
 

 
 

„OD JEDNEGO CI ĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; 

TAK TE Ż I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, 

ALE DłUGĄ I WYTRWAł Ą PRACĄ.” 

 
Adam Heinrich Muller 

 
WSTĘP 

 
Celem realizacji programu naszej szkoły jest wychować absolwenta, który: 
 
1. Wie co to jest system wartości – poszukiwanie dobra. 

2. Ma odpowiedni zasób wiadomości i nabył odpowiednie umiejętności umożliwiające mu 

kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej szkole. 

3. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji; posługuje się komputerem. 

4. Zna  jeden język obcy. 

5. Zdobył umiejętności pracy  w zespole, rozwiązując problemy w twórczy sposób. 

6. W sytuacji, gdy problem dotyczący nauki jak również jego życia jest zbyt złożony wie, że 

może szukać pomocy w swojej szkole. 

7. Planuje i organizuje własne uczenie się. 

8. Dokonuje samooceny. 

9. Przeżywa wizje swojej przyszłej rodziny i pracy. 

 
                        Głównym celem programu wychowawczego w roku szkolnym 2012/2013 jest 

zwrócenie uwagi na przestrzeganie przez wychowanków Kodeksu etycznego ucznia, Kodeksu 

Szkoły bez przemocy oraz uświadomienie społeczności uczniowskiej konsekwencji jakie będą 

wynikały z niedostosowywania się do poszczególnych jego punktów.  Kodeks etyczny ucznia 

jest dokumentem uzupełniającym do Statutu Szkoły, Praw ucznia oraz Obowiązków ucznia i 

stanowi swego rodzaju wyznacznik poprawnego zachowania uczniów w społeczności szkolnej.                                                                            

 

 
 

Rozdział I 
 



 

 
 

Do wartości wychowawczych  ustanowionych w naszej szkole w celu ich osiągania, 

przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej należą: 

 
1. Chrześcijański system wartości – jako podstawa przyjęcia uniwersalnych zasad etyki. 

2. Kształtowanie postaw młodzieży szkolnej i cech osobowości, takich jak: pracowitość, 

uczciwość, rzetelność, umiejętność przezwyciężania trudności, przedsiębiorczość, krytycyzm. 

3. Rozróżnianie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości. 

4. Poczucie współodpowiedzialności za szkołę i poszanowania mienia społecznego. 

5. Tradycja i wielkie bogactwo sztuki oraz ich rola w życiu człowieka ze szczególnym 

uwzględnieniem „małej ojczyzny”. 

6. Miłość Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

7. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości. 

8. Przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o 

zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, wolności kulturowych, wyznaniowych, 

płciowych, rasowych i światopoglądowych. 

9. Dbałość o przestrzeganie zasad higieny oraz o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. 

10. Przestrzeganie Kodeksu etycznego ucznia ze wszystkimi jego konsekwencjami. 

 

 

Rozdział II 

 

Opis różnorodnych sytuacji wychowawczych, które mogą być aranżowane przez wszystkich 

nauczycieli, wychowawców i kierownictwo szkoły, a w których uczniowie wykonują działania 

o charakterze wychowawczym, dokonują różnych wyborów – kierując się systemem wartości 

ustalonym w rozdziale I programu: 

 
1. Przestrzeganie Kodeksu etycznego ucznia, oraz Kodeksu Szkoły bez przemocy,  

2. Współorganizowanie imprez oraz uroczystości szkolnych, aktywny udział w nich, 

3. Współpraca z nauczycielami lub wychowawcami przy współorganizowaniu 

przedsięwzięć mających na celu zacieśnić współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, 

4. Działalność na rzecz wolontariatu-uczestniczenie w akcjach organizowanych przez 

personel pedagogiczny, inicjowanie akcji na rzecz pomocy innym, 

5. Ponoszenie odpowiedzialności za wyrządzone szkody-samodzielne naprawianie w 

miarę możliwości wyrządzonych szkód pod ustalonym nadzorem. 



 

 
 

Rozdział III 
 

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2013/2015: 
 
 
•  Rozpoznawanie warunków życia i spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

• Diagnoza problemu przemocy i agresji w szkole oraz innych zjawisk zagrażających 

poprawnemu funkcjonowaniu ucznia w szkole i poza nią, 

• Zajęcia obejmujące profilaktykę przemocy i agresji, 

• Uczestniczenie  w przedstawieniach o tematyce profilaktycznej, 

• Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowania i opieki, 

• Realizacja programów lub wykorzystywanie elementów programów związanych z 

przeciwdziałaniem demoralizacji, 

• Pedagogizacja rodziców-spotkania warsztatowe z rodzicami, organizowanie szkoleń z 

udziałem specjalistów, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji placówek 

zajmujących się przeciwdziałaniem demoralizacji, 

• Organizowanie festynów i przedsięwzięć mających na celu zbliżenie zespołów 

klasowych społeczności szkolnej oraz lokalnej, 

• Stworzenie na potrzeby klasy Wewnątrzklasowego systemu oceny zachowania, 

• Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, 

• Wolontariat, działalność uczniów w Samorządzie Uczniowskim, 

• Udzielanie pomocy uczniom i rodzicom w sytuacji zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym (współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, nauczycielami), 

kierowanie do specjalistów, informowanie instytucji, 

• Organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w opanowaniu wiadomości i 

umiejętności szkolnych (obserwacja zachowania, kontaktowanie się z rodzicami, kierowanie do 

specjalistów, pomoc koleżeńska). 

 

 

 

 

 

 
Rozdział IV  

 
 



 

 
 

Opis rytuału szkolnego oraz stałych uroczystości różnego typu o charakterze 

wychowawczym i kulturalnym. Do rytuału naszej szkoły należą: 

 
o Sprzątanie świata, 

o Dzień Edukacji Narodowej, 

o Święto pieczonego ziemniaka, 

o Uroczysty apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, 

o Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, 

o Pasowanie na przedszkolaka, 

o Andrzejki szkolne, 

o Wigilia szkolna, 

o Wigilia dla osób starszych i samotnych, 

o Wigilie klasowe i szkolna, 

o Obchody dnia Babci i Dziadka, 

o Dzień samorządności (obchody pierwszego dnia wiosny), 

o Obchody Dnia Ziemi, 

o Obchody Dnia Matki, 

o Obchody Dnia Dziecka połączone z urodzinami patrona szkoły-Marii Konopnickiej, 

o Festyn rodzinny, 

o Turnieje sportowe, 

o Międzyszkolny Turniej gry w Dwa Ognie. 

 

 

 

 
 

Rozdział VI 
 
 
Szkolny system zajęć pozalekcyjnych rozwijających talenty i  zainteresowania, postawy, 

umiejętności społeczne i organizacyjne uczniów oraz zajęcia wspierające rozwój ucznia. 

 
1. koło sportowe, 

2. koło geograficzne, 

3. koło matematyczne, 

4. koło przyrodnicze, 



 

 
 

5. koło biologiczno-chemiczne, 

6. zajęcia artystyczne, 

7. koło historyczne, 

8. koło językowe, 

9. koło informatyczne, 

10. zajęcia wyrównawcze, 

11. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

12. zajęcia rewalidacyjne, 

 
 
Działalność Samorządu Uczniowskiego 
 
 
1. Opiekun SU zostaje powołany w wyborach tajnych przez uczniów. 

2. Rada SU zostaje wybrana w głosowaniu tajnym. 

3. Organami SU są: przewodniczący, zastępca przewodniczącego. 

4. Ramowy plan działania: 

o uchwalenie kalendarza imprez szkolnych, 

o organizowanie imprez, zabaw, konkursów itp. 

o Współpraca przy rozwiązywaniu problemów, konfliktów wewnątrzszkolnych, 

o współpraca z pedagogiem szkolnym, 

 

 

Rozdział VII 

 

Opis systemu motywacyjnego w wychowaniu: 

 

1. Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej oraz ci , którzy 

reprezentują szkołę na zewnątrz, mogą być: 

o Wyróżnieni wobec klasy przez nauczyciela i wychowawcę, 

o Wyróżnieni wobec całej społeczności uczniowskiej przez dyrekcję szkoły, 

o Wyróżnieni listem pochwalnym do rodziców, 

o Wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, 

o Uhonorowani nagrodą dyrektora szkoły. 



 

 
 

2. Uczniowie przynoszący swym zachowaniem wstyd i uszczerbek dla dobrego mienia 

jednostki i całej szkoły będą ponosić konsekwencje zawarte w Statucie  szkoły oraz Kodeksie 

etycznym ucznia. 

 

Rozdział VIII 

 

Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole 

 

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole, został  opracowany 

Wewnątrzszkolny system przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole (zał.1). Jest to system 

działań, których celem głównym jest eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród 

dzieci i młodzieży, wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole, współpraca z 

instytucjami oraz środowiskiem lokalnym. Został on opracowany na bazie Kodeksu Szkoły 

bez przemocy (Program społeczny dzienników regionalnych oraz fundacji Orange, którego 

celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości 

problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego 

wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko).  

Zgodnie z założeniami Kodeksu: 

1. Szkoła jest wspólnotą.  

Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz 

pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm. 

2. Wszyscy się szanujemy.  

Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia 

pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy 

społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie. 

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.  

W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, 

procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania 

konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują 

wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników 

niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły. 

4. Niczego nie ukrywamy.  

Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu 

przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji. 



 

 
 

5. Zawsze reagujemy.  

Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią 

pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy. 

6. Nauczyciel nie jest sam.  

Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu 

rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy. 

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.  

Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności 

psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą. 

8. Rodzice są z nami.  

Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia 

systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi. 

9. Mamy sojuszników.  

Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań 

profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają 

możliwości lub kompetencje szkoły. 

10. Nagradzamy dobre przykłady.  

Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka. 

 

Uczniowie zobowiązani są również do przestrzegania Kodeksu etycznego ucznia. 

Zgodnie z Kodeksem etycznym uczeń: 
 
1. Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły ( stosuje zwroty grzecznościowe, odnosi się z szacunkiem do 

wszystkich wymienionych osób, przestrzega kultury słowa-nie używa wulgaryzmów, 

odpowiada na postawione pytania); 

2. Jest wrażliwy na krzywdę innych i służy pomocą: (informuje nauczycieli, dyrektora lub 

innych pracowników szkoły o krzywdzie wyrządzanej innym, pomaga na miarę swoich 

możliwości ofierze) ; 

3. Cechuje go schludny, godny ucznia wygląd: (nie nosi wyzywających strojów 

odkrywających brzuch, pośladki i dekold, nie stosuje ostrego makijażu twarzy i paznokci, nie 

farbuje włosów na kolor radykalnie odmienny od naturalnego); 

4. Dba o bezpieczeństwo innych oraz własne- nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani 

psychicznej, poruszając się po korytarzach i schodach zachowuje ostrożność, zwraca uwagę na 

innych, nie biega po dzwonku- ustawia się przy klasie, w której ma lekcje; 



 

 
 

5. Szanuje mienie szkolne – nie niszczy przedmiotów i sprzętów, dba o czystość na 

korytarzach, informuje o dewastacji mienia; 

6. Nie kradnie i nie przywłaszcza własności innych; 

7. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji i rozmowy w sprawach 

osobistych powierzonych w zaufaniu przez inną osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela), chyba, 

że zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych; 

8. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do 

szkoły: (nie ucieka z lekcji, przygotowuje się do zajęć, nie oszukuje nauczycieli wręczając 

sfałszowane zwolnienia); 

9. Dba o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny, przestrzega zasad 

zdrowego stylu życia nie ulega nałogom;  

10. Godnie reprezentuje szkołę na uroczystościach i przedsięwzięciach szkolnych oraz  

pozaszkolnych; 

11. Szanuje odmienne przekonania, wiarę i poglądy innych, a także godność i wolność 

drugiego człowieka; 

 

Konsekwencje nieprzestrzegania Kodeksu Etycznego Ucznia Zespołu Szkół w Pęperzynie: 

J EŚLI  UCZE Ń : 

1. Nie przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, oraz pracowników 

szkoły – zobowiązany jest wyjaśnić zaistniałą sytuację  wychowawcy klasy, który wraz z osobą 

„poszkodowaną” decyduje o dalszym toku sprawy; 

2. Jest niewrażliwy na krzywdę innych – wyrządza ją lub biernie się jej przygląda- 

zostanie potraktowany w jadnakowy sposób-sprawa zostanie zgłoszona wychowawcy klasy, 

pedagogowi lub dyrektorowi szkoły, którzy zobowiązani są przeprowadzić rozmowę 

wyjaśniającą zdarzenie, powiadomieni zostaną rodzice osób biorących udział w zajściu, podjęte 

zostaną dalsze kroki stosowne do sytuacji; 

3. Nie dba o schludny, godny  wygląd: ( nosi wyzywające stroje odkrywające brzuch, 

pośladki i dekold, stosuje ostry makijaż twarzy i paznokci, farbuje włosy na kolor radykalnie 

odmienny od naturalnego)- musi liczyć się z konsekwencjami w postaci rozmowy 

wychowawczej, powiadomienia rodziców oraz informacji o wpływie wyglądu na ocenę z 

zachowania; 

4. Nie dba o bezpieczeństwo innych oraz własne-  stosuje przemoc słowną, fizyczną lub 

psychiczną, poruszając się po korytarzach i schodach nie zachowuje ostrożności, nie zwraca 

uwagi na innych, biega po dzwonku- nie ustawia się przy klasie, w której ma lekcje- 



 

 
 

zobowiązany jest wyjaśnić zaistniałą sytuację  nauczycielowi lub wychowawcy klasy, który 

wraz z osobą „poszkodowaną” decyduje o dalszym postępowaniu + rozmowa z rodzicami 

poszkodowanej osoby, w przypadku nieostrożnego poruszania się po obiekcie szkoły 

nauczyciel dyżurujący zobowiązuje ucznia do przeczekania przerwy w jednym miejscu; 

5. Nie szanuje mienia szkolnego –niszczy przedmioty i sprzęty, nie dba o czystość na 

korytarzach- zlikwidowania szkody poprzez naprawę, sprzątnięcie lub wymianę on lub rodzice 

zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego sprzętu. 

6. Dopuści się kradzieży lub przywłaszczenia własności innych- nastąpi zgłoszenie 

informacji do rodzica poszkodowanego i za jego decyzją przekazanie sprawy policji. 

7.  Nie zachowa tajemnicy korespondencji i rozmowy w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu przez inną osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela), chyba, że zagraża 

to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych-zostanie przeprowadzona z nim rozmowa 

wychowawcza przez nauczyciela lub wychowawcę; 

8. Ucieka z lekcji, nie przygotowuje się do zajęć lub oszukuje nauczycieli wręczając 

sfałszowane zwolnienia-odbędzie się z nim rozmowa w obecności wychowawcy(jeśli to nie 

przyniesie skutków również w obecności rodziców), zostanie zobowiązany do nauki, 

przeprosin za oszustwo w razie ucieczki odpracowuje zajęcia pozostając po lekcjach, 

wykonania dodatkowych ćwiczeń ; 

12. Nie dba o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny, nie przestrzega 

zasad zdrowego stylu życia, ulega nałogom-zostaną poinformowani o tej sytuacji rodzice, 

którzy wraz z wychowawcą zobowiązani będą do podjęcia pomocy dziecku;  

13. Nie potrafi godnie  reprezentować szkoły na uroczystościach i przedsięwzięciach 

szkolnych oraz  pozaszkolnych-zostanie wykluczony z udziału w nich na określony czas; 

14. Nie szanuje odmiennych przekonań, wiary i poglądów innych, a także godności i 

wolności drugiego człowieka-zobowiązany jest przeprosić za swoje zachowanie. 

 

Uwagi  w stosunku do uczniów, wynikające z nieprzestrzegania kodeksu będą odnotowywane 

w zeszytach uwag lub dziennikach lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

Szkolny program wychowawczy ulega modyfikacji w zależności od rodzaju problemów, które 

pojawiają się w szkole. Zmiany w programie opracowywane są na podstawie: 

-wyników ankiet, 

- obserwacji i opinii nauczycieli, wychowawców klas, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły 

-opinii rodziców. 


