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Program wychowawczy 

Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 3 

SKT nr 37 STO w Krakowie 
 

 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1997r. 

2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, 

poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 30 sierpnia 

2012r., poz. 977 z późniejszymi zmianami).  

4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad 

sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji 

pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także 

kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. 

z 2009 r. Nr 168, poz. 1324; z 2013 r. poz. 560). 

5. Statut Szkół i  Deklarację Programową STO uchwaloną na V Krajowym Nadzwyczajnym 

Zjeździe Delegatów w dn. 18.09.99 (z późniejszymi zmianami), 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 

 

 

MISJA SZKOŁY I ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 

 

WSTĘP 

 

1. Misja szkoły stanowi sformułowanie założeń i celów wdrażanych od jej powstania w roku 1989. 

2. Misja szkoły winna kontynuować charakter procesu wychowawczo-dydaktycznego, jak również 

wychodzić naprzeciw nowym potrzebom społeczno – kulturowym uczniów i ich rodziców. 

3. Misja szkoły winna odpowiadać: 

a. czasowi : przełomowych zmian, przewartościowań, tempa życia, dynamiki wyzwań – 

charakterystycznych dla konfrontacji XX i XXI wieku; 

b. miejscu: królewsko- stołecznemu miastu Kraków, które ze względu na historię zobowiązuje do 

wysokiej rangi i pieczołowitego charakteru działań dzielnicy Nowa Huta, która stanowi symbol 

nowoczesności i demokracji; 

c. ludziom: uczniom, ich rodzicom, także nauczycielom odpowiedzialnym i predestynowanym do 

jej realizacji.  

 

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 

 

4. Szkoła kształci dzieci i młodzież w duchu ALTRUIZMU i POSZANOWANIA DRUGIEGO 

CZŁOWIEKA, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, 

konformizmu i konkurencyjności. 

5. Szkoła kieruje uwagę na wartości i idee, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek, lecz 

nie istotę w rzeczy samej.  
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6. Szkoła opiera swój model dydaktyczno-wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-

etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, 

umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo 

do samodzielnego myślenia, odwaga poszukiwań, otwartość i mądra tolerancja. 

7. Szkoła, uwzględniając wymogi czasu i dążąc do rozwoju ucznia we wszystkich dziedzinach 

nauki, pragnie zapewnić mu bogaty horyzont humanistyczny, wrażliwość na sztukę i 

umiejętność wyboru ekspresji artystyczno–estetycznej zgodnej z jego osobowością i wymogami 

szeroko pojętej kultury. SZKOŁA KSZTAŁCI PRZEZ SZTUKĘ. 

8. Szkoła uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, 

troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy 

słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym. 

9. Szkoła, ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: 

„bezstresowe wychowanie” i „wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę 

błędu oraz szlachetną rywalizację przypominającą olimpijskie założenia sportowe, to jest 

zmaganie z sobą a nie przeciwnikiem. 

10. Szkoła posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi 

zasadami m.in. prawem do przywrócenia zaufania i stworzenia szansy rehabilitacji, jeśli proces 

ten służy rozwojowi ucznia i nie degraduje wartości nadrzędnych.  

11. Szkoła stwarza szansę rozwoju dzieciom i młodzieży o zróżnicowanej skali zdolności, także 

tym, które dopiero oczekują na sukces, jednak w formie aktywnej tzn.: pragną się uczyć, 

rozwijać horyzonty, pokonywać słabości charakteru – czemu dają wyraz w bieżących 

działaniach. 

12. Szkoła dba o swój prestiż poprzez jawność intencji, prawość relacji międzyludzkich, racjonalne 

rozwiązywanie potencjalnych konfliktów, co dotyczy wszystkich członków szkolnej 

społeczności. 

13. Szkoła jest bezpieczna, wspiera w trudnych sytuacjach życiowych, także pozaszkolnych; 

jednocześnie sprzyja naturalnemu prawu do spontaniczności, radości, i zabawy przy 

zachowaniu właściwej proporcji pomiędzy oryginalnością treści i konwenansem kultury 

osobistej. 

 

 

CELE OGÓLNE - NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE DO OSIĄGNIĘCIA 

GŁÓWNEGO CELU WYCHOWAWCZEGO: 

 

Program wychowawczy Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 3 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie zawiera cele pracy wychowawczej i sposoby 

ich realizowania. 

Na najbliższe lata obraliśmy następujące cele główne: 

1. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i miłości powierzonym dzieciom stając się dla nich 

autorytetem, wzorem i przyjacielem. 

2. Integrowanie społeczności szkolnej. 

3. Wszechstronny rozwój osobowościowy ucznia. 

4. Wsparcie rodziny w procesie wychowawczym - wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli 

rodziny. 

5. Promowanie zdrowego stylu życia. 

 

MODEL ABSOLWENTA 

Uczeń: 

1. tworzy elitę intelektualną, a nie tylko finansową, aktywnie i świadomie zadaje pytania 

2. dąży do prawdy pomimo piętrzących się przeszkód, wykazuje się odwagą w swojej postawie 

pomimo sprzeciwu społeczeństwa 

3. bierze odpowiedzialność za swoje słowa i czyny 

4. szuka prawdy o sobie i celu życia, zadaje pytanie „kim jestem?”, poszukuje własnej tożsamości, 
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kreuje i podkreśla swoją indywidualność 

5. jest wolny od stereotypów i uprzedzeń 

6. umie przyznać się do swojej niewiedzy i nie pozostaje wobec niej bierny 

7. w życiu kieruje się uniwersalnymi wartościami 

8. interdyscyplinarnie postrzega otaczającą go rzeczywistość 

9. nawiązuje relacje z innymi ludźmi w oparciu o szacunek i wzajemną akceptację 

10. odczuwa dumę, satysfakcję i radość z tego co robi dla siebie i dla innych 

11. posiada adekwatne poczucie własnej wartości 

12. potrafi pracować w grupie i dostosowuje się do przydzielonych mu ról 

13. nie boi się zmian, podejmuje wyzwania 

14. przestrzega ustalonych reguł 

15. szanuje siebie i innych, akceptuje odmienność 

16. czerpie z pozytywnych wzorców 

17. radzi sobie ze swoimi, potrafi je rozpoznać i nazwać oraz potrafi uporać się ze stresem 

18. swoją otwartą postawą wzbudza zaufanie społeczne 

19. jest wolny od nałogów 

20. bezpiecznie porusza się w cyberprzestrzeni 

21. potrafi stawić czoła niesprawiedliwości, reaguje na krzywdę innych 

22. szanuje własność swoją, cudzą i publiczną 

23. szanuje symbole państwowe i religijne 

24. nie narusza przestrzeni innych osób 

25. przejawia postawy patriotyczne, utożsamia się z własnym krajem i jest dumny z bycia jego 

obywatelem;  zna historię i kultywuje tradycje swojego kraju nawet poza jego granicami 

26. wykazuje się patriotyzmem lokalnym 

27. wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje 

28. rozpoznaje swoje potrzeby edukacyjne i jest pozytywnie nastawiony na wieloetapowy proces 

uczenia się 

29. podtrzymuje chęć uczenia się przez całe życie 

30. wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w poprzednich etapach edukacyjnych 

 

TREŚCI WYCHOWAWCZE UJĘTE W PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM, BĘDĄ 

REALIZOWANE Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI I 

MŁODZIEŻY POPRZEZ: 

 

 tematykę godzin  wychowawczych  

 organizowanie „Zielonych szkół” - oddzielne plany pracy dla poszczególnych  etapów 

edukacyjnych przygotowywane przez organizatorów „Zielonych szkół” oraz innych wyjazdów 

krajoznawczo-turystycznych i edukacyjnych; 

 imprezy i spotkania o charakterze integrującym oraz kultywujących nasze tradycje (wycieczki, 

spotkania okolicznościowe, np.: andrzejkowe, wigilijne, wielkanocne itp.)  

 realizację treści określonych w programach ścieżek edukacyjnych i przedmiotów nauczania;  

 realizację zadań wynikających z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych; 

 apele szkolne podsumowujące i prezentujące osiągnięcia naszych uczniów; 

 warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne organizowane przez psychologa szkolnego; 

 program Samorządu Uczniowskiego oparty na demokratyzacji życia szkoły; 

 wprowadzenie i ewaluację przedmiotowych systemów oceniania zgodnych z  

wewnątrzszkolnym systemem oceniania; 

 przestrzegania wewnątrzszkolnego systemu ocenienia z zachowania ucznia; 

 plan zajęć pozalekcyjnych - kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, itp. 

 

 

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 
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1. Tematyczne godziny wychowawcze związane z problematyką programu wychowawczego 

szkoły;  

2. Współpraca z rodzicami: 

 spotkania 

 rozmowy 

 udział rodziców w codziennym życiu szkoły ora imprezach i uroczystościach szkolnych 

 wsparcie strony rodziców przez nauczycieli i specjalistów 

3. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły. 

4. Działalność Samorządu Uczniowskiego, Grupy Wolontariackiej, harcerstwa. 

5. Organizowanie wycieczek szkolnych i klasowych. 

6. Organizowanie czasu wolnego uczniów: 

 koła zainteresowań, 

 fakultetów, 

 pozalekcyjne zajęcia sportowe, 

 pozalekcyjne zajęcia artystyczne, kulturalne, 

 organizacja przerw i dyżurów nauczycieli. 

7. Realizowanie programów profilaktycznych zgodnie z ofertą instytucji współpracujących ze 

szkołą. 

8. Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji i obyczajów szkoły: 

 święta państwowe, 

 konkurs recytatorski „Czytamy literaturę narodową” 

 ślubowanie pierwszoklasistów 

 bale karnawałowe 

 opłatek szkolny, 

 Jasełka 

 Walentynki, 

 udział społeczności szkolnej w rekolekcjach, 

 organizacja imprez szkolnych (wyjścia do teatru, kina, filharmonii, muzeum itp.) 

 spotkania z absolwentami, 

 współpraca ze szkołą z Finlandii 

 współpraca z wolontariatem z zagranicznymi w ramach projektu ”enjoy my origine” 

 udział młodzieży w akcji zbiórki żywności dla Banku Żywności, zbiórki żywności dla zwierząt 

w schroniskach, Góra Grosza, Świąteczna Paczka, itp.) 

 pożegnanie absolwentów gimnazjum, 

 prowadzenie kroniki szkoły – dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły, 

 Dni Otwarte szkoły. 

 gale końcoworoczne z udziałem uczniów, absolwentów, nauczycieli i rodziców. 

 

ZADANIA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI 
 

 zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych, wyrabianie nawyku 

przestrzegania zasad bhp podczas zajęć, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie i pomieszczenia szkolne, 

 eksponowanie treści patriotycznych podczas zajęć edukacyjnych, 

 uwrażliwianie na czystość i piękno języka ojczystego, 

 kształtowanie postaw obywatelskich – rozwijanie samorządności uczniowskiej, wspieranie 

inicjatyw Samorządu Uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających w szkole, 

 propagowanie wśród uczniów uniwersalnych wartości etycznych, 

 eliminowanie przejawów nietolerancji i dyskryminacji, 

 kształtowanie postaw życzliwości i otwartości wobec innych, 

 rozbudzanie pasji naukowych i artystycznych, 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 udzielanie uczniom pomocy w budowaniu realnej samooceny i wiary w osiąganie sukcesów, 
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 otoczenie szczególną opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udzielanie 

pomocy uczniom pozostającym w trudnych warunkach rodzinnych i sytuacjach losowych, 

 dostosowanie metod wychowawczych do indywidualnych potrzeb ucznia. 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO 

 

 opracowanie planu pracy wychowawczej; 

 podejmowanie działań na rzecz zintegrowania zespołu klasowego, tworzenie bezpiecznej 

atmosfery, 

 uczestniczenia w ważnych wydarzeniach z życia klasy, 

 tworzenie tradycji klasowych, 

 poznawanie swoich wychowanków, ich problemów, sytuacji życiowej, 

 współpraca z rodzicami poprzez organizowanie klasowych spotkań oraz kontakty indywidualne, 

 podejmować działań profilaktycznych, 

 bycie autorytetem, doradcą i przewodnikiem dla ucznia, 

 utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w danej klasie i psychologiem 

szkolnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

 prowadzenie dokumentacji klasowej. 

 

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 

 

 prowadzenie działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

 udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 

potrzeb; 

 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym; 

 inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

 pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

 wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku zajmującymi się problemami opieki i 

wychowania. 

 

WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI 

 

Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. Szkoła 

współdziała z poszczególnymi rodzicami w sprawach kształcenia, wychowania i profilaktyki. 

1. W ciągu jednego roku szkolnego szkoła organizuje co najmniej cztery zebrania z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze 

i edukacyjne. 

2. Dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia szkoła 

organizuje wstępne spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (prawnych opiekunów) 

z podstawowymi zasadami obowiązującymi w szkole. 

3. Oprócz stałych spotkań, szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu rodzicowi (prawnemu 

opiekunowi) możliwość uzyskania: 

 informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka, 
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 informacji i porad w sprawach wychowania, profilaktyki i dalszego kształcenia dziecka. 

4. Wychowawca klasy i inni nauczyciele utrzymują kontakty z rodzicami przez: 

 rozmowy w czasie zebrań, spotkań 

 indywidualne rozmowy w szkole na życzenie rodziców, 

 indywidualne rozmowy na zaproszenie wystosowane przez szkołę, 

 odwiedzanie w szczególnych przypadkach domu rodzinnego uczniów, 

 rozmowy telefoniczne, korespondencję, dziennik elektroniczny, 

5. W pilnych sprawach edukacyjno – wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu 

skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) określonego ucznia. 

6. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach ogólnych, klasowych, innych spotkaniach 

związanych z działalnością szkoły. 

7. Rodzice powinni dbać o odpowiedni uczniowski strój i wygląd dziecka. 

8. Każdy rodzic powinien poznać statut szkoły, program wychowawczy szkoły, wewnątrzszkolny 

system oceniania. 

 

WARTOŚCI PROPAGOWANE W RAMACH PROGRAMU „SZKOŁY STO 

WYCHOWUJĄ” 

 

ZSS nr 3 STO identyfikuje się z założeniami programu „Szkoły STO wychowują” przyjętego do 

realizacji uchwałą Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego z dnia 17 listopada 

2014 r. 

 

Program ten wskazuje trzy proponowane  wartości, do których szkoły STO odwołują się 

w wychowaniu: odpowiedzialność, uspołecznienie i dzielność.   

 

Odpowiedzialność jest rozumiana jako świadome przyjmowanie na siebie zobowiązań 

i wywiązywanie się z nich, a także branie pod uwagę potrzeb i uczuć innych ludzi.  

Uspołecznienie oznacza aktywność  i zaangażowanie na polu rozmaitych przedsięwzięć 

społecznych oraz umiejętność harmonijnej współpracy z innymi.  

Dzielność  wiąże się z mierzeniem się z przeciwnościami losu, umiejętnością przyjmowania 

porażek, zaradnością, konsekwentnym dążeniem do celu i aktywną postawą wobec życia.  

 

I ETAP EDUKACYJNY – KLASY I-III 

 

Uwzględniając również szczególne potrzeby wychowawcze dzieci rozpoczynających edukację 

szkolną w programie wyznaczone zostały następujące cele główne i postawy odpowiednie dla I 

etapu edukacyjnego: 

1. dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej 

2. dziecko zna normy dobrego zachowania i postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami. 

 

Plan działań wychowawczych dla klas I – III 

 

Działanie Sposoby Ewaluacji 

 

 POSTAWA: postępuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w klasie, szkole, środowisku 

Współtworzenie kodeksu klasy Dziecko zna i próbuje przestrzegać wspólnie ustalonych 

zasad 

Uczestniczy w grach i jest ich 

współtwórcą 

Chętnie uczestniczy w zaproponowanych grach o różnym 

charakterze, przestrzega zasad fair-play, potrafi pogodzić 

się z porażką, cieszyć się z sukcesów innych 

Organizacja konkursów klasowych, Udział w zaproponowanych konkursach, zna ich 
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szkolnych, międzyszkolnych regulamin 

Scenki dramowe W miarę swoich możliwości bierze udział w scenkach, 

próbuje nazwać i pokazać emocje 

 POSTAWA: ponosi odpowiedzialność za to co mówi i robi 

Przydzielanie funkcji w klasie, szkole Uczeń rzetelnie wykonuje swoje obowiązki 

Podejmuje działania na rzecz klasy i 

szkoły 

Współtworzy imprezy klasowe i szkolne, przygotowuje 

prezentacje, bierze udział w projektach, działaniach 

charytatywnych 

 POSTAWA: zna i szanuje symbole narodowe, tradycje własnego kraju, zna 

najważniejsze wydarzenia i postacie historyczne 

Przygotowuje okazjonalne gazetki 

szkolne, wpisy na strony internetowe, 

notatki, tworzy symbole narodowe w 

czasie prac plastycznych 

Bierze udział w wycieczkach, apelach szkolnych np. z 

okazji Święta Niepodległości 

 POSTAWA: utożsamia się ze środowiskiem lokalnym 

Wyjścia do muzeów, miejsc pamięci, 

domów kultury, spotkania ze 

znanymi/zasłużonymi ludźmi ze 

środowiska lokalnego 

Opowiada o najbliższym otoczeniu, zna symbole swojego 

miasta/dzielnicy 

 POSTAWA: akceptuje siebie i innych, jest tolerancyjny wobec ludzi innych kultur, 

narodowości, religii itp. 

Zapoznanie z tradycjami obchodzenia 

różnych świąt w różnych krajach, 

religiach 

Bierze udział w przygotowaniach informacji dotyczących 

różnych świąt/ tradycji 

 POSTAWA: dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 

Program „Ratujemy i uczymy 

ratować” 

Udział dzieci w programie 

 POSTAWA: docenia i szanuje pracę każdego człowieka 

Bierze udział w wycieczkach do 

różnych miejsc pracy 

Zna podstawowe zawody, wie na czym polega specyfika 

pracy rożnych zawodów 

 POSTAWA: rozumie wartość pracy charytatywnej, włącza się w działania wolontariatu 

Bierze udział w akcjach 

charytatywnych: Szlachetna Paczka, 

Marzycielska Poczta, Góra Grosza 

Wie, że należy pomagać innym , przygotowuje paczki, 

zbiera monety, pisze listy, robi kartki pocztowe 

 POSTAWA: prezentuje postawę pro - ekologiczną  

Przygotowuje pojemniki do 

segregacji, uczestniczy w Dniu Ziemi, 

przygotowuje plakaty dotyczące 

ekologii, propaguje przyjazd od szkoły 

rowerem 

Segreguje śmieci, zbiera nakrętki, baterie, w życiu 

codziennym stosuje podstawowe zasady pro - ekologiczne 

 POSTAWA: potrafi właściwie wykorzystać nowoczesne technologie, zna korzyści i 

zagrożenia z nich płynące 

Przygotowuje prezentacje Przedstawia efekty swojej pracy 
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multimedialne, wyszukuje informacje 

w Internecie, śledzi na bieżąco 

wiadomości z interesujących go 

dziedzin, redaguje teksty do gazetki 

klasowej wykorzystując do tego 

komputer, przesyła wiadomości drogą 

mailową 

Tworzy plakaty dotyczące 

bezpiecznego korzystania z 

komputera, Internetu. Bierze udział w 

dyskusjach dotyczących bezpiecznych 

gier. Uczestniczy w projekcie „Owce 

w sieci”. 

Zna zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi 

multimedialnych 

 POSTAWA: podejmuje próby komunikacji w języku obcym, wie że warto uczyć się 

języków 

Bierze udział w przedstawieniu, w 

projekcie: „English Drama at School”. 

Przygotowuje materiały do projektu 

„Comenius”. Bierze udział w 

egzaminach i konkursach np. 

„Olimpusek”. Bierze udział w 

zajęciach prowadzonych przez 

wolontariuszy z różnych krajów 

Zna i posługuje się podstawowymi zwrotami w języku 

obcym. Zna elementy kultury narodowości, których języki 

są nauczane w szkole.  

 POSTAWA: wie, że uprawianie sportu ma wpływ na ogólny rozwój człowieka 

Bierze udział w różnych zawodach sportowych, 

zielonych i białych szkołach, w czasie zajęć 

uczestniczy w zajęciach na basenie, lodowisku, 

w rajdach pieszych, PARKOFRAJDZIE. Bierze 

udział w plebiscycie na Sportowca Roku.  

Wie, że mózg lubi ruch. 

 POSTAWA: poszukuje nowych pasji i zainteresowań 

Bierze udział w różnego typu kółkach 

zainteresowań proponowanych w 

szkole. Uczestniczy w wycieczkach i 

wyjściach do centrów kultury (galerie, 

muzea, teatry, kina). Występuje w 

szkolnych i międzyszkolnych 

przeglądach twórczości dzieci. 

Bierze udział w wybranych przez siebie kołach 

zainteresowań 

 
II I III ETAP EDUKACYJNY – KLASY IV-VI SP ORAZ GIMNAZJUM 

 

Uwzględniając całość programu edukacyjnego szkoły podstawowej i gimnazjum  oraz misję szkoły 

i wizerunek absolwenta, wyznaczone zostały propozycje działań: 

 

POSTAWA:  

1. tworzy elitę intelektualną, a nie tylko finansową, aktywnie i świadomie zadaje pytania 

2. wykazuje się patriotyzmem lokalnym 

3. bezpiecznie porusza się w cyberprzestrzeni  

4. wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w poprzednich etapach edukacyjnych 

5. interdyscyplinarnie postrzega otaczającą go rzeczywistość 
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Działanie 

 
Sposoby Ewaluacji 

 

 

Budowanie międzyszkolnej strony 

internetowej szkół STO (konkurs dla 

uczniów STO. Z każdej szkoły STO 

zgłoszona jest jedna strona) 

Wynik konkursu.  

Na stronie umieszczane będą dokumentacje 

działań uczniów w ramach wspólnego programu 

wychowawczego 

 Gra tematyczna - przykładowe  

tematy:  

 

 „Szlaki historyczne” każda szkoła 

wybiera obszar działania. Może to być 

przestrzeń miasta, dzielnicy czy teren 

szkoły. Uczniowie wykonują mapę danego 

obszaru, na której są zaznaczone 

charakterystyczne punkty, ale nie 

podpisane. Zadaniem jest odnalezienie i 

podpisanie tych miejsc. Innym 

rozwiązaniem może być otrzymanie 

wytycznych, w które miejsce mają się udać 

i wykonać określone zadanie. Działanie jest 

otwarte i każdy może dostosować je do 

własnych potrzeb i możliwości danego 

miejsca.  

 

„Magiczność daty” – czyli co się 

wydarzyło w danym roku, miesiącu i dniu 

w moim mieście? Każda szkoła otrzymuje 

wybraną, ustalona jedną wspólną datę 

historyczną (np. 1.IX 1939r., lub 2.IV.2005 

r. itd.). Zadaniem uczniów jest odnalezienie 

miejsc, osób, symboli, dzieł sztuki, 

sytuacji, itp. powiązanych z tą datą. 

  

Gra literacka -„detektywistyczna 

gra literacka” (uczniowie 

podzieleni na grupy, otrzymują 

zestaw 10 książek i zaklejone 

koperty z zadaniami. Ich 

rozwiązania stanowią poszczególne 

zdania i informacje w wybranych 

książkach. Pytania pomocnicze 

mają ma na celu wyjaśnienie 

zagadki literackiej i odnalezienie 

wśród ilustracji, tekstu, informacji  

wydawniczych wybranych 

wiadomości...  

(scenariusz dostarczy p. Marta Tyrajska) 

 

 

Album na międzyszkolnej stronie STOwskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz internetowy na międzyszkolnej stronie 

STOwskiej. Kalendarz może zawierać ilustracje, 

zdjęcia, kolaże, itp. wykonane prze uczniów i 

związane z wydarzeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat zawierający odnalezione hasło. (W ten 

sposób powstaje międzyszkolna galeria plakatów. 

Projekt nie ogranicza się do przedmiotów 

humanistycznych. Może być realizowany na 

geografii, biologii) 
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POSTAWA:  
1. dąży do prawdy pomimo piętrzących się przeszkód, wykazuje się odwagą w swojej 

postawie pomimo sprzeciwu społeczeństwa 

2. bierze odpowiedzialność za swoje słowa i czyny 

3. odczuwa dumę, satysfakcję i radość z tego co robi dla siebie i dla innych 

4. nie narusza przestrzeni innych osób  

5. swoją otwartą postawą wzbudza zaufanie społeczne 

6. przestrzega ustalonych reguł 

7. potrafi pracować w grupie i dostosowuje się do przydzielonych mu ról  

8. szanuje siebie i innych, akceptuje odmienność 

9. szuka prawdy o sobie i celu życia, zadaje pytanie „kim jestem?”, poszukuje własnej 

tożsamości, kreuje i podkreśla swoją indywidualność 

 

 

Działanie 

 
Sposoby Ewaluacji 

 

 

Film autorski „Kot i pies” (praca zespołowa). 

Zadanie z założenia ma dać możliwość 

dowolnej interpretacji tytułu filmu. Można go 

potraktować jako odniesienie do relacji 

międzyludzkich lub do zagadnień 

przyrodniczych. Film może mieć formę 

dokumentu, reportażu, filmu fabularnego, 

animowanego, itp. Limit czasowy od 1 do 10 

minut (do uzgodnienia między szkołami STO).  

Celem zadania jest odkrywanie zależności i 

relacji międzyludzkich, jak również relacji 

człowieka z przyrodą. 

 

Festiwal filmów STO – przegląd filmów.   

 

Organizacja przez uczniów projektu, w którym 

głównym tematem będzie np. odwaga cywilna, 

uczciwość. 

 

 

Weryfikacja projektu pod kątem realizacji 

założeń, np. sonda uliczna w odniesieniu do 

tematu – dokumentacja filmowa, audio lub 

multimedialna. 

POSTAWA:  

1. przejawia postawy patriotyczne, utożsamia się z własnym krajem i jest dumny z 

bycia jego obywatelem;  zna historię i kultywuje tradycje swojego kraju nawet poza 

jego granicami  

2. wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje 

3. czerpie z pozytywnych wzorców 

4. szanuje własność swoją, cudzą i publiczną 

 

 

Działanie 

 
Sposoby Ewaluacji 

 

 

Dialogi międzypokoleniowe – np. 

współpraca z Domem Kombatanta, Domem 

Spokojnej Starości, itp. 

 

Album/pamiętnik 
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” Jak dobrze znasz swoje miasto?” – 

wirtualny spacer po mieście – projekt 

(wycieczki tematyczne przygotowujące do 

realizacji założeń przedsięwzięcia) 

„Jak dobrze znasz swoją szkołę?” 

(Uczniowie poznają historię swojej szkoły: 

ważne osoby z nią związane: dyrekcję, 

nauczycieli, rodziców, absolwentów; ważne 

daty, miejsca, zdarzenia. Następnie dzięki 

wymianie informacji pomiędzy szkołami 

uczniowie mają możliwość poznać korzenie 

szkół STO i utożsamić się ze społecznością 

STO, wzmocnić swoją więź ze 

środowiskiem. 

„Czytamy wielką literaturę” – zamysłem 

jest, aby cała szkoła brała udział w 

„przedstawieniu” jednego, wybranego dzieła 

literackiego polskiego pisarza. Wydarzenie to 

powinno zostać poprzedzone dogłębnym 

poznaniem autora, epoki, okoliczności itp., w 

których powstało dzieło. 

Wizualizacja zamieszczona na stronie STO 

 

 

 

 

Prezentacja multimedialna na stronie STO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja wydarzenia w postaci zdjęć, 

dokumentu filmowego, itp. 

POSTAWA: interdyscyplinarnie postrzega otaczającą go rzeczywistość 

 

 

Działanie 

 
Sposoby Ewaluacji 

 

 

Tematyczna gra terenowa 

 

Rozwiązanie zagadki 

Projekty edukacyjne 

„Historia kołem się toczy” (grupy 

przygotowują wydarzenia historyczne w 

formie teatru, teatru cieni, pantomimy itp.) - 

odnoszą się do różnych dziedzin życia – 

sztuki, literatury, filmu, muzyki, polityki. 

 

Przegląd kilkuminutowych spektakli – 

dokumentację filmową i fotograficzną 

zamieszczamy na międzyszkolnej stronie STO 

 

Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny – 

Dzień…(wybranej  epoki – starożytności, 

renesansu, baroku itp.).  

Zarejestrowanie w formie dokumentu 

filmowego wydarzenia artystycznego i 

opublikowanie go na międzyszkolnej stronie 

STO 

 

POSTAWA: 

     1.    jest wolny od stereotypów i uprzedzeń 

2. nawiązuje relacje z innymi ludźmi w oparciu o szacunek i wzajemną akceptację 

3. nie boi się zmian, podejmuje wyzwania 

 

Działanie 

 
Sposoby Ewaluacji 

 

 

Dzieci dzieciom   -  Każda szkoła w jednym 

ustalonym dniu organizuje akcję charytatywną   

dla dzieci z wybranego miejscowego Domu 

Dziecka, szpitala, hospicjum itd.                                                                     

Dokumentacja akcji. 
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Akademia Małolata-prowadzenie zajęć przez 

uczniów np. gimnazjów dla młodszych 

uczniów. Uczniowie gimnazjum prowadzą 

lekcje w klasach młodszych z różnych 

dyscyplin (j .polski, matematyka, fizyka, itp.) 

według własnych scenariuszy. 

Profesor Wnuczek – młodsi uczniowie 

wprowadzają swoich dziadków w tajniki 

obsługi komputera i dzielą się wiedzą na temat 

nowych technologii. 

Scenariusze zajęć i przeprowadzone zajęcia. 

Ankieta „zadowolenia” młodszych uczniów. 

               

 

POSTAWA:  

1. postępuje zgodnie z przyjętymi normami, przepisami prawa ale także sumieniem dobrego 

obywatela 

2. dąży do prawdy pomimo piętrzących się przeszkód, wykazuje się odwagą w swojej 

postawie pomimo sprzeciwu społeczeństwa 

 

 

Działanie 

 
Sposoby Ewaluacji 

 

 

Akademia Dobrych Manier  (Uczniowie 

starszych klas przygotowują dla młodszych 

warsztaty z zachowania np. przy stole, na 

przyjęciu, w teatrze, kinie, w rozmowie ze 

starszymi itp.)                       

Państwo, prawo, obywatel – debata 

międzyklasowa przygotowana przez uczniów 

na wybrane tematy związane z pojęciami 

dotyczącymi praw i obowiązków dzieci i 

młodzieży, czym jest państwo, kim jest 

obywatel; uczniowie korzystają z wiedzy 

przekazanej przez dorosłych oraz  

znalezionych samodzielnie w źródłach 

(Konstytucja, Konwencja Praw Dziecka. 

Kodeks Rodzinny, Cywilny itp.) 

 

                                            

Zna zasady dobrego wychowania i stosuje je 

na co dzień 

 

 

 

 

Dokumentacja debaty w postaci zdjęć, 

scenariuszy, filmu. 

Organizacja przez uczniów projektu, w którym 

głównym tematem będzie odwaga cywilna, 

uczciwość. 

Weryfikacja projektu pod kątem realizacji 

założeń 

 

 

 

TREŚCI WYCHOWAWCZE OKREŚLONE W PROGRAMACH ŚCIEŻEK 

EDUKACYJNYCH 

 

1. Edukacja filozoficzna  

 starożytne wezwanie: „Poznaj samego siebie” a zawsze aktualne pytania: Kim jestem? Skąd 

przychodzę? Dokąd zmierzam? Jaki jest sens życia ludzkiego? (godziny wychowawcze, j. 

polski, matematyka, historia)  
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 filozofia jako „umiłowanie mądrości” (historia, matematyka, j. polski, przyroda, zajęcia 

artystyczne - plastyka, muzyka,) 

 starożytna Grecja jako miejsce narodzenia filozofii (historia, j. polski, zajęcia artystyczne - 

plastyka) 

 najwybitniejsi przedstawiciele filozofii starożytnej: Sokrates, Platon, Arystoteles (historia, 

matematyka, j. polski, zajęcia artystyczne - plastyka) 

 

2.  Edukacja prozdrowotna 

 higiena otoczenia: wpływ hałasu i nadmiernego nasłonecznienia na zdrowie człowieka 

(przyroda, zajęcia techniczne, w-f ), 

 żywność i żywienie: a). skład żywności, układanie jadłospisów ze względu na stan zdrowia, 

wiek, rodzaj pracy i nawyki (przyroda, zajęcia techniczne, godz. wych.), 

b). przechowywanie żywności (przyroda, zajęcia techniczne), 

 bezpieczeństwo i pierwsza pomoc: pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożenia 

życia, np. sztuczne oddychanie, masaż serca, sprawdzanie tętna i oddechu (przyroda, w-f, godz. 

wych., j. poski, zajęcia techniczne i edukacja dla bepieczeństwa), 

 aktywność ruchowa i umysłowa:  

a). wypoczynek aktywny i bierny (przyroda,, godz. wych., w-f), 

b). aktywność fizyczna w różnych okresach życia (przyroda, w-f, godz. wych.) 

c). higiena pracy umysłowej i snu (przyroda, godz. wych.) 

d). osoby niepełnosprawne i ich potrzeby (godz. wych., j. polski) 

 poczucie własnej wartości, dawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywność (j. polski, 

matematyka, przyroda, godz. wych., zajęcia artystyczne - plastyka) 

 

3.  Edukacja ekologiczna - patrz rozdz. III tabela 3.3 pkt.1 a ponadto: 

 różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna oraz ekosystemów) - znaczenie jej ochrony 

(przyroda, godz. wych.), 

 przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze (przyroda) 

 żywność, oddziaływanie produkcji żywności na środowisko (przyroda, godz. wych.) 

 

4.  Edukacja czytelnicza i medialna:  

 dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna, 

 opis i spis bibliograficzny; zestawienie tematyczne (j. polski, historia, matematyka, przyroda) 

 pojęcia komunikacji medialnej: znak, symbol, kod, język (informatyka, j. polski, zajęcia 

artystyczne – plastyka, muzyka)  

 drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi (j. polski, godz. wych., pozostałe przedmioty) 

 formy komunikatów medialnych: słownych, pisemnych, obrazowych, dźwiękowych, filmowych 

i multimedialnych (wszystkie przedmioty) 

 kody ikoniczne i symboliczne; język poszczególnych mediów (j. polski, informatyka, 

matematyka, zajęcia artystyczne – plastyka, muzyka) 

 słowo, gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze, gry dramatyczne, inscenizacje, 

teatr, kabaret szkolny ( j. polski, historia, zajęcia artystyczne – plastyka, muzyka, zajęcia 

teatralne) 

 media jako środki poznania historii i współczesności (j. polski, informatyka, historia, zajęcia 

artystyczne – plastyka, godz. wych.) 

 podstawy projektowania i wykonywania różnych form komunikatów medialnych (informatyka, 

j. polski, zajęcia artystyczne - plastyka) 

 

5.  Edukacja regionalna: 

 położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów środowiska geograficznego regionu 

(przyroda, j. polski, historia) 
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 rola regionu i jego związki z innymi regionami Polski (przyroda, j polski, historia) 

 charakterystyka i pochodzenie społeczności regionalnej (godz. wych., j polski, historia, zajęcia 

artystyczne – plastyka, muzyka,  język regionalny, gwary i nazewnictwo regionalne, miejscowe 

nazwy, imiona i nazwiska (j.  polski, historia, godz. wych., zajęcia teatralne) 

 elementy dziejów kultury regionalnej, regionalne tradycje, obyczaje i zwyczaje, muzyka  

(g. wych., j polski, historia, zajęcia artystyczne – plastyka, muzyka) 

 główne zabytki przyrody i architektury w regionie (przyroda, j. polski, historia, zajęcia 

artystyczne - plastyka) 

 historia i tradycja własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu (j polski, historia, godz. 

wych.)  

 

6.  Wychowanie do życia w społeczeństwie i rodzinie (godz. wych., historia, wiedza o 

społeczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie) 

 

7. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (godz. wych., historia, wiedza o społeczeństwa,  j. 

polski, zajęcia teatralne) 

 

8. Obrona cywilna (zajęcia techniczne i edukacja dla bezpieczeństwa): 

 pożary - przyczyny, zabezpieczenie przeciw powstawaniu, postępowanie w razie pożaru 

 wypadki drogowe i inne - przyczyny, zapobieganie, pomoc przedlekarska, informacja o 

wypadkach, 

 powódź - pogotowie przeciwpowodziowe, alarm, postępowanie w razie zagrożenia powodzią, 

 ochrona środowiska - jak postępować przed wakacjami, aby nie niszczyć środowiska 

naturalnego 

 przygotowanie się do ewakuacji z budynku szkolnego na wypadek zagrożenia 

 

 

SZCZEGÓŁOWE TEMATY REALIZOWANE W TOKU LEKCJI WYCHOWAWCZYCH 

 

Załącznikiem do szkolnego programu wychowawczego są szczegółowe harmonogramy 

zawierające tematy kolejnych godzin wychowawczych realizowanych w poszczególnych klasach 

w danym roku szkolnym.  

 

 

INTEGRACJA WYCHOWAWCZYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY I RODZINY 

 

 Realizacja powyższego planu spoczywa na wszystkich nauczycielach i pracownikach szkoły. 

Społeczny charakter placówki wyznacza też szczególne miejsce w szkolnej społeczności rodzicom, 

którzy jako członkowie Społecznego Towarzystwa Oświatowego tworzą organ prowadzący szkoły, 

a poprzez demokratycznie wybrany Zarząd SKT nr 37 STO w sposób kreatywny wpływają również 

na model wychowawczy szkoły. Zapraszamy więc, wszystkich rodziców, zrzeszonych i nie 

zrzeszonych w STO do współpracy w realizowaniu naszych zamierzeń, które są niczym innym jak 

wsparciem wychowawczej roli rodziny. 

Realizacja programu wychowania ma nie tylko zapewnić dzieciom i młodzieży radosne, 

pełne miłości i bezpieczeństwa przebywanie w naszej szkole, ale także dostarczyć rodzicom 

niezbędnej wiedzy dotyczącej procesu wychowawczego oraz wyposażyć ich w umiejętności dzięki 

którym łatwiejsza będzie współpraca szkoły i rodziny we wspólnym dziele jakim jest praca 

wychowawcza. 

 


