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PROGRAM WYCHOWAWCZY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁANACH

Program wychowawczy szkoły został opracowany zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartymi Podstawie Programowej
Kształcenia Ogólnego dla Sze�cioletnich Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
opublikowanymi w Dzienniku Ustaw Nr 14 z 23.02.1999r., poz.129.

Program opiera si� na zało�eniu, �e pierwotne i najwi�ksze prawa
wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadaj� rodzice. Szkoła wspiera
rodziców w dziedzinie wychowania. Zatem rodzice decyduj� o tym jak ma by�
wychowywane dziecko.
Uwa�amy, �e współpraca z domem rodzinnym jest warunkiem powodzenia
pracy wychowawczej.

MISJA: UCZYMY SI� NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA �YCIA

Misj� i najwa�niejszym celem wychowania w naszej szkole jest
przekazanie i kształtowanie nast�puj�cych postaw:
- dostrzeganie drugiej osoby;
- niesienie pomocy innym;
- kreowanie twórczej postawy poprzez kontakty ze sztuk�;
- poznawanie tradycji i kultury naszego regionu;
- prowadzenie higienicznego trybu �ycia;

Postawy te winny by� przyj�te przez uczniów naszej szkoły jako wa�ny
składnik ich osobowo�ci w postaci pewnych zasad, którymi b�d� si� kierowa� w
�yciu. We współpracy z rodzicami i samymi uczniami b�dziemy d��yli do tego,
aby na tych postawach budowali swoje dorosłe �ycie.

Mamy nadziej�, �e w wyniku działania naszego programu
wychowawczego bardziej zintegrujemy �rodowisko wewn�trzszkolne oraz
rodziców i nauczycieli. A spójne cele i działania spowoduj� wychowanie
naszych uczniów na dobrych ludzi, a tak�e dobrych obywateli regionu i dobrych
Polaków, gotowych do podj�cia obowi�zków wobec ojczyzny.

Wychowanie nierozerwalnie ł�czymy z wiedz� i kreowaniem
umiej�tno�ci. Nasze oddziaływania wychowawcze realizowane b�d� na
wszystkich zaj�ciach edukacyjnych  i przez wszystkich nauczycieli.



Program wychowawczy zawiera:

1. Powinno�ci wychowawcze nauczycieli.
2. Szczegółowe powinno�ci wychowawcy klasowego.
3. Szczegółowe zasady spotka� nauczycieli z rodzicami.
4. Główne cele pracy wychowawczej  wraz z celami szczegółowymi.

Powinno�ci wychowawcze nauczycieli:

1. Nauczyciel powinien zmierza� do tego by szkoła wszechstronnie wspierała
rozwój osobowy ucznia ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym,
społecznym, moralnym, estetycznym i duchowym).

2. Rozwija� w uczniach dociekliwo�� poznawcz�, ukierunkowan� na
poszukiwanie prawdy, dobra i pi�kna w �wiecie.

3. U�wiadamia� uczniom �yciowej u�yteczno�ci edukacji na danym etapie.
4. Wyrabia� w uczniach samodzielno��, otwarto�� na innych, odpowiedzialno��

za siebie i za społeczno�ci, których s� uczestnikami.
5. Uczy� szacunku dla dobra wspólnego jako postawy �ycia społecznego,

przygotowania do �ycia w rodzinie, społeczno�ci lokalnej, kształtowa�
postawy patriotyczne.

6. Przygotowa� uczniów do rozró�niania dobra i zła.
7. Kształtowa� w uczniach umiej�tno�� słuchania innych i rozumienia ich

pogl�dów.
8. Kształtowa� w uczniach umiej�tno�ci zgodnego współdziałania ze sob�,

współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.
9. �ci�le współpracowa� z rodzicami, wychowawcami klas i innymi

nauczycielami w sprawach wychowawczych dotycz�cych uczniów.
10. Udziela� uczniom pomocy w przezwyci��aniu niepowodze� szkolnych w

oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

Szczegółowe powinno�ci wychowawcy klasowego:

Obok ogólnie przyj�tych powinno�ci wychowawczych ka�dego
nauczyciela, do szczegółowych powinno�ci w tym zakresie wychowawcy
klasowego nale�y:

1. Współuczestniczy� w tworzeniu planu wychowawczego szkoły.
2. Sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w ci�gu całego etapu

edukacji.
3. Współdziała� z nauczycielami ucz�cymi w klasie i koordynowa� działania

wychowawcze wobec ogółu oraz poszczególnych uczniów.



4. Współpracowa� w sprawach wychowawczych dotycz�cych uczniów z
wszystkimi pracownikami szkoły ( dyrekcj�, bibliotek�, �wietlic�,
pracownikiem administracyjnym).

5. D��y� do wszechstronnego poznania wszystkich uczniów, otoczy�
indywidualn� opiek� ka�dego wychowanka, pozna� i ustali� z rodzicami jego
potrzeby opieku�cze i wychowawcze ( wizyty domowe).

6. Współpracowa� z rodzicami w tworzeniu i opracowywaniu pracy
wychowawczej w klasie.

7. Ustalanie tre�ci i form zaj�� tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy.

8. Podejmowa� działania na rzecz integracji klasy, a tak�e podejmowa�
działania umo�liwiaj�ce rozwi�zywanie konfliktów w zespole klasowym.

9. Pomaga� i inspirowa� uczniów do samodzielnych działa� na rzecz klasy i
szkoły ( tworzenie samorz�du klasowego, szkolnego, praca w kołach
zainteresowa�, prace na rzecz �rodowiska lokalnego).

10. Współpracowa� z policj�, s�dem dla nieletnich, szczególnie w przypadku
uczniów niedostosowanych społecznie i zagro�onych niedostosowaniem.

11. Otoczy� szczególn� opiek� uczniów maj�cych trudne warunki materialne
(wnioskowa� o pomoc materialn� dla tych uczniów w GOPS –ie –
do�ywianie, zapomogi pieni��ne, pomoc rzeczowa, wypoczynek letni).

12. Otacza� szczególn� trosk� uczniów z rodzin zast�pczych.
13. Pomaga� uczniom w przypadku niepowodze� dydaktycznych ( organizowa�

pomoc w nauce).
14. Pomaga� w rozwi�zywaniu problemów osobistych.
15. Otoczy� opiek� uczniów szczególnie uzdolnionych, udziela� pomocy w

rozwijaniu zainteresowa� i uzdolnie�.
16. Dba� o prawdziw� realizacj� obowi�zku szkolnego ( systematycznie

kontrolowa� realizacj� obowi�zku szkolnego, informowa� o absencji
uczniów rodziców, współpracowa� w tej dziedzinie z dyrektorem szkoły).

17. Udzielanie rodzicom porad wychowawczych, wspiera� ich w wychowaniu.
18. Wł�cza� rodziców w �ycie klasy poprzez wspólne organizowanie imprez

klasowych, wycieczek, rajdów.
19. Informowa� dyrektora o wszelkich zaobserwowanych przejawach patologii

społecznej w domach wychowanków.
20. Organizowa� spotkania ( indywidualne i ogólne) dla rodziców – dzieli� si� z

nimi uwagami dotycz�cymi zachowania wychowanków, wspólnie ustala�
oddziaływania wychowawcze.



Szczegółowe zasady współpracy nauczycieli z rodzicami:

Spotkania nauczycieli z rodzicami maj� charakter:
1. stały:
- w połowie wrze�nia
- w ka�dy trzeci wtorek miesi�ca od godz.16.00 – 17.00
- na koniec I semestru
- na koniec II semestru ( dla uczniów zagro�onych ocen� niedostateczn�)

2. Dora�ny ( w miar� potrzeby):
- na wniosek rodziców
- z inicjatywy nauczycieli lub dyrektora

GŁÓWNE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z CELAMI
SZCZEGÓŁOWYMI

I. KSZTAŁTOWANIE SZACUNKU DLA SIEBIE I INNYCH

Cele szczegółowe:

1. Ucze� powinien by� otwarty na potrzeby innych ludzi, poszkodowanych,
chorych i starych.

2. Ucze� potrafi wypowiada� swoje zdanie i wysłucha� opinii innych.
3. Ucze� potrafi zaprezentowa� własny punkt widzenia, uargumentowa� i

obroni� własne zdanie.
4. Ucze� potrafi wysłucha� i wzi�� pod uwag� pogl�dy innych ludzi.
5. Ucze� potrafi negocjowa� i osi�ga� porozumienie.
6. Ucze� odpowiada za swoje czyny.
7. Ucze� zna Konwencj� Praw Dziecka.

II. KSZTAŁTOWANIE POSTAW ODPOWIEDZIALNO�CI ZA
SWOJE POST�POWANIE

Cele szczegółowe:

1. Ucze� ponosi odpowiedzialno�� za mienie klasy i szkoły.



2. Ucze� zachowuje si� odpowiedzialnie w czasie zaj�� lekcyjnych, przerw i
wycieczek.

3. Ucze� zachowuje si� bezpiecznie w ruchu drogowym i �rodkach
komunikacji.

III. DOCENIANIE POSTAW POZYTYWNYCH I WSKAZYWNIE NA
NEGATYWNE W CELU ICH POPRAWY

Cele szczegółowe:

1. Ucze� potrafi zachowywa� si� w ró�nych sytuacjach.
2. Ucze� dostrze�e i oceni w utworach postawy filozoficzne i religijne,

stosunek człowieka do �wiata i własnej egzystencji.
3. Ucze� potrafi obroni� si� przed negatywnym wpływem mediów.
4. Ucze� potrafi skutecznie komunikowa� si�, wyra�a� werbalnie swoje

uczucia.
5. Ucze� agresji i przemocy ,,nie”.

IV. WDRA�ANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W �YCIU KLASY I
SPOŁECZE�STWA

Cele szczegółowe:

1. Ucze� ma poczucie przynale�no�ci do rodziny, grupy kole�e�skiej, klasy
etnicznej i narodu.

2. Ucze� czuje si� członkiem społeczno�ci lokalnej, zna tradycje, kultur�,
sztuk�.

3. Ucze� bierze udział w rozwijaniu samorz�dno�ci.
4. Ucze� czuje si� członkiem społeczno�ci szkolnej, klasowej, współtworzy
�ycie klasy, aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły.

5. Ucze� dostrzega problemy ekologiczne w najbli�szym �rodowisku.
6. Ucze� analizuje wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze regionu,

kraju i �wiata.

V. KSZTAŁTOWANIE AKTYWNEJ I TWÓRCZEJ POSTAWY
UCZNIA

Cele szczegółowe:

1. Ucze� odnajduje w kulturze rodzimej, regionalnej �ródła ekspresji
plastycznej.



2. Ucze� potrafi wyrazi� swoje widzenie �wiata poprzez swobodn� ekspresj�.
3. Ucze� korzysta z programów o�wiatowych w radiu, telewizji i internecie.
4. Ucze� poznaje poprzez własne działania rol� literatury i sztuki.

VI. WDRO�ENIE DO PROWADZENIA HIGIENICZNEGO TRYBU
�YCIA

Cele szczegółowe:

1. Ucze� przestrzega zasady higieny osobistej, higieny pracy, nauki i
wypoczynku.

2. Ucze� potrafi współ�y� ze �rodowiskiem przyrodniczym, wie jak je chroni� i
czyni to ch�tni.

3. Ucze� umie obserwowa� przyrod�, analizowa� wyniki i wyci�ga� wnioski.
4. Ucze� sam potrafi organizowa� sobie wypoczynek w czasie wolnym.
5. Ucze� rozumie zasady funkcjonowania organizmu człowieka i wybiera

zachowania prozdrowotne.


