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W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego( Dz.U.Nr 4 , poz17 z dnia 15 stycznia 2009) 



 
 

 
 
 
 
 

"Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez wszystkich 
nauczycieli i pracowników zadań w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności i wychowania." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do każdego dziecka i do każdego człowieka można trafić i można 
zapalić do pracy nad sobą, jeżeli samemu pokaże się dobrą robotę, 
wysłucha innych, a tego czego się nie wie, doczyta." 

M. R. Kopmeyer 
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W s t ę p 
 
Będąc nauczycielami – wychowawcami, zdajemy sobie sprawę z tego, 
że największe prawa wychowawcze do swoich dzieci posiadają rodzice. 
My - nauczyciele i pracownicy wspieramy ich w dziedzinie wychowania. 
Nasza systematyczna praca z uczniami i ich rodzicami oparta jest o 
całościowy program wychowawczy i dydaktyczny, gdyż wychowanie i 
kształcenie stanowi integralną całość. 
 
Wychowanie rozumiemy jako przywracanie w dzieciach i młodzieży 

odpowiedniej rangi wartościom moralnym, dobru, prawdzie, 
godności, miłości i sprawiedliwości. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiejsza  szkoła nie może poprawnie 
funkcjonować bez zaangażowania się w proces edukacyjny uczniów, 
rodziców i nauczycieli. 
Mamy nadzieję, że w wyniku działania naszego programu 
wychowawczego i opiekuńczego bardziej zintegrujemy środowisko 
wewnątrzszkolne oraz rodziców i nauczycieli. Natomiast spójne cele i 
działania spowodują wychowanie naszych uczniów na dobrych Polaków, 
kochających zarówno kraj jak i małą ojczyznę. 
 Dotychczasowe osiągnięcia   naszej szkoły pozwalają stwierdzić, że w 
środowisku lokalnym jesteśmy postrzegani i odbierani jako instytucja 
dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca uczniom 
wszechstronny rozwój, który wyraża się w następujących działaniach 
wychowawczych i edukacyjnych: 
1) promujemy chrześcijański system wartości z poszanowaniem 

odrębności wyznaniowej w duchu ekumenizmu i tolerancji, 
2) dajemy szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym co lubi i robi 

najlepiej 
3) podmiotowo traktujemy ucznia, 
4) dopasowujemy wymagania programowe do możliwości ucznia, 
5) zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i 

pozalekcyjne, 
6) w pracy swojej kierujemy się sercem, często pomagamy uczniom 

"trudnym" na nowo w stawaniu się sobą, 
7) pomagamy  uczniowi w kształtowaniu jego osobowości, 
8) zachęcamy i włączamy rodziców oraz całą społeczność szkolną do 

działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole i środowisku, 
9) propagujemy w szkole partnerstwo między uczniami, pracownikami, 

rodzicami, 
10) inspirujemy nauczycieli i uczniów do działań twórczych oraz 

własnego rozwoju, 



11) pomagamy duchowo i materialnie dzieciom i rodzinom 
najuboższym oraz zaniedbanym, 

12) twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i 
trwa całe życie, 

13) uważamy też, że jesteśmy wspólnotą wzajemnie się wychowującą, 
 
 

Miarą naszego szkolnego sukcesu wychowawczego i 
dydaktycznego będą uczniowie, którzy po latach jako dorośli ludzie 

będą mogli stanowczo stwierdzić, że wszechstronnie rozwinęli 
swoją osobowość dzięki dobremu fundamentowi edukacji, który 

stworzyła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. 
 

 
- 
"Realizacja programu wychowawczego może być przyrównana do pracy 
nie tyle rzeźbiarza urabiającego bezkształtny, żywy marmur według 
własnych lub narzuconych koncepcji, ale do ogrodnika pochylającego się 
z szacunkiem nad kwiatem, któremu pomaga w rozwoju". 
Wanda Papis. 

 Zatem; 
Powinnością szkoły jest 

 wprowadzenie dzieci i młodzieży w tradycję kultury narodowej i jej 
dziedzictwo, wyposażenie w system wartości, umiejętności i wiedzy 

oraz nauczenie uczniów takiego organizowania wolnego czasu, 
które służy wielostronnemu rozwojowi ich osobowości." 

 
 

Misją szkoły jest: 
 

"wszechstronny rozwój  osobowy" uczniów, tj. ich sfery 
intelektualnej, psychicznej, społecznej, fizycznej, estetycznej, 

moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestniczenia 
w życiu kulturalnym i społecznym. 

 
 
 
 
 

 
 

 



Za podstawowe cele swoich działań stawiamy sobie kolejno: 

  a ) w Przedszkolu: 

 budowanie w umysłach dzieci systemu wartości, zwłaszcza w 

zakresie rozróżniania dobra od zła i preferowania dobra, 

 kształtowanie umiejętności społecznych ,aż po wychowanie 

rodzinne, obywatelskie i patriotyczne 

  b) w Szkole Podstawowej ; 

 wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, 

społecznym, etycznym, fizycznym, 

 takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości 

było przygotowane do życia z samym sobą, ludźmi i 

przyrodą oraz miało świadomość przynależności 

społecznej 

 rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, 

ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i piękna w 

świecie, 

14) zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji ,czyli 

oduczania się negatywnych i antyspołecznych zachowań, 

c) w Gimnazjum; 

- kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji, i otwartości wobec 

innych kultur, poszanowania drugiego człowieka i jego praw, 



15)  kształtowanie poczucia więzi ze środowiskiem szkolnym, 

wspólnotą lokalną , budowanie szacunku dla dobra wspólnego , 

dziedzictwa narodowego, 

16) - kształtowanie w uczniach podstawy dialogu ,umiejętności 

komunikowania się z innymi   i współpracy w grupie, 

17) kształtowanie takich umiejętności, które pozwolą bronić się 

przed różnymi formami wprowadzania w błąd, wpływania na 

emocje, 

18) kształtowanie poczucia odpowiedzialności, konstruktywnego 

zachowania w sytuacjach konfliktowych,wrażliwości społecznej, 

19) uwrażliwienie uczniów na uniwersalne wartości, zapoznanie  z 

różnymi postawami moralnymi j nakłanianie do refleksji nad 

konsekwencjami wyborów 

20) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie 

informacyjnym,do właściwego wykorzystywania mediów, do 

samokształcenia i świadomego  wykorzystywania , 

selekcjonowania informacji, 

21) kształtowanie  nawyku dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo 

własne i innych ludzi, 

22) kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takie jak ; 

uczciwość,wiarygodność,odpowiedzialność,wytrwałość, kultura 



osobista,gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 

inicjatyw, 

23) tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole,  

24) dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz 

drobnych zdolności, rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i 

miał świadomość, wartości swoich działań twórczych, 

25) włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o 

ważnych (istotnych) sprawach szkoły,rozwój samorządności 

26) inspirowanie nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań, 

27) doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich 

kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do 

osiągnięcia sukcesu w szkole wyższego stopnia, w życiu 

zawodowym,  

28) podnoszenie i doskonalenie wiedzy nauczycieli z dziedziny 

psychologii, logopedii, resocjalizacji, terapii i socjoterapii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program działań  wychowawczych i w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym zawiera się w działach: 

I. Działania wychowawcze podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i  w 
godzinach świetlicowych, 

II. Działania na rzecz wychowania w społeczeństwie,Polsce, 
Europie 

III. Działania mające na celu poprawę zdrowia fizycznego uczniów i 
pracowników, 

IV. Działania na rzecz obrzędowości i samorządności szkolnej, 
V. Działania pedagogiczno-psychologiczne oraz profilaktyka 

uzależnień. 
 

   załączniki: 
I. Tematyka wycieczek szkolnych 
II Wizja  sylwetki absolwenta 
 

 
 I.Działania wychowawcze podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i świetlic. 

L.p. Zadania 
 

Treści Działania 

1. Bliższe poznanie uczniów - Przyjmowanie uczniów 
klas I w poczet 
społeczności szkolnej, 
-ślubowanie na 
zakończenie etapu 
adaptacyjnego 
 -zajęcia integrujące 
zespoły klasowe 
 

2. Nabywanie wzajemnych relacji 
interpersonalnych, sprecyzowanie 
wspólnych celów edukacyjnych trzech 
podmiotów :dzieci, rodziców, 
nauczycieli. 

-Budowanie bezpiecznego 
klimatu poprzez 
wyposażenie nauczycieli w 
wiedzę, materiały oraz 
umiejętności tworzenia 
wspierających relacji 
interpersonalnych 

3.Aktywizacja rodziców w realizację 
zadań szkoły 

- Tworzenie rodzicom 
możliwości uczestnictwa w 
procesach podejmowania 
decyzji, 
-Wspólne imprezy, 
uroczystości 

I. Integracja 
środowiska 
klasowego, 
szkolnego i 
lokalnego. 

 - Tworzenie narzędzi do 



4.Budowanie pozytywnych relacji; 
rodzic- nauczyciel,nauczyciel-uczeń, 
nauczyciel- dyrektor 

diagnozy problemów 
wychowawczych oraz 
monitorowania klimatu 
społecznego w szkole 

5. Nauka  tolerancji i zrozumienia dla 
ludzi, innych religii, wyznań, 
przekonań, pochodzenia, niesienie 
pomocy potrzebującym 

-zebrania rodziców z 
nauczycielami i uczniami 
rodziców 

6. Uwrażliwianie na konieczność 
niesienia pomocy ludziom 
potrzebującym 

Objęcie opieką dzieci z 
rodzin patologicznych i 
będących w trudnej sytuacji  
materialnej, np   
- zwolnienie z opłaty    
ubezpieczeniowej  
-wnioskowanie o   
zapewnienie obiadów, 
-dopłata do wycieczek, 
zielonych szkół 
-poszukiwanie sponsorów. 
-Wpajanie empatii, 
wrażliwości na potrzeby 
innych, zwłaszcza 
niepełnosprawnych, 
cudzoziemców 

 
2. Budowanie 

pozytywnego 
obrazu 
szkoły:-
kultywowanie   
tradycji 

- kultura osobista 
ucznia 
 

1) Dbałość o wygląd i estetykę klas, 
szkoły i terenu wokół budynku. 

2) Dbałość o dobre imię szkoły  
3) Nauka grzeczności i kultury 

towarzyskiej, szacunku do 
starszych 

4) Kształtowanie postaw kulturalnego 
kibica i zawodnika 

5) Umiejętność zachowania się w 
różnych sytuacjach (w szkole, na 
ulicy, w gronie rodzinnym, w domu, 
w teatrze....) 

6) Uczenie zdrowej rywalizacji, 
aktywnego wypoczynku, 
pożytecznego i kulturalnego 
spędzania wolnego czasu. 

7) Wyrabianie w uczniach nawyku 
ekonomicznego gospodarowania 
czasem. 

-praca rodziców i 
nauczycieli na rzecz klasy i 
szkoły, 
-udział rodziców w 
dekorowaniu i ukwieceniu 
szkoły, 
-Święto szkoły 
- Wybór 
najkulturalniejszego ucznia/ 
uczennicy 
-udział szkoły i rodziców w 
rozgrywkach sportowych, 
-udział młodzieży w 
imprezach, przeglądach, 
konkursach 
organizowanych przez 
ośrodki gminne , 
powiatowe, o zasięgu 
krajowym 



8) Kształtowanie nawyków 
kulturalnego zachowania się w 
miejscach użyteczności publicznej 

 
-działalność uczniów w 
kołach zainteresowań, 
-prezentacja dorobku 
różnych form pracy dzieci i 
młodzieży w różnych 
ośrodkach kulturalnych na 
terenie szkoły i gminy  
-aktualizowanie szkolnej 
strony internetowej 
-współpraca z mediami 
-31 maja- Święto szkoły na 
pamiątkę nadania imienia 
SP 
-WDKU 

3. Aktywizowanie 
uczniów  podczas 
lekcji, łączenie 
teorii z praktyką. 
 
 

1. Rozbudzanie w uczniach potrzeby 
kontaktu z kulturą i sztuką. 

2. Uczenie umiejętności korzystania z 
różnych źródeł informacyjnych: 
zbiory biblioteczne, czytelnicze, 
informatyczne. 

3. Poznanie i poszanowanie pracy w 
różnych zawodach. 

4. Kształtowanie w uczniach 
umiejętności słuchania i mówienia. 

5. Kształtowanie w uczniach 
zamiłowań czytelniczych. 

6. Rozbudzanie ciekawości 
poznawczych w zakresie literatury. 

7. Kształtowanie świadomości 
językowej 

8. Wdrażanie do samokształcenia 
9. Nauka samodzielności w 

docieraniu do informacji,  
10. Pomoc uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

-organizowanie lekcji w 
muzeach, na wystawach, w 
plenerze, w bibliotekach, 
 
-organizowanie spotkań z 
ludźmi różnych zawodów, 
-zajęcia metodami 
aktywnymi 
-uczestnictwo dzieci w 
spektaklach teatralnych, 
-organizowanie konkursów 
czytelniczych, wystawek 
tematycznych oraz 
inscenizacji z wybranych 
dzieł literackich. 
-praca metodą projektu 
-- przeprowadzanie 
doświadczeń 
 

4. Rozwiązywanie 
konfliktów i spraw 
spornych w klasie, 
w szkole 

1. Podnoszenie umiejętności 
nawiązywania i utrzymywania 
poprawnych kontaktów z innymi 
dziećmi, dorosłymi, z osobami 
niepełnosprawnymi. 

 
2. Eliminowanie zmowy milczenia 

 
 
-terapia psychologiczno- 
pedagogiczna 
- wpajanie empatii 



przyzwalającej  na naganne 
zachowania 

3. Brak przyzwolenia na przejawy 
agresji 

 

 4. Uczenie poprawnych zachowań 
norm obowiązujących w 
społeczności 

Podczas godzin 
wychowawczych realizacja 
tematów z zakresu: 

  asertywności 
 wyborów i ich  

konsekwencji 
 -tolerancji, itp 

 
 
 

 
Przygotowanie do 
życia w zgodzie z 
samym sobą, 
przyrodą 

 
1) Mobilizowanie uczniów do ochrony 

przyrody w swoim otoczeniu, 
rozwijanie wrażliwości i aktywności 
twórczej dziecka, 
2) Organizowanie zajęć służących 

wyrabianiu umiejętności 
spostrzegania, oceniania i 
przeżywania, rozumienia  piękna w 
przyrodzie, sztuce, literaturze i 
muzyce. 

 

-organizowanie konkursów 
przyrodniczych, 
-Ekolandia,  
-Święto Darów Ziemi- 
udział w uroczystościach 
gminnych 
-wycieczki i spacery o 
różnych porach roku, 
-prowadzenie hodowli 
drobnych zwierząt, 
-prowadzenie obserwacji 
przyrodniczych i kalendarza 
pogody, 
-organizowanie konkursów 
czytelniczych, 
-przygotowanie inscenizacji 
utworów literackich, 
-organizowanie konkursów 
plastycznych, wystawek, 
wernisaży prac, 
-wdrażanie do 
praktycznego stosowania 
zasad estetyki w życiu 
codziennym, 



5. Redukowanie 
zachowań 
agresywnych 

1. Wyrabianie u uczniów umiejętności  
krytycznego oceniania swoich 
czynów i zachowań. 

2. Rozwijanie poczucia obowiązku, 
poszanowania godności i praw 
innych ludzi. 

3. Uczenie szacunku dla siebie i 
innych. 

4. Wytwarzanie w dziecku wiary w 
siebie i poczucia pewności. 

5. Eliminowanie agresji słownej 
6. Opieka nad uczniami z 

nadpobudliwością, skłonnością do 
zachowań agresywnych 

-współpraca z sądem i 
policją, 
-spotkania i praca z 
uczniami w ramach 
Zespołu Wychowawczego., 
-rozmowy profilaktyczne z 
rodzicami, 
-włączanie uczniów 
"trudnych" do aktywnego 
uczestnictwa w życiu 
szkoły,wyznaczanie zadań 
-angażowanie uczniów do 
kół zainteresowań  
-diagnoza przyczyn 
niewłaściwych zachowań 
słownych; wulgaryzmy jako 
niepożądane zjawisko 
społeczne; 
-nauka technik panowania 
nad impulsywną reakcją 
-współpraca ze świetlicą 
terapeutyczną 
- terapia psychologiczna 
 
 

6. Podnoszenie 
wiedzy rodziców na 
temat zagrożeń 
społecznych. 

1. Uświadamianie rodzicom  
istniejących zagrożeń młodzieży: 
przemoc, narkotyki, toksykomania, 
grupy nieformalne, uzależnienia od 
gier komputerowych 

-Pogadanki / warsztaty na 
temat zagrożeń dla 
rodziców i uczniów  
- otwarte szkolenia 
-zachęcanie do zapoznania 
się z  fachową  literaturą, 
-spotkania z 
pedagogiem,psychologiem 
przedstawicielami policji, 



7. Organizowanie 
pracy opiekuńczo-
wychowawczej w 
godzinach 
świetlicowych 

1. Zapewnienie uczniom opieki 
wychowawczej. 

2. Zorganizowanie  opieki świetlicowej  
po zakończeniu lekcji do momentu 
odjazdu autobusu szkolnego lub 
przed rozpoczęciem zajęć 
lekcyjnych 

-organizowanie zajęć w taki 
sposób, aby dzieci 
oczekujące na lekcje lub na 
wyjazd do domu czuły się 
bezpieczne, mogły 
odpocząć lub w ramach 
możliwości razem z 
wychowawcą uzupełnić 
materiał szkolny, 
-wypełnienie czasu 
świetlicowego grami i 
zabawami relaksacyjnymi. 

8. Przeciwdziałanie 
absencji szkolnej 

1.Egzekwowanie realizacji obowiązku 
szkolnego 
2,Wpajanie prawa dziecka / ucznia do 
nauki 
3.Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności/ punktualności 
 

systematyczny monitoring: 
 statystyki 
 konsekwentne 

przestrzeganie 
zapisów statutowych 

II. Działania na rzecz wychowania w społeczeństwie. 

1. Wychowanie do 
życia w rodzinie: 

 

1.  Wskazywanie na rolę rodziny w 
życiu człowieka, 

2. Integrowanie wychowawczych 
działań szkoły i rodziny, 

3. Wzmacnianie prawidłowych relacji 
dziecka z rodziną, 

4. Wspieranie prawidłowego rozwoju 
emocjonalnego i społecznego w 
tym koleżeństwa oraz przyjaźni, 

5. Wpajanie uczniom 
odpowiedzialności za pełnione role 
życiowe, 

6. Uświadamianie uczniom złożonych 
problemów związanych z życiem w 
rodzinie 

7. Ukazywanie problemów życia 

29) uczestnictwo oraz 
udział uczniów i 
rodziców w 
organizowanych przez 
szkołę uroczystościach i 
imprezach 
rozrywkowych 
wynikających z 
kalendarza, np.Jasełka,  
Wigilia, dzielenie się 
jajkiem, Dzień Babci, 
Dzień Dziecka, Święto 
Edukacji 
Narodowej,Dzień Matki, 
Dzień Dziecka, Dzień 
Papieski 



rodzinnego w aspekcie moralnym, 
8. Rozbudzanie wyobraźni do 

perspektywicznego widzenia 
swojego życia. 

9. Bogacenie życia wewnętrznego i 
wyższych potrzeb uczuciowych 

10.  Kultywowanie obrzędowości 
chrześcijańskiej 

11. Wzbudzenie przekonania,ze 
harmonia seksualna jest wynikiem 
miłości, a nie techniki,że człowiek 
musi nauczyć się kierować 
własnym popędem seksualnym 

-zajęcia” wychowanie do 
życia w rodzinie” 
-rola pedagoga szkolnego- 
indywidualne rozmowy 

2. Edukacja 
regionalna 

 

1. Poznanie najbliższego środowiska i 
specyfiki swojego regionu., historii 

2. Rozwój postaw patriotycznych 
związanych z tożsamością kultury 
regionalnej. 

3. Tworzenie obrazu swojego regionu. 
4. Budzenie zainteresowań 

aktualnymi problemami 
najbliższego otoczenia. 

5. Lokalne i regionalne tradycje, 
święta i obyczaje. 

-poszerzenie wiedzy przez 
dodatkową lekturę, 
-organizowanie wycieczek 
krajoznawczych do 
rezerwatów,miejsc pamięci 
-organizowanie spotkań z 
ludźmi zasłużonymi dla 
środowiska, 
-udział szkoły w imprezach 
środowiskowych 
-Gminne uroczystości; 
Święto Darów Ziemi, 
Święto Patrona Serocka, 
Gminny Dzień Strażaka 

3. Wychowanie 
patriotyczne, 
 obywatelskie 

 

1. Kształtowanie szacunku dla 
własnego państwa, symboli 
narodowych, religijnych oraz 
pamiątek. 

2. Kształtowanie więzi z krajem 
ojczystym i świadomości 
obywatelskiej. 

3. Poszerzanie  wiedzy na temat 
najważniejszych wydarzeń i 
najwybitniejszych postaci z dziejów 
regionu, Polski i świata 

4. Rozwijanie szacunku dla dobra 
wspólnego i postaw 
prospołecznych. 

5. Wpajanie  dumy ze swojego kraju,  
6. Troska o właściwy rozwój naszej 

-organizowanie apeli, 
wieczornic  z okazji świąt 
państwowych wynikających 
z kalendarza np. Święto 
Niepodległości, rocznice 
Konstytucji 3 Maja itp.. 
-organizowanie wycieczek 
do Miejsc Pamięci 
Narodowej oraz muzeów 
historycznych, 
-przeprowadzanie 
demokratycznych wyborów 
do samorządów klasowych 
oraz samorządu szkolnego, 
-przyjmowanie  właściwej 
postawy podczas hymnu 



Ojczyzny. 
7. Tworzenie obrazu własnego 

społeczeństwa. 
 

narodowego 
-organizowanie spotkań z 
członkami samorządu 
lokalnego oraz z 
przedstawicielami władz 
samorządowych 
wojewódzkich i 
parlamentarnych, 
 

4. Wychowanie do  
życia w  
społeczeństwie 
informacyjnym 

 

1. Kształtowanie poglądów i postaw 
wobec bieżących problemów 
społecznych. 

2. Zainteresowanie uczniów zmianami 
zachodzącymi w świecie ze 
zwróceniem uwagi na zagrożenia 
XXI wieku (dewastacje środowiska, 
choroby, przestępczość, 
uzależnienia...) 

3. Uświadamianie młodzieży 
problemu odpowiedzialności za 
siebie i grupę za rodzinę i 
społeczeństwo. 

4.  Nauka od przedszkola -Czym jest 
"dobro" a czym "zło"? 

5. Kształtowanie w uczniach wizji 
przyszłości. 

-rozmowy, dyskusje,  
 
-organizowanie doraźnej 
pomocy charytatywnej 
 
 
 

III. Działania mające na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego 
uczniów i pracowników. 

 
1. Stwarzanie 

warunków do 
kształtowania 
zachowań 
sprzyjających 
zdrowiu i 
bezpieczeństwu. 

 

1. Higiena ciała, odzieży, obuwia, 
miejsca pracy i wypoczynku. 

2. Bezpieczeństwo na drodze 
podczas gier i zabaw ruchowych. 

3. Zabawy ruchowe i rekreacja, 
organizacja odrabiania lekcji i 
czasu wolnego; prawidłowa 
postawa ciała. 

 
 

-dopasowanie ławek i 
krzeseł do wzrostu uczniów 
-udział uczniów z wadami 
postawy w zajęciach 
gimnastyki. korekcyjnej, 
-organizowanie spotkań 
oraz pogadanek na 
lekcjach z pielęgniarką i 
pedagogiem, 
-organizacja gier i zabaw 
promujących zdrowie i 
bezpieczeństwo, np. 
turnieje sportowe, 
spartakiady,  



-organizowanie zajęć w 
plenerze (wyjazdy na 
zielone szkoły), 
-organizowanie lekcji i 
spotkań z policjantem, 
inspektorem bhp, 
-Działalnosć szkolnego koła 
PCK; udział młodzieży w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
promocji zdrowego stylu 
życia 
-Organizowanie Tygodnia 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, 
-organizowanie dyżurów 

nauczycieli. 
-Programy edukacyjne 
PCK, np. Ratowniczek dla 
klas I_III, 
30) klasowy „kącik 

zdrowia”, 
31) zajęcia z wychowania 

komunikacyjnego 
32) prowadzenie zajęć 

praktycznych 
kształtujących nawyki 
żywieniowe. 

2. Rozbudzanie 
zainteresowań 
ucznia własnym 
zdrowiem i 
rozwojem, 

 

1. Rozpoznawanie własnych słabych i 
mocnych stron, zalet i wad. 

2. Kształtowanie właściwego 
stosunku do pozytywnych emocji, 
radzenie sobie w sytuacjach 
trudnych i umiejętność szukania 
pomocy; zachowania sprzyjające i 
zagrażające zdrowiu. 

3. Podstawowe zasady i reguły 
obowiązujące w relacjach 
międzyludzkich. 

4. Problemy i potrzeby innych 
kolegów, chorych i starszych. 

5. Kształtowanie nawyków i 
przyzwyczajeń zdrowotnych. 

6. Zachęcanie do maksymalnego 

 
-organizowanie spotkań z 
pracownikami służby 
zdrowia, 
 
-organizowanie gier i 
zabaw towarzyskich, 
- współpraca z Sanepidem, 
-prowadzenie akcji 
Szklanka mleka, Owoce w 
szkole 
-kontrola wydawanych 
przez stołówkę szkolną 
posiłków pod względem 
zgodności z normami 
prawidłowego żywienia, 



wykorzystania bazy sportowej 
7. Wdrażanie uczniów do aktywnego 

działania na rzecz zdrowia swojego 
i innych. 
 Zapewnienie  w szkole 

środowiska wolnego od 
nikotynizmu,  

-propagowanie niepalenia 
papierosów  
-kontynuowanie programów 
zdrowotnych "Śnieżnobiały 
uśmiech". 
-korzystanie przez 
nauczycieli, rodziców i 
pracowników szkoły z sali 
gimnastycznej, 
-organizowanie 
różnorodnych imprez 
sportowo-rekreacyjnych w  
sali i na boisku szkolnym 
np. Dzień Sportu 
Szkolnego 
-Mistrzostwa szkoły  w 
róznych dyscyplinach 
-mecze integracyjne 

3. Poznanie 
zagrożeń 
cywilizacyjnych i  
właściwego 
zachowania się  

1. Ochrona przed zagrożeniami 
cywilizacyjnymi i naturalnymi. 

2. Przyczyny  i skutki używania 
środków psychoaktywnych, 
nadużywania leków  

 
3. Eliminowanie hałasu w szkole. 
4.  Nauka bezpiecznego korzystania z 

urządzeń technicznych 
powszechnego użytku. 

5. Zasady  resuscytacji 

 
 
-zapoznawanie dzieci z 
sygnałami alarmowymi, 
-organizowanie w szkole 
prób ewakuacji, 
-zagospodarowanie 
dzieciom czasu podczas 
przerw lekcyjnych, 
-organizowanie apeli 
wynikających z kalendarza, 
-wykonywanie 
tematycznych gazetek 
ściennych 
- zajęcia z zakresu 
udzielania pierwszej 
pomocy 

IV. Działania na rzecz obrzędowości i samorządności szkolnej. 

1. Kultywowanie 
tradycji  szkolnej 

1. Dokumentowanie historii szkoły. 
2. Zapoznawanie i przybliżanie 

uczniom oraz rodzicom sylwetki 
patrona - Witolda Zglenickiego. 

3. Zachęcanie uczniów do 
pogłębiania wiedzy o patronie  

-31 maja – święto szkoły, 
-prowadzenie kroniki szkoły 
i kroniki klasowej, 
-konkursy, turnieje wiedzy, 
wystawki plastyczne 
związane z sylwetką 



4. Nadawanie uroczystej rangi 
obchodom Święta Szkoły. 

5. Ustanowienie nagrody patrona 
szkoły za wybitne osiągnięcia w 
nauce. 

 

W.Zglenickiego, 
- dbałość o szkolną 
witrynę interntiową 
  

-organizowanie uroczystych 
apeli, 
-kontynuowanie współpracy 
z Petrochemią w Płocku, 
dbanie o grób patrona, 
-składanie kwiatów na 
grobie patrona szkoły na 
Cmentarzu Komunalnym w 
Woli Kiełpińskiej, 
-Kapituła nagrody Patrona 
-Walentynki, Andrzejki , 
Mikołajki służące 
integracji,zabawie i 
kultywowaniu tradycji 

 
3. Krzewienie 
zainteresowań 
ucznia książką. 

1. Uwrażliwianie dzieci i rodziców 
na piękno literatury dziecięcej i 
młodzieżowej. 

2. Propagowanie czytelnictwa 
wśród dzieci, młodzieży . 

-organizowanie konkursów 
recytatorskich i pokazów,  
-organizowanie konkursów 
czytelniczych i plastycznych  

4. Propagowanie 
zdrowego 
sportowego stylu 
życia: 

1. Kształtowanie prawidłowej 
postawy i zgrabnej sylwetki. 

2. Rozwijanie i doskonalenie 
sprawności ruchowej uczniów. 

3. Zagospodarowanie czasu 
wolnego uczniom. 

 
 

-prowadzenie zajęć gimnastyki 
korekcyjnej, 
-organizowanie różnorodnych 
imprez sportowych na terenie 
szkoły i poza nią, 
-organizowanie Tygodnia 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, 

6. Rozwijanie 
działalności 
samorządu 
szkolnego. 

1. Rozwijanie samorządności 
uczniowskiej. 

2. Wyrabianie poczucia 
odpowiedzialności za prawi -
dłowe funkcjonowanie szkoły. 

3. Rozwijanie inicjatywy 
uczniowskiej. 

4. Wyrabianie poczucia wartości i 
przydatności indywidualnego i 
grupowego działania na rzecz 
społeczności szkolnej i lokalnej. 

-przeprowadzenie kampanii 
wyborczej i wyborów do 
Samorządu Uczniowskiego, 
-przeprowadzenie wywiadów z 
pracownikami szkoły i 
przedstawicielami Samorządu 
Lokalnego, 
-działalność radiowęzła, 
-udział przedstawicieli 
Samorządu Szkolnego w 
posiedzeniach rady 



5. Poznanie i upowszechnianie 
praw i obowiązków ucznia. 

6. Powołanie nowych sekcji 
samorządu uczniowskiego po 
rozpoznaniu potrzeb uczniów w 
tym zakresie. 

pedagogicznej, 
-organizowanie zbiórek na cele 
społeczne i charytatywne, 
-współudział uczniów i rodziców 
w organizowaniu różnych imprez 
kulturalnych w szkole. 

V. Działania pedagogiczno - psychologiczne oraz profilaktyka uzależnień. 
 

1. Wyrównywanie 
wiedzy uczniów i 
zaburzeń 
rozwojowych. 

1. Integrowanie działań, aby uczeń 
stał się  faktycznym podmiotem 
procesu dydaktyczno-
wychowawczego. 
 

-dokonywanie analizy pracy 
dydaktyczno-wychowawczej 
uczniów, 

 
 2.Pomoc uczniom mających 

trudności w czytaniu i pisaniu  
3. Rozwijanie umiejętności uczenia 

się. 
4. Budzenie zainteresowań rodziców 

specyficznymi trudnościami 
uczniów w nauce oraz problemem 
dojrzałości szkolnej. 

-praca zespołów wyrównawczych 
i korekcyjno - kompensacyjnych, 
-udzielanie porad indywidual-
nych , 
-prelekcje specjalistów dotyczące 
problemów dojrzałości szkolnej, 
udzielanie porad dotyczących 
programu rehabilitacji, 
-udział w zajęciach logopedycz -
nych i reedukacyjnych dla 0-III, 
-udzielanie porad uczniom i 
rodzicom w zakresie technik 
uczenia się rozpoznawania 
zaburzeń 

2. Eliminowanie 
napięć 
psychicznych 
spowodowanych 
niepowo- dzeniami 
szkolnymi oraz 
trudności w 
kontaktach z 
rówieśnikami. 

1. Rozwijanie szacunku dla ucznia i 
jego potrzeb. 

2. Rozwijanie świadomości u 
uczniów, aby poszukiwali pomocy 
w sytuacjach trudnych. 

3. Uczenie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach niepowodzeń 
szkolnych. 

4. Eliminowanie strachu przed 
nauczycielem. 

5. Ćwiczenie prawidłowej reakcji w 
sytuacjach konfliktów 
rówieśniczych. 

6. Kształtowanie umiejętności trafnej 
samooceny. 

-tworzenie atmosfery życzliwości 
dla każdego ucznia, 
-posługiwanie się oceną jako 
miarą przyrostu wiedzy i 
umiejętności ucznia a nie karą, 
-zwiększanie ilości nagród, 
zmniejszanie kar, 
-obniżanie wymagań 
programowych uczniom na 
podstawie opinii Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 
-dostarczanie uczniom wiedzy o 
sposobach radzenia sobie z 
negatywnymi emocjami, 
-zorganizowanie zajęć na 



7. Opiekowanie się uczniami z 
rodzin patologicznych. 

godzinach wychowawczych o 
tematyce: "I ciebie może to 
spotkać, czyli...jak sobie radzić z 
agresją w szkole", "Jak stać się 
asertywnym", "Radzenie sobie ze 
stresem", "Myślenie pozytywne", 
"Integracja grup"., 
-prowadzenie indywidualnych 
porad uczniom oraz ich skutki. 

3. Rozpoznawa
nie 

środowiska 
rodzinnego 
uczniów i 
pedagogizacja 
rodziców. 
 

1.Kształtowanie prawidłowych 
postaw rodziców wobec dzieci. 
 2.Poradnictwo w zakresie pomocy 
rozwiązywania trudności 
wychowawczych i dydaktycznych. 

-prowadzenie wywiadów 
środowiskowych, 
-ustalenie rodzin zagrożonych 
alkoholizmem, problemowych, 
patologicznych, zastępczych, 
-kierowanie wniosków do sądu w 
przypadku zaniedbywania 
obowiązków rodzicielskich, 
-systematyczne kontakty z 
kuratorami sądowymi, 
-udzielanie pomocy materialnej 
rodzinom najuboższym, 
-kierowanie spraw w zależności 
od potrzeb do: Poradni 
Rodzinnej, Psychologiczno- 
Pedagogicznej, 
-organizowanie pogadanek dla 
rodziców dot.: "Rozwiązywania 
trudności wychowawczych, 
narkomanii i innych używek",  
-praca Szkolnego.Zespołu 
Wychowawców 

4. Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia. 

1. Problem AIDS i narkomanii wśród 
młodzieży. 

2. Przyczyny i skutki palenia 
papierosów i picia alkoholu. 

3. Zagrożenia sektami. 
4. Subkultury młodzieżowe. 
5. Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie z presją 
środowiska rówieśniczego 

-organizowanie spotkań z 
pielęgniarką szkolną, 
-prowadzenie przez wychowaw -
ców zajęć na tematy: bulimia, 
anoreksja, higiena, odżywianie, 
witaminy... 
-prowadzenie zajęć o AIDS i 
narkomanii, 

 
VI.  
Działania wychowawcze ukierunkowane na uczniów niedostosowanych społecznie i 



zagrożonych niedostosowaniem. 
 

 
Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole, 
poprzez: obserwacje, ankietowanie, wywiad i 
rozmowy. 
 

 
 

Działania wicedyrektora             Działania pedagoga 
szkolnego 

   Działania nauczycieli i rodziców 

 
 

Stwierdzone problemy i trudności 
wychowawcze 

 
Uczniowie niedostosowani 
społecznie          

Uczniowie zagrożeni 
niedostosowaniem 

 
Działania  
Kuratorów   
Sądowych                         
 

Działania 
przedst. 
Policji ds.  
Nieletnich 

Działania  
Rodziców 

Działania  
Nauczycieli 

Działania  
nauczycieli 
skierowan
e  
na ucznia 

Działania 
nauczycieli  
skierowan
e 
na rodzinę 

Działania rodziców 

 
 

Szkolny Zespół ds. 
wychowawczych    

 Kształtowanie pozytywnych postaw i 
osobowości ucznia. 
 
 

Cele ogólne pracy z uczniami zagrożonymi i niedostosowanymi. 
 
1. Kształtowanie osobowości uczniów niedostosowanych społecznie i   

zagrożonych niedostosowaniem. 
2. Wytwarzanie w dziecku poczucia własnej wartości, wiary w siebie 

oraz pewności. 
3. Wpajanie i utrwalanie pozytywnych postaw u dzieci i młodzieży. 
4. Zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji czyli oduczaniu 

się negatywnych i antyspołecznych zachowań. 
5. Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze 

środowisk zdemoralizowanych. 
6. Wyrabianie u uczniów "trudnych" umiejętności krytycznego oceniania 

siebie, swoich zachowań oraz umiejętności korygowania zła. 
7. Kształtowanie zdolności umacniania więzi: uczeń - rodzic, uczeń - 

nauczyciel, nauczyciel - rodzic. 



8. Kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci. 
9. Aktualizowanie wiedzy nauczycieli z dziedziny resocjalizacji i 

psychologicznej pomocy dzieci. 
10. Rozwijanie u uczniów i rodziców poczucia 

obowiązku, samodzielności, godności osobistej, poszanowanie praw 
innych ludzi. 

11. Diagnoza sytuacji materialnej uczniów z 
rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo. 

12. Inspirowanie nauczycieli i członków zespołu 
wychowawczego do podejmowania pracy z młodzieżą  
niedostosowaną społecznie. 

13. Wymiana doświadczeń, poglądów między 
członkami zespołu na temat. zmian w postępowaniu uczniów  
sprawiających problemy wychowawcze. 

14. Wspólne rozwiązywanie problemów 
istniejących w szkole czy pojawiających się oraz szybkie 
zapobieganie im. 

 
 
W realizacji tych działań oczekujemy od siebie wzajemnie: 
 

 bieżącego rozpoznawania sytuacji i trudności wychowawczych 
 samodzielności w podejmowaniu podstawowych działań 

wychowawczych, 
 działalności profilaktycznej, 
 przekazywania rodzicom informacji na temat. praw i obowiązków 

ucznia, 
 informacji na temat. metod oddziaływania na dziecko, 
 uświadomienia  rodzicom szkodliwości ich nadopiekuńczości wobec 

dzieci, 
 prowadzenia ewidencji uczniów zagrożonych niedostosowaniem, 
 organizowania pomocy materialnej, obiadów, paczek, książek, 

przyborów szkolnych, 
 pomocy w formie dopłat za kolonie i obozy dzieciom z rodzin 

niewydolnych wychowawczo 
 Od rodziców oczekujemy: 

 współpracy z nami i pracownikami szkoły, 
 udziału w prelekcjach dotyczących narkomanii, palenia papierosów, 

sekt i grup nieformalnych, 
 współudziału w organizowaniu imprez kulturalnych i rozrywkowych, 
 udziału rodziców w zajęciach terapeutycznych, 
 prac rodziców na rzecz szkoły, 
 uczestnictwa rodziców we wspólnych zajęciach sportowych. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z a ł ą c z n i k i : 
Propozycje tras i tematyki wycieczek szkolnych. 
 

Trasa Tematyka wycieczki 
Wyjazdy podczas ferii 
zimowych i wakacji, kolonie, 
zielone szkoły 

1.Najpiękniejsze miasta Polski w zimowej szacie, 
np.Wrocław, Szczecin 
2.Wyjazdy kolonijne podczas wakacji, np. Łeba,Kołobrzeg 
3. Wymiana zagraniczna  
 
 

Rajdy piesze 1.Centralny Zlot Młodzieży PALMIRY 
2.Wrześniowe Rajdy Pamięci 
3.Śladami Wiktora Zglenickiegopo Gminie Serock 
 

Rajdy rowerowe 1.Otwarte Rowerowe Mistrzostwa Serocka- Maraton 
POLANDBIKE 
2.Rajdy rowerowe po najbliższej okolicy, po Gminie 
Serock 

 Zwiedzanie zabytków 
najbliższej okolicy 

1.Rynek- architektura, położenie,znaczenie dawniej i dziś 
2.ratusz-wykorzystanie budynku dawniej i dziś 
3.Kościoły na terenie gminy 



4.Miejsca Pamięci Narodowej 
Wycieczki tematyczne 1. budynki użyteczności publicznej 

2. Dębe – zapora wodna 
3. Jachranka- ośrodki wczasowe 
4. Legionowo – miasto powiatowe 
5. Pułtusk- rynek,Dom Polonii 
6. Warszawa – Stolica Polski 
7. Witold Zglenicki- jego tropami po Mazowszu 

Kilkudniowe wycieczki 
klasowe 

1.Szlak Piastowski 
2.Zamki krzyżackie 
3.Krainy geograficzne Polski 
4.Za sąsiednie granice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wizja absolwenta 
 

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA 
jest; 

 otwarty i tolerancyjny,życzliwie nastawiony do świata i ludzi 
 wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich 

możliwości 
 przygotowany do realizacji obowiązku szkolnego 
 aktywny, dociekliwy i kreatywny 

 zna; 
 swoje miejsce  w świecie- jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, 

mówię po polsku, 
 symbole narodowe i szanuje je 
 prawa wynikające z  Konwencji o Prawach Dziecka, 
 swoje zalety i mocne strony 

umie; 
 akceptować siebie i innych 



 komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi, 
 obcować ze sztuką – teatrem, muzyką , plastyką,dbać o swoje 

zdrowie i bezpieczeństwo, 
 być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego 

środowiska, 
 okazywać pomoc słabszym, młodszym , niepełnosprawnym 

 
 



 
ABSOLWENT ETAPU I 

 
 
 (Absolwent klasy III) jest: 
 

Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny 
1) poznaje prawa podejmuje obowiązki wynikające z roli ucznia i 

dziecka w rodzinie i szkole 
2) stara się rozumieć motywy zachowań rówieśników i potrafi 

rozwiązywać konflikty bez stosowania agresji 
3) chętnie włącza się w życie klasy i szkoły 
    Samodzielny, zaradny, otwarty; 
4) przejawia aktywność w podejmowaniu różnych zadań na terenie 

szkoły i domu rodzinnego 
5) jest ciekawy świata 
6) stara się planować swoje działania 
7) potrafi zapobiegać chorobom, wypadkom 
8) zachowuje się bezpiecznie w różnych sytuacjach życiowych 
9) umie prezentować swoje zdanie i słucha opinii innych  
   Kulturalny, taktowny, szanujący innych: 
10) zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania 

obowiązujące w życiu codziennym i stosuje je 
11) uczy się szacunku dla symboli narodowych  i religijnych i 

rozumie, że są one ważne dla bliskich mu grup ludz 
12) uczy się szacunku dla ludzi i ich pracy, również odmiennych 

pod różnymi względami i stara się ich nie urazić swoim zachowaniem 
13) otwarty na potrzeby innych  
14) wrażliwy na krzywdę i chętny do pomocy 
15) nie używa słów obraźliwych i wulgarnych 
16) dba swój wygląd, higienę osobistą 
17) wie, jak unikać zagrożeń 
18) dostrzega problemy ekologiczne 
  Krytyczny wobec siebie i innych 
19) umie rozpoznać sytuację własnego niewłaściwego 

zachowania i skorygować je 
20) nie przechodzi obojętnie wobec cudzych niewłaściwych 

zachowań i stara się kulturalnie zwracać innym uwagę 
21) stara się unikać niewłaściwych kontaktów 
 

 
 



33) 26 - 
A B S O L W E N T    E T A P U    D R U G I E G O 

 
(absolwent szkoły podstawowej) 

 
  Bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu:  
w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i 
innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet 
atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma 
określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas 
i które stara się rozwijać. 
Jest ciekawy świata, ale też krytyczny 
Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Potrafi 
selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich 
przydatność do określonego celu. Dostrzega złożoność świata, analizuje 
istniejące w nim zależności i związki przyczynowo - skutkowe. Stara się 
poszerzać swoją wiedzę. Jest aktywny umysłowo - na ogół się nie nudzi. 
Jest otwarty 
Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć 
nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z 
jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój 
punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne 
sposoby komunikowania się i bez trudu uczy się korzystania z 
nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje 
współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z 
obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim 
zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji. 
Jest odpowiedzialny 
Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze 
doświadczenia i gotów jest ponosić niektóre konsekwencje swoich 
czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie 
- wytrwale i  
konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając problem 
stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba - zwraca się o pomoc do osób ze 
swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie 
dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych 
źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając  w grupie 
poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności 
Jest rozważny 
   Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje 
swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić 
bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. 
Wykazuje stosowną aktywność fizyczną. 



 
Jest prawy 
Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący 
w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje. 
 
Jest tolerancyjny 
Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. 
W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go. 
 
Jest punktualny 
Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem, planując swoje 
zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



A B S O L W E N T    E T A P U    T R Z E C I E G O 
 

(absolwent gimnazjum) 
 
Bez większych problemów funkcjonuje w otaczającym go świecie. Łatwo 
nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Z optymizmem patrzy na 
świat, wierzy w siebie i swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, 
które pomogą mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia. Jest w pełni 
kompetentny do samokształcenia. 
 
Jest stosunkowo samodzielny 
Orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi stawiać sobie cele 
dotyczące siebie i najbliższych  oraz je realizować. Korzysta z różnych 
źródeł wiedzy. Potrafi zaprojektować nietypowe działania ,dobierając 
odpowiednie metody postępowania. 
 
Jest ciekawy świata, ale też krytyczny 
Stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności 
występujących w świecie. Z pewnym dystansem podchodzi do 
uzyskiwanych informacji: wie, że można je weryfikować w oparciu o 
alternatywne źródła wiedzy. Odróżnia fikcję od świata realnego w 
przekazach medialnych. 
 
Jest otwarty 
Porozumiewa się w jednym języku obcym. Dostosowuje treść i formę 
wypowiedzi do osoby odbiorcy. Umie posługiwać się różnymi technikami 
komunikowania się. Dobrze współpracuje w grupie; potrafi dyskutować 
dostosowując do obowiązującej formy dyskusji; umie podporządkować 
się woli większości. 
 
Jest odpowiedzialny 
Zdaje sobie sprawę z możliwych następstw różnych działań. Potrafi 
przyznać się do błędu i gotów ponosić odpowiedzialność za swoje 
postępowanie i swoje decyzje. W swym działaniu zwraca uwagę na 
względy bezpieczeństwa. W działaniach zbiorowych wykazuje poczucie 
współodpowiedzialności za efekty pracy grupy. 
 
Jest rozważny 
Potrafi przewidywać zagrożenia także w sytuacjach nowych i modyfikuje 
swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Ma ugruntowane nawyki 
higieniczne. Planuje swoją pracę i wypoczynek, potrafi świadomie 
przeciwdziałać stresowi. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną. 
- 



Jest prawy 
Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości własny i 
obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i nie 
gubi się w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych. 
 
Jest tolerancyjny 
Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych 
możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej różnych ludzi. Jego 
tolerancja przekłada się na postawy akceptacji odmienności innych. 
 
Jest rzetelny i punktualny 
Dotrzymuje obietnic i zobowiązań, a także terminów. Umiejętnie planuje 
swoje zajęcia, nie marnuje czasu swego i innych osób. 


