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Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu zawiera wizję 

pracy wychowawczej, której głównym celem jest osiąganie sukcesów szkolnych 

opartych o zdrowy styl życia oraz  pełne i świadome uczestnictwo w życiu 

społecznym.                                                                                                                 

Program powstał po rozeznaniu potrzeb uczniów i ich rodziców. Wszystkie 

podejmowane działania wychowawcze służą stworzeniu jednolitego, 

zintegrowanego środowiska wychowawczego, w którym uczniowie bezpiecznie 

się czują i gdzie mają poczucie przynależności i więzi z innymi. 

Proces wychowania w Szkole Podstawowej nr 89 realizuje koncepcję pracy, 

ukierunkowaną na   wszechstronny rozwój ucznia .Szkoła działa zgodnie z 

przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby 

edukacyjne uczniów i oczekiwania środowiska lokalnego. Chcemy być  szkołą  

promującą zdrowy styl życia, bezpieczną i wolną od przemocy, respektującą 

przyjęte normy społeczne. Chcemy uczyć  wrażliwości i akceptacji drugiego 

człowieka stwarzając warunki rozwoju wszystkim uczniom.  

 Tożsamość szkoły budujemy w oparciu o kulturę i tradycję narodową, 

cywilizację europejską oraz ponadczasowe, ogólnoludzkie wartości takie jak: 

uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, szacunek dla innych 

ludzi. Staramy się rozwijać, wspólnie z rodzicami,  potencjał każdego ucznia, aby 

umożliwić mu sukces w dalszej edukacji i życiu społecznym. 

Program wychowawczy szkoły zakłada jednolite rozumienie celów oraz 

współpracę rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. 

Program jest systematycznie wdrażany poprzez realizowanie zadań 

wychowawczych   współtworzących całość z realizowanymi  treściami 

nauczania i spójny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, a procesy 

edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.                                 
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Program opisuje treści i działania związane z realizacją misji szkoły oraz zadań 

w zakresie wychowania i opieki w oparciu o następujące dokumenty: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 1997r.nr 78, poz.483/ 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U.z 2004r. nr 256, poz. 2703 

z póżniejszymi zmianami/ 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006r. nr 97, poz.674 z 

póżniejszymi zmianami : Dz.U. z 2014 poz. 191 i 1198; Dz.U.z 2015r. poz.357, 

1268,1418/ 

 Rozporządzenie WENiS 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  z póżniejszymi zmianami : Dz.U. z 2012r. poz.977, 

Dz.U.z 2014 poz.803/ 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r./Dz.U.z 2005r. Nr 179, 

poz.1485 z póżniejszymi zmianami: Dz.U. z 2006r.Nr 7, poz.47 i 48; Dz.U.z2006r. Nr 

66, poz. 469; Nr120, poz.826;Dz.U.z 2015 poz.875/ 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka /rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217A 

/III/ przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948r./ 

 Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r./Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz.1673 

 Rozporzadzenie MEN z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach /Dz,U. Nr 11 poz.114/ 

 Rozporzadzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz szkół publicznych /Dz.U. z 2001r. Nr 61 z póżniejszymi 

zmianami/ 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu                                                                     
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Funkcjonowanie szkoły i wizja pracy 

Szkoła Podstawowa nr 89 w Poznaniu jest placówką publiczną, funkcjonującą w 

środowisku miejskim. Jest małą szkołą /ok.350 uczniów/, gwarantującą dobrą 

znajomość uczniów i ich problemów oraz zapewniającą zorganizowanie 

procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się z możliwością 

indywidualnego podejścia. Nauczyciele posiadają wymagane prawem 

kwalifikacje oraz przygotowanie pedagogiczne. 

Organami szkoły są:                                                                                                                    

- Dyrektor szkoły,                                                                                                                                                                

- Rada Pedagogiczna,                                                                                                                          

- Rada Rodziców,                                                                                                                                                   

- Samorząd Uczniowski.                                                                                                              

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnoszenia 

sukcesów, wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, rozwija 

zainteresowania wynikające z indywidualnych potrzeb, sprawuje opiekę z 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, 

zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

W szkole podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie bazy i 

wyposażenia dydaktycznego na miarę możliwości i potrzeb, systematycznie 

dokonuje się zmian poprawiających funkcjonowanie szkoły. Pracownicy szkoły 

i rodzice  dbają o stan budynku, jego otoczenie i estetykę. 

Nauczyciele zdobywają nowe uprawnienia na studiach podyplomowych i 

kursach kwalifikacyjnych, doskonalą swoje kompetencje zawodowe biorąc 

udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz poprzez 

samokształcenie. Posiadają umiejętności niezbędne do korzystania z 

nowoczesnych technologii. Są nauczycielami z różnym stażem i stopniem 

awansu zawodowego, co daje możliwość dzielenia się doświadczeniem. 
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Współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach życia Szkoły, wspierają się 

emocjonalnie i merytorycznie, wspólnie rozwiązują problemy i podejmują 

działania podnoszące jakość pracy. 

Szkoła funkcjonując w środowisku lokalnym jest miejscem współpracy wielu 

instytucji i organizacji osiedlowych, a podejmowane inicjatywy wpływają na 

rzecz wzajemnego rozwoju, postaw prospołecznych uczniów, poprawę 

wizerunku szkoły oraz poprawę jakości jej pracy. Najważniejszymi potrzebami 

środowiska lokalnego, które zaspokaja szkoła są potrzeby edukacyjne dzieci i 

młodzieży. Szkoła jest także instytucją rozwijającą  potencjał społeczny 

środowiska,  w tym integrację mieszkańców osiedla.  

Duża część dzieci korzysta z zajęć w świetlicy szkolnej, która wydłuża czas 

pracy zgodnie z oczekiwaniami rodziców. 
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Główne cele wychowawcze szkoły 

 

 Tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju uczniów w wymiarze 

intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. 

 

 Kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz 

wpajanie poczucia konieczności nieustannego rozwoju w aspekcie dobra 

osobistego i publicznego. 

 

 Kształtowanie postaw świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym (w rodzinie, w szkole, w społeczności lokalnej i w państwie) . 

 

 Wpajanie wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów w 

duchu sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, demokracji i wolności, 

szacunku dla siebie i innych, czyli szeroko pojętych wartości 

humanistycznych. 

 

 Motywowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje 

zachowanie w szkole i poza szkołą, 

 

  Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych     

zainteresowań poprzez aktywne korzystanie z bogatej oferty zajęć 

pozalekcyjnych i rekreacyjnych. 

 

  Budowanie szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa 

kulturowego Polski. 
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Rytuał szkolny, stałe uroczystości i inne działania o charakterze 

wychowawczym, poznawczym, kulturalnym i rekreacyjnym 

Uroczystości szkolne 

  inauguracja roku szkolnego 

  Dzień Edukacji Narodowej 

  uroczyste pasowanie na ucznia dzieci las 

pierwszych 

  Święto Niepodległości 

  Mikołajki i Boże Narodzenie  

  Karnawałowe szaleństwa 

  Święto Szkoły i Dzień Patrona 

  Rekolekcje Wielkopostne 

  Rocznica Konstytucji 3 Maja 

  Uroczyste pożegnanie absolwentów 

 -Zakończenie roku szkolnego 

Uroczystości klasowe 

  Dzień chłopca 

 Andrzejki 

  wigilie klasowe 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Dzień Kobiet 

 Dzień Matki 

Inne działania 

 charytatywne 

  proekologiczne 

  poznawczo- rekreacyjne i kulturalne 

  promocyjne 

  psychoedukacyjne 
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Zadania wychowawcze nauczycieli 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców, 

winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:  

 znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego; 

 rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na 

poszukiwanie    prawdy, dobra i piękna; 

  mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych 

przedmiotów szkolnych, jak całej edukacji na danym etapie; 

  poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania 

celów życiowych i wartości wspólnych dla wspólnego miejsca na świecie; 

  uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia 

społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności 

lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i 

kształtowania postaw patriotycznych; 

  przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 

wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się; 

  kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i 

wyrażania własnego zdania oraz szanowali poglądy innych osób. 
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Zasady współpracy wychowawczej szkoły z rodzicami 

Rodzice są partnerami szkoły, w szkole realizowane są inicjatywy rodziców na 

rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.  

Rodzice reprezentowani są w szkole przez Radę Rodziców. 

Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły i 

może odbywać się w następujących formach: 

  organizowanie drzwi otwartych dla rodziców kandydatów na uczniów; 

  rozpoznawanie oczekiwań rodziców /rozmowy, ankiety/ ;    

 opracowanie i opiniowanie rocznego planu wychowawczego oraz 

opiniowanie budżetu szkoły;                    

 spotkania klasowe oraz konsultacje indywidualne dla rodziców; 

 imprezy klasowych, wyjścia poza teren szkoły; uczestnictwo w akcjach , 

imprezach i uroczystościach; 

 udostępnianie informacji na stronie internetowej i tablicach 

informacyjnych znajdujących się w szkole oraz w dzienniczku ucznia; 

 włączanie rodziców w działania remontowe, opieki nad terenem wokół 

szkoły; 

 zachęcanie rodziców do prezentacji swoich zawodów, pasji i 

zainteresowań; 

 wskazywanie możliwości uzyskania pomocy rodzinie w trudnych 

sytuacjach  życiowych; 

 wspieranie i rozwijanie  umiejętności wychowawczych  poprzez 

wskazywanie literatury o treściach wychowawczych oraz organizację 

spotkań i warsztatów. 
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Ewaluacja programu wychowawczego 

 

Głównym celem ewaluacji jest określenie, czy program spełnia postawione mu 

zadania .Jest to proces systematycznego zbierania danych, ich interpretowanie 

i nadawanie znaczenia. 

 

Sposoby i środki ewaluacji: 

  obserwacja zachowania uczniów – analiza ocen z zachowania 

  analiza postępów w zachowaniu i nauce 

 ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących 

udział w konkursach,  

 analiza dokumentów /frekwencja i aktywność uczniów na zajęciach 

pozalekcyjnych/,  

 arkusz oceny zachowania ucznia 

  informacje zwrotne od rodziców, 

  arkusze po obserwacji lekcji 

 rozmowy, wywiady, ankiety,  

 

Szkolny Program Wychowawczy jest dokumentem otwartym i może podlegać 

modyfikacjom. 


