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PROGRAM  WYCHOWAWCZY 

 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 

IM. FRYDERYKA CHOPINA 

 W JELENIEJ GÓRZE 

na lata 

2013 – 2016 

 

„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 być nie tylko z drugim, ale i dla drugiego (...)” 

                          

Jan Paweł II 
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WSTĘP 

      Program wychowawczy szkoły jest dokumentem tworzonym przez całą 

społeczność szkolną: nauczycieli, rodziców i uczniów. Jest dostosowany do potrzeb 

szkoły i środowiska, wynika ze Statutu Szkoły. W kręgu oddziaływań 

wychowawczych znajduje się Uczeń, a nadrzędnym celem tych oddziaływań jest 

wspieranie rozwoju jego osobowości. Za wszechstronny rozwój młodego człowieka 

odpowiedzialni są rodzice, szkoła i On sam. Porozumienie wszystkich stron 

zaangażowanych w ten proces jest niezbędną podstawą do realizacji programu 

wychowawczego szkoły. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są 

planowane  i modyfikowane zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami uczniów. 

Zmiany są analizowane, a konstruktywne wnioski z tych analiz uwzględniane w 

kolejnych latach. 

 Program wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po 

wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców,  oparty na wizji i 

misji szkoły.  

 

Podstawa prawna 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi 

zmianami. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkoły. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego               

w poszczególnych typach szkoły. 

 Statut Szkoły. 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

 Konwencja Praw Dziecka. 

 Koncepcja Pracy Szkoły. 
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NACZELNY CEL WYCHOWANIA 

 Wychowanie ucznia jest najbardziej istotnym elementem wszelkich działań 

nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, którzy w sposób świadomy i integralny 

mają wpływ na kształtowanie osobowości, postaw i systemu wartości wszystkich 

uczniów szkoły. 

 

CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 

I. Rozwój intelektualny 

 Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 

 Kształcenie umiejętności kreatywnego i twórczego myślenia oraz samodzielnego 

poszukiwania wiedzy; 

 Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki; 

 Rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 

 Kształtowanie i doskonalenie technik uczenia się i przyswajania wiedzy; 

 Kształcenie umiejętności komunikowania się; 

 Kształcenie umiejętności spostrzegania i kojarzenia poprzez umiejętną obserwację, 

ćwiczenie pamięci i uwagi; 

 Poznawanie dorobku kultury narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury 

własnego regionu; 

 Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji; 

 Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

 Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu; 

 Poznawanie i rozwijanie osobistych zainteresowań i zdolności uczniów; 

 Wychowanie do aktywnego udziału w życiu zawodowym. 

 

II. Rozwój emocjonalny 

 Poznanie własnej sfery uczuciowej; 

 Umiejętność okazywania uczuć i opanowywania negatywnych emocji; 

 Kształtowanie dobrej postawy wobec siebie i innych (asertywność, akceptacja, 

tolerancja, poczucie własnej wartości); 

 Umiejętność rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron. 
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III. Rozwój społeczny 

 

 Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu i innych; 

 Kształcenie umiejętności pielęgnowania i kultywowania więzi rodzinnych; 

 Kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny własnych i cudzych zachowań 

oraz zdolności; 

 Kształtowanie wrażliwości uczuciowej; 

 Kształtowanie nawyków tj.: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, 

rzetelność, wytrwałość; 

 Kształcenie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w codziennych 

kontaktach międzyludzkich; 

 Kształtowanie poczucia obowiązku i dyscypliny; 

 Budowanie świadomości poszanowania godności człowieka; 

 Kształtowanie umiejętności współpracy i współżycia w grupie; 

 Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą; 

 Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów; 

 Kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych; 

 Kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie; 

 Rozwijanie samorządności uczniowskiej; 

 Wdrażanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły. 

 

IV. Rozwój zdrowotny 

 Kształtowanie sprawności fizycznej; 

 Wdrażanie do umiejętnego organizowania czasu wolnego i różnych form 

aktywnego wypoczynku; 

 Kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych; 

 Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią; 

 Kształtowanie umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

 Kształtowanie postaw proekologicznych; 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania; 

 Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami. 
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V. Rozwój moralny, duchowy i estetyczny 

 Zdolność wartościowania; 

 Umiejętność oceny własnych zachowań; 

 Kształtowanie postaw altruistycznych; 

 Kształtowanie właściwych postaw moralnych.; 

 Poznanie dorobku kultury; 

 Postawa twórcza; 

 Ugruntowanie postaw wynikających z zasad wiary; 

 Wspieranie rozwoju moralnego; 

 Kształtowanie właściwej hierarchii wartości w oparciu o uniwersalne zasady etyki; 

 Wdrażanie do dbałości o wygląd własny i estetykę otoczenia; 

 Uwrażliwienie na piękno sztuki i przyrody; 

 Troska o czystość języka polskiego i kulturę słowa. 

 

 

 

 

 

 

Metody i formy pracy wychowawczej 

 

 praca w grupach, 

 praca w zespołach, 

 praca indywidualna, 

 zabawy integracyjne, 

 scenki rodzajowe, 

 rozmowa, pogadanka, dyskusja, 

 drama, burza mózgu, 

 projekcje filmowe, 

 spektakle teatralne, 

 koncerty muzyczne, 

 scenki sytuacyjne, 

 twórczość plastyczna, 

 stymulacja twórczego myślenia. 
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Sposoby realizacji programu wychowawczego 

 Realizacja tematów w ramach godzin wychowawczych, w ramach ścieżek 

edukacyjnych. 

 Realizacja programów prozdrowotnych, ekologicznych i autorskich. 

 Realizacja ścieżek przedmiotowych. 

 Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, turniejach i 

olimpiadach itp. 

 Udział w konkursach czytelniczych i literackich. 

 Redagowanie gazetki szkolnej. 

 Tworzenie gazetek informacyjnych na korytarzach i w klasach. 

 Prowadzenie kół zainteresowań. 

 Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej i zajęć wyrównawczych dla uczniów 

potrzebujących. 

 Praca w samorządzie klasowym i szkolnym. 

 Udział w wycieczkach, imprezach i uroczystościach klasowych i szkolnych. 

 Wyjścia do kina, teatru, filharmonii, muzeum, galerii. 

 Indywidualizacja pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

 Rozpowszechnianie działań charytatywnych na rzecz potrzebujących. 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Radą Rodziców. 

 Spotkania z Policją, Strażą Miejską. 

 

 

Monitoring i ewaluacja 

 Przebieg pracy wychowawczej i jej efekty poddawane są systematycznej 

obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców                  

i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. 

Najlepszych efektów można się spodziewać, gdy ewaluacji programu 

wychowawczego dokonuje się na podstawie systematycznych obserwacji procesu 

wychowawczego. 

Program wychowawczy jest na bieżąco monitorowany  i weryfikowany stosownie 

do zachodzących zmian, jego charakter jest otwarty. Wdrożenie programu następuje w 

trzyletnim cyklu. Całościowa ewaluacja programu nastąpi po zakończeniu jego 

trwania, a wyniki ewaluacji będą uwzględnione w programie wychowawczym na 

kolejny etap edukacji. 
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Narzędzia ewaluacji:  

 ankieta, 

 obserwacja, 

 rozmowa, 

 wywiad, 

 analiza dokumentacji szkolnej. 

 

 

Załącznikami do Programu Wychowawczego Szkoły  są  plany wychowawcze dla 

poszczególnych klas, które znajdują się w teczkach wychowawców. Plany  wynikają 

z Programu Wychowawczego Szkoły oraz  Programu Profilaktyki Szkolnej. 

 

Działania dyscyplinujące są wdrażane z pomocą Systemu Interwencji 

Wychowawczej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


