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PROGRAM	WYCHOWAWCZY	SZKOŁYPODSTAWOWEJ	

im.	ŚWIĘTOKRZYSKICH	PARTYZANTÓW	ARMII	KRAJOWEJ	

W	WIELKIEJ	WSI.	

	 	

	

W	wychowaniu	chodzi	właśnie	o	to,	ażeby	człowiek	stawał	się	coraz	bardziej	

człowiekiem	‐	o	to,	ażeby	bardziej	był,	a	nie	–	tylko	więcej	miał,		

aby	więc	poprzez	wszystko,	co	ma,	co	posiada,	umiał	bardziej	i	pełniej	być	

człowiekiem,	to	znaczy,	ażeby	również	umiał	bardziej	być	nie	tylko	z	drugim,	

ale	i	dla	drugich.		

Jan	Paweł	II		

	

Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli. Został on oparty na wizji i 

KRT). misji szkoły. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły I Kodeksem Równego Traktowania (

		Podstawą	prawną	niniejszego	programu	są	Rozporządzenia	Ministra	Edukacji	Narodowej z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno‐pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)	

 

WSTĘP	

W	szkole	uczniowie	zdobywają	wiedzę,	umiejętności,	kształtują	postawy	do	

naturalnej	w	tym	wieku	aktywności	poznawania	świata	w	jego	jedności	izłożoności,	

wyrażania	własnych	myśli	i	przeżyć,	rozbudzają	ciekawość	poznawczą,	oraz	motywację	

do	dalszej	edukacji,	aby	w	ten	sposób	lepiej	przygotować	się	do	pracy	w	warunkach	

współczesnego	świata.		

Droga	do	mądrości	wiedzie	przez:		

‐	prawdę	‐	to,	że	chcemy	być	mądrzy		

	‐	odpowiedzialność	‐	to,	że	robimy	co	powinniśmy	

h		‐	dobroć	‐	to,	że	szanujemy	i	wspomagamy	innyc

‐	uczciwość	‐	to,	że	jesteśmy	szczerzy	i	otwarci		



str.	2	
 

 

‐	solidność	‐	to,	że	uparcie	zmagamy	się	z	trudnościam

ęcej		

i		

‐	nadzieję	‐	to,	że	pragniemy	wiedzieć	i	umieć	wi

‐	piękno	‐	to,	że	mamy	powody	do	zadowolenia		

	

Droga	 i	są:	ta	realizuje	główne	cele	wychowania	jakim

1. Wszechstronny	rozwój	osobowości	uczniów.	

2. Postrzeganie	ucznia	w	kategoriach	jego	podmiotowości,	godności,	wolności,	

niepowtarzalności,	konkretnych	praw	i	obowiązków.	

3. Wspomaganie	rozwoju	osobowego	ucznia	we	wszystkich	wymiarach:	

intelektualnym,	psychicznym,	fizycznym,	społecznym,	zdrowotnym,	estetycznym,	

moralnym	i	duchowym.	

4. Wyzwalanie	chęci	podążania	dalej,	rozwijania	w	sobie	dociekliwości	poznawczej	

ukierunkowanej	na	poszukiwanie	dobra	i	piękna	na	świecie.	

5. Rozwijanie	wrażliwości	na	dobro	i	ukazywanie	atrakcyjności	dobroci,	od	jego	

promocji	i	reklamy.	

6. Budowanie	koncepcji	swojego	życia	i	uczenie	się	realizacji	celów	poprzez	

rzetelną	pracę	i	uczciwość.	

7. Budowanie	postaw	antykorupcyjnych.	

8. Wyrabianie		 umiejętności	w	rzetelnym	rozpoznawaniu	hierarchizacji		 	

i	uwewnętrznieniu	wartości	moralnych	w	dokonywaniu	własnych	wyborów		

i	pozytywnych	doświadczeń	w	tym	zakresie	oraz	tolerancji	religijnej	i	społecznej.	

9. Budzen a	jako	dobra	wspólnego.	ie	uczuć	patriotycznych	i	szacunku	dla	państw

10. Kształcenie	świadomego	planowania	rodziny.		

	 Praca	wychowawcza	Szkoły	Podstawowej	im.	Świętokrzyskich	Partyzantów	

Armii	Krajowej	w	Wielki	Wsi	mając	na	uwadze	wytyczone	cele,	realizuje	je	

następujących	obszarach	i	płaszczyznach	współpracy		

nauczyciel	‐	uczeń	‐	rodzic	‐	środowisko	

I. Powinności	wychowawcze,	będące	wymiarem	pracy	edukacyjnej	każdego	

nauczyciela.	

II. Powinności	i	treści	wychowawcze	właściwe	dla	poszczególnych	zajęć	

edukacyjnych.	
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cechy .	

10.Odpowiednio	do	wieku	dzieci	i	młodzieży,	oraz	właściwych	im	potrzeb	edukacyjnych	

nauczyciel	jest	opiekunem,	wychowawcą,	autorytetem,	doradcą,	przewodnikiem	i	mistrzem.	
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III. Powinności	wychowawców	klasowych.	

IV. e	szkoły,	oraz	regulaminie	szkolnym.	 Wychowawcze	treści	zawarte	w	statuci

V. Kultywowanie	ceremoniału	szkolnego.	

VI. Zasady	i	formy	współdziałania	szkoły	z	rodzicami(prawnymi	opiekunami)		

w	za agresji.	kresie	nauczania,	wychowania	i	profilaktyki,	przeciwdziałania	

VII. Zasady	współpracy	wychowawczej	z	samorządami	lokalnymi.	

VIII. Zasady	funkcjonowania	i	zadania	wychowawcze	szkolnego	samorządu	

czniowskiego.		u

	

	

I.	Powinności	wychowawcze	będące	wymiarem	pracy	nauczyciela	

	

1. Współczesna	szkoła	powinna	przygotować	każdego	ucznia	jako	człowieka	do	życia	
zawodowego,	do	odnalezienia	się	na	rynku	pracy,	do	uczestnictwa	w	życiu	publicznym,	oraz	do	

odp iow edzialnego	korzystania	z	wolności.	

2. Nauczyciele	winni	dążyć	do	wszechstronnego	rozwoju	ucznia	jako	nadrzędnego	celu	
prac ey	 dukacyjnej.	

 3. Uczeń	ma	się	znajdować	w	centrum	działalności	szkoły.	

4. Edukacja	szkolna	ma	polegać	na	harmonijnej	realizacji	przez	nauczycieli	zadań	w	
zakresie;	nauczania,	kształcenia	umiejętności,	nawyków	i	wychowania,	poszanowania	praw		

i	obowiązków,	tolerancji	dla	osób	z	dysfunkcjami	rozwojowymi.	

5. Nauczyciel	i	uczeń	stają	się	rzeczywistymi	i	pierwszoplanowymi	podmiotami	
dzia lnła ości	edukacyjno	–	wychowawczej.	

 6. Szkoła	jako	instytucja	jest	niezwykle	cennym	narzędziem	realizacji	zadań.	

7. Gwarancją	dla	wszechstronnego	rozwoju	ucznia	jest	naturalna	jedność	i	równowaga	
trze 	wch ymiarów:	wiedzy,	umiejętności	i	wychowania.	

 8. Wychowanie	jest	integralną	częścią	działalności	każdego	nauczyciela.	

9. Zadaniem	nauczycieli	jest	przeciwdziałanie	przejawom	dyskryminacji	i	nietolerancji	
zgodnie	z	założeniami		Szkolnego	Kodeksu	Równego	Traktowania(KRT)ze	względu	na	

narodowość,		pochodzenie	etniczne,		kolor	skóry,	wyznanie	lub	bezwyznaniowość,	płeć,	stopień	

sprawności	(fizycznej	i	intelektualnej),		stan	zdrowia,	status	społeczny	i	ekonomiczny	i	inne	
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11.		Realizacja	programu	profilaktycznego	szkoły	ze	szczególnym	uwzględnieniem	tematyki	

ałogów	w	tym	stosowania	dopalaczy.	n

	

II.	Powinności	i	treści	wychowawcze	realizowane	na	zajęciach	edukacyjnych.	

	

Edu cka ja	polonistyczna	

a) Kształcenie	sprawności	mówienia,	słuchania,	czytania	i	pisania	w	różnych	

sytuacjach	komunikacyjnych	prywatnych	i	publicznych	

b) Rozwijanie	zainteresowania	uczniów	językiem	jako	składnikiem	dziedzictwa	

kulturowego	

c) Rozbudzanie	motywacji	czytania	i	rozwijanie	umiejętności	odbioru	dział	

literackich	i	innych	tekstów	kultury	

 d) Wprowadzanie	w	tradycję	kultury	narodowej	i	europejskiej	

 e) Uczenie	istnienia	w	kulturze,	w	jej	wymiarze	symbolicznym	i	aksjologicznym	

f) Pobudzanie	postaw	kreatywnych	ucznia	w	procesie	zdobywania	umiejętności		

i	wiedzy	

g) Integrowanie	różnych	doświadczeń	kulturowych	

	

Edu cka ja	społeczna	i	patriotyczna	

a) Budzenie	zainteresowania	uczniów	przeszłością	i	poszanowanie	prawdy	

historycznej	

 b) Wyrabianie	szacunku	i	tolerancji	dla	różnych	kultur	i	tradycji	

c) Poznawanie	podstawowych	wartości	patriotycznych	i	narodowych	

d) Kształtowanie	tożsamości	narodowej	i	europejskiej,	rozbudzanie	dumy		

z	osiągnięć	narodu	i	dorobku	cywilizacyjnego	ludzkości	

 oglądów	e) Rozwijanie	komunikacji	społecznej,	uzasadnianie	własnych	p

f) Uświadamianie	własnych	praw	i	obowiązków	wobec	innych	

g) Poznawanie	wartości	umożliwiających	zrozumienia	mechanizmów	życia	

politycznego,	gospodarczego	i	społecznego	

 	h) Rozwijanie	poczucia	więzi	z	krajem	ojczystym	i	ze	wspólnotą	lokalną

 i) Uczenie	szacunku	dla	dobra	wspólnego,	oraz	dla	własnego	państwa	

j) Rozwijanie	poczucia	odpowiedzialności	za	pokój,	ochronę	środowiska		

i	dziedzictwo	kulturowe	(regionalne,	ojczyste,	europejskie)	
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Edu cka ja	muzyczna	i	plastyczna	

zycznych	i	plastycznych	a) Rozwijanie	wyobraźni,	zainteresowań	i	zamiłowań	mu

 b) Stymulowanie	różnych	form	aktywności	artystycznej	

c) Poznanie	muzyki	i	obyczajów	własnego	regionu,	przybliżenie	dziedzictwa	

kulturowego	regionu	

 wd) Poznawanie	pieśni	historycznych	i	muzyki	narodo

 

ej	

e) Przygotowanie	do	aktywnego	udziału	w	kulturze	

f) Kształtowanie	świadomego	odbioru	sztuki,	postaw	twórczych,	oraz	właściwej	

postawy	wobec	własnej	kultury	i	tożsamości	narodowej	

g) Wykształcenie	umiejętności	oceny	artystycznego	dorobku	własnej	ojczyzny	na	tle	

okonań	europejskich,	bez	znamion	niższości	d

	

Języ nk	 owożytny‐	język	angielski	

a) Rozwijanie	kompetencji	językowych	umożliwiających	porozumiewanie	się		

i	działanie	w	języku	obcym	(środowisku	obcojęzycznym)	

b) Zrozumienie	i	szacunek	dla	innych	kultur	(tradycje,	zwyczaje	i	obyczaje	

anglosaskie	związane	np.	z	urodzinami,	świętami,	innymi	sytuacjami	życia	

codziennego)	

c) Rozwijanie	krytycznego,	logicznego	myślenia	

 d) Przygotowanie	uczniów	do	samodzielności	w	uczeniu	się	języka	angielskiego	

e) Rozwijanie	w	uczniach	postawy	ciekawości,	otwartości	i	tolerancji	wobec	innych	

kultur	

	

Edu cka ja	matematyczna	

	myślenia	a) Rozwijanie	samodzielnego,	twórczego

 b) Wyrabianie	aktywnej	postawy	ucznia	

c) Uświadamianie	znaczenia	i	przydatności	matematyki,	jej	piękna,	potęgi		

i	uniwersalizmu		

 cd) Kształtowanie	umiejętności	komunikowania	się	poprzez	pracę	w	grupa

e) Wdrażanie	do	wykorzystania	w	procesie	nauki	urządzeń	technicznych	

h	
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(komputer,	kalkulator)	

f) Rozwijanie	pamięci,	wyobraźni,	myślenia	abstrakcyjnego	i	logicznego	

rozumowania	

wg) Rozwijanie	umiejętności	opisy

Edu c

ania	w	języku	matematyki		prostych	sytuacji	

ka ja	przyrodnicza	i	ekologiczna	

a) Zainteresowanie	światem,	jego	różnorodnością,	bogactwem	i	pięknem	

b) Zdobywanie	umiejętności	obserwacji	zjawisk	przyrodniczych	i	dokonywania	ich	

opisu	

	c) Poznawanie	współzależności	człowieka	i	środowiska

 d) Wyrabianie	współodpowiedzialności	za	środowisko	

 iękno	świata	i	wartość	życia	e) Pobudzanie	wrażliwości	uczniów	na	p

f) Kształtowanie	szacunku	dla	przyrody	

g) Rozumienie	przyczyn	i	skutków	degradacji	środowiska	naturalnego	

 nym	świecie	h) Propagowanie	ekologicznego	modelu	funkcjonowania	we	współczes

i) Dbałość	o	estetykę	własnego	otoczenia	(mieszkania,	szkoły,	osiedla,	

miejscowości)	

	

Edu cka ja	techniczna	

a) Rozbudzanie	i	rozwijanie	zainteresowań	ogólnotechnicznych	

b) Uczenie	umiejętności	korzystania	z	materiałów	źródłowych,	oraz	literatury	

technicznej	

c) Rozwijanie	postaw	proekologicznych	wobec	środowiska	

d) Wykształcenie	umiejęt ności	dbania	o	własne	bezpieczeństwo	

 i	e) Kształtowanie	postaw	właściwych	dla	kulturalnego	użytkowania	drog

połowej	f) Opanowanie	właściwej	organizacji	pracy	indywidualnej	i		zes

g) Organizowanie	wielostronnej	aktywności	technicznej	ucznia	

	

Wy och wanie	fizyczne	

a) Wspomaganie	harmonijnego	rozwoju	psychofizycznego	uczniów	

 b) Rozwijanie	i	doskonalenie	sprawności	kondycyjno‐	koordynacyjnej	

c) Rozwijanie	poczucia	odpowiedzialności	za	zdrowie	własne	i	innych	

d) Opanowanie	wiadomości	i	umiejętności	umożliwiających	samodzielną	kontrolę,	

samoocenę	i	podejmowanie	działań	na	rzecz	samodoskonalenia	
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informacyjno‐komunikacyjnych.	

c) Opanowanie	umiejętności	wyszukiwania	i	wykorzystywania	informacji	z	różnych	

 
 

e) Wyposażenie	uczniów	w	zasób	umiejętności	ruchowych	umożliwiających	

ci	ruchowej	uczestnictwo	w	różnych	formach	aktywnoś

f) Kształtowanie	zachowań	prozdrowotnych	

kultury	fizycznej	i	sportu	g) Wskazywanie	pozytywnych	aspektów	

 h) Wychowywanie	kulturalnych	kibiców	

i) Budzenie	szacunku	dla	osiągnięć	Szkolnej	Reprezentacji,	ulubionych	Klubów	

Sportowych,	oraz	sportowych	osiągnięć	Polaków	

	

Rel aigi 	

a) Wychowanie	w	miłości		do	Boga	poprzez	konkretne	praktyki	życiowe:	

modlitwę,	sakramenty	święte,	szacunek	wobec	znaków	religijnych	

b) Wychowanie	w	miłości	do	człowieka	poprzez	uczenie	szacunku	dla	człowieka,	

jego	pracy,	życia,	czynienie	dobra	

c) Uczenie	współpracy	z	innymi,	odpowiedzialności	za	wspólnotę	klasową		

i	środowiskową	

d) Wychowanie	w	miłości	do	samego	siebie	poprzez	poczucie	własnej	godności,	

szacunku	dla	siebie,	rozpoznawanie	i	rozwijanie	swoich	talentów	i	zdolności,	

uczenie	pracy	nad	własnym	charakterem	

	

Edu cka ja	czytelnicza	i	medialna	

a) Utrwalanie	nawyków	kulturalnego	obcowania	z	książką	i	innymi	nośnikami	

informacji	

b) Przygotowanie	do	samodzielnego	i	świadomego	korzystania	ze	zbiorów	

bibliotecznych	i	mediów	

c) Rozwijanie	indywidualnych	zainteresowań	

	

Zaję aci 	komputerowe	

a) Wyrobienie	prawidłowych	nawyków	w	zakresie	bezpiecznego	posługiwania	się	

komputerem	i	jego	oprogramowaniem;	uświadomienie	zagrożeń	i	ograniczeń	

związanych	z	korzystaniem	z	komputera	i	Internetu.	

b) Wyuczenie	umiejętności	komunikowanie	się	za	pomocą	komputera	i	technologii	
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źródeł,	opracowywania	za	pomocą	komputera	rysunków,	motywów,	tekstów,	

animacji,	prezentacji	multimedialnych	i	danych	liczbowych.	

d) Nabycie	umiejętności	wykorzystywania	komputera	do	poszerzania	wiedzy		

i	rozwijania	zainteresowań.	

	

Wy och wanie	do	życia	w	rodzinie	

a) Ukazywanie	wartości	rodziny	w	życiu	człowieka	i	swojej	w	niej	roli	

b) Uczenie	oceny	własnych	cech	charakteru,	wyrażania	uczuć	i	dostrzegania	

wartości	istotnych	w	życiu	człowieka	

c) Przygotowanie	do	przemian	w	okresie	dojrzewania		

	

	

	

III.	Powinności	wychowawców	klas	

1. Realizacja	ciekawych,	ważnych,	dobrze	przygotowanych	programów	mających	na	

celu	wspomaganie	wszechstronnego	rozwoju	uczniów.	

2. Współpraca	z	pedagogiem	i	psychologiem,	utworzenie	Punktu	Konsultacyjnego	

PPP.		

3. Wychowawca	klasowy	to	rzeczywisty	autorytet,	doradca,	mistrz	i	przewodnik	dla	

uczniów.		

4. Autentyczność	nauczyciela	warunkiem	powodzenia	w	wychowaniu.		

5. Podejmowanie	i	rozwiązywanie	bieżących	problemów	uczniów	–	w	sposób	

nienaruszający	ich	godności	osobistej.		

6. Rozpoznawanie	i	werbalizowanie	problemów	środowisk	lokalnych,	szkolnych		

i	budow ogramów	wychowawczych.		anie	odpowiednio	do	nich	szkolnych	pr

7. Kształtowanie	więzi	nauczyciel‐	uczeń.		

8. Wzajemna	życzliwość,	zaufanie	i	stanowczość	punktem	wyjścia	pracy	

edukacyjnej	warunkiem	istnienia	prawidłowego	wychowania.	

9. Przestrzeganie	założeń		Szkolnego	Kodeksu	Równego	Traktowania(	KRT)	

	



st

życia	szkoły.	

	 Rada	Pedagogiczna	spośród	przedstawionych	przez	nauczycieli	programów	

nauczania	oraz	podręczników,	ustala	w	drodze	uchwały,	szkolny	zestaw	programów	

nauczania	i	szkolny	zestaw	podręczników,	który	obowiązuje	przez	trzy	lata	szkolne.	
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V.	Wychowawcze	treści	zawarte	w	Statucie	i	Regulaminie	Szkoły	

1. Głównym	celem	szkoły	podstawowej	jest	dążenie	do	najpełniejszego	rozwoju	

osobowości	uczniów	i	pracowników	szkoły	czynnie	zaangażowanych	w	życie	społeczne	

szkoły,	otwartych	intelektualnie,	zdolnych	doskonalić	siebie	i	otoczenie.		

2. Swoim	oddziaływaniem	wychowawczym	szkoła	stara	się	wpłynąć	na	

wykształcenie	następujących	cech:	

	 lnych,	‐	rozwijanie	tradycji	patriotycznych	i	regiona

‐	życzliwości	i	szacunku	wobec	innych	osób,		

h,	‐	akceptacji	ogólnie	przyjętych	norm	etycznyc

‐	poszanowanie	pracy	własnej	i	innych	osób,		

‐	umiejętność	obiektywnej	oceny	rzeczywistości	społecznej,		

‐	rzetelność	i	sumienność	w	wykonywaniu	swoich	obowiązków,		

	‐	tolerancji	religijnej	i	społecznej,	narodowościowej,	etnicznej,		kolor	skóry,	płeć,

nej	i	intelektualnej),		stan	zdrowia,	status	społeczny	i		stopień	prawności	(fizycz

ekonomiczny	i	inne	cechy.	

oralnej,	‐	odpowiedzialności	cywilnej	i	etyczno	–	m

‐	umiejętności	korzystania	z	dóbr	kultury.	

3. Szkoła		ma	obowiązek	ochrony	uczniów	przed	niepożądanymi	treściami	

zawartymi	w	Internecie,		które	mogą	stanowić	zagrożenie	dla	prawidłowego	rozwoju	

psychicznego	dzieci.	

4. Dyrektor	szkoły	dbając	o	zapewnienie	ciągłości	i	skuteczności	pracy	

wychowawczej	powierza	oddział	jednemu	wychowawcy	uczącemu	w	tej	klasie	(jeden	

wychowawca	w	nauczaniu	zintegrowanym	klasy	0‐III	szkoły	podstawowej,	jeden	

wychowawca	w	klasach	IV‐VI).		

5. Rada	Pedagogiczna	dba	o	poziom	wychowawczy	i	naukowy	szkoły,	omawia		

i	opracowuje	ważniejsze	sprawy	wychowawcze	i	dydaktyczne	związane	z	całokształtem	
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niepowodzeniami	i	dysfunkcjami	rozwojowymi.		

Zadania	wychowawcze	stawiane	przed	uczniami	do	realizacji	powinny	być	dostosowane	

 

6. Do	kompetencji	Rady	Rodziców	należy:	

zaopiniowanie	w	porozumieniu	z	Radą	Pedagogiczną:		

- programu	wychowawczego	szkoły	obejmującego	wszystkie	treści	

i	działania	o	charakterze	wychowawczym	skierowane	do	uczniów,	

realizowanego	przez	nauczycieli,	

- programu	profilaktyki	dostosowanego	do	potrzeb	rozwojowych	

uczniów	oraz	potrzeb	danego	środowiska,	obejmującego	wszystkie	treści		

i	działania	o	charakterze	profilaktycznym,	skierowane	do	uczniów,	

nauczycieli	i	rodziców,	

b) opiniowanie	programu	i	harmonogramu	poprawy	efektywności	

kształcenia	lub	wychowania	szkoły,	

c) opiniowanie	projektu	planu	finansowego	składanego	przez	dyrektora	

szkoły.	

	 Rada	Rodziców	uczestniczy	w	realizacji	zadań	wychowania	oraz	zadań	

opiekuńczych	szkoły.	Rodzice	i	nauczyciele	współpracują	ze	sobą	w	sprawach	

wychowania	i	kształcenia	dzieci.		

Szkoła	organizuje	spotkania	z	rodzicami	na	tematy	wychowawcze	raz	w	miesiącu.	

7. Nauczyciele	prowadzą	pracę	dydaktyczno‐wychowawczą	i	opiekuńczą	oraz	

odpowiedzialni	są	za	jakość	i	wyniki	tej	pracy,	bezpieczeństwo	powierzonych	opiece	

uczniów.	Szkoła	powołuje	Komisje	do	Spraw	Bezpieczeństwa	składającą	się	z	

nauczycieli,	której	zadaniem	jest	ocena	stanu	bezpieczeństwa	w	budynku	szkoły.	

Nauczyciele	realizują	program	wychowawczy	szkoły	oraz	program	profilaktyczny	

uchwalony	przez	Radę	Pedagogiczną.		Nauczyciele	realizują	wybrany	program	

nauczania	w	oparciu	o	podręczniki,	które	zatwierdza	Rada	Pedagogiczna.	Nauczyciele	

mają	w	realizacji	programu	prawo	do	swobody	stosowania	takich,	metod	nauczania		

i	wychowania	oraz	pomocy	naukowych,	jakie	uważa	się	za	najwłaściwsze	spośród	

uznanych	i	zatwierdzonych	przez	MEN.		

8. Wychowawcy	współdziałają	z	nauczycielami	uczącymi	w	jego	klasie	w	ramach	

Klasowych	Zespołów	Nauczycieli	(	KZN	),	uwzględniając	ich	działanie	wychowawcze	

wobec	ogółu	uczniów,	a	także	wobec	tych,	którzy	potrzebują	indywidualnej	opieki	

zarówno	uczniów	szczególnie	uzdolnionych	jak	iz	różnymi	trudnościami,	



str.	11	
 

 

do	wieku	uczniów,	możliwości	rozwojowych,	ich	potrzeb	oraz	warunków	

środowiskowych.	

9. Dyrektor	szkoły	podejmuje	działania	organizacyjne	umożliwiające	obrót	

używanymi	podręcznikami	na	terenie	szkoły.	

	

	

	

	

	

	

V.	Kultywowanie	ceremoniału	szkolnego.	

1. Szkoła	Podstawowa	w	Wielkiej	Wsi	nosi	imię	Świętokrzyskich	Partyzantów	Armii	

Krajowej.	Uczniowie	znają	i	wykonują	hymn	państwowy	i	szkolny.	Sztandar	szkoły	wraz	

iach	szkolnych	i	środowiskowych:		z	reprezentacją	szkoły	bierze	udział	w	uroczystośc

	 ‐	rozpoczęcie	i	zakończenie	roku	szkolnego	

zenie	tarcz	szkolnych		 ‐	ślubowanie	klasy	pierwszej	i	wręc

	 ‐	ślubowanie	absolwentów	szkoły		

	 ‐	rocznica	nadania	szkole	imienia	‐	14.	VI	

	 ‐	uroczyste	spotkania	na	Wykusie	i	w	Wąchocku,	przy	Kapliczce	Św.	Jacka	

	21	stycznia,	3	maja,		 ‐	uczestnictwo	we	mszy	św.	w	intencji	Ojczyzny:	11	listopada,

	 ‐	inne	okolicznościowe	uroczystości	lokalne	i	środowiskowe.	

owań	Ponury‐		2. Spotkania	z	żołnierzami	Świętokrzyskich	Zgrup

zyjaciółmi	z	USA:	Nurt	i	ich	przyjaciół	oraz	naszymi	pr

	 ‐	wspólne	ogniska	i	zabawy,		

sie,			 ‐	wrześniowe	spotkania	na	Wyku

	 ‐	Partyzancka	Droga	Krzyżowa,		

ka,	okres	wiosenny,	czerwiec),			 ‐	rajdy	i	złazy	(początek	września	i	październi

tkiem,		 ‐	wigilijne	spotkania	–	łamanie	się	opła

	 ‐	wielkanocne	–	dzielenie	się	jajkiem,		

	 ‐	konkursy	wiedzy	o	AK	–	historyczny	i	plastyczny,		

	 ‐	apele	i	akademie	szkolne,	środowiskowe	–	prezentacja	wierszy	i	pieśni		
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o	tematyce	partyzanckiej,		

	 ‐	kronika	szkoły	jako	dokument	naszej	pracy.		

3. Miejsca	pamięci	narodowej	–	Wykus	–	Wąchock	–	Michniów	ciekawą	lekcją	

rzeszłości.		p

	

	

	

VI.	Zasady	i	formy	współdziałania	z	rodzicami	(prawnymi	opiekunami)		

w	zakresie	nauczania,	wychowania	i	profilaktyki.	

	

1. Zapewnienie	rodzicom	(opiekunom)	współdecydowania	o	zasadach	

funkcjonowania	szkoły,	oraz	do	oceny	pracy	szkoły	i	nauczyciela.		

2. Sprawowanie	nadzoru	nad	szkołą	przez	społeczność	rodzicielską	i	lokalną.		

	 ‐	prawo	do	wyrażania	przez	rodziców	wniosków	i	opinii	dotyczących	wszystkich	

spraw	szkoły	(z	możliwością	przekazywania	ich	władzom	zwierzchnim).		

	 ‐	świadome,	intencjonalne,	kształtowanie	przez	rodziców	bieżącej	rzeczywistości	

szkolnej	zarówno	materialnej	jak	i	pedagogicznej,		

	 ‐	dążenie	do	aktywnego,	partnerskiego	współuczestniczenia	w	jej	procesie	

dydakt j	pracy.		yczno‐wychowawczym	i	organizacyjnym,	do	kontroli	i	oceny	je

3. Pełnienie	roli	współgospodarza	szkoły	‐	sprzyjać	temu	winno:	

			 ‐	ustalenie	trybu	wydawania	przez	rodziców	ocen	związanych	z	pracą	szkoły,

	 ‐	opinie	winny	być	w	formie	pisemnej	dołączone	do	oficjalnych	dokumentów	

szkoły,		

	 ‐	zlecenie	konkretnych	usług	szkole	i	dbanie	by	były	one	należycie	wykonane,		

	 ‐	opiniowanie	ogólnoszkolnych	decyzji	z	możliwością	protestowania	przeciwko	

niewłaściwemu	sposobowi	uczenia,	wychowania	i	opieki	oraz	zabiegania	o	zmianę	

stniejąi cej	sytuacji,		

	 ‐	głębsze	wnikanie	w	problemy	szkoły,	współdziałanie	z	dyrektorem	szkoły,	radą	

pedagogiczną	oraz	organizacjami	związkowymi	funkcjonującymi	na	terenie	szkoły,		

	 ‐	wspólne	przygotowanie	i	przeprowadzenie	tak	na	szczeblu	ogólnoszkolnym	jak	

i	klasowym	analizy	sytuacji	wychowawczej,	wzajemnym	poszukiwaniu	dróg	i	poprawy	

wyników	nauczania	oraz	zachowania	dzieci	i	młodzieży,	organizowanie	pomocy	w	

dożywianiu	i	opieki	socjalno‐zdrowotnej	uczniów,		
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4. Dyrektor	szkoły,	zapewni	właściwą	informację	rodzicom	sprzyjającą	

partnerskiemu	współdziałaniu	upowszechnia	wśród	nauczycieli	wiedzy	na	temat	

oczekiwań	rodziców	w	stosunku	do	nich,	oraz	wiedzy	na	temat	dzieci	ze	strony	

pedagoga.		

5. Współpraca	nauczyciela	‐	wychowawcy	z	rodzicami	to:		

	 ‐	spotkania	nauczyciela	z	rodzicami	w	grupie	oraz	kontakty	indywidualne.		

	 ‐	organizowanie	wspólnych	uroczystości	szkolnych	i	klasowych	np.:	Mikołajki,	Dzień	

Matki,	wieczornice,	ogniska,	wycieczki,	dyskoteki,	itp.	

	 ‐	wspólne	rozwiązywanie	problemów	wychowawczych	dotyczących	klasy.	

Nauczyciel	jest	albo	stroną	w	konflikcie,	albo	mediatorem.	Ważne	jest,	by	rozwiązywanie	

konfliktu	było	wygraną	obu	stron.	

	 ‐	nauczyciel	powinien	być	pośrednikiem	(łącznikiem),	który	będzie	poznawał	

	problemy	i	oczekiwania	rodziców	w	stosunku	do	tego	co	się	dzieje	w	klasie	i	szkole.	

	 ‐	pozyskiwanie	funduszu	na	rzecz	społeczności	klasowej	i	szkolnej	(wspólne	

organizowanie	kiermaszy,	wystaw	prac	artystycznych).		

	 ‐	wsłuchiwanie	się	w	głosy	i	racje	rodziców,	wzajemne	zrozumienie	współpraca	

oraz	uznanie.	Wyróżnienia	rodziców	i	nauczycieli	np.	w	postaci	nagrody	pod	nazwą:	

"Wychowawca	‐	Rodzicom",	"Rodzice	‐	Wychowawcom"	.		

	 ‐	nauczyciele	rozpoznają	środowisko	domowe	dzieci.	Opiekunowie	klas	badają	stan,		

a	co	za	tym	idzie	częściowe	pozbawienie	opieki	nad	dzieckiem,	migracji	rodziców	w	celach	

zarobkowych.	Nawiązują	pozytywne	kontakty	z	rodzicami	w	celu	zapewnienia	lepszego	

zrozumienia	przez	rodziców	roli	i	obowiązków	nauczycieli.	Rozpoznanie	przez	nauczycieli	

ożliwości	i	oczekiwań	rodziców	oraz	włączenie	ich	w	proces	realizacji	i	zadań	szkoły.	m

	

VII	Zasady	współpracy	z	samorządami	lokalnymi.	

1. Udział	przedstawiciela	środowiska	nauczycielskiego	na	sesjach	Rady	Miejskiej,	

spotkaniach	Rady	Sołeckiej.		

2. iedzeniach	Rady	Pedagogicznej.		Udział	przedstawicieli	Rady	Miejskiej	na	pos

3. 	informacyjne.	Spotkania	okolicznościowe	–

4. Współpraca	z	instytucjami:	
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‐	Poradnią	Psychologiczno‐	Pedagogiczną	

	nauczycieli	‐	ośrodkami	doskonalenia	zawodowego

‐	Urzędem	Miasta	i	Gminy	w	Wąchocku	

‐	Radą	Sołecką	Wielkiej	Wsi	i	Węglowa	

	Wielkiej	Wsi	‐	Ochotniczą	Strażą	Pożarną	w

‐	Komendą	Powiatową	Policji	

‐	Miejsko‐	Gminną	Biblioteką	Publiczną	

chocku	‐	Samorządowym	Ośrodkiem	Opieki	Zdrowotnej	w	Wą

ury	w	Wąchocku	‐	Miejsko‐	Gminnym	Ośrodkiem	Kult

‐	Komendą	Hufca	w	Starachowicach	

ach	‐	Powiatową	Stacją	Sanitarno‐	Epidemiologiczną	w	Starachowic

ańskimi	Parkami	Krajobrazowymi	‐	Świętokrzyskimi	i	Nadnidzi

‐	Nadleśnictwem	Skarżysko		

VIII.	Zasady	funkcjonowania	i	zadania	wychowawcze	szkolnego	Samorządu			

Uczniowskiego	

1. ów	szkoły.		Samorząd	zrzesza	i	reprezentuje	wszystkich	uczni

2. Jest	reprezentantem	ogółu	społeczności	szkolnej.		

3. Na	czele	samorządu	stoi	jego	przewodniczący.	W	skład	samorządu	wchodzą	

ponadt .		o	zastępca	przewodniczącego,	skarbnik	oraz	członkowie	poszczególnych	sekcji

4. Funkcję	doradczą	Samorządu	Uczniowskiego	pełni	opiekun	powołany	spośród	

członków	Rady	Pedagogicznej.	

5. Główne	zadania	Samorządu	Uczniowskiego	to:		

	 ‐	informowanie	uczniów	o	ich	prawach	i	obowiązkach	związanych	z	nauką		

w	szkole		

iów			 ‐	obrona	praw	i	godności	indywidualnych	uczniów	i	grup	uczn

	 ‐	reprezentowanie	szkoły	na	uroczystościach	poza	szkolnych		

	 ‐	dbałość	o	bezpieczeństwo	uczniów	i	porządek	na	terenie	szkoły	poprzez	
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klasowych	oraz	współpraca	z	nimi	

	 ‐	organizowanie	imprez	rozrywkowych,	zawodów	sportowych	i	innego	typu	

abaw	z na	terenie	szkoły,	

	 ‐	rozwijanie	patriotyzmu	wśród	uczniów	szkoły	poprzez	organizowanie	apeli		

	akadei mii	z	okazji	ważnych	rocznic	państwowych		

	 ‐	współpraca	z	dyrektorem	szkoły	oraz	Radą	Pedagogiczną	szkoły	poprzez	

potkania	i	próby	wspólnego	rozwiązywania	bieżących	problemów.		s

	

	

AKOŃCZENIE	Z

	

	 Dążenie	do	wszechstronnego	rozwoju	ucznia	stanowi	fundament	dla	całej	działalności	
wychowawczej.	Ważne	jest,	aby	uczniowie	budowali	koncepcję	swojego	życia	i	uczyli	się	
realizacji	przyjętych	celów		w	oparciu	o	rzetelną	pracę	i	uczciwość.	Program	wychowawczy	nie	
powinien	być	traktowany	jako	niezmienny‐	jego	przydatność	i	skuteczność	zależy	w	dużym	
stopniu	od	uaktualnienia	jego	treści,	zarówno	ze	względu	na	oczekiwania	osób,	których	on	
dotyczy,	jak	i	nowe	zjawiska	w	społeczności	szkolnej,	lokalnej,	europejskiej.	

 

 


