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PROGRAM WYCHOWAWCZY 

Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Stanisława Staszica w Swarzędzu 
 

 

Pierwszymi i niezastępowalnymi wychowawcami są rodzice. 

Szkoła pełni w wychowaniu funkcję pomocniczą. 

Rada Rodziców uchwala program wychowawczy obejmujący wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  

realizowane przez nauczycieli. 

 

 

CEL GŁÓWNY WYCHOWANIA 

 

 

W działaniach wychowawczych zmierzamy, aby absolwent naszej szkoły był 

człowiekiem poszukującym prawdy, dobra i piękna w świecie. 

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE WYCHOWANIA 

 

1. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia. 

2. Rozwijanie potrzeby samokształcenia i doskonalenia się. 

3. Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych. 

4. Wdrażanie do przyjmowania różnych ról społecznych i życia w grupie. 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych, wzmacnianie tożsamości narodowej 

i związku z własnym regionem. 

6. Motywowanie uczniów do osiągania wartościowych celów. 

7. Kształtowanie postaw tolerancji, dialogu, poszanowania godności ludzkiej. 

8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych 
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OBSZARY PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY 

 

I. Ja i potrzeby rozwojowe dziecka 

1. Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przejawom agresji. 

2. Rozwijanie zainteresowań rekreacją, sportem i turystyką oraz zachęcanie 

do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

3. Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwania 

prawdy, dobra i piękna w świecie. 

4. Budowanie wysokiej kultury osobistej. Kształtowanie postaw moralnych, 

obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty 

system wartości. 

5. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

Kształtowanie umiejętności właściwego odbioru i wykorzystania mediów. 

6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych w ramach programu „Szkoła 

Promująca Zdrowie”.  

 

II. Ja i bliższe środowisko (szkoła, dom) 

1. Podnoszenie autorytetu rodziny. 

2. Kształtowanie postaw proekologicznych. 

3. Budzenie szacunku dla otaczającej przyrody. 

4. Kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania i postaw obywatelskich 

w oparciu o postać patrona i historię szkoły oraz historię Swarzędza. 

 

III. Ja i dalsze środowisko (region, kraj) 

1. Poznawanie osiągnięć kulturowych i historii miasta i regionu. 

2. Budzenie szacunku do zdobyczy kultury i historii naszej ojczyzny. 

3. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej. 

4. Umocnienie tradycji narodowych i tożsamości narodowej. 

5. Uczenie szacunku dla symboli narodowych. 
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FORMY I METODY REALIZACJI 

 

Treści wychowawcze realizowane będą w szczególności w ramach: 

- zajęć zintegrowanych w kl. I – III; 

- zajęć dydaktycznych w kl. IV – VI; 

- godzin wychowawczych (zgodnie z planami pracy wychowawców 

poszczególnych oddziałów opracowywanymi na dany rok szkolny); 

- zajęć pozalekcyjnych zgodnie z przydziałami nauczycieli; 

- konkursów przedmiotowych zgodnie z kalendarzem konkursów na dany rok 

szkolny; 

- apeli okolicznościowych; 

- działalność Samorządu Uczniowskiego np. projekt „Najklasa”; 

- wykonywanie gazetek w salach lekcyjnych oraz na korytarzach; 

- przygotowywanie i organizowanie uroczystości podtrzymujących polskie 

tradycje narodowe oraz tradycje szkoły zgodnie z kalendarzem imprez 

i uroczystości na dany rok szkolny;  

- udział uczniów i nauczycieli w obchodach świąt narodowych i ważnych 

rocznic państwowych oraz lokalnych organizowanych przez władze Miasta 

i Gminy Swarzędz; 

- w ramach działalności świetlicy i biblioteki szkolnej oraz zgodnie z planami 

ich pracy; 

- zawodów sportowych zgodnie z kalendarzem zawodów sportowych na dany 

rok szkolny; 

- wycieczek klasowych i szkolnych; 

- działań podejmowanych przez Radę Rodziców np.: Rodzinny Rajd 

Rowerowy, Festyn Rodzinny. 
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Podsumowanie pracy wychowawczej: 

1. Praca wychowawcza wychowawców poszczególnych oddziałów 

podsumowywana jest dwa razy w ciągu roku szkolnego (na zakończenie 

I półrocza oraz na zakończenie roku szkolnego) na drukach sprawozdań 

obowiązujących w szkole.  

2. Wnioski po analizie sprawozdań dyrektor szkoły przedstawia na zebraniu 

Rady Pedagogicznej w terminach jak w punkcie 1. 

3. Wnioski z pracy świetlicy, biblioteki, pedagoga szkolnego oraz 

opiekunów Samorządu Uczniowskiego są przedstawiane na zebraniu 

Rady Pedagogicznej w terminach takich jak w pkt. 1. i załączane do 

teczki dotyczącej nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.  

4. Wnioski zespołu wychowawców prezentowane są na zebraniu Rady 

Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły w terminach takich jak 

w pkt 1. 

 

Dodatkowe środki bezpieczeństwa: 

Uczniowie zostali poinformowani, że w szkole został założony monitoring. 

Wiedzą, że ma on służyć bezpieczeństwu przebywających w szkole osób. Zapis 

z monitoringu może być wykorzystany w przypadku rażącego naruszenia 

postanowień zawartych w Statucie Szkoły, takich, które zagrażają dobru 

człowieka. 

 


