
Szkolny Program Wychowawczy  

Szkoły Podstawowej nr 350 w Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie 

 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, 

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, 

aby wiec poprzez wszystko, co ma , co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, 

ale i dla drugich”               

                                              Jan Paweł II 

 

Program opracowany w oparciu o: 

1. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej 

2. Ustawę o Systemie Oświaty 

3. Statut Szkoły 

 

 

 

§ 1. Wstęp 

 

Szkoła wspiera rodzinę w różnych dziedzinach wychowania. Nauczyciele wspomagają 

rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym. Uczniowie mają możliwości 

dociekania prawdy, szkoła ułatwi im osiągniecie świadomości życiowej, użyteczności 

poszczególnych zajęć.    

 

 



 

§ 2. Cele programu 

 

1. Kształtowanie postaw społecznych:  

a) zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie,  

b) wdrażanie do samodzielności i umiejętności współdziałania w grupie. 

2. Zapewnienie naszym wychowankom możliwości  indywidualnego rozwoju. 

3. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami: 

a) światem wartości moralnych 

b) koniecznością ponoszenia konsekwencji własnych czynów 

c) pokazanie jak można radzić sobie z wszystkimi trudnościami 

4. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej. 

5. Rozwijanie patriotyzmu jako wartości o podstawowym znaczeniu. 

6. Doświadczanie korzyści jakie płyną dla uczniów ze współpracy w grupie 

7. Zrozumienie przez uczniów sensu istnienia norm zasad i zakazów 

8. Uświadomienie uczniom kim są dla nich koleżanki i koledzy 

9. Nabywanie przez uczniów umiejętności komunikowania się z dorosłymi i  nauka 

korzystania z ich doświadczenia i wiedzy 

10.  Zrozumienie przez uczniów potrzeby poszanowania drugiego człowieka jego 

odmienności i indywidualności 

11.  Uświadomienie uczniom konieczności zaakceptowania konsekwencji swoich czynów 

12.  Uświadomienie uczniom zmian jakie zachodzą w ich życiu i w nich samych 

13.  Udowodnienie uczniom, że mogą przeżywać różne uczucia z którymi muszą radzić 

sobie  

14.  Ukształtowanie wśród wychowanków wrażliwości moralnej właściwych postaw 

moralnych 

15.  Skupienie uwagi na ich umiejętnościach, sukcesach i mocnych stronach uczniów oraz 

budowanie dobrej samooceny   

16.  Podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalności ucznia przez nauczycieli i rodziców 

 

 

 

 



§ 3. Postanowienia ogólne  

Nauczyciele winni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu 
pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań 
w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.                                           
Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego 
nauczyciela.  

§ 3. 1. Szkoła kształtuje pokolenie: 

1. Ceniące wartości moralne, tolerancyjne, szanujące odmienności i indywidualność 

innych ludzi  

2. Posiadające umiejętności współżycia w grupie i społeczeństwie zgodnie z 

przyjętymi normami  

3. Znające swoje prawa i obowiązki 

4. Posiadające  umiejętności ponoszenia konsekwencji swoich czynów 

5. Rozumiejące  konsekwencje kłamstwa dla siebie i innych  

6. Rozumiejące konieczność poszanowania cudzej własności  

7. Empatyczne wrażliwe na potrzeby i krzywdę innych 

 

 

§ 4. Metody realizacji założeń programowych 

 

§ 4. 1. Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych przez: 

1. Rozmowy i dyskusje. 

2. Rozwiązywanie konfliktów na drodze obopólnego porozumienia. 

3. Stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczności 

jego respektowania i odwoływania się do niego. 

4. Czytanie  opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi. 

5. Współpraca szkoły z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Bemowskim Ośrodkiem 

Kultury oraz innymi instytucjami wspierającymi organizowane przez szkołę akcje 

charytatywne, festyny, uroczystości, współpraca z biblioteką z innymi placówkami 

oświatowymi, z domem dziecka, z policją i strażą miejską. 

6. Włączenie się w organizowane na terenie miasta konkursy oraz udział w niektórych 

imprezach (Cała Polska Czyta Dzieciom, Sprzątanie Świata, Góra Grosza itp.) 

7. Zachęcanie dzieci do czynnego udziału w szkolnych kołach zainteresowań, udział w 

konkursach i imprezach. 



§ 4. 2. Zadania Szkoły 

1. Przygotowanie młodzieży do życia w szkole i w środowisku, wspieranie działań 
wychowawczych rodziców. 

2. Poszukiwanie i wdrażanie skutecznych form i metod wychowania i nauczania 
służących indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia, konstruowanie spójnego 
systemu wartości, ułatwiającego zrozumienie współczesnego świata, odnalezienie się 
w nim i dostosowanie do ciągłych zmian. 

3. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego, poczucia 
przynależności do wspólnoty lokalnej i narodowej. 

§ 4. 3. Warunki realizacji programu wychowawczego 

1. W tworzeniu koncepcji wychowawczej pracy szkoły uczestniczą wszystkie podmioty 
społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, rodzice). 

2. Wychowawcą jest każdy nauczyciel, niezależnie od tego czy pełni czy też nie, 
formalną funkcję wychowawcy klasy. 

3. Stosowanie i przestrzeganie zasad demokracji i samorządności  w procesie 
dydaktyczno- wychowawczym. 

§ 4. 4. Zadania nauczyciela wychowującego 

1. Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości. 

2. Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej 

osobowości. 

3. Współdziałanie z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem. 

 

§ 4. 5 . Sposoby realizacji programu w stosunku do rodziców 

 

1. Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych. 

2. W razie potrzeby kierowanie rodziców na warsztaty psychologiczne w celu 

uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i 

szkole. 

3. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym szkoły oraz zasadami i regułami 

przyjętymi przez dzieci i nauczycieli. 

4. Realizowanie przyjętego programu wychowawczego przez rodziców w domu. 

 

 



§ 4.6. Wszelkie działania, związane z realizacją programu wychowawczego, 

podporządkowane są wartościom uniwersalnym, odnoszącym się do wzorców pozytywnych, 

nieprzemijających i ponadczasowych. Wszyscy uczestnicy programu służą pomocą w 

uzyskaniu przez uczniów hierarchii wartości etycznych, w odnalezieniu miejsca w rodzinie , 

grupie rówieśniczej, w szkole i środowisku. Szczególny akcent kładziemy na współpracę z 

rodzicami i środowiskiem lokalnym. Szkolny Program Wychowawczy zmierza ku 

zaspokojeniu potrzeb ucznia na wszystkich poziomach rozwoju. Wykorzystuje różnorodność  

metod dydaktycznych i wychowawczych. 

 

§ 5. Wizja szkoły 

Naczelny cel: Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów w drodze do 
właściwego dla niego sukcesu szkolnego oraz wrażliwego i otwartego na potrzeby innych. 

 

§ 6. Misja szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 350  w Warszawie oferuje swoim uczniom wszechstronny rozwój 
osobowy i intelektualny przystosowujący do odpowiedzialnego i satysfakcjonującego życia 
we współczesnym społeczeństwie oraz wychowuje wrażliwego i pełnowartościowego 
człowieka na potrzeby innych. 

 

§ 7. Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie 

§ 7. 1. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie na miarę swojego wieku jest:  

1. Ciekawy świata, co oznacza, że dostrzega jego różnorodność, wykorzystuje 

możliwości jakie daje mu rodzina i szkoła, potrafi wyciągać wnioski ze swoich 

obserwacji, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo. 

2. Odpowiedzialny, punktualny, solidny, co oznacza, że planuje swoje zajęcia, 

dotrzymuje terminów, szanuje czas swój i innych, rozumie potrzebę ponoszenia 

konsekwencji swoich działań, świadomie dąży do usprawnienia swojego warsztatu 

pracy, działa w grupie i poczuwa się do współodpowiedzialności za wyniki jej pracy, 

potrafi odstąpić od działania, jeżeli przewiduje jego negatywne skutki. 

3. Rozważny, obowiązkowy,  co oznacza, że przestrzega zasad bezpieczeństwa, wie jak 

unikać zagrożeń związanych z życiem w swoim środowisku, dba o swój wygląd i 

higienę. 



4. Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że rozróżnia złe i dobre uczynki w 

oparciu o obowiązujący system wartości, rozumie ograniczenia wynikające z jego 

wieku, panuje nad swoimi uczuciami i emocjami, stara się rozumieć motywy 

zachowań rówieśników, dostrzega znaczenie prawdy i prawdomówności, rozumie, że 

nie wolno realizować własnych  potrzeb kosztem cudzych praw i interesów, szanuje 

własność swoją i cudzą. 

5. Otwarty, zaradny, co oznacza, że nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, 

współdziała z nimi, zna różne sposoby komunikowania się, jest aktywny i twórczy, 

bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, kształci 

zdolności kojarzenia i umiejętność obserwacji, umie śmiało prezentować własne 

zdanie i słuchać innych, często pyta starszych, starając się zaspokoić własną 

ciekawość. 

6. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że zna podstawowe zasady 

kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu codziennym i stosuje je, uczy się 

szacunku dla symboli narodowych i religijnych i rozumie, że są one ważne dla 

bliskich mu grup ludzi, uczy się szacunku dla innych ludzi, również odmiennych pod 

różnymi względami stara się nie urazić ich swoim zachowaniem, nie używa słów 

obraźliwych i wulgarnych. 

7. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że umie rozpoznać sytuacje 

niewłaściwego zachowania i skorygować je, nie przechodzi obojętnie wobec cudzych 

niewłaściwych zachowań i stara się kulturalnie zwracać uwagę innym lub unikać 

takich kontaktów. 

8. Absolwent szkoły podstawowej potrafi: uczyć się , myśleć, działać, poszukiwać, 

komunikować się i współpracować. 

 

§ 8. Uwagi o realizacji 

 

§ 8. 1. Aby osiągnąć wyżej wymienione cele należy: 

1. Wyposażyć nauczycieli, uczniów i rodziców w materiały związane z realizacją 

programu. 

2. Dokładnie zapoznać uczniów, nauczycieli i rodziców z głównymi założeniami 

programu. 



3. Organizować spotkania nauczycieli, uczniów, rodziców w celu omówienia efektów 

realizacji programu. 

4. Poszukiwać i wdrażać skuteczne formy i metody wychowania i nauczania służące 

indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia. 

5. Kształtować  pozytywne postawy wobec środowiska naturalnego, poczucia 

przynależności do wspólnoty lokalnej i narodowej. 

 

§ 9. Ewaluacja programu 

 

§ 9. 1. Analiza dokumentacji pedagogicznej: 

1. Realizacja podstawy programowej. 

2. Zapisy w dziennikach. 

3. Arkusze obserwacji ( półroczne i końcowo roczne oceny opisowe, karty    umiejętności 

ucznia oddziału przedszkolnego). 

4. Ankieta ewaluacyjna dla nauczyciela. 

§ 9. 2.  Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami: 

1. Protokoły z zebrań z rodzicami. 

2. Ankiety dla rodziców. 

3. Korzystanie z wiadomości umieszczonych w dzienniku elektronicznym. 

 § 9. 3. Analiza twórczości dziecięcej: 

1. Słownej 

2. Muzycznej 

3. Plastycznej 

4. Teatralnej 


