytucjami jest podstawą 

naszego programu wychowawczego, gdyż wychowanie i kształcenie powinno stanowić integralną całość. 

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się  

współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, tak by w sposób najbardziej efektywny i wydajny 

umożliwiać młodym ludziom rozwój. 

Treści wychowawcze zawarte w niniejszym programie przewidziane są do realizacji w ciągu sześcioletniej nauki w szkole 

podstawowej. Program przygotowany został w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych 

latach pracy, w zależności od zmieniających się potrzeb.  

 

CEL  NADRZĘDNY: WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA 

Podstawowym założeniem Programu wychowawczego Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywczy jest zapewnienie 

wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, emocjonalno – moralnym, społecznym, estetycznym i 

fizycznym.  

 

CEL PROGRAMU: oddziaływania wychowawcze zmierzające do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego 

predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne oraz jego środowisko rodzinne i kulturowe  

Drogą pozytywnej motywacji, preferując humanistyczne normy moralne stwarzamy dziecku warunki do samodzielnego poznawania 

siebie: 

mobilizujemy do rzetelnej samooceny i rozwijamy poczucie własnej wartości 
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przybliżamy podstawowe zasady i reguły obowiązujące w stosunkach międzyludzkich opartych na tolerancji i umiejętności dialogu 

kształtujemy zachowania sprzyjające zdrowiu 

umiłowania szeroko rozumianej wolności, ale połączonej z odpowiedzialnością za innych  

ukształtowania postaw społecznych i obywatelskich ucznia w duchu poszanowania dla  uniwersalnych, narodowych, państwowych i 

lokalnych wartości 

ukształtowania u uczniów postaw samodzielności w działaniu i osiągania życiowych celów przez uczciwość i rzetelną pracę  

 

CELEM ROZWOJU INTELEKTUALNEGO JEST:  
 

przyswojenie przez wychowanka wartości wynikających z poszukiwania prawdy  

wgląd we własne walory i uzdolnienia, a także ograniczenia i słabości 

nawyk rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań 

umiejętność przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji oraz przekazywania jej innym 

umiejętność publicznego wypowiadania się 
 

CELEM ROZWOJU EMOCJONALNO – MORALNEGO JEST: 
 

wrażliwość wychowanka na wartości takie jak: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność 

umiejętność myślenia wartościującego 

umiejętność dokonywania samooceny 

otwartość na innych ludzi 

tolerancja i szacunek dla wartościowych form odmienności i indywidualności 

aktywność życiowa 

umiejętność stawiania sobie celów i realizowania ich 

ekspresja własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia 

kultura języka i zachowania 

umiejętność utrzymywania wartościowych, przyjaznych i głębokich kontaktów z innymi ludźmi 

kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej 
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CELEM KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKO – PATRIOTYCZNYCH JEST:  
 

przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa 

postawa patriotyczna oraz szacunek dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły 

kultywowanie tradycji związanych z patronem szkoły i jej historią 

ukształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnej gminy  i szkoły 

postawa szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt narodowych 

poznanie historii i tradycji rodzinnej gminy i wioski 

ukształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne 
 

CELEM ROZWOJU FIZYCZNO – ZDROWOTNEGO JEST:  
 

kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie 

wyrabianie nawyków higienicznych 

kształtowanie sprawności fizycznej i odporności  

utrwalenie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych 
 

CELEM ROZWOJU MEDIALNEGO I CZYTELNICZEGO JEST:  
 

nauka samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji i materiałów 

wytworzenie w uczniach nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej 

postawa krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych 

ukształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej 

wykształcenie nawyku sięgania po książkę, jako unikalną formę kontaktu z dorobkiem kultury, myśli i słowa, co jest ważne w dobie 

ekspansji mediów elektronicznych 
 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego i spójnego oddziaływania uda się nam przygotować uczniów do zgodnego i 

kulturalnego współżycia z innymi ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby uczniowie byli wrażliwi na krzywdę innych i służyli 

pomocą, dbali o bezpieczeństwo swoje i innych, nie stosowali przemocy fizycznej i psychicznej, szanowali mienie szkoły, nie 

przywłaszczali własności innych i przestrzegali zasad zdrowego stylu życia. Chcemy, aby nasza szkoła była dla dzieci i młodzieży 

bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów  i nauczycieli. 
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5.  PRIORYTETOWE ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY 
  

Wychowanie nierozerwalnie łączymy z wiedzą i kreowaniem umiejętności. Nasze zamierzenia wychowawcze zawarte w 

programie realizowane będą przez nauczycieli w ramach nauczania wszystkich przedmiotów oraz godzin do dyspozycji wychowawcy 

klasy, zajęć pozalekcyjnych, uroczystości i apeli szkolnych, wycieczek, wyjazdów, imprez sportowych i innych działań szkoły.  

Nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu 

decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz zmierzają do tego, aby 

uczniowie   w szczególności: 
 

Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, 

estetycznym, moralnym i duchowym). 

Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie. 

Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętne dążenie 

do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie i odpowiedzialności za innych, wolność własną z wolnością innych. 

Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla 

odnalezienia własnego miejsca na świecie. 

Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie w 

społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.  

Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość 

doskonalenia się. 

Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich  poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć 

w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 
 

6.  MODEL KONCEPCJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY DLA KLAS I – VI 

Głównym założeniem naszej szkoły jest przestrzeganie zasad, które leżą u podstaw kształtowania młodego człowieka i 

przygotowania go do odniesienia sukcesu – w nauce i w życiu. Są to: upór w osiąganiu wyznaczonego celu, wiara we własne siły i 

możliwości, organizacja swoich działań i zarządzanie czasem oraz współpraca, tolerancja, przestrzeganie zasad, szacunek dla innych. 
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Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej i kształtowaniu osobowości. Dbamy o bliski 

kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką, który kształtuje człowieka wrażliwego na otaczający go świat i przygotuje go do życia w 

społeczeństwie demokratycznym.  

 

Lp Zadania 
 

Sposób realizacji 
 

Osoby  

odpowiedzialne 

1.  Organizowanie zajęć 

integrujących zespół  

klasowy 

gry i zabawy integracyjne 

organizacja imprez, uroczystości, spotkań, spektakli i wycieczek 

według kalendarza imprez i planów wychowawczych 

zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  prowadzone metodami 

aktywizującymi 

Wychowawcy 

Dyrektor  

Nauczyciele 
 
 

2.  Opracowanie  

obowiązujących  

w klasie, szkole i poza  

szkołą norm i reguł  

zachowania  
 

zapoznanie uczniów z podstawowymi wymaganiami normującymi 

życie szkolne 

zapoznanie uczniów z wybranymi dokumentami szkolnymi 

zawierającymi podstawowe prawa i obowiązki ucznia 

organizacja wyborów do samorządów klasowych oraz do Samorządu 

Uczniowskiego 

aktywny udział uczniów w pracach Samorządu Uczniowskiego 

aktywne i odpowiedzialne włączanie się uczniów w organizację imprez  

i  uroczystości szkolnych 

dokumentowanie życia szkoły 

Wychowawcy  

klas 

Dyrektor  
 

Opiekun  

Samorządu 
 

Nauczyciele 
 

3.  Uczenie nawyków  

dobrego zachowania 
 

systematyczne doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się 

uczniów  w szkole i poza nią 

przeprowadzanie rozmów z uczniami na temat ich zachowania się na 

uroczystościach   i imprezach szkolnych 

zwracanie uwagi na kulturalne odnoszenie się do pracowników szkoły, 

na kulturę słowa i sposób bycia 

kształtowanie umiejętności wypowiadania się i słuchania 

kształtowanie poczucia odpowiedzialności wynikającej  z koleżeństwa i 

przyjaźni 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

Nauczyciel religii 
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wspieranie akcji niosących pomoc innym ludziom 

stwarzanie warunków do realizacji postaw zgodnych z przekonaniami 

religijnym  z zachowaniem tolerancji wobec innych przekonań 

kształtowanie życzliwej atmosfery   w relacjach nauczyciel – uczeń 

przeciwdziałanie przejawom  agresywnego zachowania się uczniów 

formowanie nawyków bezpiecznego zachowywania się i dbania o 

własne zdrowie 

świadome i odpowiedzialne korzystanie   z mediów 

4.  Tworzenie  

i kultywowanie 

tradycji szkoły, gminy, 

regionu i państwa 
 

aktywne i odpowiedzialne włączanie się uczniów w organizację imprez 

i uroczystości klasowych i szkolnych 

budzenie patriotyzmu lokalnego, ukazywanie walorów regionu 

propagowanie postaw sprzyjających sumiennemu wypełnianiu 

własnych obowiązków jako przygotowanie do powinności wobec 

regionu i Ojczyzny 

zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji 

uczniowskich , w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych oraz 

podejmowania działań w społecznie akceptowanych strukturach 

pozaszkolnych 

wyrabianie postaw szacunku i poczucia dumy z symboli narodowych 

(flaga, godło, hymn), szkolnych, regionalnych i rodzinnych 

dążenie do nadania szkole imienia 

organizacja i udział w uroczystych apelach 

ukazywanie sylwetek Wielkich Polaków (postaci historycznych i 

współczesnych) z podkreśleniem prezentowanych przez nich wartości 

kształtowanie szacunku dla polskiej tradycji i obrzędów ludowych i 

religijnych 

popularyzacja tematyki ekologicznej ze wskazaniem na lokalne 

problemy ochrony środowiska 

Wychowawcy 
 

Nauczyciele 
 

Opiekun  

Samorządu 
 

Nauczyciele  

religii 
 

Dyrektor  
 

5.  Organizowanie 

sytuacji sprzyjających  

podnoszeniu wiary we  

własne możliwości 

rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji uczniów poprzez 

obserwację ucznia, rozmowy z uczniami, rodzicami, ich 

przedstawicielami w organach szkoły i nauczycielami przedmiotów 

organizacja zajęć pozalekcyjnych według potrzeb i możliwości szkoły 

Wychowawcy 

  

Nauczyciele 
 



-11- 
 

 

 organizacja zajęć dodatkowych na wniosek wychowawców klas, 

nauczycieli przedmiotów, rodziców i uczniów dla uczniów z 

trudnościami w nauce 

udział uczniów konkursach przedmiotowych, tematycznych, 

hobbystycznych, sportowych  i artystycznych 

wspieranie działalności pozaszkolnych organizacji skupiających dzieci 

i młodzież szkolną 

wyrabianie obowiązkowości, odpowiedzialności oraz aktywności 

uczniów 

kształtowanie umiejętności przeżywania sukcesów i porażek 

Dyrektor  
 

Pedagog 
 

Rodzice 
 

6.  Stwarzanie możliwości 

rozwoju ucznia, jego 

zainteresowań, 

uzdolnień, 

przeciwdziałanie 

niepowodzeniom 

szkolnym 
 
  

 

wdrażanie do planowej i systematycznej nauki, wyrabianie 

obowiązkowości  i odpowiedzialności w spełnianiu zadań szkolnych 

wdrażanie do odpowiedzialności za przyjęte zadania w grupie 

zajęcia z pedagogiem szkolnym  

zajęcia z zakresu asertywności i sposobów radzenia sobie ze stresem 

kształtowanie postawy dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne 

zapoznanie uczniów z różnymi formami spędzania czasu wolnego  

niwelowanie zachowań agresywnych 

podnoszenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole 

Wychowawcy 

  

Nauczyciele 
 

Dyrektor  
 
Pedagog 
 
 

 

7.  UCZEŃ W SZKOLE 
 
DROGI UCZNIU!  

  

Szkoła chce Ci dopomóc w przygotowaniu Cię do Twojej przyszłej działalności zawodowej, społecznej i rodzinnej oraz 

zapewnić Ci wszechstronny rozwój we wszystkich sferach Twojej osobowości. W związku z tym jako członek społeczności szkolnej 

masz prawo do: 
 

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 

opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo 

ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie Twojej godności 
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życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym 

swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie 

naruszysz tym dobra innych osób 

rozwijania zainteresowań i talentów 

sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce 

pomocy, w przypadku trudności w nauce 

korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych  

wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszaniu się  w organizacjach działających w szkole. 
 

W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH chcielibyśmy abyś: 
 

uczęszczał regularnie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne, a każdorazową nieobecność spowodowaną chorobą lub przyczyną 

równie ważną usprawiedliwiał u wychowawcy 

aktywnie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych, koncentrując uwagę na omawianych zagadnieniach, odrabiał systematycznie prace 

domowe oraz samodzielnie poszerzał wiadomości w różnych dziedzinach życia 

przestrzegał zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

dbał o higienę osobistą, przekonywał innych o szkodliwości działania na organizm ludzki dopalaczy, nikotyny, alkoholu, narkotyków 

przeciwstawiał się przejawom brutalności i wulgarności 

szanował wolność i godność osobistą drugiego człowieka 

szanował poglądy i przekonania innych 

dbał o ład i porządek w szkole oraz o wspólne dobro 

godnie reprezentował naszą szkołę 
 

8.  POWINNOŚCI NAUCZYCIELI 
 

Istotą naszych działań wychowawczych jest wspólny front wszystkich, którzy mają  kontakt z wychowankami, aby własnym 

przykładem i każdym możliwym działaniem przybliżać pożądane wzorce osobowe i zachęcać do pracy nad sobą w osiągnięciu ideału,  

odpowiedzialności, prawości, krytyczności, tolerancji, kultury i przedsiębiorczości.  
 

Dlatego ważne jest, abyśmy: 
 

stosowali na zajęciach lekcyjnych różnorodne metody przekazu wiedzy 
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stwarzali na lekcjach wiele sytuacji wymagających twórczego, samodzielnego myślenia, 

stawiali przed uczniami problemy dostosowane do ich możliwości poznawczych 

rozwijali w sobie spostrzegawczość pedagogiczną, czyli umiejętność odczytywania w twarzach uczniów, czy rozumieją omawiane 

zagadnienia 

pamiętali, że atmosfera pracy zależy w dużym stopniu od naszej postawy 

różnicowali wymagania, akceptowali nie tylko wysiłki i pożądane osiągnięcia uczniów, ale również krótkie przestoje w pracy 

oceniali systematycznie wiedzę i umiejętności uczniów pełną skalą ocen 

włączali uczniów w proces kształcenia, powierzali im prowadzenie fragmentów lekcji, prowadzenie pracy grupowej 

byli cierpliwi, uczniowie mają prawo myśleć i działać wolniej od nas dlatego wyjaśniajmy, udzielajmy wskazówek jednoznacznych i 

zrozumiałych 

stwarzali wszystkim optymalne warunki rozwoju 

nigdy nie przestawali sami się uczyć 
 

9.  POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH 
 

Wychowawcy wychowują przede wszystkim własnym przykładem i wiernością wyznaczonym normom etycznym. Dlatego też, 

szanując i ucząc poszanowania godności każdego człowieka i kierując się we wszystkich swoich działaniach prawdą, przekazują 

wychowankom umiejętność odróżnienia dobra od zła, umacniając w nich tolerancję, odpowiedzialność, prawość i krytyczność. 

Kochają i uczą miłości do kraju ojczystego, tradycji i szeroko pojętej kultury narodowej. Nauczyciele wychowawcy powinni dążyć do 

wszechstronnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualności i podmiotowości. 

Fundamentalną działalnością edukacyjną nauczycieli wychowawców jest zintegrowanie trzech sfer oddziaływania na ucznia:  

nauczanie 

kształtowanie umiejętności 

wychowanie 
 

Dla zapewnienia pełnego rozwoju nauczyciele powinni stać się dla uczniów przewodnikami, doradcami i mistrzami. Każdy nauczyciel 

tworzy swój program wychowawczy uwzględniając specyfikę zespołu klasowego.  
 

Wychowawca w szczególności: 
 

Planuje, organizuje i koordynuje proces wychowawczy w zespole klasowym poprzez:  
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~  rozpoznanie sytuacji i środowiska wychowawczego uczniów 

~ gromadzenie informacji o wychowankach   

~  tworzenie warunków do rozwoju uczniów do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie 

~  rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy                       

   z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły lub innymi specjalistami 

~ czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów, jak  

   i nauczycieli uczących w klasie 

~ zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących postępów uczniów  

   w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkolę 

~ utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów  

~ ustalanie treści i formy zajęć przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy 

~ współpracę ze specjalistami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków  

   i doradztwa dla ich rodziców lub opiekunów i trudności, tak że zdrowotnych, oraz zainteresowań   

   i szczególnych uzdolnień uczniów.  

~ systematyczne podejmowanie wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery              

   w klasie                       

~ dbałość o rozwój samorządności w klasie 

~ uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym  

~ prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji klasowej 

~ monitorowanie frekwencji, postępów uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych 

   i podejmowanie stosownych środków zaradczych 

~ dbanie o powierzone mienie szkolne, ład, czystość i estetykę  

~ wnioskowanie o przyznanie nagród i wyróżnień 
 

Alfabet wychowawcy 

A  

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Akceptuj swego ucznia  

Bądź dla niego oparciem 

Chwal go za każdy wysiłek 

Dotrzymuj przyrzeczeń 

Egzekwuj prawa i obowiązki 

Formułuj precyzyjnie wymagania 

Gospodaruj efektywnie jego czasem 
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H 

I 

J 

K 

L 

Ł 

M 

N 

O 

P 

R 

S 

T 

U 

W 

Z 

Hamuj niewłaściwe zapędy 

Interesuj się jego osobą 

Jednocz jego rozum, ducha i ciało 

Kieruj wszechstronnie jego rozwojem 

Licz się z jego zdaniem 

Łagodź jego stresy i cierpienia 

Miej cierpliwość 

Nie oszukuj go 

Okazuj mu zaufanie 

Pokaż, ze jesteś omylny 

Rozwijaj jego samodzielność 

Słuchaj uważnie tego co mówi 

Troszcz się o niego 

Ukaż mu piękno i wartość języka 

Wierz w jego możliwości 

Zachęcaj go do dalszej pracy 
 

10.  ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI  
 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie 

działalności wychowawczej szkoły opiera się na: 

Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzaniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i 

wyrażaniu swoich opinii o nim 

Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły  

Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych 

Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię 

pedagogiczną 

Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych 
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Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodzicami 

Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów 

Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej 

rodzinom patologicznym 

Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad 

użytkowania tych funduszy 

Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym 

 

11.  IDEAŁ ABSOLWENTA 
 

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywczy:  

 
Zna i stosuje zasady życia społecznego. 

Potrafi się uczyć i w nauce dostrzega swoje szanse życiowe. 

Posiada wiedzę i umiejętnie wykorzystuje ją do rozwiązywania problemów. 

Jest otwarty, uczciwy, komunikatywny, odpowiedzialny, twórczy i  kreatywny. 

Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. 

Szanuje tradycję i kulturę swojego narodu oraz inne kultury. 

Jest świadomy swojej roli w państwie i społeczeństwie. 

Docenia wartość rodziny i swoje w niej miejsce.   

Jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka. 

Cechuje go wysoka kultura osobista. 
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Jest samodzielny, ale umie współpracować w grupie.  

Dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia. 

Zna swoje mocne i słabe strony.  

Wierzy w swoje możliwości i zdolności.  

Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i umiejętnie korzysta z  technik informacyjnych.  

Jest wyposażony w rzetelną wiedzę, pozwalającą na kontynuowanie edukacji na wyższym poziomie. 

Sprawnie komunikuje się w języku polskim i obcym. 

 
 

12.  ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE  
 

Szkoła pielęgnuje tradycje wewnątrzszkolne oraz dziedzictwo kulturowe regionu i kraju poprzez organizowanie różnorodnych 

uroczystości i akademii, przygotowanie okolicznościowych gazetek, udział w konkursach wiedzy i konkursach artystycznych.  

W działaniach tych aktywny udział biorą uczniowie wspomagani przez nauczycieli, wychowawców i rodziców. Zalicza się do nich: 
 

Uroczystości szkolne:  
 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 

Europejski Dzień Języków 

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej 

Dzień Edukacji Narodowej 

Uroczyste obchody Rocznicy Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości  

Klasowe mikołajki 

Spotkania wigilijne  

Dzień Babci i Dziadka 

Zabawa noworoczna 

Walentynki 

Powitanie wiosny 
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Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

Święto rodziny 

Pożegnanie uczniów klas VI 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
 

13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

Organem kompetentnym do przyjmowania i nanoszenia zmian w Programie Wychowawczym jest Rada Pedagogiczna i 

Rodzice. Zmiany mogą być dokonane:  

na wniosek co najmniej jednego z organów Zespołu Szkół w Krzywczy przy akceptacji Rady Pedagogicznej 

w przypadku zaleceń organu prowadzącego i nadzorującego 

na wniosek wniesienia zmian w Programie Wychowawczym przez rodziców 
 
 

14.  MONITORING I EWALUACJA  
 

Wartość danego programu wyraża się stopniem jego skuteczności. W praktyce rzadko osiąga się pełnię zamierzonych celów, 

ale badania ewaluacyjne mogą wskazać, w jakim stopniu cele zostały osiągnięte.  

Ewaluacja jest sposobem rozpoznawania i rozwiązywania różnych niejasnych zagadnień, by działania wychowawcze były 

skuteczniejsze i efektywniejsze. Przeprowadzenie ewaluacji pozwala na przedstawienie programu jako sprawdzonej metody działania i 

ukazuje związek pomiędzy oddziaływaniem, a osiągniętym rezultatem. W trakcie realizacji programu są pisane krótkie sprawozdania z 

uwagami dotyczącymi przebiegu zajęć, wypełniane ankiety oraz zbierane wytwory pracy i przeprowadzane testy.  

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły,  

wychowawców klasowych, pedagoga. Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, 

ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. Bieżący monitoring i roczna  

ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczych.  
 

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, dyskusje z uczniami i z rodzicami, analiza  wytworów uczniów, dokumentów 

szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.  
 

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, sprawozdania  wychowawców z realizacji 

planów wychowawczych, informacje zebranych podczas spotkań           z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami 
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wspomagającymi, sprawozdania opiekunów kółek i przewodniczących zespołów samokształceniowych, ankiety dla uczniów, ankiety 

dla rodziców, wywiad (Dyrektor szkoły, Rada Rodziców) obserwacja i ocena zachowań. 
 

Program obowiązuje od roku szkolnego 2014/2015 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Krzywczy dnia 5 listopada 2014 r. 

Znowelizowano na posiedzeniu  Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Krzywczy dnia 15 stycznia 2016 r. 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej                                                                       Przewodnicząca Rady Rodziców  
 


