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1. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU 

WYCHOWAWCZEGO. 

 

 

Podstawą prawną  programu wychowawczego są następujące dokumenty: 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 

2 kwietnia 1997r.  

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.  

3. Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r.                 

- art. 3, 19, 28, 33  

4. Ustawa o Systemie Oświaty 

5. Karta Nauczyciela 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

7. Statut szkoły. 

8. Koncepcja Pracy Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. WSTĘP. 

 

          Podstawowym i naturalnym  środowiskiem  społecznym i  wychowawczym  życia  

dzieci i młodzieży jest rodzina. Dom rodzinny ma bezwzględny priorytet w wychowaniu 

młodego człowieka. Szkoła wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci. Jest niezastąpiona                      

w zakresie wprowadzania ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy                            

i umiejętności.  

„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."  

Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju – uczeniem się postaw, 

rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron               

i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego 

radzenia sobie  z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest więc 

budowaniem człowieczeństwa. 

Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po 

wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty  na  

wizji i misji szkoły. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły. 

 

 

 

3. MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZ. JÓZEFA                               

PIŁSUDSKIEGO W DZIERZGOWIE.  

 

Jesteśmy szkołą, która: 

• Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. 

• Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. 

• Gwarantuje powszechne nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą 

współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. 

 

 

 



4. WIZJA SZKOŁY. 
 

          Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. 

Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. 

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego. 

Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów. 

 

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. 

Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” 

                                                               Janusz Korczak 

 

 

Uczymy demokracji:  

• uczniowie respektują prawa szkolne, 

• nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły. 

 

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:  

• analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców, 

• ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy. 

 

Promujemy szkołę: 

• prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku, 

• rozwijamy naszą ofertę edukacyjną, 

• pozyskujemy sojuszników naszych działań, 

• działamy na rzecz środowiska lokalnego. 

 

Kształtujemy potencjał kadrowy: 

• nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, 

• gwarantujemy wysoki poziom kształcenia. 

 



Podnosimy poziom warunków działalności szkoły: 

• modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie, 

• wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych, 

• zapewniamy nowoczesne warunki nauki. 

 

Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko: 

• spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny, 

• posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt, 

• rodzice biorą czynny udział w życiu szkoły. 

 

Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania: 

• jesteśmy dobrze zorganizowani, 

• przepływ informacji w szkole jest efektywny, 

• zapewniamy łatwość dostępu do informacji. 

 

Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną: 

• oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych, 

• każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych, 

• uczymy korzystania z różnych źródeł informacji. 

 

Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów: 

• rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, 

• umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień, 

• indywidualizujemy proces kształcenia. 

 

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się: 

• jasno określamy wymagania edukacyjne, 

• posiadamy motywujący system oceniania, 

• rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy, 

• zapewniamy różnorodność form i środków, 

• stosujemy aktywizujące metody pracy. 

 



Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych: 

• mobilizujemy do ciągłego rozwoju, 

• zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji, 

•  zdobywamy laury w konkursach, turniejach. 

 

Zapewniamy równość szans: 

• wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia, 

• uczymy tolerancji i empatii. 

 

Wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom: 

• kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie, 

• promujemy zdrowy styl życia, 

• przeciwdziałamy agresji, 

• jesteśmy otwarci i życzliwi. 

 

Zapewniamy opiekę i pomoc: 

• rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów, 

• organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy. 

 

Wprowadzamy w świat wartości: 

• promujemy i egzekwujemy: 

- szacunek dla ludzi, 

- samokrytycyzm i samodzielność, 

- sprawiedliwość i tolerancję, 

- otwartość na drugiego człowieka, 

- szacunek dla dóbr kultury i przyrody, 

- umiejętność dialogu, 

- odpowiedzialność za własne czyny, 

- poczucie obowiązku. 

 

 

 



5. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY  

 

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości                                          

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym). 

2. Przygotowanie    do   życia  i   aktywnego   udziału   w   grupie  i  w  społeczeństwie. 

3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

prawidłowego rozwoju i osiągania sukcesów w nauce.  

 
 

 

6. STRUKTURA ODDZIAŁYWA Ń WYCHOWAWCZYCH. 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

• Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej                              

i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole; 

• Współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

• Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia 

uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej; 

• Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego; 

• Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać 

udział w kursach pedagogicznych; 

• Inspirowanie nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań. 

 

 

 

NAUCZYCIELE 

 

• Powinni proponować uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole                                      

i w najbliższej okolicy; 

• Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego; 



• Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem 

resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej 

potrzeby); 

• Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

• Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu                               

o rozpoznanie potrzeb uczniów; 

• Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

• Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole                  

i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp. 

 

 

WYCHOWAWCY KLAS 

 

• Wychowawcy prowadzą w różnych formach szkolenia rodziców; 

• Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy 

wszystkich uczniów, również nieakceptowanych; 

• Zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów; 

• Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą 

warunki wspomagające ich rozwój oraz przygotowują do życia w rodzinie                                         

i w społeczeństwie; 

• Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

• Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na 

tolerancji i poszanowaniu godności osoby; 

• Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia 

własnej wartości; 

• Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania 

decyzji, elastyczności w zachowaniu; 

• Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu 

wychowawczego szkoły. 

 

 



RADA RODZICÓW 

 

• Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczy szkoły; 

• Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 

współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły; 

• Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły; 

• Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów                 

i zadań szkoły. 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

• Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego                                  

i intelektualnego na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym; 

• Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji                   

i Grona Pedagogicznego; 

• Inicjuje działania dotyczące życia uczniów; 

• Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji; 

• Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły; 

• Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję; 

• Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów 

społeczności uczniowskiej.  

 

 

RODZICE 

 

• Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w najbliższej 

okolicy; 

• Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych                        

w danej klasie i szkole; 



• Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania                               

i kształcenia dzieci. 

 

 

7. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI. 

 

 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia                                             

i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły 

opiera się na: 

a. Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzaniu                                    

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim. 

b. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, 

spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem 

Szkoły). 

c. Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań 

wychowawczych. 

d. Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez 

pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną. 

e. Współdecydowaniu o organizacji świąt oraz uroczystości szkolnych                                                 

i klasowych. 

f. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli                    

z rodzicami. 

g. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami 

świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

h. Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom 

ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym. 

i. Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania 

działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy. 

j. Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej                        

w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. 

 

 



8. WIZERUNEK ABSOLWENTA 

      NASZ ABSOLWENT:  

• ma poczucie własnej godności i wartości,  

• wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,  

• jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki, 

• szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,  

• odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,  

• rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,  

• radzi sobie ze stresem,  

• jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,  

• jest asertywny,  

• czerpie radość z uczenia się, 

• jest kulturalny i odpowiedzialny,  

• ma poczucie humoru,  

• dba o swoje zdrowie i otoczenie. 

 

 

 

9. CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY. 

 

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU W SZK OLE 

PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DZI ERZGOWIE 

      Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej celebracji sztandaru. 

Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych 

uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjęta tradycją szkolną                                    

i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych oraz ze statutem Szkoły Podstawowej                   

w Dzierzgowie. 



A. Sztandar szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej 

Ojczyzny  jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. 

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych podstaw jego 

poszanowania. 

B. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej 

gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.  

C. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas VI wyróżniających się 

w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: 

Chorąży (sztandarowy) i asystujący.  

D. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców 

klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią 

zatwierdzone. 

E. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego). 

F. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztowego 

sztandaru. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

G. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – ciemne spodnie, biała 

koszula; uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice. 

H. Insygnia pocztu sztandarowego: 

• biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym                      

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,  

• białe rękawiczki. 

 

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) ślubowanie klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych i rodziców, 

c) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3-go Maja, Święto Niepodległości, 

d) uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

 

 

 



Chwyty sztandaru: 

 

• postawa „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na 

wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa 

ręka jak w postawie zasadniczej.  

• postawa „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 

„zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”. 

• postawa „na ramię”  – chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na 

prawe ramię i trzyma je pod kątem 45º w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta 

wzdłuż drzewca.    

• postawa „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką               

i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). 

Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na 

całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”. 

• salutowanie sztandaru w miejscu – wykonuje się z postawy prezentuj – „Chorąży robi 

zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość 

jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45º. Po czasie „salutowania” 

przenosi sztandar do postawy „prezentuj”. 

• salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy 

salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz” – pochyla sztandar, „baczność” – 

bierze sztandar na ramię.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: 

 

a) wprowadzenie sztandaru  

 
 

Lp. Komendy 
 

Opis sytuacyjny zachowania 

się uczestników po komendzie 

Poczet  

sztandarowy 

Sztandar 

 

1. 

 

proszę o 

powitanie 

 

uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 

 

przygotowanie 

do wyjścia 

 

postawa na 

ramię 

 

2.  

 

„baczność” 

sztandar 

wprowadzić  

 

uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” 

 

- wprowadzenie 
sztandaru, 

- zatrzymanie na 
ustalonym 
miejscu 

 

- w postawie 
„na ramię w       

marszu” 

- postawa 

„prezentuj” 

 

3. 

 

„do hymnu” 

 

jak wyżej 

 

postawa 

zasadnicza  

 

postawa 

„salutowanie w 

miejscu” 

 

4. 

 

„po hymnie” 

 

uczestnicy w postawie 

„spocznij” 

 

spocznij  

 

- postawa 

„prezentuj” 

- postawa 

„spocznij” 

 

 

5. 

 

można 

usiąść 

 

 

 

uczestnicy siadają 

 

spocznij 

 

postawa 

„spocznij”  

 

 

 

 

 



b) wyprowadzenie sztandaru 

 
 

Lp. 
 

Komendy 

 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników po komendzie 

 
Poczet  

sztandarowy 

 
Sztandar 

 

1.  

 

proszę o 

 powstanie 

 

uczestnicy powstają przed  

wprowadzeniem sztandaru 

 

spocznij 

 

postawa 

„spocznij” 

 

2.  

 

„baczność”  

sztandar 

wprowadzić 

 

uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” 

 

- postawa 

„zasadnicza” 

- wprowadzenie 

sztandaru 

 

- postawa 

„zasadnicza” 

- postawa „na 

ramię w 

marszu” 

 

3.  

 

spocznij 

 

uczestnicy siadają 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ceremoniał przekazania sztandaru. 

 

 

Lp. 

 

 

Komendy 

 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

 

Poczet  

sztandarowy 

 

Sztandar 
 

 

1. 

 

proszę wstać 

 

uczestnicy wstają 

 

postawa 

„spocznij” 

 

postawa „spocznij” 

 

2. 

 

Poczet 

sztandarowy oraz 

nowy skład 

pocztu (lub 

wytypowani 

uczniowie kl. V) 

do przekazania 

sztandaru - 

wystąp 

 

uczestnicy postawa 

„zasadnicza” nowy skład 

pocztu występuje i ustawia 

się z przodu sztandaru 

 

 

postawa 

„zasadnicza” 

 

 

postawa „zasadnicza” 

postawa „prezentuj” 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

„baczność” – 

sztandar 

przekazać 

 

 

 

 

 

uczestnicy postawa 

„zasadnicza” 

 

 

 

 

 

dotychczasowa 

asysta 

przekazuje 

insygnia, 

ustawia się 

obok nowej 

asysty po lewej 

i prawej stronie 

 

 

- chorąży podaje 

sztandar jednej                       

z asysty, 

- przekazuje szarfę 

potem rękawiczki, 

- następnie odbiera 

sztandar i przekazuje 

go nowemu 

chorążemu i mówi:   

              

„Przekazujemy Wam 

sztandar szkoły – 

symbol patriotyzmu                                  



i tradycji, noście go                 

z dumą i honorem” 

- sztandar na 

podstawie „spocznij” 

 

4. 

 

„baczność” -            

ustępujący 

poczet 

odmaszerować  

„spocznij” 

 

uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” nagradzają 

barwami ustępujący poczet, 

który przechodzi na 

wyznaczone miejsce  

 

 

postawa 

„zasadnicza” 

postawa 

„spocznij” 

 

 

postawa „prezentuj” 

postawa „spocznij” 

 

5. 

 

„baczność” –  

sztandar  

wyprowadzić 

 

 

postawa „zasadnicza”   

 

postawa 

„zasadnicza” 

wyprowadzenie  

Sztandaru  

 

postawa „zasadnicza” 

postawa „na ramię w 

marszu” 

 

6. 

 

spocznij  

 

uczestnicy siadają 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ceremoniał ślubowania klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. 

 
 

Lp. Komendy 
 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

 

1. 

 

proszę wstać 

 

uczestnicy wstają 

 

  

2.  

baczność 

sztandar 

wprowadzić 

 

uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” 

 

wprowadzenie 

sztandaru, 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

 

postawa „na 

ramię w 

marszu” 

postawa 

„zasadnicza” 

3.  

„do ślubowania” 

 

uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” ślubujący 

podnoszą prawą rękę do 

ślubowania (palce na 

wysokości oczu) 

  

postawa „zasadnicza” 

 

- postawa 

„prezentuj” 

- postawa 

„salutowanie                  

w miejscu” 

4.  

„po ślubowaniu” 

 

uczestnicy „spocznij” 

ślubujący opuszczają rękę 

 

postawa „spocznij” 

 

postawa 

„prezentuj” 

postawa 

„zasadnicza” 

 

5. 

 

„baczność – 

sztandar szkoły 

wyprowadzić 

 

uczestnicy postawa 

„Zasadnicza” 

 

postawa „zasadnicza” 

Wyprowadzenie 

 

postawa 

„zasadnicza” 

postawa „na 

ramię                            

w marszu” 

6. spocznij uczestnicy siadają   



Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas pierwszych w miesiącu październiku                    

z okazji Święta Edukacji Narodowej składają rotę ślubowania i otrzymują „Dyplom 

pasowania na ucznia” oraz „Dyplom pasowania na przedszkolaka”.   

Tekst ślubowania: 

 

a) Przedszkolaków: 

Ślubuję uroczyście być dobrym i dzielnym przedszkolakiem … (ślubuję). 

Ślubuję dbać o dobre imię swojej grupy i szkoły … (ślubuję). 

Ślubuję swym zachowaniem sprawiać radość swoim rodzicom i wychowawcom … 

(ślubuję). 

 Ślubuję bawić się i uczyć tutaj wesoło, czynić świat lepszym, a wkrótce zawołać „WITAJ 

SZKOŁO”! … (ślubuję). 

 

b) Uczniów klas I: 

„Ja, uczeń Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie ślubuję: 

sumiennie i systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym                           

i koleżeńskim, ślubuję: pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, dbać                 

o dobre imię Szkoły”. 

 

Uczniowie klas VI w czerwcu z okazji zakończenia roku szkolnego składają przysięgę 

Absolwenta Szkoły Podstawowej  w Dzierzgowie. 

Tekst ślubowania: 

 

„Ja, uczeń klasy szóstej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa 

Piłsudskiego w Dzierzgowie opuszczając tę Szkołę, ślubuję: aktywną postawą przyczynić 

się do rozsławienia imienia Szkoły, którą dziś opuszczam; ślubuję: być w przyszłości 

dobrym i uczciwym Polakiem”. 

 

 

Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.  

 

 Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych 

przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy 

świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. 



STAŁE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE. 

 

 

MIESI ĄC 

 

UROCZYSTOŚCI 

 

 

IX 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,                                                   
uczczenie dnia  01.09.1939 

  

Sprzątanie Świata 

 

X 

Pasowanie na ucznia – klasa pierwsza 

Pasowanie na przedszkolaka  

  

Święto Edukacji Narodowej 

 

XI 
Dzień Niepodległości 

  

Andrzejki,  

 

XII 
Mikołajki 

 Wigilia 

Jasełka 

 

I 

Choinka szkolna 

Dzień Babci i Dziadka 

 

II 
Dzień Unii Europejskiej 

Bal  karnawałowy 

 

III 

 

Pierwszy Dzień Wiosny 

 

IV 
Dzień Ziemi 

 

V 
Obchody 3 Maja 

 Obchody Dnia Patrona 

Święto Rodziny 



 

VI  

Dzień Dziecka 

Święto Przedszkolaka 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

 

INNE WYDARZENIA 

O CHARAKTERZE 

WYCHOWAWCZYM 

I KULTURALNYM 

• Akcja ”Dzieci – dzieciom” 

• Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, Walentynki  

• Współpraca ze Stowarzyszeniem „Arka”  

• Wyjazdy do kina i do teatru 

• Regionalizm  

• Wycieczki szkolne i zagraniczne 

• Bezpieczeństwo w szkole i poza nią 

• Działania profilaktyczne, prozdrowotne 

• Działania ekologiczne  

• Prowadzenie kroniki szkolnej i regionalnej 

• Prowadzenie strony internetowej 

 

 

 

 

10. EWALUACJA 

 

     Program Wychowawczy będzie podlegał ewaluacji po każdym roku realizacji. Ewaluacji 

dokonują wszyscy nauczyciele. Wnioski (pisemnie bądź ustnie) przekazywane będą do 

Szkolnego Zespołu Wychowawczego, który dokona ewentualnych zmian w programie,                      

z którymi zapozna Radę Pedagogiczną i rodziców. Na każdym etapie realizacji Programu 

Wychowawczego należy szukać odpowiedzi na pytanie czy i jak podjęte działania wpłynęły 

na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy. Czy osiągamy zamierzone cele programu. 

Odpowiedzi na te pytania dostarczyć może: 

 

• Analiza trudnych przypadków wychowawczych oraz podejmowanych działań 

zaradczych 

• Wywiady, ankiety, sondaże skierowane do rodziców, uczniów, pracowników szkoły                      

i innych osób ze środowiska pozaszkolnego 



• Autorefleksja i samoocena nauczyciela i ucznia 

• Analiza dokumentów klasowych i szkolnych (wpisy do dzienników zajęć, arkusze 

oceny opisowej, kronika szkolna itp.) 

• Testy diagnozujące i socjometryczne 

• Diagnozy uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


