
1 

 

 
 
 

 

Program Wychowawczy 

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich 

na rok szkolny  2015/2016, 2016 /2017 
 

 

 

„ ... W wychowaniu chodzi o to, aby 

człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem, ażeby bardziej był, 

a nie tylko więcej miał, aby przez 

wszystko co posiada umiał bardziej 

być nie tylko z drugim, ale i dla 

drugich.” 

Jan Paweł II 
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Wstęp  

          Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a zatem nie 

ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze. Nadrzędnym celem działania szkoły jest 

wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijne łączenie nauczania z rozwijaniem umiejętności, wychowaniem oraz 

kształtowaniem postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych i państwowych. Wychowanie 

stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela, który w tym procesie powinien pełnić rolę opiekuna, wychowawcy, mistrza. 

Podstawą wszelkich działań wychowawczych musi być świadomość człowieczeństwa drugiego. Zasadnicze zadanie wychowania polega przede 

wszystkim na pomocy w dynamicznym rozwoju, przez który człowiek kształtuje się, by być człowiekiem. „Wychowanie jest osobowym 

dialogiem mistrza i ucznia, prowadzącym ku horyzontowi dobra, prawdy, piękna”. Autentyczne wychowanie powinno być zawsze spotkaniem 

osób, w którym dajemy drugiemu możliwość poznania siebie, zrozumienia siebie. Program wychowawczy ujmuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 

          Szkolny Program Wychowawczy naszej szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia wszechstronny rozwój 

osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, moralnym). Działania wychowawcze szkoły obejmują wszystkich uczniów 

i powinny  być dostosowane do ich możliwości intelektualnych i psychicznych. 
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I. Podstawy prawne 

1. Konstytucja RP z dnia 17 października 1997 r., 

2. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, 

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. wraz z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy                        

o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 

4. Podstawa programowa dla sześcioletnich szkół podstawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.                     

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania                          

w szkołach publicznych, 

6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

7. Konwencja o Prawach Dziecka, 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia  2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                            

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

9. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich,  

10. Wnioski Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 
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II. Główne założenia programu wychowawczego 

       Program wychowawczy realizują wszyscy pracownicy szkoły w dostępnym sobie zakresie działania. Program będzie realizowany w roku 

szkolny 2015-2016 i 2016-2017.  

Dyrektor szkoły:  

• współpracuje z podmiotami i instytucjami wspomagającymi szkołę w realizacji zadań wychowawczych, 

•   monitoruje realizację założeń Programu Wychowawczego, koordynuje i wskazuje na pozytywną działalność wychowawczą w szkole,  

• modyfikuje szkolną działalność wychowawczą poprzez badanie jakości pracy wychowawczej. 

Rada Pedagogiczna:  

• opiniuje i zatwierdza regulaminy, procedury postępowania i systemy wspomagania wychowawczego szkoły.  

Wychowawcy klas:  

• opracowują plan pracy wychowawczej z naciskiem na integrację zespołu klasowego i dbałości o poczucie bezpieczeństwa i akceptację 

każdego ucznia w klasie, 

• współpracują ściśle z rodzicami uczniów i nauczycielami uczącymi w klasie, 

•  przekazują swoje spostrzeżenia  innym nauczycielom i dyrekcji szkoły, 

•  są bezpośrednio odpowiedzialni za proces wychowawczy powierzonych mu wychowanków, 

•   troszczą się o poprawność prowadzenia dziennika klasowego oraz wyznaczają w każdym tygodniu dyżurnych klasowych, 

•  przedstawiają uczniom na początku roku szkolnego zasady BHP szkoły oraz obowiązki wynikające za statutu szkoły bądź szkolnego 

systemu oceniania, a także przypominają o obowiązkach, 

•  na początku każdego roku szkolnego dbają o wybór Samorządu Klasowego, 

• przygotowują z uczniami według grafiku imprezy szkolne i okolicznościowe akademie szkolne, 

•  prowadzą kontrolę obecności rodziców na zebraniach i wywiadówkach, są partnerami każdego rodzica.  
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Nauczyciele przedmiotów:  

• bezwzględnie reagują na wszystkie przejawy naruszania przez uczniów ogólnie przyjętych norm, 

•  starają się tak organizować pracę lekcyjną, aby sprzyjała kształtowaniu atmosfery zaufania, współpracy i wzajemnej tolerancji, 

•  doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań wychowawczych, 

•  włączają się aktywnie w realizację poszczególnych zakresów wychowawczych szkoły.  

Rada Rodziców:  

• współpracuje z Radą Pedagogiczną,  

• współdziała z dyrekcją szkoły i nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży,  

• uczestniczy w ważnych dla Społeczności Uczniowskiej wydarzeniach.  

Samorząd Uczniowski:  

• reprezentuje społeczność uczniowską,  

• inicjuje działania wychowawcze zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.  

 
III. Adresaci programu  

 

1. Rodzice  jako pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci.  

2. Uczniowie chcący w pełni włączyć się w proponowany system wychowawczy szkoły.  

3.  Nauczyciele realizujący  program wychowawczy.  
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IV. Charakterystyka środowiska szkolnego 

1. Jesteśmy szkołą: 

• promującą system wartości rodziny, 

• pomagającą wszystkim uczniom w rozwoju osobowości i rozwoju ich talentów, 

• prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych dzięki, którym uczniowie zdobywają nową wiedzę i umiejętności, 

• zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną, 

• wspierającą pozytywne relacje miedzy:  uczniami i pracownikami szkoły; rodzicami i szkołą;  społecznością lokalna a szkołą, 

• wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.  

2. Nasza szkoła jest: 

• otwarta na współpracę, 

• bezpieczna i przyjazna, 

• bez barier, 

• z wykwalifikowaną kadrą, 

Wyposażona w : 

• pracownię komputerową,  

• salę gimnastyczną, 

• salę gimnastyki korekcyjnej,  

• salę zabaw,  

•  stołówkę,  

• bibliotekę z czytelnią.   
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Gwarantujemy: 

• wysoki poziom wiedzy,  

• dobrą opiekę 

• rozwój zainteresowań,  

• poszanowanie godności,  

Kształtujemy postawy: 

• patriotyczne,  

• obywatelskie,  

• rodzinne. 

Oferujemy: 

• bardzo dobre przygotowanie do gimnazjum,  

• naukę języka obcego,  

• zajęcia pozalekcyjne,  

• udział uczniów w licznych konkursach przedmiotowych,  

• zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne,  

• opiekę  pedagoga  szkolnego,  

• zajęcia sportowe,  

• wyjazdy na pływalnię,  

• wycieczki krajoznawcze 
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V. Sylwetka Absolwenta Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich  

Absolwent jest: 

• odpowiedzialny za powierzone zadania,  

• ciekawy świata,  

• żądny wiedzy,  

• dociekliwy,  

• wrażliwy na otaczające go piękno,  

• wrażliwy na potrzeby innych,  

• uczuciowy,  

• aktywny,  

• samodzielny,  

• tolerancyjny,  

• dba o własne ciało i zdrowie,  

• odróżnia dobre postępowanie od złego,  

• umie określić własne potrzeby,  

• umie nawiązywać i podtrzymywać kontakty,  

• zaangażowany w życie szkoły i środowiska, 

• znający tradycje i szczycący się tym, że jest wychowankiem naszej szkoły,  

• rozumie znaczenie ekologii.  
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VI. Cele Programu Wychowawczego 

Działania wychowawcze podejmowane w Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich  skoncentrowane są wokół wybranych przez społeczność 

szkolną priorytetów. Nadrzędnym celem wychowania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia oraz przygotowanie go do 

odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Dlatego też Program Wychowawczy został skonstruowany tak, by realizować następujące 

cele: 

•  zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 

• wielostronne kształcenie osobowości ucznia (wspomaganie rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego oraz utrwalanie 

akceptowanych społecznie zachowań),  

• zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i dalszego zdobywania wiedzy,  

• uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności 

lokalnej i w państwie w duchu dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych,  

• wzbudzanie szacunku dla nauki i chęci dalszego rozwoju,  

• zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz przekazywanie im zasad bezpiecznego zachowania i regulaminów 

szkolnych.  
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VII. Sposoby i formy realizacji                                                                                                                                                                                                                                                

Szkolny program wychowawczy jest podstawą do rozplanowania w sposób szczegółowy działań wychowawczych dla wszystkich klas.  Zadania 

wychowawcze realizowane są w ramach:  

• lekcji wychowawczych – zajęć, na których wychowawca i uczniowie danej klasy spotykają się i dokonują analizy problemów 

wychowawczych; ważnym elementem jest otwarta postawa wychowawcy na problemy młodzieży,  

•  lekcji przedmiotowych – zajęć, w czasie których na bazie podawanych  wiadomości pojawiają się zagadnienia wychowawcze,  

• zajęć pozalekcyjnych – dodatkowych form pracy w niewielkich grupach, gdzie spotykają się uczniowie o określonych zainteresowaniach                   

i umiejętnościach, które rozwijają,  

• różnorodnych imprez i form kulturalnych na terenie szkoły – akademie, rocznice związane z świętami narodowymi (przygotowywane 

wspólnie z uczniami),  

• wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych – integrują zespół uczniowski, jak również zawierają w sobie wiele sytuacji 

wychowawczych,  

• konkursów i olimpiad przedmiotowych – dających uczniom możliwość przedstawienia swoich osiągnięć, wiedzy i umiejętności,  

• wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów na terenie szkoły,  

• wyjść do placówek kulturalnych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina,  

•  indywidualnej pracy psychologiczno – pedagogicznej z uczniem,  

•  zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym,  

• akcji charytatywnych, ekologicznych – dzieci inicjują akcje lub biorą czynny udział w przedsięwzięciach, 

• zawodów i imprez sportowych – dzieci reprezentują szkołę na turniejach i zawodach międzyszkolnych oraz uczestniczą w SKS-ach,  

• samopomocy uczniowskiej – uczniowie pomagają sobie wzajemnie w odrabianiu lekcji i w nauce,  

• stałego uaktualniania strony internetowej promującej naszą szkołę, 
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Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego zmierza do osiągnięcia celów szczegółowych,                                                                 

odpowiadających poszczególnym priorytetom wychowawczym. 

Priorytety wychowawcze 
szkoły 

Szczegółowe cele wychowawcze, wynikające 
z priorytetów 

Odpowiedzialność 
za swoje życie 

• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje życie, podejmowane decyzje. 
• Kształtowanie postaw prozdrowotnych, dbałości o własny rozwój fizyczny, sprawność                       

i odporność organizmu. 
• Kształtowanie umiejętności twórczego wykorzystania czasu wolnego. 

Odpowiedzialność 
za społeczeństwo 

• Rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej              
i narodowej. 

• Rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej. 
• Kształtowanie pozytywnych wzorców dojrzałego funkcjonowania w rodzinie. 
• Kształtowanie umiejętności szanowania poglądów innych, tolerancji wobec odmienności. 
• Kształtowanie postawy wrażliwości, otwartości na potrzeby innych ludzi. 
• Kształtowanie szacunku dla hymnu narodowego, godła oraz głównych świąt narodowo – 

państwowych. 
• Przestrzeganie ceremoniału i tradycji szkolnej. 

Odpowiedzialność 
za rozwój osobowości 

• Kształtowanie umiejętności prawidłowego wyrażania swoich uczuć i emocji. 
• Budowanie pozytywnego myślenia, wzmacnianie poczucia własnej wartości. 
• Rozwijanie ciekawości poznawczej, kreatywności. 
• Aktywizowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do uczestniczenia                    

w życiu szkoły.  
• Kształtowanie wśród młodzieży postaw tolerancji wobec uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 
Umiejętność wykorzystania 

wiedzy 
w życiu codziennym 

• Kształtowanie umiejętności planowania, organizowania swojej pracy, nauki. 
• Rozwijanie świadomości użyteczności szkolnej edukacji. 
• Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności współpracy i współdziałania. 
• Rozwijanie postaw i zachowań asertywnych. 
•  
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Umiejętność radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych 

• Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. 
• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami. 
• Kształtowanie odporności na negatywne wpływy różnych zjawisk patologicznych, 

destrukcyjnych grup społecznych. 
• Kształtowanie umiejętności selektywnego podejścia do propozycji mediów. 

 

 
VIII. Kierunki działa ń  

 

Zadania Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich. 

1. Stwarzanie dzieciom warunków do poznania samego siebie i swych mocnych stron oraz uczenie krytycznego patrzenia na samego siebie                   

w relacjach z innymi. 

2. Poznawanie człowieka oraz nabywanie umiejętności porozumiewania się z nim. 

3. Poznawanie ról społecznych w swoim środowisku i relacji zachodzących między nimi oraz organizowanie różnych form społecznej 

aktywności. 

4. Poznawanie środowiska przyrodniczego przez pryzmat swego zdrowia fizycznego i psychicznego. 

5. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i jej użyteczność. 

6. Poznawanie zasad higieny i zdrowego stylu życia. 

7. Prowadzenie profilaktyki uzależnień , w szczególności profilaktyki antynikotynowej, antyalkoholowej, antynarkotykowej.   

8. Profilaktyka agresji i przemocy w tym cyberprzemocy. 

9. Rozwijanie sprawności fizycznej.  

10. Poznawanie tradycji rodzinnych, szkoły, regionu, narodu kraju. 

11. Kształtowanie postaw patriotycznych.  

12. Podejmowanie działań związanych z patronem szkoły – kultywowanie pamięci o patronie szkoły. 
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13. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

14. Współpraca z rodzicami celem podniesienia bezpieczeństwa uczniów. 

15. Kształtowanie postawy tolerancji.  

 
Zdania Wychowawcy klasy.  

1. Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy wg ustalonej tematyki zgodnej z ogólnymi zasadami wychowawczymi szkoły. 

2. Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących w klasie. 

3. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. 

4. Integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy. 

5. Udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub szkolnych. 

6. Obserwowanie, notowanie i ocenianie zachowań uczniów. 

7. Organizowanie sytuacji wychowawczych / imprezy klasowe, wycieczki, / stwarzających możliwość integrowania klasy, kształtowania kultury 

osobistej uczniów, wdrażania do współdziałania, poszerzania zainteresowań. 

8. Organizowanie/ w miarę możliwości/ różnych form pomocy dla uczniów / pomocy w nauce, pomocy materialnej/. 

9. Utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich w wychowaniu dzieci. 

10. Przekazywanie bieżących informacji rodzicom o łamaniu zasad bezpieczeństwa przez ich dzieci w celu eliminowania zachowań                              

nieporządanych 

11. W szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora miedzy uczniem a rodzicami, uczniem a nauczycielem. 

 
Zadania wychowawcze nauczycieli przedmiotów.   

1. Uczyć systematyczności, dokładności, tolerancji. 

2. Uczyć przestrzegania ogólnie przyjętych norm, pracowitości. 
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3. Podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania w nich samokrytycyzmu. 

4. Uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie. 

5. Zapoznawać z zasadami kultury życia społecznego. 

6. Uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 

7. Dbać o poprawne wyrażanie się uczniów. 

8. Dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć, przerw, wycieczek szkolnych , rajdów itp. 

9. Przestrzeganie zasad regulaminów klasowych.  

10. Czuwać nad poszanowaniem stroju szkolnego. 

 
Nauczyciel powinien ukazywać:  

1. Wartości ogólnoludzkie.  

2. Przykładowe postawy bohaterów literackich , historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji , problemów.  

3. Proces podejmowania decyzji i ich skutki.  

4. Możliwość rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych. 

5. Tradycje rodzinne, regionalne, narodowe. 

6. Wartość rodziny w życiu człowieka. 

7. Piękno przyrody jej użyteczność oraz możliwość jej ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji. 

8. Osiągnięcia człowieka będące skutkiem jego pracy i zaangażowania. 

9. Znaczenie norm moralnych w życiu człowieka. 

10. Zagrożenia dla człowieka płynące ze strony przyrody i cywilizacji / poznanie sposobów ich uniknięcia/.  
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Powinności wychowawcze Dyrektora szkoły.  

1. Nadzoruje i kontroluje pracę wychowawcy w szkole. 

2. Współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych w szkole.  

3. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły. 

4. Współpracuje z samorządem uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących spraw uczniów i nauczycieli. 

5. Współpracuje z radą rodziców w zakresie tworzenia planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

6. Współpracuje z radą rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. 

 
Zadania pedagoga szkolnego.  

1. Koordynuje realizację Szkolnego Programu Wychowawczego. 

2. Współpracuje z wychowawcami klas i wspiera ich pracę wychowawczą. 

3. Prowadzi badania służące zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także 

wspieranie mocnych stron ucznia, wskazując możliwości oddziaływań. Wnioski przedstawia na posiedzeniach  rady pedagogicznej. 

4. Podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 

5. Udziela porad, wspiera rodziców uczniów sprawiających trudności wychowawcze. 

6. Podejmuje działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  

7. Uczestniczy w pracach zespołów tworzonych z nauczycieli i innych specjalistów, którego celem jest analiza poziomu wiadomości, 

umiejętności i funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak również ucznia, co do 

którego stwierdzono na podstawie działań pedagogicznych potrzebę objęcia pomocą psychologiczną.  

8. Współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form 

pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. 
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IX. Organy, instytucje i organizacje wspierające szkołę 

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 

Szanując prawo rodziców do wychowania swojego dziecka, Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich wspomaga poprzez: 

• spotkania z rodzicami w formie: 

            - zebrań z wychowawcą co najmniej dwa razy w semestrze, 

            - indywidualnych konsultacji z nauczycielami, 

• kontakty telefoniczne, listowne oraz osobiste, 

• respektowanie oczekiwań rodziców w zakresie wychowania moralnego i religijnego ich dziecka. 

Rodzice mają również wpływ na życie szkoły poprzez: 

• wybór Trójek Klasowych, Rady Rodziców, 

•  opiniowanie Programu Wychowawczego, Profilaktycznego  i Statutu, 

• uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

• zgłaszanie do organów szkoły wniosków i uwag dotyczących pracy wychowawczej i dydaktycznej, 

•  pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, 

Szkoła proponuje rodzicom: 

• uczestnictwo w spotkaniach (warsztatach, prelekcjach) z pedagogiem szkolnym, pracownikami poradni pedagogiczno- psychologicznej                

i innymi zaproszonymi gośćmi, 

•  uczestnictwo w uroczystościach klasowych, szkolnych lub ich inicjowanie i organizowanie, 

• korzystanie z księgozbioru biblioteki szkolnej, 

•  pomoc materialną i finansową (rodzinom ubogim), 
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• pomoc pedagogiczną, terapeutyczną, 

• współdziałanie w kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły, rodziny, 

• w budzeniu wzajemnego zaufania, 

•  pomoc w zakresie przeciwdziałania patologiom XXI wieku (alkoholizmowi, narkomanii itp). 

 

Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym i środowiskiem lokalnym 

1. Zapewnienie przez samorząd lokalny warunków materialnych i finansowych do realizacji ustawowych i statutowych zadań wychowawczych 

szkoły. 

2. Zapoznanie z działalnością samorządu terytorialnego poprzez wyjścia uczniów do placówek samorządowych. 

3. Zapraszanie przedstawicieli instytucji i organizacji samorządowych na posiedzenia rad pedagogicznych, zebrania z rodzicami, uroczystości 

szkolne. 

4. Tworzenie lokalnych więzi społecznych poprzez podejmowanie wspólnych akcji, przedsięwzięć i innych działań wychowawczych. 

5. Organizowanie wspólnie z odpowiednimi instytucjami samorządowymi działań profilaktycznych, reedukacyjnych.  

6. Współdziałanie w realizacji edukacji obywatelskiej, popularyzacji idei samorządności (prelekcje, sesje, wycieczki, uroczystości). 

 

Zasady współpracy wychowawczej z Samorządem Uczniowskim 

Samorząd Uczniowski wspiera rozwój intelektualny, moralny, społeczny i kulturalny uczniów. W związku z tym: 

• organizuje na terenie szkoły konkursy, spotkania naukowe, 

• uwrażliwia na problemy społeczne poprzez: 

           - udział w akcjach charytatywnych, 

•  uczy zasad demokracji i samorządności poprzez: 
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            - wybory do samorządu klasowego i szkolnego, 

            - tworzenie regulaminu i demokratycznych procedur funkcjonowania samorządu, 

• umożliwia uczniom udział w kształtowaniu programu szkoły i w rozwiązywaniu problemów społeczności szkolnej; uczy 

odpowiedzialności za szkolę, jej atmosferę, opinię w środowisku, 

• opiniuje Program Wychowawczy, Profilaktyczny i Statut, 

• buduje poczucie wspólnoty ze środowiskiem rówieśniczym, szkolnym, lokalnym, promuje własną szkołę poprzez: 

            - współpracę z innymi szkołami w rejonie, 

            - kontakty z instytucjami i organizacjami lokalnymi, 

            - współtworzenie tradycji i rytuału szkoły, 

• kształtuje umiejętność właściwej komunikacji, rozwiązywania sporów, negocjacji, prezentacji i obrony swojego stanowiska w duchu 

tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka dzięki stworzonym kanałom przepływu informacji, procedurom postępowania w sytuacjach 

konfliktowych, 

•  stwarza możliwość działania w zespole, brania odpowiedzialności za siebie i innych poprzez organizowanie różnych imprez                             

i uroczystości, działalność regulaminową, 

• przygotowuje do uczestnictwa w życiu publicznym: 

            - udział uczniów w pracach sekcji samorządu i w życiu szkoły, 

            - angażowanie uczniów w problemy najbliższego środowiska, 

• stwarza możliwość kulturalnego i zorganizowanego spędzania wolnego czasu wspólnie z rówieśnikami: 

            - organizowanie dyskotek, zabaw, rajdów, wycieczek, 

• przygotowuje do uczestnictwa w życiu kulturalnym, kształtuje poczucie dumy z własnych dokonań, promuje szkolne talenty: 

            - wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy, 
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            - wystawy prac uczniów, 

           - konkursy literackie, plastyczne, teatralne na terenie szkoły, 

           - nagradzanie laureatów konkursów, uczniów wyróżniających się w danej dziedzinie, 

           - prezentacja działalności samorządów klasowych i samorządu szkolnego na terenie szkoły i w środowisku, 

• organizuje imprezy wynikające z kalendarza szkolnego, a także tworzy nowe zwyczaje i tradycje; walentynki, dzień chłopaka.  

 

X. Ewaluacja Programu Wychowawczego  

Ostatni etap pracy nad szkolnym programem wychowawczym to etap ewaluacji. Pierwsze poprawki dokonane będą po roku pracy, następne 

według potrzeb. W ewaluacji zostaną uwzględnione opinie uczniów, rodziców, nauczycieli. 

Zastosowane sposoby ewaluacji: 

− ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, 

− wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych, 

− opinie samorządu przekazane ustnie lub pisemnie. 

 


