PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
ROK SZKOLNY 2016/2017
Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie
Programowej

Kształcenia

Podstawowej

Nr

1

ze

Ogólnego

oraz

szczególną

w

uwagą

Statucie
traktując

Szkoły
zadania

wychowawcze. Tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów.
Rozwija poczucie odpowiedzialności, poszanowanie dla polskiego
dziedzictwa kulturowego, kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o regionie, kraju i świecie. Za
pracę wychowawczą uznaje zgodne współdziałanie uczniów, rodziców
i nauczycieli, które prowadzić mają do osiągnięcia celów zawartych
w Misji Szkoły.
MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
„Gruntowne wykształcenie w przyjaznej atmosferze to gwarancja
sukcesu
dziecka w dorosłym życiu”.
Cele główne:

1. Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego
w

sferze

intelektualnej,

psychicznej,

moralnej,

duchowej,

zdrowotnej.
2. Rozwijanie

samorządności

oraz

koleżeńskiej

pomocy

uczniowskiej.
3. Współdziałanie z rodziną i środowiskiem.
4. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią.
5. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia.
7. Podnoszenie jakości kształcenia.
8. Stosowanie oceniania kształtującego w procesie dydaktycznym.

Nasz absolwent:
1. Zna swoje możliwości.
2. Posiada wiedzę i potrafi ją wykorzystać.
3. Odczuwa potrzebę doskonalenia się i dalszego kształcenia.
4. Jest twórczy, ciekawy świata.
5. Akceptuje siebie i innych.
6. Potrafi komunikować się z otoczeniem.
7. Dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo
własne i innych.
8. Jest odpowiedzialny i prawy.
9. Stawia sobie cele, planuje działania, pokonuje trudności.
Główne zadania:

1. Przygotowanie wychowanka do zdobywania wiedzy i decydowania
o

drodze

rozwoju

intelektualnego

i

społecznego.

Poznanie

i rozumienie świata oraz jego kultury.
2. Rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów. Uczenie szacunku
dla wspólnego dobra. Rozwijanie potrzeby doskonalenia się.
Wzmacnianie roli samorządu.
3. Wychowanie w duchu szacunku dla kultury i tradycji regionu.
Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do
społeczności regionalnej i międzynarodowej.
4. Skoordynowanie

oddziaływań

wychowawczych

domu,

szkoły

i środowiska rówieśniczego dla bezpieczeństwa psychicznego
i fizycznego dziecka. Wspomaganie wychowawcze rodziny.
5. Upowszechnianie
czytelniczych.

czytelnictwa,

rozwijanie

kompetencji

6. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie aktywności
fizycznej uczniów oraz objęcie ich programami związanymi ze
zdrowym odżywianiem.
7. Wprowadzenie innowacji oraz stosowanie nowoczesnych technologii
w procesie edukacyjnym.
8. Stosowanie

wszystkich

elementów

oceniania

kształtującego

w praktyce szkolnej.

Zadanie 1.
Przygotowanie wychowanka do
zdobywania wiedzy i decydowania
o drodze rozwoju intelektualnego
i społecznego. Poznanie i rozumienie
świata oraz jego kultury.
OSOBY REALIZUJĄCE,
TERMIN
ODPOWIEDZIALNE
REALIZACJI
Stwarzanie sytuacji
nauczyciel przedmiotu
wg programu
problemowych w trakcie lekcji wychowawca
nauczania
prowadzonych metodami
aktywnymi
Lekcje muzealne
nauczyciel przedmiotu
wg programu
nauczania
Koła zainteresowań
nauczyciel przedmiotu
wg planu
SPOSOBY REALIZACJI

Wycieczki przedmiotowe

nauczyciel przedmiotu
wychowawca

Wycieczki krajoznawcze
(dzielnica, miasto, region,
kraj)
„Zielone szkoły”

wychowawca

Koncerty szkolne
i pozaszkolne

p. H. Plutecka,
wychowawcy

Przedstawienia teatralne,
seanse filmowe

nauczyciel przedmiotu,
wychowawcy

wychowawcy

zgodnie
z planem
wycieczek
zgodnie
z planem
wycieczek
zgodnie
z planem
wycieczek
wg planu

wg planu

Przedstawienia szkolne:
prezentacje teatralne klas
I-VI, koła teatralne
(kl. I-III w ścisłej współpracy
ze świetlicą)
Korzystanie z księgozbioru,
czasopism popularnonaukowych
Korzystanie z INTERNETU
i wykorzystywanie
komputerów na różnych
lekcjach
Prowadzenie zajęć
kompensacyjno –
korekcyjnych,
logopedycznych,
wyrównawczych

wychowawcy klas,
wychowawcy świetlicy

wg planu

p. K. Janowska-Zalińska

cały rok
szkolny

nauczyciel przedmiotu

cały rok
szkolny

pedagog – terapeuta,
logopeda
nauczyciele przedmiotu

cały rok
szkolny

Zadanie 2.
Rozumienie siebie, innych ludzi
i ich poglądów.
Uczenie szacunku dla wspólnego dobra.
Rozwijanie potrzeby doskonalenia się.
Wzmacnianie roli samorządu.
OSOBY REALIZUJĄCE,
TERMIN
ODPOWIEDZIALNE
REALIZACJI
Tworzenie norm pozytywnego wychowawcy, pedagog
wrzesień,
zachowania się - kontrakty
i psycholog szkolny
październik
klasowe
Organizowanie zajęć
wychowawcy, pedagog
wg planu
socjoterapeutycznych
i psycholog szkolny
i wychowawczych
Poznawanie zagrożeń
wychowawcy, pedagog
wychowawcy,
naszego zdrowia i życia
i psycholog szkolny,
pedagog
pielęgniarka, nauczyciele i psycholog
przedmiotu
szkolny
Współpraca uczniów
opiekunowie samorządu ustalone
i nauczycieli w ramach
terminy
samorządu szkolnego
spotkań, cały
rok
SPOSOBY REALIZACJI

Propagowanie wśród uczniów
znajomości ich praw
i obowiązków.
Organizowanie imprez
klasowych, szkolnych oraz
akcji charytatywnych.
Wspieranie i pomoc przy
organizacji koleżeńskiej
pomocy uczniom mającym
kłopoty w nauce.

wychowawcy,
cały rok
nauczyciele, członkowie
samorządu
wychowawcy,
wg planu
nauczyciele, członkowie
samorządu, wychowawcy
świetlicy
wychowawcy,
wg planu
nauczyciele, wychowawcy
świetlicy

Zadanie 3.
Wychowanie w duchu szacunku dla
kultury i tradycji regionu. Kształtowanie
postaw patriotycznych, poczucia
przynależności do społeczności
regionalnej i międzynarodowej.

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY
TERMIN
REALIZUJĄCE,
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy,
wg planu
nauczyciele
przedmiotu

Zapoznanie z historią i dniem
dzisiejszym mojej rodziny,
kamienicy, ulicy, dzielnicy
i miasta:
Przygotowywanie
wychowawcy klas I-III, wg planu
okolicznościowych inscenizacji nauczyciele
przedmiotu
Prezentowanie dokonań dzieci wychowawcy,
wg planu
nauczyciele
przedmiotu
Organizowanie
wychowawcy,
wg planu
wewnątrzszkolnych konkursów nauczyciele
przedmiotu

Zadanie 4.
Wspomaganie wychowawcze
rodziny. Skoordynowanie dla
bezpieczeństwa psychicznego
i fizycznego dziecka oddziaływań
wychowawczych domu, szkoły
i środowiska rówieśniczego.

SPOSOBY REALIZACJI
Organizowanie zebrań
z rodzicami i dni otwartych

Organizowanie spotkania
rodziców uczniów klas IV
z nauczycielami
Organizowanie spotkań
edukacyjnych dla rodziców
i dzieci z psychologiem,
pedagogiem i innymi
specjalistami
Organizowanie wycieczek,
imprez klasowych i szkolnych
przy współpracy z rodzicami
Udział rodziców
w dydaktycznych zajęciach
otwartych oraz w innych
wydarzeniach klasowych
i szkolnych
Prowadzenie terapii rodzinnej
Programy socjoterapeutyczne
dla dzieci
Programy zajęć edukacyjno profilaktycznych

OSOBY
TERMIN
REALIZUJĄCE,
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy
ustalone terminy
oraz pierwsza
środa każdego
miesiąca
wychowawcy klas IV, wrzesień
nauczyciele
psycholog, pedagog,
wychowawcy

wg planu

wychowawcy,
nauczyciele

wg planu

nauczyciele

wg planu

psycholog, pedagog

cały rok

psycholog, pedagog

cały rok

psycholog, pedagog,
wychowawcy

cały rok

Zadanie 5.
Upowszechnianie czytelnictwa,
rozwijanie kompetencji czytelniczych.

SPOSOBY REALIZACJI
Unowocześnienie zbiorów
bibliotecznych zgodnie
z potrzebami
i zainteresowaniami uczniów
Organizowanie i zachęcanie
dzieci do udziału w
czytelniczych konkursach
klasowych, szkolnych
i międzyszkolnych.
Realizacja programu
„Wydajemy własne książki”
Wydawanie gazetek szkolnych
Urządzenie kącika
czytelniczego w bibliotece
Współpraca z rodzicami oraz
realizacja programu
czytelniczego „ Poczytaj mi
mamo, poczytaj mi tato”
Udział szkoły w akcji „ Cała
Polska czyta dzieciom”

OSOBY
TERMIN
REALIZUJĄCE,
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNE
p. K. Janowska cały rok
Zalińska
Wychowawcy klas I-III, cały rok
wychowawcy świetlicy,
nauczyciele
j. polskiego, p. K.
Janowska - Zalińska
p. B. Koziara
wg planu
p. M. Chruślińska
p. M. Lenartowicz
p. K. JanowskaZalińska
Wychowawcy klas
I-III, wychowawcy
świetlicy
Wychowawcy klas
I- III, wychowawcy
świetlicy

wg planu
cały rok
cały rok

wg planu

Zadanie 6.
Popularyzacja zdrowego stylu życia
poprzez zwiększenie
aktywności fizycznej uczniów
oraz objęcie ich programami
związanymi ze zdrowym odżywianiem.

SPOSOBY REALIZACJI
Programy dodatkowych zajęć
sportowych SKS dla klas
IV – VI oraz zajęć
„ Od zabawy do sportu” dla
klas I - III
Programy prozdrowotne
„Szklanka mleka” , „Owoce
w szkole”
Podkreślanie

OSOBY
TERMIN
REALIZUJĄCE,
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNE
nauczyciele w-f
wg planu

p. L. Krysińska

cały rok

Wychowawcy klas,
cały rok
wychowawcy świetlicy,
nauczyciele w-f

Zadanie 7 .
Wprowadzenie innowacji oraz
stosowanie nowoczesnych
technologii w procesie edukacyjnym.
Wprowadzenie innowacji

SPOSOBY REALIZACJI
Stosowanie innowacji w pracy
dydaktycznej
Wprowadzenie kursu „ E –
learning historia”
Stosowanie nowoczesnych
technologii w procesie
nauczania

OSOBY
TERMIN
REALIZUJĄCE,
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNE
nauczyciele
cały rok
p. M. Nowak

cały rok

nauczyciele

cały rok

Zadanie 8.
Stosowanie wszystkich elementów
oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.

SPOSOBY REALIZACJI
Formułowanie dokładnych
i zrozumiałych celów lekcji.

OSOBY
TERMIN
REALIZUJĄCE,
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNE
nauczyciele
cały rok

Opracowanie jasnych kryteriów nauczyciele
oceniania.

cały rok

Przekazywanie uczniom
informacji zwrotnej w formie
pisemnego lub ustnego
komentarza.

cały rok

nauczyciele

