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PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

w Woli Rzędzińskiej

    Celem działań wychowawczych jest kształtowanie światłego człowieka, o otwartym
umyśle, ale świadomego swoich korzeni i odczuwającego ścisły związek między
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Podstawę naszych działań stanowi
charakter naszej szkoły, jej ciągłość wychowawcza, tradycje i zwyczaje.

Podstawa prawna:

§ Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

§ Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

§ Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96).

§ Rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych

typach szkół.

§ Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

§ Statut szkoły.

§ MISJA SZKOŁY

„UCZNIOWIE...TO GOŚCIE, KTÓRZY PYTAJĄ O DROGĘ”

Jesteśmy szkołą:

 zapewniającą indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia,

 gwarantującą rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne,

 promującą uniwersalne wartości, szczególnie: miłość, mądrość i bezpieczeństwo,
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 reagującą na zmiany i otwartą na nowości,

 gwarantującą nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,

 opierającą współpracę z rodzicami na zasadzie partnerstwa, wychodzącą
naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.

Cele ogólne procesu wychowania:

1. Stworzenie warunków do rozwijania samodzielności, odpowiedzialności, tolerancji
i rozpoznawania wartości moralnych.

2. Wychowanie do pracy w zespole.

3. Przygotowanie i motywowanie uczniów do osiągania wyższych wyników w nauce.

4.Wychowanie światłego człowieka- kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa
kulturowego miejscowości, regionu, kraju, Europy i świata.

5. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia - uwrażliwienie na zagrożenia
agresją, nikotynizmem i narkomanią. Zapobieganie przemocy słownej i fizycznej oraz
uświadamianie zagrożeń płynących z Internetu.

Sylwetka absolwenta:

 posiada rzetelną wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu z sukcesem zdać
egzamin gimnazjalny i sprawdzian po klasie VI,

 definiuje własne potrzeby i planuje sposób ich realizacji,

 umie wykorzystać wiadomości z różnych przedmiotów,

 potrafi współpracować w grupie i rozwiązywać konflikty,

 umie komunikować się z innymi, jasno, swobodnie formułować i uzasadniać swoje
myśli,

 rozwija własne zainteresowania,

 jest twórczy, kreatywny, posiada dociekliwość poznawczą,

 rozwiązuje własne problemy,

 potrafi samodzielnie oceniać zachowanie swoje i innych, a także przewidzieć ich
konsekwencje,

 potrafi bronić swoich poglądów będąc tolerancyjnym wobec innych,

 odróżnia dobro od zła,
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 wzmacnia poczucie własnej wartości, akceptuje siebie, jest asertywny,

 szanuje dobra wspólne i dziedzictwo kulturowe narodu.

Sylwetka  nauczyciela – wychowawcy:

 kieruje się wartościami miłości, mądrości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności,

 wspiera inicjatywy i wszechstronny rozwój ucznia,

 angażuje się w swoją pracę,

 pomaga uczniom w trudnych sytuacjach, jest gotowy poświęcić im czas i uwagę,

 szanuje poglądy innych, jest sprawiedliwy i obiektywny,

 we właściwy sposób modeluje proces kształcenia i wychowania,

 organizuje czas wolny,

 jasno i precyzyjnie wyraża swoje myśli, polecenia, kryteria itp.,

 jest specjalistą w swojej dziedzinie,

 doskonali swój warsztat pracy,

 umie pracować w zespole,

 integruje zespół klasowy,

 wdraża uczniów do pełnienia różnych ról społecznych,

organizuje z zespołem klasowym życie kulturalne klasy i szkoły.

Program wychowawczy:

Cel ogólny:

STWARZANIE WARUNKÓW DO ROZWIJANIA SAMODZIELNOŚCI,
ODPOWIEDZIALNOŚCI, TOLERANCJI ORAZ ROZPOZNAWANIA

WARTOŚCI MORALNYCH

CELE OPERACYJNE
Uczeń: KRYTERIA SUKCESU

- planuje dla siebie zadania na
określony czas i wywiązuje się z
nich

· uczeń dotrzymuje terminów oddawania prac,
usprawiedliwień itp.,

· jest punktualny,
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· pracuje na miarę swoich możliwości,

- przeprowadza samoocenę
zachowania oraz umiejętności

· uczeń uzasadnia wystawioną sobie ocenę
zachowania,

· zadaje precyzyjne pytania dotyczące
wykonywanych zadań,

- poznaje siebie, pracuje nad
przezwyciężeniem własnych
słabości, samodoskonali się

· określa swoje uczucia, zachowania i ich
konsekwencje,

· definiuje własne potrzeby i planuje sposób
ich realizacji, (np. wybór szkoły średniej),

·  chętnie sięga po nadobowiązkową literaturę,
· zna swoje  mocne i słabe strony i mówi
     o nich,

-podejmuje decyzje odnośnie
sposobu spędzania wolnego
czasu, metod organizowania
własnej pracy, dąży do
samodzielności

· uczestniczy w wybranych przez siebie
zajęciach pozalekcyjnych,

·  sam podejmuje się i wykonuje dodatkowe
prace,

-jest tolerancyjny wobec innych

· kulturalnie wymienia poglądy,
· przekonuje kolegów do tego, że wartość

człowieka mierzy się na podstawie jego
postępowania,

-jest odpowiedzialny za siebie i
innych

· stosuje zasady kulturalnego zachowania się,
· postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi

normami i zasadami etycznymi,
· ponosi konsekwencje swoich działań,

Cel ogólny:

WYCHOWANIE DO PRACY W ZESPOLE

CELE OPERACYJNE
Uczeń: KRYTERIA SUKCESU

-współpracuje w grupie, umie
wypracować i podejmować wspólne
decyzje

· przygotowuje wspólnie z klasą
imprezy klasowe, szkolne itp.,

· kulturalne dyskusje,
· aktywnie uczestniczy w pracach

grupowych na zajęciach,
wycieczkach itp.,

· uczestniczy w pracach samorządu
klasowego i szkolnego,
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- umiejętnie nawiązuje kontakty z
rówieśnikami i środowiskiem

· aktywnie uczestniczy w życiu klasy
i szkoły,

· bez barier  wchodzi w relacje z
rówieśnikami,

· rozwija w sobie umiejętność
komunikowania się, dialogu,
słuchania innych i ich rozumienia,

· aktywnie włącza się w życie
środowiska,

- potrafi budować atmosferę życzliwości i
akceptacji

· stosuje się do ogólnie przyjętych
norm i zasad,

· liczy się ze zdaniem innych,
· jest tolerancyjny,
· jest chętny do pomocy,

-unika konfliktów i umiejętnie je
rozwiązuje

· jest asertywny,
·  stosuje techniki negocjacyjne,
·  właściwie argumentuje swoje

zdanie,

Cel ogólny:

PRZYGOTOWANIE I MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO OSIĄGANIA
WYŻSZYCH WYNIKÓW W NAUCE

CELE OPERACYJNE
Uczeń: KRYTERIA SUKCESU

-określa swoje zainteresowania,
chce pogłębiać swoją wiedzę i
potrafi ją wykorzystać
posługując  się podstawowymi
urządzeniami medialnymi,

· uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych
zgodnych z jego zainteresowaniami,

· uczestniczy w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych,

· stosuje zdobytą wiedzę w nietypowych
sytuacjach,

· integruje wiedzę z różnych przedmiotów
korzystając
z informacji znalezionych w Internecie oraz
innych źródłach informacji,

· wykonuje prace na komputerze w
gimnazjum i klasach starszych szkoły
podstawowej,

-bierze odpowiedzialność za
swoją naukę,

· nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez powodu,
wie, że to jego praca,

· rzetelnie wywiązuje się z obowiązków ucznia
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(np. odrabia pracę domową, przynosi
potrzebne materiały),

· w przypadku trudności w nauce wie do kogo
zwrócić się o pomoc,

- aktywnie uczestniczy w życiu
szkoły

· jest aktywny na lekcjach,
· dba o sprzęt szkolny i mienie społeczne,
· szanuje zwyczaje panujące w szkole,
· sumiennie wykonuje obowiązki dyżurnego,
· zna postać patrona szkoły,
· godnie reprezentuje szkołę poza jej murami,

Cel ogólny:

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PATRIOTYZMU, SZACUNKU DLA
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, MIEJSCOWOŚCI, REGIONU,

KRAJU, EUROPY.

CELE OPERACYJNE
Uczeń: KRYTERIA SUKCESU

-zaznajomi się z historią, kulturą
i tradycją narodową, z jej
regionalnym bogactwem

· kultywuje tradycje regionalne,
· opisuje strój regionalny i tradycje

charakterystyczne dla jego miejscowości,
· wymienia miejsca pamięci narodowej

znajdujące się w jego otoczeniu,
· wskazuje zabytki w swoim regionie,

-wyjaśnia korzenie Europy oraz
znaczenie dziedzictwa
kulturowego i cywilizacyjnego
świata

· opisuje zasady funkcjonowania
najważniejszych organizacji europejskich,

· omawia podstawy ustrojowe państw
Europy,

· łączy elementy kultury polskiej z kulturą
grecką, rzymską i chrześcijańską (np.
rozpozna budowlę w stylu romańskim)

-wykazuje postawę patriotyczną

· ma poczucie wspólnoty ze środowiskiem
miejsca zamieszkania, jest dumny z bycia
członkiem lokalnego środowiska,

· jest dumny z tego, że jest Polakiem, zna
symbole narodowe (flaga, hymn, godło) i
szanuje je,

· ma poczucie przynależności do społeczności
Europy i jest członkiem narodu głęboko
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osadzonego w historii Europy i tworzącego tę
historię,

Cel ogólny:

PROPAGOWANIE ZDROWEGO I BEZPIECZNEGO STYLU ŻYCIA ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKRESU DOJRZEWANIA-

UWRAŻLIWIENIE NA ZAGROŻENIA AGRESJĄ, NIKOTYNIZMEM,
ALKOHOLIZMEM I NARKOMANIĄ.ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY
SŁOWNEJ I FIZYCZNEJ ORAZ UŚWIADAMIANIE ZAGROŻEŃ

PŁYNĄCYCH Z INTERNETU.

CELE OPERACYJNE
Uczeń: KRYTERIA SUKCESU

-postępuje zgodnie z zasadami
zdrowego stylu życia, propaguje
go w swojej rodzinie i otoczeniu

· prawidłowo planuje naukę oraz umiejętnie
wykorzystuje czas wolny,

· rozwija aktywność ruchową poprzez
uczestnictwo w zajęciach sportowych,
wycieczkach turystycznych oraz lekcjach
wychowania fizycznego,

· zdrowo się odżywia,
· preferuje aktywny wypoczynek,
· dba o higienę osobistą,
· ma świadomość zmian zachodzących w jego

organizmie i psychice, próbuje kontrolować
swoje emocje i zachowanie,

- potrafi przedstawić, na czym
polega szkodliwość używek,
świadomie je odrzucić

· przeciwstawia się paleniu papierosów ,
piciu alkoholu  i narkomanii,

· przekonuje kolegów do odrzucenia używek,
· wskazuje konsekwencje sięgania po nie,
· zachowuje się asertywnie,
· unika przemocy słownej i fizycznej,
· umiejętnie korzysta z internetu, mając

świadomość zagrożeń płynących z sieci,
· wie, gdzie szukać pomocy w trudnych

sytuacjach (zna numer Telefonu Zaufania,
Rzecznika Praw Dziecka),

- dba o środowisko naturalne

· uczestniczy w akcji "Sprzątanie świata",
· przestrzega zasad zachowania się w lasach,

parkach narodowych itd.,
· zachęca do dbałości o czystość przyrody
(np. przygotowuje gazetki, akcje, plakaty ),
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· przytacza przykłady pozytywnego i
negatywnego wpływu człowieka na
środowisko,

· proponuje, jak rozwiązywać problemy
ekologiczne,


	PROGRAM WYCHOWAWCZY
	PROGRAM WYCHOWAWCZY
	ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
	w Woli Rzędzińskiej
	„UCZNIOWIE...TO GOŚCIE, KTÓRZY PYTAJĄ O DROGĘ”
	Cele ogólne procesu wychowania:
	Sylwetka absolwenta:
	Sylwetka  nauczyciela – wychowawcy:
	Program wychowawczy:
	Cel ogólny:

	STWARZANIE WARUNKÓW DO ROZWIJANIA SAMODZIELNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, TOLERANCJI ORAZ ROZPOZNAWANIA WARTOŚCI MORALNYCH
	Cel ogólny:

	WYCHOWANIE DO PRACY W ZESPOLE
	CELE OPERACYJNE Uczeń:
	-współpracuje w grupie, umie wypracować i podejmować wspólne decyzje
	- umiejętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i środowiskiem
	aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
	bez barier  wchodzi w relacje z rówieśnikami,
	- umiejętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i środowiskiem
	aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, bez barier  wchodzi w relacje z rówieśnikami,rozwija w sobie umiejętność komunikowania się, dialogu, słuchania innych i ich rozumienia,aktywnie włącza się w życie środowiska,
	- potrafi budować atmosferę życzliwości i akceptacji
	stosuje się do ogólnie przyjętych norm i zasad,
	liczy się ze zdaniem innych,
	-unika konfliktów i umiejętnie je rozwiązuje
	Cel ogólny:

	PRZYGOTOWANIE I MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO OSIĄGANIA WYŻSZYCH WYNIKÓW W NAUCE
	Cel ogólny:

	KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PATRIOTYZMU, SZACUNKU DLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, MIEJSCOWOŚCI, REGIONU, KRAJU, EUROPY.
	Cel ogólny:

	PROPAGOWANIE ZDROWEGO I BEZPIECZNEGO STYLU ŻYCIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKRESU DOJRZEWANIA- UWRAŻLIWIENIE NA ZAGROŻENIA AGRESJĄ, NIKOTYNIZMEM, ALKOHOLIZMEM I NARKOMANIĄ.ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY SŁOWNEJ I FIZYCZNEJ ORAZ UŚWIADAMIANIE ZAGROŻEŃ PŁYNĄCYCH Z INTERNETU.



