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 Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące 

dokumenty: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1, 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty, 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r., 

5. Statut Szkoły Podstawowej Piekarach, 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach, 

7. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

9. Konwencja Praw Dziecka. 

 

 

WSTĘP 

 

 Jesteśmy Szkołą Podstawową w Piekarach w gminie Liszki. Chcemy przygotować 

naszych wychowanków do życia w społeczeństwie koncentrując nasze działania 

wychowawcze na indywidualizacji i socjalizacji.  

W procesie wychowawczym akceptujemy podmiotowość ucznia, tworzymy 

sprzyjające warunki do kształtowania i rozwoju jego umiejętności kreatywnych, 

osobowości, dbamy o rozwój jego samodzielności i odpowiedzialności.  

Istotnym elementem programu wychowawczego naszej szkoły jest wychowanie 

regionalne, które ma wspomagać rozwój osobowy dziecka i kształtować jego poczucie 

przynależności do danego środowiska. 

Realizację założeń programu wzbogacamy przez współpracę z instytucjami, 

organizacjami i innymi środowiskami poza szkołą. 

 

Główne cele pracy wychowawczej: 

 

 Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychicznego 

z poszanowaniem ich godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

 Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

ukończenia szkoły podstawowej. 
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 Kształtowanie osobowości ucznia: 

 wspomaganie rozwoju fizycznego, intelektualnego i społeczno-emocjonalnego, 

 utrwalanie społecznie akceptowanych zachowań, 

 budzenie i rozwijanie refleksyjnej i twórczej aktywności dziecka wobec własnej 

edukacji. 

 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 podstaw patriotycznych.  

 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych, 

wycieczek (omówienie zasad BHP, regulaminów pracowni, sali gimnastycznej). 

 

 

 

I ETAP EDUKACYJNY 

Klasy I – III 

 

 

Tematy zawarte w programie wychowawczym szkoły w I etapie edukacyjnym 

realizujemy skupiając zadania i treści wokół zagadnień: 

 

Zadania i treści: 

1. Odkrywanie własnej inności i indywidualności. 

2. Rozwijanie dbałości o własny wygląd i zdrowie. 

3. Budzenie zainteresowań osobistych. Odkrywanie uzdolnień, możliwości własnej 

wartości i godności. 

4. Umiejętność rozpoznawania własnych mocnych i słabych stron. 

5. Wyposażenie w pozytywne motywacje do podejmowania trudnych zadań. 

6. Budowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji. 

7. Dostrzeganie, rozumienie i uznawanie własnych potrzeb, swojej niezależności. 

8. Otoczenie szczególną opieką dzieci w okresie adaptacji w oddziale przedszkolnym, 

klasie I. 

9. Dostrzeganie i rozumienie związków z innymi ludźmi, granic własnych możliwości 

i wolności. 
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10. Kształtowanie świadomości przynależności do rodziny, klasy, szkoły, społeczeństwa. 

11. Tworzenie własnych relacji z otoczeniem. 

12. Wdrażanie do poszanowania cudzej własności i poszanowania mienia szkolnego w 

tym dbałość o klasę, powierzony sprzęt szkolny, pomieszczenia i wyposażenie. 

13. Rozwijanie umiejętności skutecznego i akceptowanego komunikowania się, wyrażania 

myśli i emocji. 

14. Rozwijanie zainteresowań, umiejętności organizacji uczenia się, zamiłowania 

do poszukiwania prawdy. 

15. Rozwijanie kreatywnej postawy wobec rzeczywistości. 

16. Kształtowanie postaw poszanowania dla wartości takich jak: przyjaźń, szacunek 

wobec siebie i innych, bezinteresowna pomoc. 

17. Rozwijanie sprawności i samodzielności życiowej. 

18. Branie odpowiedzialności za własne wybory, naukę, rozwój. Uczenie się samooceny. 

19. Branie odpowiedzialności za dobre imię szkoły. 

20. Współuczestniczenie w tworzeniu regulaminu klasowego. 

21. Współuczestnictwo w dbałości o salę lekcyjną. 

22. Uczestniczenie w życiu szkoły: święta, zwyczaje i tradycje szkolne. 

23. Poznanie elementów historii i kultury regionu oraz współudział w życiu społeczno-

kulturalnym środowiska lokalnego. 

24. Budzenie uczuć patriotycznych przez rozwijanie podstawowej wiedzy o symbolach 

kraju, symbolach narodowych, historii Polski i jej miejscu w świecie. 

 

 

II ETAP EDUKACYJNY 

KLASY IV – VI 

 

WYCHOWANIE DLA SIEBIE 

1. Budowanie i utrwalanie poczucia własnej wartości (rodzina, zainteresowania, hobby, 

hierarchia wartości). 

2. Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet, wad, możliwości 

i ograniczeń. 



5 

 

3. Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych. Otoczenie 

szczególną opieką dzieci w okresie adaptacji w klasie IV. 

4. Branie odpowiedzialności za swoje wybory, za swój rozwój. 

5. Rozumienie i szanowanie własnej autonomii i wolności w związku z szanowaniem 

niezależności i wolności innych. 

6. Wykorzystanie preferencji czytelniczych, sportowych, muzycznych do kształtowania 

umiejętności wyboru wartościowych form organizacji czasu wolnego. 

7. Rozwijanie sprawności i samodzielności życiowej. 

8. Rozwijanie dbałości o własny wygląd i zdrowie. 

9. Utrwalenie zasad kultury osobistej: 

 poprawne zachowanie w miejscach publicznych, 

 kultura zachowania podczas uroczystości, 

 kultura spożywania posiłków. 

 

10. Przygotowanie do samorządności: 

 rozbudzenie i pogłębienie świadomości  przynależności do społeczności 

szkolnej, 

 uczestnictwo w procedurze wyborczej do Samorządu Uczniowskiego, 

 odpowiedzialność za innych, 

 planowanie pracy i kierowanie pracą innych, 

 współudział w kierowaniu szkołą, 

 zdobycie wiedzy na temat samorządności. 

 

11. Ochrona przed negatywnymi wpływami zagrożeń cywilizacyjnych.  

 

 

 

WYCHOWANIE DLA INNYCH 

1. Wzmacnianie integracji grupy i poczucia przynależności do niej, rozwijanie 

umiejętności współdziałania i stosowania norm współżycia. 

2. Ustalanie regulaminu klasy – zasady, normy, hierarchia wartości. 

3. Rozwijanie współpracy klas między sobą, Radą Rodziców, Samorządem 

Uczniowskim, nauczycielami i dyrektorem szkoły. 
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4. Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie. 

5. Wzmacnianie przekonania wartości: koleżeństwa i przyjaźni, wzajemnego szacunku, 

udzielania sobie pomocy, współpracy, empatii. 

6. Kształtowanie i wzmacnianie postawy tolerancji z uwzględnieniem różnic 

intelektualnych uczniów, ich światopoglądu, statusu materialnego. 

7. Bezpieczne poruszanie się po mieście/miejscowości, korzystanie ze środków 

komunikacji, przewodników, map. Umożliwienie zdobycia karty rowerowej. 

8. Zdobywanie umiejętności turystycznych, wycieczki bliższe i dalsze. 

9. Pogłębianie wiedzy i refleksji na temat pozytywnych i negatywnych oddziaływań 

grupy rówieśniczej, rozwijanie umiejętności i dokonywania właściwych wyborów. 

 

KOMUNIKOWANIE SIĘ 

1. Doskonalenie i utrwalanie umiejętności skutecznego i akceptowanego komunikowania 

się oraz wyrażania swoich myśli, odczuć i emocji. 

2. Ćwiczenia w stosowaniu podstawowych zasad komunikacji międzyludzkich.  

3. Poznanie i stosowanie sposobów przełamywania barier komunikacyjnych. 

Doskonalenie aktywnego słuchania, udział w rozmowie, rozwijanie umiejętności 

nazywania własnych uczuć i akceptowanego sposobu wyrażania swoich emocji. 

4. Ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych. 

 

WYCHOWANIE REGIONALNE 

1. Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu. 

2. Elementy historii i jej związek z historią i tradycją własnej rodziny. 

3. Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje (domowe zwyczaje, język, 

potrawy). 

4. Praca, zawód, hobby członków mojej rodziny. 

5. Miejscowe podania o regionie i mieście. 

6. Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej. 

7. Historia mojej miejscowości. 

 

WYCHOWANIE DLA OJCZYZNY 

1. Poznanie historii i tradycji naszego narodu, budzenie poczucia świadomości 

narodowej. 
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2. Pogłębienie uczuć patriotycznych poprzez utrwalenie wiadomości o symbolach 

narodowych, historii hymnu polskiego, jego znaczenia i sposobu zachowania wobec 

jego odbioru. 

3. Walory turystyczno – krajoznawcze Polski. 

4. Poznanie sylwetek Polaków będących autorytetami na przestrzeni wieków. 

5. Wybór patrona szkoły. 

 

WYCHOWANIE DLA ŚWIATA 

1. Poznanie ciekawych miejsc na świecie (filmy, przeźrocza, zdjęcia, pamiątki). 

2. Zainteresowanie zwyczajami różnych narodów (obyczaje, tradycje rodzinne związane 

z kulturą różnych narodów). 

3. Prezentacje ciekawych książek, albumów o świecie. 

4. Zabawy i piosenki dzieci z różnych stron. 

5. Nasi sąsiedzi – ich kultura, szkolnictwo, obyczaje. 

6. Wielcy ludzie świata (sylwetki malarzy, muzyków i innych artystów). 

7. Polska w Unii Europejskiej (współpraca międzynarodowa – poznanie zasad i celów 

współpracy, korzyści dla Polski). 

 

 

Uwagi końcowe: 

 

1. Za realizację programu odpowiedzialni są wychowawcy klas i nauczyciele 

przedmiotów ściśle ze sobą współpracujący. 

2. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do wykorzystania treści programowych 

w celu realizacji programu wychowawczego. 

3. Realizacja zadań wychowawczych przebiega przy współpracy z rodzicami. 

4. Współpraca z rodzicami polega m.in. na systematycznym kontaktowaniu się rodziców 

ze szkołą oraz obowiązkowym udziale rodziców w zebraniach szkolnych w tym 

połączonych z pedagogizacją. 

5. Nadzór nad realizacją programu sprawuje dyrektor szkoły. 

 

 


