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PROGRAM WYCHOWAWCZY  

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie 

 Misja szkoły 
 

„Szkoła winna być instytucją, w której zawsze będzie miejsce dla nauki, kultury, tolerancji, 

wzajemnego  szacunku i sukcesu.”  

 

Chcemy: 

 

- uczyć kreatywnego myślenia, 

- zapewnić sprawiedliwość i równość szans, 

- pomagać uczniom we wszechstronnym rozwoju, 

- wdrażać do samodzielności i aktywności, 

- łączyć życzliwość ze stanowczością wymagań, 

- wspierać ducha partnerstwa, 

- zapewnić bezpieczeństwo, przyjaźń i radość uczenia się, 

- chronić przed agresją , przemocą ,zażywaniem narkotyków i środków odurzających. 

 

Chcemy:  

  

      -    poprzez oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i środowiskowe dążyć do tego,  

           aby  absolwent opuszczający mury naszej szkoły był człowiekiem, który: 

- ma poczucie własnej godności, 

- potrafi zdobytą wiedzę i umiejętności zastosować w praktyce, 

- jest asertywny, 

- dba o kulturę języka, 

- potrafi radzić sobie w sytuacjach kryzysowych – stresujących, 

- jest wolny od nałogów, 

- identyfikuje się z kulturą polską i europejską, 

- odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości, 

- szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, 

- jest otwarty na innych, tolerancyjny, szczery i życzliwy, 

- dba o zdrowie swoje i otoczenia, 

- jest sprawiedliwy i odpowiedzialny, 
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- kieruje się rozwagą, 

-  jest ciekawy świata, 

- chętnie zdobywa wiedzę. 

 

 

I. OGÓLNE ZADANIE SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWUJĄCEGO 

 

Wspomaganie dziecka we wszechstronnym rozwoju osobowym (w wymiarze 

intelektualnym, społecznym, estetycznym, wolicjonalnym, moralnym, duchowym, 

emocjonalnym, fizycznym) oraz  zapobieganie złu, agresji oraz  zażywania substancji  

i środków psychotropowych. 

 

II. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY: 

 

1. Uwrażliwienie na dobro wspólne.  

2. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia, 

radzenie sobie z własnymi emocjami.  

3. Wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych.  

4. Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej.  

5. Rozbudzanie więzi z rodziną i pomoc rodzinie w wychowaniu.  

6. Poszanowanie i ochrona mienia własnego i szkolnego.  

7. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości.  

8. Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.  

9. Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.  

10. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów.  

11. Propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy zapobieganiu uzależnieniom.  

12. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu. 

13. Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  

14. Kształtowanie postaw proekologicznych.  

15. Odkrywanie swoich uzdolnień, możliwości i własnej indywidualności.  

16. Zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy i fascynacji pięknem.  

17. Kształtowanie poczucia wartości i godności.   

18. Rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz wolności w związku                                 

z poszanowaniem niezależności i wolności innych osób.  
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19. Kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia.  

20. Kształtowanie postaw prospołecznych , prozdrowotnych i zdrowego stylu życia.  

21. Rozwój samorządności.  

22. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – wyrabianie szacunku do 

tradycji, poszanowanie świąt narodowych i rozwijanie zainteresowania kulturowymi 

wartościami regionu. 

   

Treści wychowawcze do realizacji na poszczególnych etapach edukacyjnych: 

- oddziały przedszkolne, 

- klasy I – III, 

- klasy IV – VI 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

  

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi  

   i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

3. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. 

4.  Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 

5. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 

    i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 

6.  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 

7. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

8. Wychowanie przez sztukę.  

9. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

     zainteresowań technicznych. 

10.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

       zagrożeń. 

11. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 

12. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

13. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 

14. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 
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JĘZYK OBCY  -  JĘZYK ANGIELSKI  

 

1. Otwarcie dziecka na nowy świat. 

2. Rozwijanie wrażliwości interkulturowej. 

 

 

 

 

I ETAP EDUKACYJNY KLASY I – III 

 

1. Wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie, klasie i szkole. 

2. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnego „ja”. 

3.Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. 

4. Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań dziecka. 

5. Rozwijanie wrażliwości na piękno Ojczyzny.  

6. Budzenie zainteresowań przeszłością kraju i najbliższej okolicy.  

7. Wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej. 

8. Uczestnictwo w życiu kulturalnym. 

9.  Rozwijanie wrażliwości społeczno-moralnej i estetycznej ucznia. 

10. Rozwijanie właściwych zachowań i promowanie pozytywnych wartości. 

11. Wdrażanie do samorządności i samodzielności.  

12. Rozwijanie więzi z rodziną. 

13. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i ochrony własnego zdrowia. 

14. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią. 

15. Zachęcanie do poszanowania przyrody. 

16. Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w otoczeniu. 

17. Przygotowanie do samooceny i samokształcenia.  

18. Kształcenie postawy etycznej, poznawczej i twórczej. 

19. Wyzwalanie przeżyć związanych z obchodzeniem świąt państwowych i uroczystości  

       szkolnych. 

20. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

21. Współpraca z rodzicami. 
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JĘZYK OBCY  -  JĘZYK ANGIELSKI  

 

1.Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości  

  językowe. 

2. Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego. 

3. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. 

 

 

II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV – VI 

 

JĘZYK POLSKI 

 

1. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej. 

2. Rozwijanie motywacji czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i innych 

    tekstów kultury. 

3.Kształtowanie postawy aktywnego odbioru, dostrzegającego wartości estetyczne,  

    humanistyczne, patriotyczne, społeczne, zawarte w utworach literackich, przedstawieniach  

    teatralnych, filmowych, słuchowiskach radiowych i audycjach telewizyjnych.  

4. Wdrażanie uczniów do rozpoznania trwałych i uniwersalnych wartości i wzorów  

    postępowania. 

5. Wyrabianie szacunku dla języka ojczystego i tradycji narodowych, tworzenie więzi  

    uczuciowych z tradycją. 

6. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole. 

 

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

 

1. Rozbudzanie zainteresowań przeszłością własną, swojej rodziny i narodu oraz korzeniami 

     i  rozwojem rodzinnej kultury. 

2. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, grupy  

    etnicznej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej. 

3.  Postawa patriotyczna i obywatelska motywująca do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu  

     społecznym i publicznym.  

4.  Kształtowanie postaw otwartości w wyrażaniu własnych sądów i opinii. 

5.  Wychowanie do uczestnictwa w kulturze. 
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6. Odradzanie się szacunku stanowiącego istotny motyw działalności indywidualnej 

     i publicznej w Polsce, w Europie i w świecie. 

7. Podkreślanie znaczenia pracy dla rozwoju społeczeństw. 

 

 

 

 

PLASTYKA I MUZYKA  

 

1. Wszechstronny rozwój uczniów, a w szczególności: 

 rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, 

 rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka, 

 rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania i patrzenia, 

 rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych i plastycznych. 

 

JĘZYK OBCY  -  JĘZYK ANGIELSKI  

 

1.Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 

   językowe. 

2. Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego. 

3. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. 

4. Rozbudzanie w uczniach ciekawości. 

 

MATEMATYKA 

 

1. Ułatwianie dostrzegania problemów i badanie ich w konkretnych przypadkach przez 

    prowadzenie prostych rozumowań matematycznych. 

2. Pobudzanie aktywności umysłowej i chęci do samodzielnego pokonywania trudności. 

3. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. 

4. Uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie. 

5. Nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości  

    i wytrwałości. 
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PRZYRODA  

 

1. Pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartości życia. 

2. Poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody. 

3. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko. 

4. Kształtowanie szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan. 

5. Dostarczenie wiedzy na temat człowieka, udzielanie uczniowi pomocy w rozumieniu 

    samego siebie. 

 

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 

1. Racjonalne i estetyczne postępowanie w środowisku technicznym. 

2. Kształtowanie umiejętności, zainteresowań technicznych. 

3. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami oraz urządzeniami gospodarstwa domowego. 

4. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń 

    i ograniczeń związanych z korzystaniem komputera i Internetu. 

5. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno – komunikacyjnych do rozwijania  

    swoich zainteresowań. 

6. Zastosowanie komputera w życiu codziennym. 

7. Poszanowanie prywatności i pracy innych osób oraz przestrzeganie zasad etycznych,  

    min. unikanie agresji słownej. 

8. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 

3. Zapoznanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz  z podstawowymi  

    zasadami uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych. 

 

RELIGIA 

  

1. Wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości. 
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2. Ukazywanie uczniom konieczności doskonalenia samego siebie. 

3. Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących 

w życiu społecznym. 

4. Uczenie szacunku dla siebie i innych. 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 

1. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowania. 

2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska. 

3..Kształtowanie potrzeby ochrony przyrody najbliższego otoczenia ucznia. 

4. Poznanie wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka. 

 

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA 

 

1.Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów. 

2. Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media. 

3. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej  

    komunikacji (telewizji, komputerów, prasy itp.). 

4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku  

    z globalizacją kultury masowej. 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

1. Ukazanie wartości życia rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc 

    w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. 

 

EDUKACJA REGIONALNA 

 

1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu. 

2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty 

     lokalnej. 

3. Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.  
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WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE 

 

1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. 

2. Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych. 

3. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa. 

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 

  

1. Tematyczne godziny wychowawcze związane z problematyką „Programu 

wychowawczego” przeprowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod działania                     

z pomocą instytucji, stowarzyszeń, osób zaproszonych itp. 

2. Prelekcje związane tematycznie z założeniami „Programu wychowawczego”, wygłaszane 

przez specjalistów dla rodziców, nauczycieli, uczniów. 

3. Spotkania klasowe z rodzicami. Celem pierwszego spotkania jest wzajemne zapoznanie             

i integrowanie środowiska wychowawczego klasy oraz ustalenie zasad udziału wszystkich 

osób w procesie wychowawczym. 

4. Indywidualne rozmowy dzieci z wybranymi przez nich nauczycielami  

i innymi pracownikami szkoły. 

5. Działalność Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji młodzieżowych mających 

prawo działać na terenie szkoły, których celem jest: 

a) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami  

w realizacji celów wychowawczych szkoły. 

b)  rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów i wzajemnego wspierania się, 

przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki  

i grupę. 

c) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do 

aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów. 

6. Wycieczki klasowe z wychowawcą. 

7. Wycieczki przedmiotowe planowane w godzinach lekcyjnych. 

8. Imprezy i spotkania podtrzymujące dobre tradycje szkoły. 
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III. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA 

 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierają obowiązki rodziców i zmierzają do 

tego, aby uczniowie w szczególności:  

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, społecznym, estetycznym, wolicjonalnym, moralnym, duchowym, 

emocjonalnym, fizycznym).  

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie.  

3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.  

4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym  i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego                       

z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność 

własną z wolnością innych.  

5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich 

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

szczególnie w sytuacjach trudnych.  

6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej  i w państwie                    

w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.  

7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów                  

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.  

8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli                      

i uczniów.  

9. Nabywali umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej                      

i społecznej.  

 

IV. ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS 

 Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:  

1. Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego 

uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie.  

2. Integracja zespołu klasowego.  
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3. Kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierające się na tolerancji 

i poszanowaniu godności osobistej.  

4. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

     

Wychowawca, by zrealizować wymienione zadania:  

1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.  

2. Wspólnie z uczniami i ich rodzicami:  

a)  planuje i organizuje różne formy życia klasowego, 

b)  wspiera rodziców w procesie wychowawczym, 

c)  opracowuje na podstawie „Programu Wychowawczego Szkoły” treści  i formy 

zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy. 

       3.  Zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, 

klasyfikowania,    promowania uczniów. 

4. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi                             

i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, którym z racji 

szczególnych uzdolnień albo z powodu trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne 

jest zapewnienie indywidualnej opieki.  

5. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

      a)  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych oraz otrzymywania od 

nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

d)  współpracy z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych. 

6. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc                           

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań                        

i szczególnych uzdolnień uczniów.  

7. Jest rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi osobami.   

8. Śledzi postępy w nauce swoich wychowanków.  

9. Pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.  
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 V. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI 

 

 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

Zadaniem szkoły jest aktywne wspieranie wychowawczej roli rodziców.  

1. Rodzice mają prawo do:  

a)  wglądu do „Programu Wychowawczego Szkoły” i wyrażania o nim swojej opinii, 

b)  określania i współdecydowania o celach wychowawczych szkoły poprzez wyrażanie 

opinii (ankiety, opracowania, itp.),  udziału w planowaniu i organizowaniu życia 

wychowawczego klasy, 

c)  podejmowania uchwał w sprawie wychowania na zebraniach Rady Rodziców, 

d)  decyzji w sprawie uczęszczania bądź nieuczęszczania ucznia na zajęcia religii, etyki i 

wychowania do życia  w rodzinie, 

e)  uzyskania pomocy w sprawach wychowania od wychowawcy, nauczycieli,  dyrektora 

szkoły. 

2. Formy organizacyjne kontaktów szkoły z rodzicami:  

a) ogólnoszkolna wywiadówka,  

b)  spotkania rodziców z nauczycielami, 

c)  kontakty indywidualne z wychowawcą, 

d)  wezwanie rodziców do szkoły (poprzez ucznia, telefonicznie bądź pisemnie)                        

w związku z naruszeniem przez ucznia zasad współżycia szkolnego bądź 

zniszczeniem wyposażenia, 

e)  rozmowy telefoniczne, 

f) notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia, 

g) zawiadomienia o przewidywanych niedostatecznych ocenach semestralnych.  

3. W kontaktach nauczycieli z rodzicami powinny obowiązywać szczerość, życzliwość i 

rzeczowość.  

4. Na zebraniach o sukcesach należy mówić imiennie, natomiast o negatywach – 

problemowo, statystycznie.  

5. Sprawy najtrudniejsze, dotyczące ucznia i jego problemów, należy omawiać szczerze,                            

ale w indywidualnej rozmowie.  
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 VI. FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW,  KTÓRZY 

ZNALEŹLI SIĘ  W SYTUACJI ZAGROŻENIA  

 

1. Pomoc wychowawcy klasy.  

2. Współpraca z dyrektorem szkoły.  

3. Współpraca  z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  i pomoc dzieciom                       

z różnymi zaburzeniami.  

4. Docelowa pomoc finansowa dzieciom żyjącym w rodzinach o niskim statusie socjalno 

– kulturowym i w rodzinach z problemem alkoholowym.  

5. Współpraca z policją i kuratorami sądowymi (w razie potrzeby). 

6. Współpraca z MOPS w Dąbiu. 

7. Współpraca z Gminną  Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(rozmowy interwencyjne, pomoc materialna, wyjazdy dzieci na wycieczki, 

organizacja warsztatów).  

8. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  

9. Udział dzieci w zajęciach Ogniska Wychowawczego. 

 

 VII. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM  

 

     1.Rozwój kulturalny:   

a)    biblioteki (Biblioteka Gminna  i biblioteka szkolna), 

b)    wyjazdy do teatru,  kina, muzeum, na wystawy, 

c)     wycieczki szkolne krajoznawczo – turystyczne, „Zielone szkoły”, innowacja 

pedagogiczna ,,Wesoły autobus”   

d)     wyjazdy na basen,  

2.  Współpraca z Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną w Kole, 

3. Współpraca z innymi szkołami,  

4.Współpraca z instytucjami(Straż Pożarna, Poczta, Policja). 

5. Organizacja imprezy o charakterze rodzinnym –Dzień Babci i Dziadka, Piknik 

Rodzinny w połączeniu  z Dniem Matki i Ojca  itp.  

 

  VIII. PROGRAM DZIAŁAŃ PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ ZŁU,   

           ZAGROŻENIOM  I PATOLOGII 

 

1. Wdrażanie „Programu Profilaktyki Szkoły”. 
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2. Prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia. 

3. Włączanie się w ogólnopolskie akcje  i programy „Sprzątanie świata”, „Mleko                    

w szkole”, „Owoce  i warzywa w szkole ,, Zdrowo jemy, więcej wiemy!” ”, „Moje 

dziecko idzie do szkoły”, „Bądźmy zdrowi-wiemy więc działamy”, „Trzymaj formę”, 

„Nie pal przy mnie proszę”,     ,,Klub Bezpiecznego Puchatka”, ,,Śniadanie daje moc”,  

,, Znajdż właściwe rozwiązanie” , ,,Wiarygodna Szkoła” , ,,Pastusiowa  kraina” , 

,,Bądż widoczny , bądż bezpieczny” , ,,Wszystkie kolory świata” , ,, Góra Grosza” , 

,,Gorączka  złota” , ,,WOŚP’, ,,Podaj dalej” , ,,Prawdziwy skarb” , ,,Pętla zdarzeń”.    

4. Opieka nad dziećmi z rodzin zagrożonych patologią i o niskim statucie socjalno – 

kulturowym w ramach Ogniska Wychowawczego. 

5. Zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu (koła zainteresowań, zajęcia sportowe, 

basen ). 

6. Pogadanki, terapia, odpowiednie wzorce zachowania.  

 

 IX. PROGRAM  DZIAŁAŃ  NA  RZECZ  POMOCY   POTRZEBUJĄCYM 

  

1. Udział  w ogólnopolskiej akcji Towarzystwa „Nasz Dom” – Góra Grosza. 

2. Akcja „Pogotowie św. Mikołaja”. 

3. Włączenie się do ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,   

4. Zbiórka plastikowych nakrętek dla Fundacji ,, Podaj dalej”. 

5. Udział w akcjach pod patronatem UNICEF. 

   

 

 

  X. OPIS RYTUAŁU SZKOLNEGO STAŁYCH UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH                            

O CHARAKTERZE   WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM. 

 W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie odbywa się systematycznie 

wiele uroczystości i imprez będących wynikiem  oczekiwań wszystkich zainteresowanych 

stron ( uczniów,  nauczycieli, rodziców i środowiska pozaszkolnego ). 

1. Do nich zalicza się:  

a)     uroczystości szkolne: 

- Inauguracja roku szkolnego, 

- Rocznica wybuch II wojny światowej, 
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- Dzień Edukacji Narodowej i uroczyste pasowanie na ucznia dzieci klas pierwszych,  

- Rocznica Odzyskania Niepodległości, 

- Wigilia szkolna, 

- Choinka szkolna,  

- Walentynki, 

- Dzień Patrona i powitanie wiosny, 

- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

- Dzień Dziecka, 

- Piknik Rodzinny  

- Uroczyste pożegnanie absolwentów, 

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 b)     uroczystości klasowe: 

- Dzień Chłopca, 

- Pasowanie na czytelnika (klasa I), 

- Andrzejki,  

- Mikołajki,  

- Dzień Babci i Dziadka (kl. 0 – III ), 

- Dzień Kobiet. 

2. W czasie niektórych uroczystości uczniowie śpiewają hymn państwowy oraz  pieśń 

patrona.   

3. Do obowiązków wszystkich osób społeczności szkolnej należy godne zachowanie      

w czasie wysłuchiwania wspomnianych hymnów. Do obowiązków należy również 

podkreślenie uroczystym strojem galowym świąt państwowych oraz szkolnych. 

 

 

XI.  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

  

§ 1. Głównymi organami Samorządu są: 

a) Rada Uczniów, 

b) Prezydium Samorządu, 

c) Przewodniczący Samorządu. 

 § 2. Wybory przewodniczącego. 

1. Ogół uczniów wybiera w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim  i powszechnym 

przewodniczącego Samorządu Szkolnego.  



 

 

16 

2. Wybory odbywają się do końca  września. 

3. Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą powołaną przez nauczyciela 

pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu. Nadzór nad prawidłowością przebiegu 

wyborów należy do opiekuna Samorządu.  

4. Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie i nauczyciele obecni w szkole               

w dniu głosowania.  

5. Kandydatów na przewodniczącego Samorządu zgłaszają wszystkie samorządy 

klasowe od klas IV – VI. 

6. Kandydatem  na przewodniczącego nie może być uczeń, który w przeszłości otrzymał 

od wychowawcy, dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej karę przewidzianą                  

w Statucie Szkoły.  

 § 3. Rada Uczniów. 

1. W skład Rady Uczniów wchodzą przewodniczący samorządów klasowych  oraz 

członkowie Prezydium Samorządu ( z-cy przewodniczących, sekretarz, skarbnik, 

członkowie Prezydium) 

2. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.  

3. Wszyscy członkowie Rady mają prawo do zgłaszania projektów uchwał.  

4. W szczególnych przypadkach, na wniosek co najmniej 40% członków Rady Uczniów, 

przewodniczący może ogłosić przeprowadzenie referendum wśród wszystkich 

uczniów szkoły – wyniki referendum są dla Samorządu wiążące.  

5. Rada Uczniów ma prawo odwołać przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

jeżeli votum nieufności wobec niego poprze co najmniej 70% członków Rady 

Uczniów.  

6. Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie po sprawdzeniu ich 

zgodności z aktualnymi przepisami.  

7. Aby głosowanie Rady Uczniów było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 

60% wszystkich członków Rady Uczniów.  

 § 4. Przewodniczący Samorządu. 

1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.  

2. W przypadku, gdy Rada Uczniów lub Prezydium nie jest w stanie podjąć decyzji ze 

względu na równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały 

decyduje przewodniczący.  

3. Kadencja przewodniczącego trwa 1 rok szkolny.  
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4. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed 

zakończeniem kadencji, w tym przypadku jego obowiązki przejmuje do czasu nowych 

wyborów zastępca. 

5. Komisja wybiera na  zastępcę przewodniczącego osobę, która uzyskała  w wyborach 

drugie miejsce.  

6. Zastępca może podać się do dymisji lub być odwołany przez Radę Uczniów, wówczas 

opiekun i przewodniczący  wybierają nowego zastępcę spośród członków Prezydium. 

Wybór ten nie podlega dyskusji.  

 § 5. Prezydium Samorządu 

1. W skład Prezydium Samorządu wchodzą: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, sekretarz i członkowie. 

2. Prezydium jest głównym organem wykonawczym samorządu.  

3. Prezydium podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach, które nie są związane ze 

zmianą Regulaminu Samorządu i uchwał podjętych przez Radę Samorządu.  

4. Prezydium podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.  

5. W sytuacji, gdy przewodniczący klasy lub jego zastępca nagminnie uchylają się od 

prac Rady, nie uczestniczą w jej zebraniach lub działają na szkodę Samorządu, 

Prezydium Samorządu ma prawo wnioskować do danego samorządu klasowego                     

o zmianę ich przedstawiciela w Radzie. W przypadku odmowy dokonania zmiany, 

samorząd klasowy solidarnie ponosi odpowiedzialność za działania swojego 

przedstawicieli.  

 § 6.  Zebrania Rady Samorządu 

1. Zebrania Rady Samorządu i Prezydium odbywają się zgodnie z potrzebami.  

§ 7.  Opiekun Samorządu 

1. Opiekun Samorządu jest głosem doradczym organów Samorządu Szkolnego.  

2. Opiekun jest uprawniony do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku                      

z działalnością  w Samorządzie.  

3. Opiekun ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.  

 § 8. Działalność Samorządu. 

1.  Samorząd umożliwia uczniom branie aktywnego udziału w życiu szkoły oraz 

wyrażanie opinii o jej działalności. 

2.  Rada Samorządu ma prawo sama decydować o wewnętrznej strukturze Rady, jej 

sekcjach.  
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§ 9. Przepisy końcowe 

1.  Niniejszy Regulamin zostaje uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, 

równym, bezpośrednim i powszechnym i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Do dokonywania późniejszych zmian w Regulaminie uprawniona jest Rada Samorządu. 

3.  Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po uprzednim sprawdzeniu ich zgodności                   

z aktualnymi przepisami. 

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną  w dniu    

Uchwalony przez Radę Rodziców w dniu   

 

 

………………………………… 

                                                                                                             Za Radę Rodziców 


