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Szkoły Podstawowej nr 6 
im. Jana Brzechwy 

w Stargardzie Szczecińskim 
 
 
 

„Wychowanie to nieustannie toczony dialog 
 nauczyciela z uczniem prowadzący  

ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna.” 
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 I     PODSTAWA PRAWNA 

 PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 
 
 

 Ustawa o systemie oświaty  
 

 Podstawa Programowa. 
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania  
w szkołach publicznych.  
 

 Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku programów nauczania. 
 

 Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach . 

 
 Statut Szkoły 

 
  Konwencja o Prawach Dziecka.  
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          Nie zmuszaj dzieci do aktywności,  
lecz wyzwalaj aktywność.  

Nie każmy myśleć,  
lecz twórzmy warunki do myślenia.  

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.  
Pozwólmy dziecku pytać,  

powoli rozwijajmy jego umysł tak,  
aby samo wiedzieć chciało.  

/ J. Korczak/ 
 
Priorytety naszej szkoły to: 
 

• Rozwijanie myślenia naukowego - umiejętności wykorzystania wiedzy  o charakterze 
naukowym  do identyfikowania i rozwiązywania problemów,  a także formułowania 
wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa. 

• Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,  w tym dbałości                                      
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. 

• Rozwijanie umiejętności komunikowania się  w języku obcym , zarówno w mowie jak  
i w piśmie. 

• Kształcenie umiejętności czytania - umiejętność rozumienia , wykorzystania  i refleksyjnego 
przetwarzania tekstów, w tym tekstów  kultury, prowadząca do osiągnięcia  własnych 
celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa   w życiu społeczeństwa. 

• Rozwijanie myślenia matematycznego – umiejętność wykorzystania matematyki  w życiu 
codziennym  oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym . 

• Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 
• Podejmowanie działań  mających na celu zindywidualizowane wspomaganie w rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju dziecka młodszego i niepełnosprawnego. 

• Przyswojenie przez uczniów wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, 
dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom  uczniów. 

• Zdobycie przez uczniów umiejętności  wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 

• Kształtowanie u uczniów  postaw  warunkujących sprawne i odpowiedzialne 
funkcjonowanie we współczesnym świecie.  

• Podejmowanie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przemocy, 
• Rozwijanie u uczniów postawy dbałości o higienę, zdrowie własne i innych ludzi oraz 

umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 
•  Uwzględnienie zdrowia w życiu szkoły; tzw. etos zdrowia w szkole – troska o dobre 

samopoczucie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników. 
• Kształtowanie postaw  antydyskryminacji, tolerancji wobec osób niepełnosprawnych innych 

wyznań, kultur i ras. 
• Położenie nacisku na rozwój ucznia, dostrzeganie jego indywidualności, kształtowanie 

poczucia własnej wartości i przydatności, przyswojenie norm życia w społeczności, pracy 
zespołowej, postaw prospołecznych, odpowiedzialności za siebie i innych. 

• Opisanie  wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole zgodnie z ideą 
europejskich ram kwalifikacji w języku efektów kształcenia Zalecenie Parlamentu 
Europejskiego. 

• Współdziałanie szkoły z rodziną i społecznością lokalną. 
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   JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE 
 

    ZDROWA SZKOŁA DLA WSZYSTKICH 
 

 PRZYJAZNA 
 

 KOMPETENTNA 
 

 BEZPIECZNA 
 

 WSZECHSTRONNIE ROZWIJAJĄCA 
 

„ZDROWIE JEST PRAWEM I PODSTAWOWĄ WARTOŚCIĄ CZŁOWIEKA” 
 
 

II  NACZELNY CEL WYCHOWANIA 
 

Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do autokracji na drodze  
do właściwego dla niego sukcesu szkolnego. 

 

 CELE OGÓLNE 
 

 Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, 
 

 Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, 
 
 Rozbudzanie i rozwijanie możliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego 

indywidualnych zdolności twórczych, 
 

 Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartości  
i trudnych celów, 

 
 Wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki, 

 
 Promowanie zasad zdrowego stylu życia i ekologii, 

 
 Rozwijanie umiejętności społecznych przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń 

we współżyciu w grupie rówieśniczej – komunikacja bez przemocy, 
 
 Kształtowanie postaw tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, innych wyznań, 

kultur, ras, 
 

 Tworzenie warunków do różnorodnej działalności uczniów na terenie szkoły, 
rozwijania zainteresowań i pasji, 

 
 Udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej - wyrównywanie 

szans edukacyjnych, wspomaganie rozwoju dziecka młodszego. 
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„Dziecko chce być dobre 

Jeśli nie umie – naucz 
Jeśli nie wie – wytłumacz 

Jeśli nie może – pomóż” 
                          J. Korczak 

 

 

III  ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY 
JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO 

 
 Dbałość o wszechstronny rozwój uczniów. 
 Ochrona wychowawcza nad działaniem ucznia  w życiu społeczności środowiskowej. 
 Przygotowanie ucznia do samodzielnego życia. 
 Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego. 

 
 

ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO 

 Podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 
każdego ucznia, stosownie do jego wieku, potrzeb i możliwości. 
 

 Kształtowanie u uczniów  postaw  i norm społecznych warunkujących sprawne  
i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.  

 
 Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej 

osobowości. 
 

 Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 
 
 Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej  

i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego 
czasu. 

 
 Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę. 

 
 Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych, 

oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących zachowania 
swoje  i innych osób. 
 

 Uczenie antydyskryminacji, tolerancji wobec  osób niepełnosprawnych, innych wyznań, ras 
i kultur. 

 
 Wyrabianie nawyku dbania o zdrowie własne, innych i środowisko. 

 
 Dbanie o bezpieczeństwo swoich uczniów, przeciwdziałanie  zachowaniom  

nieakceptowanym  społecznie. 
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IV CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY 

I    Szkoła jako środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze 
zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, społecznym i moralnym 

 
ZADANIA SZKOŁY 

 
1. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w kształtowaniu właściwej postawy ucznia. 

 
     Nasze priorytety      Obszary działań       Kryteria sukcesu 

 
a) Zapoznanie z zasadami 
bezpiecznego zachowania się 
w budynku szkolnym, klasach  
i pracowniach przedmiotowych 
i innych, 
-tworzenie z uczniami 
klasowych regulaminów, 
-zajęcia ze Strażą Miejską -
aktywne dyżury nauczycieli, 
-zapoznanie z przepisami 
BHP-zajęcia ze Strażą Pożarną 

a)Uczeń wie, jak zachować się 
w razie niebezpieczeństwa       
w budynku szkolnym, jak 
zachować się w każdej 
pracowni w razie zagrożeń 
-umie rozpoznać sygnały 
alarmowe i znaki BHP, 
-wie jak zachować się  
w wypadku alarmu. 
 

  
b)Zapoznanie uczniów  
z przepisami ruchu drogowego, 
-poznanie znaków drogowych  
i zasad ruchu drogowego  
w czasie planowanych wyjść  
ze szkoły, wycieczek –zajęcia 
ze Strażą Miejską, 
-zapoznanie uczniów  
z zasadami bezpiecznego 
zachowania się  
w środkach komunikacji 
miejskiej. 
 
 

b)Uczeń umie przewidywać          
i ocenić niebezpieczeństwo      
i jego skutki: 
-potrafi zachować 
bezpieczeństwo  
w środkach komunikacji 
miejskiej, 
-umie bezpiecznie poruszać się 
rowerem,  
na rolkach, bezpiecznie 
przechodzić przez jezdnię. 

Wzmacnianie bezpieczeństwa 
w szkole 
a) Szkoła, klasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Bezpieczna droga 
 i dojazd do szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Obiekty sportowe  
i najbliższe otoczenie 

c) Poznanie zasad 
bezpieczeństwa podczas gier     
i zabaw sportowych, 
-tworzenie regulaminów, 
-zapoznanie z zasadami 
udzielenia pierwszej pomocy, 
-pokaz udzielenia pierwszej 
pomocy- zajęcia z fantomem. 

c)Uczeń umie prawidłowo 
posługiwać się sprzętem 
sportowym, 
-potrafi przewidzieć  
i uniknąć niebezpieczeństwa, 
-wie jak wezwać pomoc i jak 
udzielić pierwszej pomocy, 
-wie gdzie i jak szukać 
pomocy. 
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2. Wspomaganie uczniów w zrozumieniu norm życia w społeczności – przestrzeganie wartości, 
prawości, sprawiedliwości i poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka. 
 
 
     Nasze priorytety 

      
   Obszary działań 

    
  Kryteria sukcesu 

Wskazywanie przejawów 
niesprawiedliwości  
i sposobów  reagowanie na nie, 
rozróżnianie wartości 
osobowych i wartości 
społecznych niezbędnych  
do funkcjonowania jednostki 
 w życiu codziennym – 
wrażliwość społeczna,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zachęcanie uczniów  
do podejmowanie 
odpowiedzialnych działań  
  
 

Budowanie systemu wartości 
w oparciu o hasła: 

 Kim jestem? 
 Kim chcę być? 
 Moje zdolności, 

zainteresowania, 
umiejętności 

 Prawa i obowiązki 
 Cele i plany życiowe 
 Twórczy styl życia jako 

zadanie 
 Drugi człowiek i ja 
 Zdrowie 
 Ochronę środowiska 
 Orientacja Mieć                  

i orientacja Być 
 Tworzenie norm 

grupowych 
 Mój system wartości 

 
 Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za siebie 
 i drugiego człowieka – udział 
w akcjach społecznych, 
charytatywnych. 

 
 
 

Uczeń potrafi dokonać wyboru 
kierując się takimi zasadami 
jak: honor, zdrowie, wspólnota, 
umiejętność bycia sobą, 
prawdomówność, 
punktualność, praca, 
uprzejmość, rodzina, życie 
rodzinne, miłość bliźniego, 
udzielanie pomocy innym, 
praca dla społeczeństwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń podejmuje 
odpowiedzialne działania  
w swojej społeczności. 
 

 
3. Wdrażanie form i metod wychowania służących indywidualnemu  i wszechstronnemu 
rozwojowi. 
 
     Nasze priorytety     Obszary działań     Kryteria sukcesu 

 
Kształcenie umiejętności 
posługiwania się językiem 
polskim, w tym dbałości  
o kulturę bycia i słowa. 

-Zwracanie uwagi  
na poprawność językową 
podczas wszystkich zajęć. 
-Zwalczanie wulgaryzmów  
i agresywnych zachowań przez 
wskazywanie przykładów 
języka ojczystego   
i zachowania. 
-Zapoznanie uczniów  
z formami życia kulturalnego  
i towarzyskiego (wyjazdy do 
teatru, kina, scenki rodzajowe, 
komiksy, plakaty). 
- Odwoływanie  się   

-Uczeń poprawnie posługuje 
się językiem polskim, 
-Uczeń potrafi odpowiednio 
zachować się w różnych 
sytuacjach, 
-Uczeń stosuje w codziennych 
relacjach zwroty 
grzecznościowe, 
-Zna „Savoir – vivre”,  
na co dzień. 
 
 
 
-Uczeń korzysta z zasobów 
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do zasobów biblioteki szkolnej  
i współpraca                                 
z nauczycielem bibliotekarzem 
w celu wszechstronnego 
przygotowania uczniów  
do samokształcenia  
i świadomego wyszukiwania, 
selekcjonowania  
i wykorzystywania informacji . 
 

biblioteki szkolnej, czytelni 
 i ICM. 

Zrozumienie  
i akceptacja siebie. 

-Kształtowanie poczucia 
własnej wartości  
i godności, 
-Zgłębianie wiary we własne 
siły i możliwości (imprezy 
sportowe, godziny 
wychowawcze, programy 
i zajęcia terapeutyczne, pomoc 
psychologiczno-
pedagogiczna). 

-Uczeń zna swoją wartość, 
-Potrafi akceptować siebie              
i innych w myśl zasady „To nie 
wada, lecz walor”, 
-zawsze otrzyma pomoc, kiedy 
jej potrzebuje ( na każdej 
płaszczyźnie). 

Rozwijanie myślenia 
naukowego 

- Kształtowanie umiejętności 
wykorzystania wiedzy  
o charakterze naukowym, 
identyfikowania  
i rozwiązywania problemów. 

-Uczeń potrafi formułować 
wnioski oparte na 
obserwacjach empirycznych 
 

Funkcjonowanie w grupie 
rówieśniczej. 

-Kształtowanie świadomości 
sukcesu i porażki, 
-Kształtowanie postaw 
opiekuńczych 
-Tolerancja, asertywność, 
kreatywność, 
-Zasada „fair play” we 
wszystkich sferach działań 
człowieka. 
-Tolerancja wobec 
niepełnosprawności, innych 
wyznań i kultur. 

-Potrafi z godnością ponieść 
porażkę, 
-Czuje się odpowiedzialny  
za siebie i grupę, 
-Rozumie pojęcia „człowiek 
asertywny, kreatywny 
tolerancyjny”. 

 

4. Rozwijanie aktywności i umiejętności ucznia, pozwalających na wykorzystywanie 
posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 

 
   Nasze priorytety    Obszary działań   Kryteria sukcesu 
Przygotowanie uczniów  
do życia w społeczeństwie 
informacyjnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwijanie dociekliwości 
poznawczej ukierunkowanej 

-Stwarzanie uczniom 
warunków do nabywania 
umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania  
i wykorzystywania informacji  
z różnych źródeł,   
z zastosowaniem technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych. 
 
 
-Zgłaszanie własnych 
inicjatyw uatrakcyjniających 

-Uczeń właściwie odbiera 
i wykorzystuje  media  
do zdobywania wiadomości  
i rozwijania swoich pasji  
i zainteresowań. 
 
 
 
 
 
 
-Uczeń umie skutecznie 
przekazywać i odbierać 
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na: 
-poszukiwanie prawdy, 
dobra, piękna oraz ciekawych 
zjawisk i zdarzeń. 

pracę w klasie, zajęcia, 
 
-Traktowanie nauki jako coś 
oczywistego, atrakcyjnego, 
 
-Określenie kręgu 
zainteresowań, którym uczeń 
poświęca swój czas i które 
stara się rozwijać, 
 
-Gromadzenie informacji 
korzystając z różnych źródeł. 

informacje, 
 
-Aktywnie słuchać, nadawać         
i odbierać komunikaty               
w różnych formach 
pozawerbalnych, 
 
-Dostrzega złożoność świata, 
 
 
-Jest krytyczny i potrafi 
selekcjonować zdobyte 
informacje. 

Poznanie swoich mocnych            
i słabych stron. 
 

- Uczeń dokonuje samooceny, 
- Świadomie wykorzystuje 
swoje atuty. 

-Uczeń wzmacnia swoją 
samoocenę, 
-Uczeń zna swoje mocne 
strony, potrafi ocenić swoje 
działania. 

 
 
II     Kształtowanie postawy patriotycznej – szacunku dla dobra wspólnego, stosowanie                     
        i przestrzeganie zasad demokracji i samorządności jako przystosowania do życia  
        we wspólnym społeczeństwie 
 

ZADANIA SZKOŁY 
 

1. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania polskiego 
dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kulturę świata. 

 
      Nasze priorytety 
 

     Obszary działań      Kryteria sukcesu 

1. Szacunek dla symboli 
narodowych (sztandar, godło, 
hymn). 

-Poznanie genezy i źródeł 
symboli narodowych na 
podstawie podań, tekstów 
literackich i tekstów 
źródłowych, 
-Wdrażanie ucznia do 
samodzielnego poszukiwania 
źródeł i przyczyn konkretnych 
zjawisk naszej cywilizacji             
i kultury. 

-Uczeń wie jak zachować się 
podczas uroczystości 
państwowych  
i w miejscach pamięci 
narodowej, 
-Uczeń utożsamia się  
z  ojczyzną, symbolami 
narodowymi, 
-Uczeń zna i kultywuje uznane 
wartości o charakterze 
narodowym. 

2. Znaczenie tradycji  
w życiu narodów – korzenie 
źródłem informacji. 

-Poznanie obrzędów, 
zwyczajów i tradycji polskich  
i naszych sąsiadów przez: 
-konkursy, mini festiwale 
-lekcje muzealne 
-filmy 
-wycieczki 
-przygotowywanie potraw 
narodowych 

-Uczeń dostrzega i szanuje 
różnice kulturowe, 
-Uczeń zna wartość tradycji dla 
kultury narodowej, 
-Uczeń kultywuje tradycje 
polskie, 
-Zna tradycje innych kultur. 
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-Rodzina jako podstawowa 
jednostka życia                            
w społeczeństwie, 
-Spotkania z władzami 
lokalnymi, 
-Wycieczki turystyczne pod 
hasłem: „Piękno polskiej 
ziemi” – ciekawostki 
przyrodnicze, historyczne. 

-Uczeń rozumie znaczenie 
rodziny w życiu człowieka, 
-Uczeń czynnie uczestniczy  
w wydarzeniach szkoły, miasta 
i regionu, 
-Potrafi wyszczególnić władze 
lokalne (wojewoda, prezydent 
miasta, starosta, wójt, 
burmistrz). 

-Organizowanie turystyki  
i udział w imprezach 
okolicznościowych (Dzień 
Ziemi, Dni Stargardu), 
-Kalendarz imprez szkolnych 
(tradycje i zwyczaje szkoły). 

-Zna zwyczaje i tradycje 
miasta i szkoły, czynnie w nich 
uczestniczy. 

3. Zaangażowanie w działania 
obywatelskie - małe i wielkie 
Ojczyzny – dom, rodzina, 
klasa, szkoła, gmina, miasto, 
województwo, region, kraj, 
Europa, świat -  
poczucie więzi ze wspólnotą 
lokalną, narodową, europejską 
i globalną; 
 
 
 
 
 
 
 

Udział w wycieczkach poza 
granice Polski, poznawanie 
historii i zwyczajów krajów 
sąsiadów. 

- Uczeń zna sąsiadów Polski, 
- Poznaje najbliższego 
(Niemcy). 

4. Tolerancja – szacunek 
prawa innych do odmiennego 
zdania, sposobu 
zachowania, narodowości, 
obyczajów i przekonań, jeżeli 
nie stanowią one zagrożenia 
dla innych ludzi; 
przeciwstawianie się 
przejawom dyskryminacji. 
 
 
 
 

-Kształtowanie postawy 
dążącej do dobra wspólnego –
przez: 
-Ukazywanie autorytetów              
i wzorców osobowych, 
-Konkursy o tematyce 
pokojowej ( plastyczne, 
historyczne, polonistyczne). 
 
 
 
 

-Uczeń rozumie pojęcie słowa 
wolność w odniesieniu do: 
jednostki, narodu, świata – 
„Pokój na świecie dobrem 
każdego człowieka”. 
-Wie o  światowych  
autorytetach  (Pokojowa 
Nagroda Nobla) 
-Rozumie konieczność 
solidaryzowania się  
z ludźmi i narodami dążącymi 
do pokoju. 
 

5.Zagadnienia dotyczące Unii 
Europejskiej. 
 
 

- Poznanie krajów 
członkowskich, symboli, 
zwyczajów poszczególnych 
narodów wchodzących w skład 
UE. 
 
 

- Uczeń zna kraje wchodzące  
w skład Unii Europejskiej,  
zna główne zasady jej 
funkcjonowania.  
 
 

 
 
2. Stosowanie i przestrzeganie zasad demokracji i samorządności. 
 
     Nasze priorytety      Obszary działań     Kryteria sukcesu 

 
1. Przestrzeganie zasad 
demokracji w różnych 
relacjach: „Jestem Polakiem, 
więc jestem Europejczykiem,  
a jednocześnie obywatelem 
świata”. 

-Zapoznanie uczniów  
ze znaczeniem słowa 
„demokracja” i zasadami 
państwa demokratycznego, 
-Rozwijanie różnych form 
demokracji w szkole 
(samorząd klasowy, szkolny, 
koła zainteresowań), 

-Uczeń utożsamia się  
z klasą, szkołą i społecznością 
szkolną, 
-Potrafi współpracować  
w grupie i ponosić 
odpowiedzialność  
za podjęte decyzje, 
-Zna zasady prawidłowego 
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-Aktywny udział w życiu klasy 
i szkoły (umowy klasowe, 
zasady, dialog, kompromis, 
współpraca w grupie, 
odpowiedzialność za podjęte 
decyzje), 
-Przygotowanie uczniów  
do poznania pojęć związanych 
z ideą „wspólnej Europy” 
 i Unii Europejskiej. 

komunikowania się, 
-Uczeń rozumie pojęcie słowa 
„demokracja” 
-Potrafi wymienić zasady 
państwa demokratycznego 
(równość praw dla wszystkich, 
wybory, konstytucja), 
-Uczeń rozumie pojęcie „bycia 
Europejczykiem”. 

2. Poszanowanie mienia 
społecznego (klasa, szkoła, 
własność prywatna, własność 
społeczna „jesteśmy 
współgospodarzami szkoły”. 
 
 

-Zapoznanie uczniów  
z pojęciem „mienie społeczne  
i własność prywatna”. 
-Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wspólne 
mienie (ład i porządek wśród 
nas, estetyka otoczenia, 
naprawy i prace społecznie 
użyteczne, umiejętność 
korzystania z dóbr społecznych  
i kulturowych). 

-Uczeń szanuje mienie 
społeczne, czuje się 
współgospodarzem szkoły             
i środowiska. 
-Potrafi zachować się  
w miejscach publicznych. 
-Umie korzystać z dóbr 
społecznych i kulturowych – 
galerie, wystawy, muzea, 
przedstawienia teatralne. 

3. Kształtowanie 
odpowiedzialności  
za podjęte decyzje, rozwijanie 
pojęcia samooceny. 

-Przygotowanie uczniów do 
działań analizujących ich 
zachowanie i rozwój: 

 Pojęcie samooceny 
 Respektowanie umów 
 Otwartość  

na problemy 
 Odpowiedzialność za 

powierzone obowiązki  
i podjęte decyzje. 

-Uczeń potrafi dokonać 
samooceny własnego 
zachowania (mocne i słabe 
strony). 
-Przestrzega umów zawartych 
w relacjach: 
rodzic-dziecko 
uczeń-nauczyciel 
kolega-kolega 
-Wie o ponoszeniu 
odpowiedzialności  
za podjęte decyzje. 
-Wywiązuje się  
z powierzonych obowiązków. 

4. Działalność Samorządu 
Uczniowskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Prawa  człowieka 

 -Propagowanie hasła „ Masz 
prawa i obowiązki, ale 
pamiętaj, że inni ludzie też je 
mają”. 
 
 
 
 
 
 
-Zapoznanie uczniów  
z Konwencją Praw Dziecka, 
działalnością Komitetu 
Ochrony Praw Dziecka, 
prawem obowiązującym 
nieletnich. 
 
 
 

Uczeń przestrzega 
obowiązków i rozumie prawo: 

 Do wypowiedzi 
 Do życia i rozwoju 
 Do życia bez przemocy  

i poniżania 
 Do wychowania  

w rodzinie 
 Do swobody myśli,  

            sumienia i religii 
 Do nauki 
 Do tożsamości 
 Do informacji 
 Do prywatności 
 Do stowarzyszania 

-Uczeń wie gdzie szukać 
pomocy w przypadku łamania 
jego praw. 
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III    Kształtowanie potrzeby umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną 
oraz zachowania czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego 

  
  

 ZADANIA SZKOŁY 
 
1. Opieka nauczycieli nad rozwojem fizycznym i psychicznym ucznia. 

 
      Nasze priorytety     Obszary działań      Kryteria sukcesu 
1. Bezpieczna aktywność 
fizyczna i higiena osobista -  
dbałość o własne ciało, 
zdrowie i sprawność fizyczną. 
 
 

- Zapoznanie z koniecznością 
dbania o własne ciało: 

 Dbanie o czystość 
skóry, włosów, zębów, 
paznokci  
i odzieży, 

 Sposoby zachowania 
czystości w domu 
i szkole, 

 Dbanie o czystość  
i porządek  
w miejscu pracy, klasie, 
otoczeniu 
 i w swojej 
miejscowości, 

- Zdrowy styl odżywiania 
 Wartości odżywcze 

pokarmów 
 Naturalne witaminy – 

ważne składniki 
wspomagające rozwój 

 Potrzeba spożywania 
regularnych posiłków 

 Higiena spożywania 
 

- Ruch i odpoczynek ważnym 
czynnikiem prawidłowego 
rozwoju. 

 Gimnastyka dobrym 
sposobem na lepsze 
samopoczucie 

 Prawidłowa postawa 
podczas siedzenia, 
spacerów, ćwiczeń 
gimnastycznych 
 

-Uczeń potrafi dbać o swój 
wygląd zewnętrzny oraz 
przestrzega codziennych zasad 
higieny osobistej. 
 
-Uczeń zna podstawowe środki 
do utrzymania czystości. 
 
-Uczeń wskazuje sposoby 
dbałości o czystość  
w swoim środowisku 
 
-Uczeń zna wartości odżywcze 
pokarmów i rozumie potrzebę 
spożywania naturalnych 
witamin. 
 
-Uczeń potrafi spożywać posiłki  
z zachowaniem odpowiedniej 
higieny i kultury. 
 
-Uczeń rozumie potrzebę 
wykonywania ćwiczeń 
gimnastycznych dla 
prawidłowego rozwoju 
fizycznego. 
 
-Uczeń zachowuje prawidłową 
postawę podczas siedzenia, 
spacerów i ćwiczeń 
gimnastycznych. 
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2. Dbałość o prawidłowy 
rozwój psychiczny uczniów. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Wspieranie rozwoju dziecka 
młodszego na pierwszym i 
kolejnym etapie edukacyjnym.  
. 
 
 
 
 
 
4.Dbałość o psychikę uczniów  
w związku z nieobecnością  
rodzica (-ców)/ wyjazd 
zarobkowy. 
 
5.Wspieranie dziecka, 
powracającego z zagranicy 
i jego rodziny. 

 
Zapoznanie  z koniecznością 
dbania o rozwój psychiczny - 

 Model zdrowego dnia, 
 Znaczenie odpoczynku 

dla zdrowia człowieka, 
 Dobre sposoby 

komunikowania  
się z innymi ludźmi, 

 Szkodliwość hałasu. 
 
 

Wnikliwa obserwacja uczniów, 
stała diagnoza potrzeb, 
udzielanie wsparcia na 
wszystkich płaszczyznach, 
współpraca z rodzicami, 
Dbanie o odpowiednie 
wyposażenie klas,  
 
 
Budowanie atmosfery poczucia 
bezpieczeństwa, wspieranie na 
wszystkich płaszczyznach. 
 
 
Stała współpraca z rodzicami. 
Specjalistyczna opieka i pomoc 
dziecku. 

 
Uczeń potrafi stosować  
w życiu model zdrowego dnia. 
-Uczeń rozumie znaczenie 
odpoczynku dla prawidłowego 
rozwoju. 
-Uczeń potrafi komunikować  
się  z innymi ludźmi. 
-Uczeń rozumie szkodliwość 
hałasu dla jego zdrowia. 
 
 
-Uczeń dobrze czuje się  
w szkole, chętnie do niej 
uczęszcza, prawidłowo się 
rozwija. 
 
 
 
 
 
- Uczeń wie, że zawsze może 
liczyć na wsparcie i pomoc 
nauczyciela  
w sytuacjach trudnych . 
 
Uczeń dobrze czuje się w szkole. 
Osiąga sukcesy na miarę swoich 
możliwości 

 
2. Rozpoznawanie źródeł stresu i kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

Nasze priorytety 
 

Obszary działań 
 

Kryteria sukcesu 
1.Wpływ pozytywnych  
i negatywnych emocji  
na życie i działalność człowieka. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Radzenie sobie  
z niepowodzeniami i trudnościami  
szkolnymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapoznanie uczniów  
z pojęciem stresu, emocji 
pozytywnych i negatywnych 
oraz akceptowanych 
społecznie sposobów ich 
wyrażania. 
 
 
 
 
Wspieranie uczniów mających 
trudności w nauce  
i zachowaniu - objęcie 
wszechstronną pomocą 
specjalistyczną, 
psychologiczno-pedagogiczną. 
 
 
 
 
 
 

-Uczeń rozpoznaje emocje 
negatywne i pozytywne, 
-Potrafi opanować emocje 
negatywne, a pozytywne 
wykorzystać w praktycznym 
działaniu, 
-Wie jak rozpoznać stres, 
-Wie gdzie szukać pomocy           
w sytuacjach trudnych. 
 
- Uczeń dostrzega siebie  
i swoje mocne strony,  odnosi 
sukcesy na miarę swoich 
możliwości. Korzysta np.  
z pomocy psychologa, 
z zajęć socjoterapeutycznych,  
zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, 
zajęć wspomagających  
i rozwijających. 
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3.Skutki emigracji zarobkowej 
rodziców uczniów. 
 
 

Zapobieganie negatywnym 
skutkom eurosieroctwa. 

-Uczeń spędza czas wolny  
rozwijając swoje 
zainteresowania i pasje 
podczas zajęć pozalekcyjnych 
proponowanych przez szkołę. 

 
3.Działania profilaktyczne przeciw przemocy i uzależnieniom 
 
 

Nasze priorytety 
      Obszary działań      Kryteria sukcesu 

1.Żyjemy bez nałogów. 
 
 
2.Wpływ papierosów, alkoholu, 
dopalaczy i innych środków 
uzależniających na organizm 
ludzki. 
 
3.Sposoby i konieczność 
przyjmowania leków  
w czasie choroby. 
 
 4.Co to jest przemoc  
i cyberprzemoc - gdzie szukać 
pomocy?  
5.Jak reagować na jej przejawy? 
 
6.Dlaczego nie stosować  
przemocy. 
 
7.Jak rozwiązywać konflikty bez 
przemocy. 
 
 
8. Jak być dobrym człowiekiem? 
 
 
 
 
 

-Udział w programach 
terapeutycznych  
i informacyjnych, spotkania  
z Policją, Strażą Miejską, 
sędziną Sądu dla Nieletnich. 
-Zapoznanie uczniów  
z wpływem i szkodliwym 
działaniem na organizm ludzki 
papierosów, alkoholu 
 i środków uzależniających,  
(od czego możemy się 
uzależnić?). 
-Zasady przyjmowania leków 
 
-Włączanie się  
w ogólnopolskie akcje  
z zakresu profilaktyki 
uzależnień i przemocy. 
-Zapoznanie uczniów  
z negatywnym wpływem 
przemocy i cyberprzemocy  
na życie i rozwój psychiczny 
człowieka          
- Nagradzanie postaw  
i działań godnych 
naśladowania.  

-Uczeń zna skutki spożywania 
alkoholu, palenia papierosów, 
środków psychoaktywnych. 
 
 -Uczeń rozumie potrzebę 
aktywnego uczestniczenia  
w działaniach  
profilaktycznych 
 
 
 
 
-Uczeń wie, w jaki sposób 
unikać sytuacji stwarzających 
zagrożenie dla jego zdrowia 
- Uczeń wie, że nie należy 
stosować przemocy fizycznej  
i psychicznej. 
-Uczeń wie, gdzie szukać 
pomocy i wsparcia 
-Uczeń umie komunikować 
swoje potrzeby i problemy 
nauczycielom. 
- Uczeń wie, że  warto być 
dobrym i czynić dobro. 

 
IV    Współdziałanie rodziców z nauczycielami w zakresie wychowania 
 

ZADANIA SZKOŁY 
 

1. Pomoc rodzicom w sytuacjach trudnych. 
2. Identyfikowanie się  rodziców z zadaniami i celami wspólnie wytyczonymi przez szkołę  

i Radę Rodziców. 
3. Rodzic jako aktywny partner szkoły. 
4. Tworzenie klimatu zaufania między uczniem, nauczycielem i rodzicem. 

 
     Nasze priorytety     Obszary działań     Kryteria sukcesu 
Konstruktywne kontakty 
 z rodzicami. 
 

 -Dyżury nauczycieli 
w celu indywidualnych 
kontaktów z rodzicami. 

-Rodzice czynnie uczestniczą 
w życiu szkoły,  
są współorganizatorami: 
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Spotkania rodziców  
ze specjalistą.  
 
Współpraca z rodzicami  
i policją dotycząca 
bezpieczeństwa dzieci  
w czasie wyjazdów na 
wycieczki, dojazdu na basen 
itp. 
 
Pomoc wzajemna w sytuacjach 
trudnych. 
 

-Prezentacja i analiza osiągnięć 
uczniów w czasie wywiadówek 
 
-Informacje dotyczące życia 
szkoły i jej osiągnięć (gazetka 
dla rodziców) . 
-Wskazówki specjalisty 
pomocna w wychowaniu 
dziecka 
 
 -Współorganizowanie  
z rodzicami wyjazdów dzieci  
i młodzieży, pomoc  
w organizacji.      
 
 
- współpraca z rodzicami  
w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych w szkole  
i w domu.  

imprez klasowych, szkolnych. 
-Rodzice znają problemy 
szkoły. 
-Współuczestniczą  
w tworzeniu dokumentów 
szkolnych 
-Mają zaufanie do grona 
pedagogicznego. 
 
- Rodzice angażują się  
w organizację wyjazdów, dbają  
o bezpieczeństwo   
i współpracują 
 z nauczycielami i policją. 
 
 
- Rodzice i szkoła wspierają się 
w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. 

 
V    Model nauczyciela 

 
NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE:  

 Dąży do tego, aby szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla  uczniów, wolnym 
od agresji i przemocy, tworzy atmosferę zrozumienia i wzajemnej życzliwości. 

  Zapewnia bezpieczeństwo w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole i poza nią.  
 Tworzy klimat wzajemnego zaufania i współpracy z domem rodzinnym ucznia  

i środowiskiem lokalnym.  
 Uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.  
 Zapewnia uczniom i jego rodzicom wszechstronną informację na temat wymagań 

edukacyjnych, działań podejmowanych przez szkołę oraz osiągnięć dziecka.  
 Rozbudza  u ucznia miłość do rodziny i Ojczyzny.  
 Kreuje sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie strony osobowości.  
 Kształtuje u ucznia odpowiedzialność za swoje słowa i czyny.  
 Buduje u ucznia wiarę w siebie i własne możliwości, mobilizuje go do rozwijania swoich 

zainteresowań, twórczej pracy i dociekliwości poznawczej w poszukiwaniu prawdy, dobra  
i piękna w świecie.  

 Podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie w rozwoju każdego 
ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

 Zwraca szczególną uwagę na tolerancję, prawidłowe funkcjonowanie dziecka 
niepełnosprawnego i dziecka młodszego w środowisku szkolnym, 

 Podejmuje współpracę z innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym 
w celu rozpoznawania potrzeb uczniów, wspomagania ich rozwoju oraz rozwiązywania 
problemów indywidualnych i całego zespołu klasowego.  

 Bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie.  
 Promuje i wyrabia u ucznia postawę zdrowego trybu życia. Zapoznaje z zagrożeniami, jakie 

niosą używki: alkohol, narkotyki, papierosy.  
 Dąży do tego, aby być autorytetem, doradcą i przewodnikiem.  
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                     VI Oczekiwania wobec ucznia edukacji wczesnoszkolnej 

 
„ Kiedy w oczach dziecka jego własny wizerunek nabiera wartości, 

towarzyszą temu znaczne postępy i osiągnięcia w nauce, 
a co istotniejsze, dziecko coraz bardziej zaczyna cieszyć się życiem”. 

 
UCZEŃ KLASY TRZECIEJ: 

 
Wyposażony w umiejętność czytania i pisania,  
w  wiadomości i sprawności matematyczne. 

 
Przygotowany do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi  
i   przyrodą. 

     Przygotowany do dalszego etapu kształcenia 
 
     Dobrym kolegą i umie nawiązać więzi koleżeńskie. 
 
JEST     Troskliwy, tolerancyjny i chętnie spieszy z pomocą innym. 
 

     Odpowiedzialny, otwarty, prawy, tolerancyjny. 
 
     Ciekawy świata i chętnie dba o środowisko przyrodnicze. 
 

Świadomy przynależności społecznej (do rodziny, grupy 
rówieśniczej i wspólnoty narodowej). 
 

 
     Najbliższe otoczenie, obserwuje je i potrafi się 
     w nim poruszać. 
 
ZNA     Potrzebę dbałości o własne zdrowie i higienę. 
 
     Podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. 
 
     Zasady sprawnego posługiwania się zdobytą  
     wiedzą w życiu codziennym. 
      
      Konieczność dbania o przyrodę. 
 
     Opanować negatywne emocje. 
 
     Rozwiązywać konflikty bez agresji i szuka odpowiednich 
     dróg rozwiązań. 
 
POTRAFI    Radzić sobie z porażkami i niepowodzeniami. 
 
     Korzystać z biblioteki, czytelni oraz innych źródeł  
     informacji. 
 
     Pracować w grupie i wykorzystać zdobytą wiedzę. 
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VII   OCZEKIWANY MODEL ABSOLWENTA 

 
„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą, 
że spełnią się ich najpiękniejsze marzenia” 

 
ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY 

 
 

      Świadomy zagrożeń współczesnego świata. 
JEST 

Dociekliwy, samodzielny w myśleniu i działaniu, 
odpowiedzialny za własne wyniki w nauce. 

        
      Aktywny, twórczy i odpowiedzialny. 
 

Otwarty i tolerancyjny. 
   
   Patriotą. 
 
 
      Zna i respektuje prawa człowieka. 
 
      Zasady dbałości o własne zdrowie 
      i bezpieczeństwo. 
ZNA 

Szanuje i przestrzega zasady samorządności  
i demokracji. 

 
      Zasady  funkcjonowania w społeczeństwie    
                                                                       informacyjnym. 
 
 
      Wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności 
      do rozwiązywania problemów. 
 
      Pracować w zespole. 
 

Wyszukiwać, selekcjonować i dokonywać krytycznej 
analizy informacji pozyskanych z wielu źródeł.  

POTRAFI 
      Radzić sobie w różnych sytuacjach.  
 
      Dążyć do sukcesu i akceptować siebie. 
 

Dbać o otaczające środowisko, zdrowie własne 
 i innych. 

 
      Stawiać przed sobą realistyczne cele. 

    
Przewidzieć skutki swoich działań, zna 
konsekwencje czynów, respektuje normy społeczne. 

       
      Komunikować się w języku obcym. 
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 VIII   DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 
„Pamiętaj, że masz  swoje prawa, 

i obowiązki, ale pamiętaj, że inni też je mają”. 
 
 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 
 
 

Reprezentuje wszystkich uczniów         współpracuje z dyrekcją, gronem 
i każdego indywidualnie      pedagogicznym, rodzicami 
         i środowiskiem lokalnym 
 
 

 
Jest partnerem w tworzeniu 

warunków do rozwoju 
 

 
        Broni praw i godności uczniów 
 
 
 
Współdecyduje o życiu  
i pracy szkoły 
 
 
 
 

Organizuje imprezy szkolne 
i pozaszkolne 

 
 
 

Podejmuje akcje na rzecz 
potrzebujących 
 
 
 
 
        Uczy planowania i osiągania 
        zamierzonych celów 
 Uczy samorządności 
                                                          i demokracji 
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            IX  DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW 
 
 
 

„Dzieci rozwijają się najlepiej w klimacie prawdziwej miłości 
połączonej z rozumnymi, konsekwentnymi wymaganiami”. 

 
 

 
R O D Z I C E 

 
 
 
 

Współpracują z Dyrektorem szkoły,    Uczestniczą w tworzeniu i opiniowaniu 
 nauczycielami i wychowawcami     wewnątrzszkolnych dokumentów 
 
 
 
 
 

    Przedstawiciele 
   Rady Oddziałowej  prezentują 

opinie wszystkich rodziców 
Radzie Rodziców i Radzie Oddziałowej 

 
 

Współtworzą ceremoniał szkoły    Wspierają działania innowacyjne 
                                    Szkoły 
 
 
 
 

 
 

    Są partnerami szkoły 

    Udzielają szkole różnorodnej pomocy  
 na rzecz rozwoju pracy wychowawczej 

i dydaktycznej z uczniami 
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                         X       EWALUACJA PROGRAMU 
  

Wszystkie działania wychowawcze poddawane są systematycznej ewaluacji. Dokonują tego 

nauczyciele, po zapoznaniu się z wnioskami  i sugestiami uczniów i rodziców. Wspólne spotkania, 

wymiana poglądów i uwag w trakcie to najważniejsze źródła informacji  o tym, co nam się udaje,  

co przynosi zadowalające efekty, a nad czym nadal trzeba się zastanawiać  i poszukiwać 

skuteczniejszych rozwiązań. 

Sposoby i środki ewaluacji: 

 Obserwacja zachowania uczniów (rozumienie i przestrzeganie norm ) 

 Obserwacja zaangażowania w naukę i zajęcia pozalekcyjne. 

 Zbieranie i ocena prac  i wytworów. 

 Zbieranie danych na temat samopoczucia uczniów w szkole (rozmowy, ankiety). 

 Obserwacja aktywności uczniów.  

 Dokumentowanie frekwencji na zajęciach. 

 Analiza stopnia zintegrowania klasy (metody socjometryczne). 

 Rozpoznanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów. 

 
                                    XI       USTALENIA KOŃCOWE 

 
 

1. Tryb wprowadzania zmian do Programu Wychowawczego Szkoły. 
 
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 6, może być zmieniony na wniosek 
Dyrektora Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców,  Rady Pedagogicznej. 

 
2. Nadzór nad realizacją zadań Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 6. 
 

Nadzór nad realizacją zadań Programu Wychowawczego sprawuje Zespół powołany przez 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim.  
Zespół obowiązany jest monitorować proces realizacji zadań Programu Wychowawczego, 
poprzez obserwacje, zbieranie informacji między innymi od wicedyrektora, pedagoga, 
wychowawców, nauczycieli, przewodniczących zespołów przedmiotowych, uczniów  
i rodziców. 
 
 
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim 
zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2014 r. 

 
 


