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1.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne dokumenty:
Konstytucja RP
Ustawa o Systemie Oświaty
Karta Nauczyciela
Podstawa Programowa
Statut Szkoły
2. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Misją naszej placówki jest tworzyć szkołę:
Przyjazną
Wymagającą
Ø Twórczą

Głównym celem pracy wychowawczej jest dążenie do formowania
DOBREGO CZŁOWIEKA.
Dobrego – w pełnym tego słowa znaczeniu, a więc takiego, który:
szanuje siebie, rodzinę, szkołę, miejscowość, ojczyznę
jest zdolny do kierowania własnym życiem i rozwojem.

Proces wychowawczy opieramy o chrześcijański system wartości. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
kierujemy się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską.
Mając na celu wychować dobrego człowieka i dać mu dobre przykłady, wykorzystujemy często wzorce osobowe, wśród których na czołowe
miejsce wysuwają się:
Błogosławiony Jan Paweł II – jeden z największych Polaków naszych czasów
Św. Andrzej Bobola – rodowity Strachoczanin
Ignacy Łukaszewicz - patron naszej szkoły.

Mottem naszego programu są właśnie słowa patrona I. Łukaszewicza:
„CZŁOWIEK JEST TYLE WART, ILE MOŻE DAĆ DRUGIEMU”.
Staramy się wychowywać każde dziecko tak, aby jemu było dobrze, ale jednocześnie, aby było tolerancyjne i wrażliwe na potrzeby innych.
W szkole stwarzane są warunki do:
wszechstronnego rozwoju uczniów / aby umożliwić im osiąganie sukcesów w dalszej edukacji/
zdobywanie wiedzy i umiejętności przez aktywizujące metody pracy
rozwijania odpowiedzialności za siebie
kształtowanie pozytywnego myślenia
rozwijania aktywności i samodzielności
czerpania korzyści ze środków masowego przekazu

Duży nacisk kładziemy na kształtowanie postaw patriotycznych. Dążymy do tego, aby nasz wychowanek:

czuł się dumny z tego, że jest Polakiem
poznawał i szanował tradycje oraz historię kraju w którym mieszka
umiał odnaleźć swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie
czuł się współodpowiedzialny za swoją „małą ojczyznę”
umiał dokonywać właściwych wyborów
aktywnie uczestniczył w życiu grupy i społeczeństwa.

Ważnym elementem naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej jest kształtowanie postaw proekologicznych i uświadomienie uczniom
konieczności dbania o środowisko naturalne w którym żyją.
Mając na względzie to, iż życie i zdrowie są najwyższą wartością, szczególną uwagę kładziemy na bezpieczeństwo uczniów.
Dążymy do tego, aby:
Uczeń w szkole czuł się bezpiecznie i nie stwarzał zagrożenia innym
Szanował życie i zdrowie /zapobieganie nałogom, uzależnieniom/
Wiedział na czym polega zdrowy styl życia
Dbał o higienę osobistą i aktywnie odpoczywał
Znał i stosował w praktyce zasady ruchu drogowego
Umiał przestrzegać norm współdziałania w grupie.

Wychowując dzieci staramy się uświadamiać im, że człowiek dobry to przede wszystkim taki, który jest kulturalny i odpowiedzialny za swoje
słowa i czyny.
Zdając sobie sprawę z tego, że szkoła nie jest jednym ogniwem w procesie wychowania nawiązujemy współpracę z:
Rodzicami /angażujemy ich w życie klasy i szkoły/
Diagnozujemy środowisko rodzinne

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
Korzystamy z pomocy różnych instytucji wspierających typu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja, Straż pożarna, Ośrodek
Zdrowia w Strachocinie

Wszystkie nasze działania dydaktyczno-wychowawcze mają na celu wypracowanie takiego klimatu, aby szkoła była przyjazna i bezpieczna,
a jednocześnie stwarzała optymalne warunki wszechstronnego rozwoju uczniów.

Cele i efekty działań wychowawczych
Sposób realizacji
1.Miejsce dziecka w grupie rówieśniczej i - wybór samorządu klasowego w klasie III.
nauka działania w grupie:
- zabawy integrujące zespół klasowy,
- poczucie przynależności do danej klasy,
- wyrażanie potrzeb działania w grupie
rówieśniczej,
- współtworzenie
i respektowanie norm grupowych,

Odpowiedzialni
Wychowawcy

cały rok

Klas 0-III i Punkt
Przedszkolny

cały rok

Wychowawcy klas 0III, katecheta, PP

- organizowanie imprez szkolnych i klasowych (ślubowanie
klas pierwszych, klasowe ognisko, zabawa andrzejkowa,
Mikołajki,
Wigilia,
Choinka
Noworoczna,
Bal
Karnawałowy, Powitanie Wiosny) i uroczystości
klasowych oraz wycieczek turystyczno — krajoznawczych
po najbliższej okolicy.

- współodpowiedzialność za działania
grupy.
2.Poznawanie i przestrzeganie norm - podejmowanie tematyki na zajęciach integracyjnych
dobrego zachowania w środowisku poprzez opowiadania, scenki rodzajowe, dramę, rozmowę
szkolnym i rodzinnym:
nauczającą,
- okazywanie w słowach, działania
szacunku wobec dorosłych, rówieśników

Termin
wrzesień,

i młodszych,
- nawykowe stosowanie zwrotów
grzecznościowych,
- poznanie symboli narodowych
i nabycie umiejętności zachowania się
wobec nich
3. Kształcenie umiejętności zachowania się - Zapoznanie z dokumentami szkoły: regulaminem ucznia,
w sytuacjach trudnych:
regulaminem oceniania i klasyfikowania,
wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i innymi,
- znajomość i rozumienie pojęć stosowane
do wieku: norma, prawo, obowiązek,
- Podejmowanie tematyki poprzez stosowanie scenek
tolerancja, godność,
sytuacyjnych, dramy, rozmów nauczających, prac
plastycznych, innych,
- świadomość własnych praw, instancji, do
których można zwrócić się o pomoc,
- Ćwiczenia asertywności.

wrzesień,

Wychowawcy

październik

klas 0-III

- dostrzeganie różnic między ludźmi
i ich akceptowanie,

Wychowawcy
Klas 0-III,

- rozróżnianie dobra i zła w systemach
dziennych i odpowiednie reagowanie,
- umiejętność domawiania
w dopuszczalnych społecznie formach.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych
- przybliżenie historii Polski,
- Poznanie symboli narodowych,

Cały rok

katecheta

listopad,

Wychowawcy

maj

Klas 0-III, PP

- Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych
związanych ze świętami narodowymi.

- prezentacja symboli narodowych i godnego zachowania
się wobec nich; nauka Hymnu Państwowego, postawy

- kształtowanie właściwego zachowania się i szacunku wobec Flagi i Godła Państwowego
wobec symboli narodowych i miejsc
pamięci
- Pogadanki, prace plastyczne
kształtowanie
u
uczniów - Odwiedzanie cmentarza i miejsc pamięci.
świadomości przynależności i identyfikacji
z własnym regionem
- Organizowanie wycieczek pieszych po najbliższej
okolicy

katecheta

cały rok

- Udział uczniów w uroczystościach środowiskowych
5. Kształtowanie postaw ekologicznych
i prozdrowotnych.

- udział w konkursach i akcjach ekologicznych, np.
„Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.

- Kształtowanie świadomego stosunku do - Pielęgnacja roślin doniczkowych w klasach
środowiska przyr.
- Dokarmianie ptaków w okresie zimowym
- Promowanie zdrowego stylu życia
- Udział w akcji zbierania zużytych baterii i plastikowych
nakrętek.

Wrzesień,

Cały rok
Październik
Kwiecień

- udział w projekcie „Trzymaj formę”.
- organizowanie Dnia Sportu,
- organizowanie wycieczek krajoznawczych,
- spotkanie z pielęgniarką szkolną (badania bilansowe,
sprawdzanie czystości, pogadanki na temat higieny
osobistej)

Maj
Cały rok

Wychowawcy klas ,
opiekun LOP i PCK,

6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań

- Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- pobudzanie aktywności uczniów

- Udział w ogólnopolskim projekcie dla klas I pt.
„Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”

- popularyzowanie działalności
pozalekcyjnej
- wskazywanie różnych możliwości
spędzania wolnego czasu
- świadome korzystanie ze środków
masowego przekazu

- Udział w zajęciach pozalekcyjnych
- Organizowanie lekcji bibliotecznych
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
i pracowni komputerowych

Cały rok

Wychowawcy klas

