
 

PROGRAM WYCHOWAWCZY  

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNICY 

„WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ” 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Program wychowawczy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzeźnicy jest dokumentem 

pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi 

wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do dyrekcji szkoły, wychowawców klas, nauczycieli 

przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły, oraz organizacji 

i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich 

oczekiwań dydaktyczno - wychowawczych. 

 

Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań 

wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły. 

ZADANIE GŁÓWNE (MISJA) SZKOŁY 

Głównym zadaniem szkoły, czyli jej misją jest przygotowanie uczniów do samodzielnego 

podejmowania zadań, wykazujących postawę twórczą, oraz wyposażenie uczniów w wiadomości, 

umiejętności i postawy, które pozwolą im na kontynuację edukacji w gimnazjum. 

Misją naszej szkoły jest wyposażenie absolwenta w taki zasób wiedzy i umiejętności, który pozwoli 

mu na kontynuację nauki w gimnazjum oraz twórcze, satysfakcjonujące życie w społeczeństwie i 

zjednoczonej Europie. W swojej działalności dydaktyczno–wychowawczej i opiekuńczej kierujemy 

się dobrem ucznia i jego indywidualnymi potrzebami (również specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi). Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na wartościach ogólnie przyjętych i 

akceptowanych przez wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców: Miłość, Wolność i Mądrość. 

Nasze atuty to: kompetencja, rzetelność, zaangażowanie oraz szacunek dla osobistego rozwoju 

każdego dziecka. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia różnych ról 

społecznych i zawodowych. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości i 

bezpieczeństwa, wyzwalamy aktywność twórczą. 

Wierzymy, że dzięki przyjaznej atmosferze nauki, pracy, opieki i zabawy każdy uczeń osiągnie 

sukces na miarę swoich możliwości. 

CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 

 Wszechstronny rozwój osobowości ucznia uwzględniając jego potrzeby emocjonalne, 

edukacyjne i zdrowotne 

 Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie 

 Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectwa szkoły podstawowej 

 Wspieranie rodziny 

 Rozwijanie zainteresowań kulturalno-artystycznych uczniów 

 Wpajanie zasad tolerancji, sprawiedliwości i godności 



 Otwarcie na drugiego człowieka: potrafi słuchać, rozmawiać, rozumie innych, ale potrafi 

być asertywny 

 Propagowanie zasad kultury życia w grupie i społeczeństwie 

 Wyrabianie poczucia przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz 

społeczności szkolnej i lokalnej (np. samorządność uczniów) 

 Rozwijanie postawy patriotycznej 

 Propagowanie bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach 

 Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła w sytuacjach codziennych. 

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY 

Absolwent: 

 Umie wyeksponować swoje dobre mocne strony i ma świadomość swoich braków 

 Potrafi adaptować się do wymogów swojej szkoły 

 Jest asertywny 

 Przestrzega zasad dobrych obyczajów i kultury 

 Ma poczucie przynależności grupowej, regionalnej, narodowej 

 Jest tolerancyjny i wrażliwy na problemy innych 

 Posiada podstawową wiedzę praktyczną i teoretyczną 

 Opanował w stopniu podstawowym co najmniej jeden język obcy 

 Przejawia postawy i właściwe zachowania ekologiczne i prozdrowotne 

 Przestrzega przepisów komunikacyjnych 

 Przygotowany do następnego etapu kształcenia: 

potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności, potrafi współdziałać w zespole, potrafi 

posługiwać się komputerem, posługuje się językiem angielskim i niemieckim w stopniu 

komunikatywnym, zna swoje prawa i obowiązki.

Samodzielny i zaradny: 

umie zachować się w różnych sytuacjach życiowych, potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy, 

potrafi wyrażać siebie poprzez formy plastyczne, teatralne, muzyczne i ruchowe. 

Odpowiedzialny i obowiązkowy: 

dąży do osiągania sukcesu (pracuje systematycznie), sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu 

zadań, zna swoje mocne i słabe strony, nad którymi potrafi pracować. 

Kulturalny i taktowny: 

zna i stosuje zasady dobrego zachowania, umie kulturalnie i komunikatywnie porozumiewać się z 

innymi, dba o kulturę słowa. 

Tolerancyjny i wrażliwy: 

szanuje innych ludzi bez względu na ich poglądy, status majątkowy, wyznanie, narodowość, stan 

zdrowia itp., akceptuje osoby niepełnosprawne i dąży do integracji, szanuje innych uczniów i 

wszystkich pracowników szkoły, jest wrażliwy na krzywdę ludzką (bierze udział w akcjach 

charytatywnych), pomaga słabszym i młodszym kolegom.  

Odpowiedzialny za swoje zdrowie i stan środowiska: 

prowadzi zdrowy styl życia (odpowiednio się odżywia, uprawia sport, dba o higienę i zdrowie), 

posiada kartę rowerową, troszczy się o środowisko naturalne (bierze udział w akcjach 

ekologicznych). 

 

Wychowanie jest procesem prowadzenia dziecka do pełni osobowego rozwoju poprzez: 

kształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój, 

poznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy miłości i życzliwości dla ludzi, 

uświadamianie, stawianie sobie i realizowanie celów życiowych. 



 

ZADANIA SZKOŁY I FORMY ICH REALIZACJI 

CELE ZADANIA  FORMY REALIZACJI 

Wszechstronny 

rozwój 

osobowości 

ucznia i 

wychowanka 

Opieka wychowawcza nad 

psychofizycznym rozwojem 

dziecka. 

 

 Udział w różnych formach imprez 

klasowych i szkolnych 

 Współpraca z pielęgniarką szkolną, 

ZOZ, SANEPiD 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno 

-Pedagogiczną 

 Współpraca z rodzicami 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

 Rozmowy indywidualne z wychowawcą 

(w razie potrzeb) 

Wspieranie dzieci z rodzin 

środowiskowo zaniedbanych 

 Rozmowy indywidualne z rodzicami 

 Organizowanie pomocy finansowej  

i materialnej 

 Współpraca z opieką społeczną 

 Organizacja bezpłatnego dożywiania 

 Rozwijanie empatyczności wśród 

uczniów 

Stwarzanie warunków do 

rozwoju ucznia zdolnego 

 Indywidualizacja pracy na lekcji i zadań 

domowych 

 Przygotowanie do udziału  

w konkursach na różnych szczeblach 

 Wzmacnianie działań w celu rozwoju 

indywidualnych zdolności, umiejętności 

i  kreatywności 

 Organizacja zajęć dodatkowych dla 

ucznia zdolnego 

 Współpraca z instytucjami  

i organizacjami wspierającymi rozwój 

zdolności i zainteresowań 

Przygotowanie 

do życia i 

aktywnego 

udziału w 

grupie i 

społeczeństwie 

Przygotowanie ucznia do 

samodzielnego pełnienia ról 

społecznych 

 działalność Samorządu Szkolnego 

 i Samorządów Klasowych 

 spotkania z ciekawymi ludźmi 

 wycieczki, organizacja imprez 

klasowych i szkolnych 

Koordynowanie oddziaływań 

wychowawczych domu, szkoły 

i środowiska rówieśniczego 

 Organizacja imprez klasowych 

 i szkolnych 

 Wycieczki integracyjne i przedmiotowe 

(m.in. do miejscowych zakładów pracy) 

 Zajęcia otwarte 

 Organizacja i udział w imprezach 

sportowych i zawodach szkolnych 

 Organizacja pomocy koleżeńskiej 



 Zebrania z rodzicami i konsultacje 

indywidualne 

 Imprezy środowiskowe 

 Współpraca z rodzicami 

            w organizowaniu życia szkoły 

Zapoznanie uczniów z historią 

regionu i kształtowanie postaw 

patriotycznych 

 Wycieczki edukacyjne 

 Udział w imprezach okolicznościowych 

i apelach szkolnych 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi regionu 

 Uroczyste obchodzenie świąt, tradycji i 

zwyczajów narodowych 

Kształtowanie właściwych 

postaw wobec współczesnych 

zagrożeń świata 

 Wskazywanie ujemnych skutków 

nałogów - papierosy, alkohol, narkotyki, 

dopalacze 

 Asertywność w przypadku ryzykownych 

zachowań w cyberprzestrzeni, 

propagowanie zasady „Myślę więc nie 

ślę” 

 Organizowanie spotkań 

profilaktycznych dla uczniów i 

rodziców 

 Uczestnictwo w programach 

profilaktycznych; spotkaniach z 

pedagogiem 

 Informowania o skutkach prawnych 

związanych z naruszeniem przepisów 

ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii 

oraz naruszeniu innych przepisów 

prawnych dotyczących m.in. 

zachowania w sieci 

 Przypominanie ważnych dla każdego 

dziecka numerów telefonów m.in. do 

Rzecznika Praw Dziecka, telefon 

zaufania i inne 

 Gazetka z informacjami o osobach i 

instytucjach pomagających dzieciom i 

rodzinie w trudnych sytuacjach 

życiowych 

 Kształtowanie właściwego zachowania 

podczas zagrożeń wynikających ze 

świata przyrody 

 Prelekcje, pogadanki, prezentacje 

 i spotkania dotyczące propagowania 

zdrowego stylu życia - szkodliwy 

wpływ używek na zdrowie 

  Porządkowanie terenu wokół szkoły  

i najbliższej okolicy w związku z akcją 

"Sprzątanie Świata" 



Zapewnienie 

uczniom 

możliwości 

zdobycia 

wiedzy i 

umiejętności 

niezbędnych do 

uzyskania 

świadectwa 

szkoły 

podstawowej 

Stwarzanie możliwości 

eksponowania swojej wiedzy, 

zdolności, umiejętności i 

zainteresowań 

 Świadomy i aktywny udział w pracach 

Samorządu Uczniowskiego 

 Udział w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych i olimpiadach 

 Zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, 

korekcyjno-wyrównawcze 

 Indywidualizacja pracy szkolnej  

i domowej 

 Prezentacja umiejętności i zdolności w 

trakcie uroczystości szkolnych oraz na 

imprezach środowiskowych 

Zapoznanie ze Statutem 

Placówki 

 Ankiety 

 Gazetki ścienne 

 Apele szkolne 

 Godziny wychowawcze 

Stwarzanie sytuacji 

wychowawczych do 

przejawiania postaw 

asertywnych 

 Godziny wychowawcze ze szczególnym 

naciskiem na zagrożenia współczesnego 

świata (narkomania, cyberprzemoc, 

alkoholizm, palenie tytoniu) 

 Drama i scenki rodzajowe 

 Burza mózgów 

 Dyskusje w grupie rówieśniczej 

 Zajęcia z pedagogiem szkolnym 

 Umiejętne nawiązywanie dialogu 

Wdrażanie zasad savoir- vivre  Imprezy klasowe 

 Wycieczki, biwaki 

 Warsztaty, ćwiczenia 

 Nacisk na stosowanie zasad dobrego 

zachowania w każdej sytuacji, w ramach 

wszystkich zajęć szkolnych   i 

pozalekcyjnych 

Kształtowanie postaw 

tolerancji i wrażliwości 

społecznej 

 W ramach lekcji religii 

 Godziny wychowawcze 

 Utrwalanie zasad życia w grupie 

rówieśniczej (koleżeńskość, udzielanie 

pomocy, uprzejmość, uczciwość, 

poszanowanie godności) 

 Zajęcia na temat ważnych wartości 

etycznych (równe prawa niezależne od 

statusu materialnego, cudza własność, 

prawdomówność, pomoc 

potrzebującym, przyjaźń itp. 

 Tolerancja wobec osób 

niepełnosprawnych, innych 

narodowości, innego wyznania 

 Rozwijanie poczucia solidarności - 



pomagamy sobie nawzajem 

Realizacja programów 

nauczania 

 Zajęcia lekcyjne 

 Wycieczki 

 Zastosowanie ciekawych, różnorodnych 

metod aktywizująco-motywujących 

 Udział w imprezach kulturalnych 

Stworzenie warunków do 

nauki języków obcych 

 Nauka języka niemieckiego i 

angielskiego od przedszkola 

 Kształtowanie poczucia przynależności 

do społeczności europejskiej 

 Wykorzystanie multimediów w nauce 

języka angielskiego i niemieckiego 

 Prezentacja umiejętności językowych na 

różnych imprezach szkolnych i 

okolicznościowych 

 Stosowanie metod aktywizujących 

 Gazetki tematyczne propagujące języki 

obce 

 Prezentacja projektów uczniów   

Kształtowanie postaw 

ekologicznych i 

prozdrowotnych 

 Udział w akcjach ekologicznych, 

konkursach 

 Kształtowanie właściwego stosunku do 

przyrody ojczystej 

 Ochrona środowiska, poszanowanie 

roślin, propagowanie zasad ekologii 

 Humanitarny stosunek do zwierząt 

 Akcja Sprzątania Świata, Dzień Ziemi 

 Wystawy prac plastycznych o tematyce 

ekologicznej , wycieczki krajoznawcze i 

przyrodnicze 

 Spotkania z pielęgniarką szkolną  

(badania bilansowe, przeglądy czystości, 

fluoryzacja, pogadanki na temat higieny 

osobistej ) 

 Uświadomienie konieczności dbania o 

własne ciało, zdrowie, sprawność 

fizyczną i umysłową oraz kontrolowania 

stanu zdrowia i stosowania się do 

zaleceń lekarzy 

 Kształtowanie nawyków zdrowego, 

aktywnego trybu życia i wypoczynku 

 Udział w imprezach sportowych (Bieg 

Rudnicki, Saper, Marsz 

Sprawnościowo-Obronny) 

 Wskazywanie ujemnych skutków 

nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki) 

 Kształtowanie nawyku właściwego 

odbioru i wykorzystywania komputera, 



Internetu, multimediów 

 Promowanie właściwej diety – 

Wiosenna i Jesienna Kawiarenka 

 Rozwijanie umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach 

Wychowanie komunikacyjne  Spotkania z policjantem 

 Karta Rowerowa 

 Wycieczki piesze i rowerowe 

 Zajęcia w ramach wychowania 

komunikacyjnego 

 Tablice informacyjne 

 Plakaty 

 Gazetki ścienne 

 Propagowanie zasad bezpieczeństwa w 

szkole i poza nią 

TRADYCJE I OBYCZAJE PLACÓWKI 

 Pasowanie Pierwszoklasistów na uczniów szkoły 

 Mikołaj w placówce 

 Spotkanie Wigilijne 

 Zabawa Karnawałowa 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Dzień Kobiet 

 Pierwszy Dzień Wiosny 

 Dzień Matki połączony z otwarciem Galerii Najlepszych Uczniów 

 Dzień Dziecka 

 Pożegnanie absolwentów 

 Organizacja Gminnych Konkursów (Językowy, Matematyczny) 

 Organizacja Imprez Sportowych (Saper, Marsz Sprawnościowo-Obronny) 

 Dożynki Gminne 

EWALUACJA PROGRAMU 

Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według 

potrzeb - ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie 

każdego roku szkolnego. 

Formy ewaluacji: 

 Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań; 

 Ankieta skierowana do rodziców dotycząca ich oczekiwań dydaktyczno - 

wychowawczych wobec szkoły. 

Oddziaływania profilaktyczno - naprawcze sformułowane na podstawie przeprowadzonej 

ewaluacji, ujęte będą w planie wychowawczym placówki, opracowanym na kolejny rok 

szkolny. 
  
 

Brzeźnica 8.09.2015r.        



 


