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Główne cele pracy wychowawczej szkoły:
1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.
2. Rozwijanie i rozbudzanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego zdolności twórczych.
3. Kształtowanie aktywnych postaw społecznych i poznawczych
4. Rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką.
5. Uświadamianie praw i obowiązków dziecka, ucznia, człowieka.
6. Budzenie uczuć patriotycznych oraz zainteresowań przeszłością i teraźniejszością Polski.
7. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i odpowiedzialności za jej ochronę.
8. Rozbudzanie zainteresowań kulturą, historią i geografią Europy i Świata.
9. Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne i rówieśników.
Efekty
Uczeń :
- zna historię szkoły i swojego regionu, szanuje symbole narodowe potrafi właściwie zachować się w czasie uroczystości szkolnych, potrafi
wzorować się na autorytetach, zna hierarchię wartości,
- umie właściwie zachować się wobec osób starszych, niepełnosprawnych i rówieśników,
- potrafi świadomie odbierać sztukę, rozwija zainteresowania i umiejętności artystyczne i czytelnicze,
- jest kulturalnym widzem i słuchaczem, jest tolerancyjny i otwarty wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie i poglądach.
- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, ma poczucie przynależności szkolnej, właściwie funkcjonuje w środowisku szkolnym, przyjmuje
odpowiedzialność za powierzone zadania
-szanuje przyrodę i jest wrażliwy na jej piękno, zna i stosuje w praktyce zasady ochrony środowiska naturalnego – segreguje odpady, oszczędza
wodę i energię, rozumie procesy zachodzące w przyrodzie, zna zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji
Ewaluacja
Przebieg realizacji programu będzie sprawdzany przez cały okres trwania jego realizacji. Na koniec roku szkolnego wychowawcy uwzględnią
realizację zadań i opracują sprawozdanie z realizacji zadań i wypracują wnioski, które pozwolą ocenić zakres działań wykonanych i potrzeby
wprowadzenia ewentualnych zmian w programie na następny rok. Celem badania ewaluacyjnego będzie sprawdzenie jakości i efektywności
prowadzonych działań wychowawczych, oszacowanie stopnia realizacji celów pracy wychowawczej zawartych w Programie Wychowawczym
Szkoły. Jako narzędzia ewaluacji programu wychowawczego posłużą:
- wywiad z nauczycielami, ankieta dla dzieci, ankieta dla rodziców .
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ZADANIA

Dbałość o
sprawność
fizyczną
i zdrowie

FORMY REALIZACJI

KIERUNKI DZIAŁAŃ

- organizowanie wycieczek
sportowo – rekreacyjnych ,
okolicznościowych

- udział w rajdach
organizowanych przez Hufiec
ZHP

-realizacja programu „Jestem
bezpieczny i zdrowy w szkole”

- wycieczki w ramach zajęć
dydaktycznych:
cmentarz , straż pożarna, Muzeum Ziemi
Buskiej , galeria, biblioteka

TERMIN
REALIZACJI

IX-VI -nauczyciele zgodnie
z rozkładami zajęć

XiV

-kierownicy
wycieczek szkolnych

X-VI

-

X, V

-J. Wójcik, E. Złotnik
-wychowawcy klas
- dyrektor

-przynajmniej jedna w roku wycieczka
jednodniowa
-

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

B. Skrzypek

Zmarzlaczek
Po omacku
Bartek

- realizacja działań profilaktycznych
zgodnie z opracowanym programem

Uwagi
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Przestrzeganie
wspólnie
ustalonych
norm
zachowań

- zapoznanie uczniów ze
wspólnie ustalonymi prawami
i obowiązkami

- zapoznanie ze Statutem Szkoły
- zapoznanie z WSO
- zapoznanie z PW

- zapobieganie
nieprzestrzeganiu obowiązku
szkolnego

-informowanie rodziców o nieobecnościach IX –VI - wychowawcy klas
ucznia w szkole
-usprawiedliwianie nieobecności uczniów
w szkole-egzekwowanie usprawiedliwień
IX-VI - wychowawcy klas

- Stałe, fachowe,
psychologiczno-pedagogiczne
doradztwo dla uczniów
i rodziców

-indywidualne rozmowy z uczniami
mającymi problemy dydaktyczne i
wychowawcze oraz z ich rodzicami

IX-VI - wychowawcy
klas

-współpraca z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną

IX-VI - wychowawcy
klas

- badanie logopedyczne - wczesne
wykrywanie i przeciwdziałanie problemom
związanym z wadami wymowy

X
IX
IX

IX

- wychowawcy klas
- wychowawcy klas
- wychowawcy klas

-

M. Lichota
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Wysoka
kultura
osobista
ucznia

-promowanie pozytywnych
postaw

- wpajanie szacunku do
dorosłych i kolegów

-konkurs - konkurs „Najmilsi uczniowie w
szkole”/eliminacje klasowe

III

SU/ wychowawcy
klas

Udział w programie SI

- nauczyciele zgodnie
IX-VI z umowami z UMiG

Całoroczny konkurs o grzeczności
i zasadach zachowania na co dzień
z comiesięcznym wyborem wzorowego
ucznia.

IX-VI - A. Odo, J. Wójcik

Przestrzeganie zasad:
-Uczniowie zwracają się do dorosłych
zwrotami grzecznościowymi
-Uczniowie zwracają się do siebie po
imieniu
-Uczniowie nie wyśmiewają się z innych,
nie wyzywają, nie biją

- personel szkoły
IX-VI - nauczyciele
wszystkich
przedmiotów
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Poznanie
tradycji
własnej
rodziny,
szkoły,
regionu
i kraju

„ Historia naszego kraju”

-Wycieczka do parku i po najbliższej
okolicy / wycieczki dydaktyczne/

IX-VI - wychowawcy klas

-rajdy po okolicy
-przygotowanie apeli z okazji świąt i
uroczystości państwowych
-gazetka ścienna - dotycząca obchodów
rocznic:
 wybuch II wojny Światowej
 Powstanie SOLIDARNOŚCI
 Powstań i zrywów
narodowościowych
 Katyń
„Ceremoniał szkoły”

- kultywowanie ceremoniału szkolnego

„ Polska w UNI Europejskiej” - konkursy wiedzy o UNII

X-V

- nauczyciele wg
kalendarza imprez
szkolnych
-wychowawcy klas
- wychowawcy klas

- nauczyciele wg
harmonogramu
IX-VI
V

A. Zawadzka- Musiał
D. Wleciał
A. Zawadzka- Musiał
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Troska
o naturalne
środowisko /
EKOLOGIA

-wyrabianie nawyków dbania o
własne środowisko , zwierzęta
i rośliny.

-udział w akcjach: „Sprzątanie Świata” ,
„Wiosenne sprzątanie gminy”

IX
IV

-wychowawcy klas
- E.Złotnik

-międzyklasowy konkurs wiedzy
ekologicznej dla klas IV-VI

V

- E.Złotnik

-dokarmianie ptaków zimą
- apel „Dzień Ziemi ”
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Uczniowie
umieją
korzystać
z dostępnych
środków audio
-wizualnych
i dóbr kultury

- dobór audycji TV stosownych -pogadanki na temat programów dla
do wieku , świadome
młodzieży
korzystanie z TV

-nauka korzystania ze sprzętu
audio-video

- wykorzystanie sprzętu RTV na zajęciach

- znajomość komputera,
zapoznanie z jego
możliwościami , Internet

- konkurs IV Międzyszkolny konkurs
informatyczny dla szkół podstawowych

XI-II

-E.Złotnik / LOP

III

-E.Złotnik

X

-wychowawcy klas

IX-VI - nauczyciele
wszystkich
przedmiotów
XII
- J. Wójcik
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Uczniowie
aktywnie
spędzają
wolny czas

- rozwijanie talentów i
zainteresowań

-praca organizacji i kółek:
1. SU
2. Koło Ekologiczne
3. Koło języka angielskiego
4. Koło „Pomocna Dłoń”
5. Kółko Plastyczne- „Kredka”
6. Kółko Informatyczne-„Pen”
7. Kółko Muz.- Tan.-„Gwiazdeczki
8. SKO
9. Zuchy
10. Koło Historyczne
11. Rekreacyjno – Sportowe
12. Kółko Ortograficzne U/Ó
13. Kółko Matematyczne klas –I-III
14. Koło matematyczne
-uczniowie korzystają z biblioteki
- uczniowie korzystają ze świetlicy
-uczniowie korzystają ze świetlicy
środowiskowej w szkole

IX-VI
A. Zawadzka-M
E. Złotnik
E. Złotnik
A.Odo
B. Guzińska
J. Wójcik
D. Wleciał
G. Oćwieja
B. Skrzypek
A. Zawadzka-M
R. Sędzielewski
B. Durnaś
G. Oćwieja
J. Wójcik
- nauczyciel
bibliotekarz
- nauczyciel świetlicy
- wychowawcy z
świetlicy
środowiskowej
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Podpis przewodniczącej RR

Podpis przewodniczącej RP

