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„Wychowanie: proces rozwijania zalet moralnych,  
intelektualnych, artystycznych i fizycznych,  
które dziecko ma w stanie potencjalnym. 
Wychowanie nie ma na celu zmieniania natury ucznia, 
ale wspomaganie jego rozwoju w harmonii z otoczeniem (…)” 
 
           (Sillamy, 1995)  

 
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY  

  
na 

 
ROK SZKOLNY 2016/2017 
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SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY  
pod hasłem „Wspomaganie, korygowanie, zapobieganie, kształtowanie” 

ROK SZKOLNY 2016/2017 
 

I OBSZAR: Współpraca z rodzicami 
 

CEL OGÓLNY ZADANIA 

1. Wspieranie rodziców 
w procesie wychowania. 

1. Pomaganie uczniom w poznawaniu siebie jako jednostki niepowtarzalnej (tematyka zajęć 
wychowawczych i pozalekcyjnych). 

2. Zaproszenie na spotkania z rodzicami ciekawych osób np. psychologa, pedagoga, 
policjanta, prawnika, logopedę itd. 

3. Bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących zachowania uczniów w szkole, ujętych   
w Statucie Szkoły,  

4. Organizowanie pogadanek, dyskusji, rozmów z rodzicami na temat relacji międzyludzkich  
w określonych środowiskach i sytuacjach. 
 

2. Pedagogizacja rodziców 
poprzez stosowanie metod 
aktywizujących 

1. Zorganizowanie warsztatów dla rodziców z psychologiem szkolnym pod hasłem: „Trening 
skutecznego wychowania”. 

2. Przeprowadzenie spotkań z rodzicami z  wykorzystaniem metod aktywizujących oraz metody 
Marii Montessori (edukacja przedszkolna).  

3. Organizowanie Dni Otwartej Szkoły. 
4. Usprawnienie komunikacji na drodze rodzice- szkoła poprzez stosowanie hierarchii  

w załatwianiu przez rodziców indywidualnych spraw dzieci i rozwiązywaniu problemów 
dydaktyczno- wychowawczych według wzoru: rodzic- nauczyciel przedmiotu- wychowawca- 
dyrektor (§27.pkt.1Statutu- Uchwała nr 55/2016 Zarządu ŚSTO z 23.05.2016r.) 
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II OBSZAR: Kocham moją Ojczyznę 
 

CEL OGÓLNY ZADANIA 

1. Poznanie naszego regionu. 1. Poznanie historii regionu oraz legend związanych z Kielcami i Górami Świętokrzyskimi. 
2. Organizowanie wycieczek krajoznawczych i przedmiotowych po mieście i regionie 

świętokrzyskim, wyjść do muzeów, skansenów, rajdów np. Rajd „Społecznej” na Św. Krzyż. 
3. Analiza nazewnictwa regionu: nazwy miejscowości, dzielnic ulic (język polski, historia). 
4. Poznawanie folkloru świętokrzyskiego- muzyki, pieśni i tańców ludowych, obyczajów, 

ozdób, strojów itp. poprzez współpracę z regionalnymi ośrodkami kultury. 
 

2. Rozwijanie  patriotycznych 
postaw wśród uczniów. 
(wychowanie patriotyczne) 

1. Apel uczniów z okazji Dnia Niepodległości oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
2. Pogadanki na temat roli pieśni patriotycznych w historii narodu polskiego oraz nauka pieśni 

legionowych, wojennych, wojskowych, partyzanckich itd. (muzyka, historia) 
3. Zorganizowanie wyjścia do Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. 
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami IPN (np. upamiętniających „Żołnierzy 

Wyklętych”). 
5. Wyjazdy do Muzeum w Oświęcimiu (co drugi rok). 
6. Pogadanki na temat: 

- rocznicy wybuchu II wojny światowej 
- pamięć o Polskich Termopilach (Bitwa pod Wizną) 
- Polacy w walce o wolność – sylwetki  
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III OBSZAR: Współtworzę tradycje i obyczaje szkoły   
 

CEL OGÓLNY ZADANIA 

1. Kultywowanie 
istniejących już tradycji 
i obyczajów szkoły. 

 
 

1. Organizowanie w ciągu roku szkolnego: 

 ślubowania klas pierwszych ISSP i ISG, 

 uroczystych apeli z udziałem pocztu sztandarowego, 

 dyskoteki andrzejkowej i karnawałowej, 

 mikołajków, walentynek, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, Dnia Matki, 

 zabawy choinkowej dla dzieci młodszych i gimnazjalistów, 

 Dnia Sportu – realizowany w czasie „zielonej szkoły”, 

 artystycznego zakończenia roku szkolnego, oraz koncertu wigilijnego, 

 apeli z okazji świąt narodowych, 

 udziału w premierach Teatru Muzycznego Roma w Warszawie lub innych ośrodków kultury - 
kontynuacja. 

 wycieczek turystyczno- krajoznawczych, przedmiotowych, integracyjnych oraz „zielonych  
i białych szkół”. 

2. Uczestniczenie w obchodach Dnia Ziemi, w akcji „Sprzątanie Świata”, apelach ekologicznych 
(klasy IV-VI SP i gimnazjum).  
 

2. Kształtowanie poczucia 
dumy z faktu bycia 
uczniem naszej szkoły. 

1. Przybliżenie uczniom sylwetki Mikołaja Reja oraz innych sławnych ludzi, dumnych ze swego 
kraju, miasta, szkoły.  

2. Organizowanie spotkań z absolwentami „Społecznej”, np. zorganizowanie telekonferencji 
z absolwentami przebywającymi za granicą Polski, mieszkającymi w innych miastach, 
zajmującymi eksponowane stanowiska. 

3. Przestrzeganie procedur dotyczących noszenia stroju galowego (uroczystości szkolne,  
     różnego rodzaju wyjścia). 
 

3. Upowszechnianie 
czytelnictwa, rozwijanie 
kompetencji 
czytelniczych wśród 

1. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów poprzez umożliwienie 
wypożyczania książek na okres ferii i wakacji. 

2. Zorganizowanie różnorodnych akcji czytelniczych, konkursów, wystaw, turniejów 
międzyklasowych, wieczorków poetycko-muzycznych itp. mających na celu promocję 



Strona 5 z 8 

uczniów. czytelnictwa.  
 

3. Przygotowanie listu otwartego do rodziców na temat wpływu czytania na rozwój młodzieży, 
który zostanie odczytany na spotkaniach w klasach lub przesłany pocztą elektroniczną. 

4. Realizacja przez wychowawców klas 1-3 oraz nauczycieli przedmiotów humanistycznych  
w klasach 4-6 i gimnazjum wg harmonogramu wynikającego z rozkładu materiału dla danej 
klasy, co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział z wykorzystaniem księgozbioru 
biblioteki szkolnej: 
- „Akty prawne inne niż wszystkie”- klasa III gimn. 
- „Czy miłość może być dobrym źródłem inspiracji twórczej?”- klasy II gimn. 
- „Nasze biuro podróży proponuje podróż do…”- klasy I gimn. 
- „Twórcze pisanie inspirowane szkolnym księgozbiorem”- klasy I-III gimn. 
- „Dzieje książki i pisma na przestrzeni wieków”-klasy VI 
- „Na początku był chaos – powstawanie świata według różnych mitologii”-klasy V 
- „Książka – mój najlepszy przyjaciel”- klasy IV 
- „I can read”- klasy III SP 
- „Dobre maniery – LUBIĘ TO!!!”- klasy III SP 
- „Poczytaj mi przyjacielu”- klasy II SP 
- „W zaczarowanym świecie utworów Jana Brzechwy”- klasy II SP 
- „W krainie baśni H. Ch. Andersena”- klasy I SP 

5. Uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu poprzez korzystanie z oferty instytucji kulturalno-
oświatowych: wystawy, spektakle, warsztaty, spotkania z pisarzami, konkursy, obchody Tygodnia 
Kultury Języka itp. 
6. Kontynuacja współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Kielcach i Wojewódzką Biblioteką 
Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach. 
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym poprzez realizację wyznaczonych zadań: 
- „Książki dla Polaków” –zorganizowanie zbiórki darów książkowych i edukacyjnych dla polskich 
szkół i bibliotek na Kresach, 
-zorganizowanie Miejskiego Konkursu Fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów – temat konkursu „Z książką mi do twarzy”, 
- współpraca z Instytutem Edukacji Szkolnej UJK -  Zakład Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, 
- współpraca z Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich – poznawanie słowiańskich 
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podań i legend poprzez uczestnictwo w grach terenowych „W Krainie Legend Świętokrzyskich”. 
8. Udział w konkursach - Świętokrzyski Turniej Językowy, Miejski Konkurs Ortograficzny, 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Spotkanie ze Słowem”. 
9. Włączenie się w akcję „Narodowe czytanie”. 
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IV OBSZAR: Uczę się obcować z ludźmi 
 

CEL OGÓLNY ZADANIA 

1. Wdrażanie uczniów do 
przestrzegania zasad:  
uczciwości, tolerancji 
i odpowiedzialności. 

1. Przeprowadzenie przez Samorząd Szkolny apelu, pogadanek, prezentacji, spotkań  
np. z policjantem, prawnikiem, psychologiem na temat uczciwego postępowania w każdej sytuacji 
(rzucanie fałszywych oskarżeń, rozsiewanie plotek, przyznawanie się do winy, nieściąganie  
na lekcjach, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności, lojalność, poszanowanie cudzej godności 
w stosunku do dorosłych i rówieśników, problemy prawdy i kłamstwa) 

2. Rozwijanie u uczniów umiejętności samooceny oraz oceny zachowania innych osób  
w codziennych sytuacjach (nieuleganie wpływom innych, reagowanie na przejawy rasizmu, 
nacjonalizmu, nietolerancji) – zawarte w planach pracy wychowawczej 

3. Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korupcją, brakiem tolerancji dla innego koloru 
skóry, wyznania, orientacji seksualnej, niepełnosprawności itp. (tematyka godzin do dyspozycji 
wychowawcy). 

 

2. Wychowanie do wartości. 1. Systematyczne przygotowywanie młodych ludzi do uczciwego i godnego życia w społeczeństwie 
poprzez: 
- organizację wizyty młodzieży z Izraela  
- organizację wyjazdów młodzieży gimnazjalnej pod hasłem „Podążamy śladami wielkich Polaków 
– Jan Paweł II – duszpasterz, papież, intelektualista” 

2. Systematyczne przekazywanie uczniom wiedzy na temat wartości, wzorców, postaw i autorytetów 
moralnych, kształtującej umiejętność oceny i emocjonalnego doświadczania pożądanych wartości. 

3. Przeprowadzenie cyklu dyskusji, pogadanek, analiz postaw, spotkań na temat wartości  
w kontekście prawdy, dobra i piękna. 

4. Realizacja programu „Spójrz inaczej” w klasach 1 – 2 SP. 
5. Przygotowanie i prezentacja przedstawienia teatralnego propagującego wartości. 
6. Rozwijanie postawy otwartości na potrzeby osób młodszych, słabszych, inaczej reagujących jako 

kształtowanie wartości rodzinnych. 
7. Udział w spektaklach, wernisażach promujących wartości rodzinne i umiejętność budowania więzi 

oraz umiejętności współpracy opartej na empatii i poszukiwaniu wspólnych celów. 
8. Spotkania z pisarzami, wykładowcami UJK.  
9. Wizyty w Domu Księży Emerytów. 
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3. Rozbudzanie u uczniów  
    szacunku do ludzi starszych  

i niepełnosprawnych.  

1. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Zgórsku – kontynuacja. 
2. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz domów opieki społecznej, domów dziecka, osób 
potrzebujących, schronisk dla zwierząt, instytucji charytatywnych i fundacji (Szlachetna Paczka, 
WOŚP). 
3. Współpraca ze środowiskiem poprzez prezentacje dorobku artystycznego w placówkach 
opiekuńczych, domach opieki społecznej, placówkach oświatowych i innych. 

4. Rozwijanie umiejętności 
    współpracy wśród uczniów. 

1.  Stosowanie na lekcjach metody pracy w grupach- kontynuacja. 
2.  Jasne formułowanie zasad zachowania i współżycia w społeczności uczniowskiej (kontrakty, 
klasowy kodeks postępowania, regulaminy klasowe) – kontynuacja.  
3.  Motywowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw społecznych.    

5. Niwelowanie postaw 
konsumpcyjnych u uczniów, 
nieuleganie „modom”, 
zapobieganie postawom 
konformistycznym. 

 

1. Aranżowanie w zespołach klasowych zajęć z zakresu umiejętności komunikowania  
     się (postawy asertywnej). 
2.  Stosowanie Kodeksu Równego Traktowania ZSS im. Mikołaja Reja w Kielcach. 
3. Kształtowanie i utrwalanie postaw i gestów grzecznościowych oraz zasad  
     kulturalnego zachowania. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Program opracował Zespół Wychowawczy Szkoły 
 
 
 

Kielce, 07.09.2016 r. 
 


