
 1 

PROGRAM WYCHOWAWCZY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W ŁODZI 

 
 

 Program wychowawczy jest skierowany na podmiotowe 
traktowanie ucznia, poszanowanie jego godności osobistej, stwarzanie 
sytuacji wyzwalającej aktywność dzieci.  
Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla 
dyrektora szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, 
pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego oraz organizacji 
i instytucji wspomagających pracę szkoły. Realizacja założeń 
programowych wpłynąć ma na spójność i wielokierunkowość 
oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły.  
 
 Nadrzędnym celem wychowawczym jest wszechstronny rozwój 
osobowy ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego sfery 
intelektualnej, społecznej i moralnej, jego zainteresowań i potrzeb, 
przebiegający w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym. 

 
1. Podstawy prawne programu wychowawczego: 

o Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
o Konwencja o Prawach Dziecka 
o Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997r. 
o Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) 
o Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r. 

Nr 97 poz. 674 ze zm.) 

o Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 
2001r. Nr 61 poz. 624 ze zm.) 

o Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4 poz. 
17) 

o Statut Szkoły 
 

 

 

 

 

 



 2 

2. Cele programu wychowawczego: 
o Realizacja wartości wychowawczych takich, jak: 

 - szacunek dla języka ojczystego, kultury i tradycji narodowej, 
 - tolerancja wobec różnych poglądów, kultur, postaw i 
  przekonań, 
 - uczciwość, szczerość, prawdomówność, rzetelność 
 odpowiedzialność, 
 - poznawanie i doskonalenie własnej osobowości, 
 - umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności, 
 - pomoc potrzebującym, 
 - zdrowy styl życia, postawa proekologiczna; 

o Realizacja priorytetów szkoły: 
 - organizacja procesu wychowawczego ukierunkowana na 
  sukces ucznia, 
 - działania wychowawcze sprzyjające efektywnej nauce, 
 - integracja społeczności lokalnej i promowanie swojej 
 działalności w tym środowisku;  

o Realizacja głównych celów wychowawczych: 
 - korzystanie z dorobku kultury, otwartość na kultury Europy     
i świata, 
 - uczciwość i poszanowanie cudzej własności, 
 - umiejętne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych, 
 - wrażliwość na piękno przyrody, 
 - dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych, 
 - zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego 
 rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i 
 społecznego ucznia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Model absolwenta: 
 
Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje 
następujące postawy: 
o jest uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, w czasie sprawdzianów i 

odpowiedzi ustnych nie korzysta ze „ściąg” i podpowiedzi innych 
uczniów, samodzielnie wykonuje prace domowe, 

o jest wiarygodny i odpowiedzialny – zawsze postępuje zgodnie z 
głoszonymi zasadami, można powierzyć mu ważne zadania do 
wykonania na miarę jego możliwości, dotrzymuje zobowiązań i 
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obietnic, wartościuje zachowania złe i dobre, stara się przewidzieć 
skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencję swoich czynów, 

o jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, 
realizuje swoje plany i marzenia, 

o ma poczucie własnej wartości, zgodnie z zasadami współżycia 
społecznego reaguje na poniżające zachowania dorosłych i 
rówieśników, 

o szanuje innych ludzi, wie, jak należy okazywać szacunek osobom 
dorosłym oraz kolegom i koleżankom, 

o jest ciekawy świata, zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność 
świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo- 
skutkowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i 
proponowanej ofercie zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi 
potrzebami i zainteresowaniami, posiada motywację do 
doskonalenia samego siebie, 

o jest kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi w sposób twórczy 
rozwiązywać problemy, realizuje swoje pomysły, wyznacza sobie 
cele i dąży do ich zrealizowania, radzi sobie w sytuacjach trudnych, 
potrafi podejmować decyzje, 

o reprezentuje kulturę osobistą – przestrzega zasad bezpiecznego i 
kulturalnego zachowania się w szkole, okazuje szacunek i 
życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych, dba o kulturę 
języka i nie stosuje wulgaryzmów, dba o schludny i estetyczny 
wygląd, 

o ma świadomość swojej przynależności narodowej, zna specyfikę 
swojej małej ojczyzny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, 
siebie i innych ludzi, 

o dba o swoje zdrowie fizyczne, i psychiczne, unika uzależnień, 
stosuje zasady zdrowego odżywiania i spędzania wolnego czasu, 
dba o bezpieczeństwo, 

o jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 
o jest tolerancyjny – akceptuje odmienność innych ludzi, nie 

wyśmiewa i nie prześladuje innych ludzi ze względu na ich 
narodowość, kulturę, 

o przeciwstawia się dyskryminacji, staje w obronie prześladowanych 
czy wyśmiewanych, 

o angażuje się w działania ma rzecz środowiska lokalnego 
o godnie reprezentuje swoją klasę, szkołę, 
o uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych dążąc do 

pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, 
o zna swoje mocne i słabe strony, ma świadomość swoich zalet i wad, 

systematycznie pracuje nad swoim rozwojem, wierzy we własne siły 
i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, 

o dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie własnej osobowości i 
drogi życiowej, 

o jest współorganizatorem przedsięwzięć klasowych i szkolnych, 
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4. Zadania wychowawcze. 
 

DYREKTOR 
 

o dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

o koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w 
szkole, 

o stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz 
umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej, 

o czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 
o stwarza warunki do indywidualizacji pracy z uczniem 

 
NAUCZYCIELE 

 
o troszczą się i stwarzają warunki dla harmonijnego rozwoju uczniów, 
o starają się być autorytetami, doradcami, przewodnikami, 
o przygotowują do swobodnego i bezpiecznego funkcjonowania w 

rodzinie i społeczeństwie, 
o uczą rozwiązywania problemów w sposób twórczy 
o uczą rozwiązywania sytuacji trudnych metodami i sposobami 

społecznie akceptowanymi, 
o motywują uczniów do nauki, stosując różnorodne formy i metody 

pracy,  
o udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 
o indywidualizują pracę z uczniem 
o zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole, 

 
WYCHOWAWCY KLAS 

 
o tworzą warunki i organizują sytuacje wychowawcze wspomagające 

wszechstronny rozwój ucznia, proces ich uczenia się 
i przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

o zapewniają uczniom i ich rodzicom wszechstronną informację 
na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych 
działań oraz osiągnięć uczniów, 

o powołują i kierują zespołem nauczycieli uczących w danym zespole 
klasowym, 

o organizują sytuacje wychowawcze ukierunkowane na integrację 
zespołów klasowych, uczą życzliwości, kultury osobistej, szacunku 
dla drugiej osoby, 

o rozpoznają środowisko rodzinne wychowanków, 
o rozpoznają predyspozycje, zainteresowania, zdolności i potrzeby 

uczniów i przy współpracy z innymi nauczycielami dbają o ich rozwój 
na terenie szkoły, 
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o na bieżąco rozwiązują problemy wychowawcze, konflikty w zespole 
klasowym, czy pomiędzy uczniami różnych klas,   

o współpracują z pedagogiem szkolnym, wychowawcami świetlicy, 
opiekunem szkoły z ramienia poradni pedagogiczno-psychologicznej 
oraz innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznaniu 
potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań, czy 
szczególnych uzdolnień uczniów, 

o podejmują działania wspierające wobec uczniów mających poważne 
problemy z nauką bądź poprawnym zachowaniem i dokumentują te 
działania, 

o inspirują i wspomagają działania zespołowe uczniów, 
 

PEDAGOG SZKOLNY 
 

o rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny 
niepowodzeń szkolnych, 

o wspiera działania zespołów nauczycieli uczących w poszczególnych 
klasach w zakresie określania form i sposobów pomocy uczniom, 

o organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

o podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu 
wychowawczego szkoły i  wspiera w tym zakresie wychowawców i 
nauczycieli, 

o działa na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 
potrzebującym, 

o wspólnie z wychowawcami dokonuje bieżącej analizy sytuacji 
wychowawczej oraz organizuje i podejmuje stosowne działania 
profilaktyczne i wychowawcze, 

o kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 
 

RODZICE 
 

o współpracują z nauczycielami w działaniach ukierunkowanych na 
dobro dziecka, 

o są odpowiedzialni za wychowanie dzieci, 
o starają się być autorytetami i wzorem dla własnych dzieci, 
o zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki, 
o uczą dzieci zasad kultury osobistej, życzliwości i szacunku dla 

drugiej osoby, 
o dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, 
o kształtują w oczach dziecka właściwy wizerunek szkoły, nauczyciela, 
o tworzą wspólny ze szkołą front oddziaływań wychowawczych w 

zakresie działań prozdrowotnych, prospołecznych i edukacyjnych, 
o współuczestniczą w działaniach wspierających  proces 

wychowawczy w klasach i w szkole, 
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
o inspiruje i organizuje życie kulturalne na terenie szkoły, 
o propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 
 
5. Program wychowawczy obejmuje następujące obszary 

działania: 
 

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE Z POSZANOWANIEM TRADYCJI, 
EUROPEJSKOŚĆ 

Cel nadrzędny:  
Rozwój ucznia w sferze społeczno – moralnej, kształtowanie postaw 
patriotycznych, wdrażanie do poszanowania tradycji, kształtowanie 
poczucia przynależności do rodziny, ojczyzny i Europy. 
 
Zamierzone efekty działań – uczeń: 

o Rozumie pojęcia patriotyzmu, tradycji narodowej i przynależności 
do społeczności, 

o Zna i wie, jak szanować i zachować się wobec symboli 
narodowych i regionalnych, 

o Dąży do poszukiwania własnych korzeni, rozumie znaczenie 
rodziny w życiu człowieka, dba o dobre relacje w rodzinie, 

o Czuje przynależność do społeczności szkolnej, swojej małej 
ojczyzny, 

o Poznaje historię, zwyczaje, obrzędy swojej rodziny, miasta, 
regionu, kraju, Europy i kultywuje je, 

 
WYCHOWANIE W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA 

Cel nadrzędny: 
Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się 
w sytuacjach zagrożenia, poczucia odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo swoje i innych. 
 
Zamierzone efekty działań – uczeń: 

o Rozpoznaje zagrożenia wynikające z życia w świecie 
współczesnym, rozpoznaje sytuacje zagrażające jego 
bezpieczeństwu, 

o Potrafi umiejętnie korzystać z Internetu i innych przekazów 
medialnych oraz telefonii komórkowej, 

o Potrafi selektywnie wybierać programy telewizyjne i być 
krytycznym wobec reklam, 

o Jest świadomym uczestnikiem ruchu drogowego, 
o Zna wewnętrzne regulaminy szkoły odnoszące się do korzystania 

z poszczególnych pomieszczeń oraz spędzania przerw 
międzylekcyjnych i w praktyce stosuje ich zasady, 

o Respektuje zasady i normy zachowania w miejscach publicznych, 
szczególnie podczas grupowych wyjść pod opieką nauczycieli, 
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o Stara się zachowywać asertywnie w sytuacjach tego 
wymagających, 

 
 
 

WYCHOWANIE W ZGODZIE Z OTACZAJĄCĄ PRZYRODĄ 
I W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE 

 
 
 

Cel nadrzędny: 
Rozwój wrażliwości na piękno przyrody i problemy środowiska 
naturalnego, kształtowanie postawy proekologicznej. 
 
Zamierzone efekty działań – uczeń: 

o Dba o przyrodę i czystość w swoim otoczeniu, 
o Dostrzega problemy środowiska naturalnego i potrafi działać 

proekologicznie, 
o Podejmuje działania ukierunkowane na ochronę środowiska i 

poszanowanie przyrody, 
 
 

 

 

WYCHOWANIE PROSPOŁECZNE 
 

 

Cel nadrzędny: 
Kształtowanie postawy otwartości, uczciwości, rzetelności i kultury 
osobistej w kontaktach społecznych 
 
Zamierzone efekty działań – uczeń: 

o Nawiązuje prawidłowe relacje w grupie rówieśniczej, potrafi 
efektywnie i zgodnie współpracować w zespole, 

o Zna, współtworzy i respektuje normy grupowe, 
o Jest uczciwy, z szacunkiem odnosi się do cudzej własności 
o Rozumie odmienność kulturową i obyczajową, stosuje zasadę 

tolerancji, 
o Jest otwarty na potrzeby innych i gotowy do niesienia pomocy, jest 

bezinteresowny 
o Ma świadomość swoich praw i obowiązków, zna konsekwencje 

w przypadku ich łamania, 
o Uczy się, jak być odpowiedzialnym za siebie i innych 
o Dba o dobro wspólne, jak o własne, 
o Dąży do pokojowego rozwiązywania konfliktów, 
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WYCHOWANIE W DUCHU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU 
DZIECKA Z UWZGLĘDNIENIEM JEGO ZAINTERESOWAŃ, 

ZDOLNOŚCI, POTRZEB I ASPIRACJI 
 

Cel nadrzędny: 
Dbanie o rozwój dziecka w sferach: intelektualnej, emocjonalnej, 
poznawczej i fizycznej. Wdrażanie do poznawania i rozwijania 
własnych zdolności twórczych ukierunkowane na wykorzystanie 
swoich potencjalnych możliwości. 
 
Zamierzone efekty działań – uczeń: 

o Wykorzystuje realizowane w szkole programy oraz ofertę zajęć 
pozalekcyjnych w celu samorozwoju, 

o Poznaje i rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 
o Kształtuje w sobie cechy: pracowitość, wytrwałość, 

systematyczność, konsekwencja w działaniu, 
o Jest kreatywny, potrafi wyznaczać sobie cele, systematycznie je 

realizować i dążyć do ich osiągnięcia, 
o Potrafi korzystać z oferowanej pomocy w nauce, 
o Pracuje nad rozwojem uwagi, pamięci, koncentracji 

i samodzielności w działaniu, 
o Korzysta z różnych źródeł informacji, 
o Akceptuje samego siebie i potrafi dokonywać samooceny, 

 

 

 

 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 
 

Cel nadrzędny: 
Kształtowanie postawy prozdrowotnej, promującej zdrowy i 
bezpieczny styl życia. 
 
Zamierzone efekty działań – uczeń: 

o Wie, jak zdrowo się odżywiać i stosuje zasady racjonalnej diety, 
o Przestrzega zasad higieny osobistej, dba o schludny, estetyczny 

wygląd, 
o Wystrzega się wszelkich używek, nie podejmuje zachowań 

ryzykownych, 
o Aktywnie spędza czas wolny, rozwija swoją sprawność fizyczną, 
o Potrafi udzielić pierwszej pomocy, wezwać pomoc,  
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6. Założenia programu i formy jego realizacji. 

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza 
w Łodzi jest zgodny z wytycznymi MEN, oparty na tradycjach 
i doświadczeniach szkoły, w miarę potrzeb uaktualniany i modyfikowany.  
Treści wychowawcze ujęte są do realizacji w : 
o Planach i programach nauczania z poszczególnych przedmiotów, 
o Regulaminie i planie pracy samorządu uczniowskiego, 
o Programie i realizacji „Szkoły Promującej Zdrowie” 
o Planie pracy świetlicy szkolnej, 
o Programach kół zainteresowań, 
o Planach pracy na zajęciach wyrównawczych, 
o Planie pracy pedagoga szkolnego, 
o Planie pracy biblioteki szkolnej, 
o Programie profilaktyki szkoły, 
o Planach pracy wychowawczej poszczególnych klas, 
o Planie pracy szkoły na dany rok szkolny, 
o Kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych. 

i stanowią załączniki do planu wychowawczego szkoły. 
 

 
 

 

Podpisy 
Samorząd Uczniowski   Rada Rodziców  Rada Pedagogiczna 

 

 


