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MOTTO: 
 

„ W  wychowaniu  chodzi  właśnie  o  to , 

ażeby  człowiek  stawał  się  coraz  bardziej 

człowiekiem  –  o  to , ażeby bardziej był, 

a  nie  tylko  więcej  miał ; 

aby  więc  poprzez  wszystko ,  co  posiada , 

umiał  bardziej  i  pełniej  być  człowiekiem , 

to  znaczy ,  ażeby  umiał  bardziej  być 

nie  tylko  z  drugim ,  ale  i  dla  drugich . ” 

 

Jan Paweł II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIZJA  

Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim 

        Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki 

rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne  

i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu  

o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, 

dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego 

rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości. 

MISJA  

Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim 

      Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku  

i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów, 

troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską 

swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła wspiera ten rozwój 

poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, 

zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci  

i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje 

uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb 

innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania 

zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego  

i społecznego. 

 

MODEL ABSOLWENTA: 
 
 
Program wychowawczy będzie zmierzał do wychowania ucznia: 
 
 
1. Przygotowanego do dalszego etapu kształcenia. 
 
2. Odpowiedzialnego. 
 
3. Uczciwego. 
 
4. Wrażliwego. 
 



5. Kreatywnego. 
 
6. Tolerancyjnego. 
 
7. Kulturalnego. 
 
8. Szanującego tradycję i mającego poczucie tożsamości narodowej. 
 
 

 
CELE GŁÓWNE: 
 

1. Integrowanie wychowawczych oddziaływań szkoły i rodziny 

2. Kształtowanie postawy prospołecznej, uczenie wrażliwości i umiejętności 

współpracy w zespole. 

3. Dążenie do stworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole oraz  

w środowisku lokalnym ucznia. Eliminowanie zachowań agresywnych. 

4. Kształtowanie postaw proekologicznych promujących zdrowie 

5. Stwarzanie warunków dla aktywności własnej uczniów, przeciwdziałanie nudzie  

i niepowodzeniom szkolnym. 

6. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w życiu praktycznym. Uczenie 

myślenia twórczego i krytycznego w rozwiązywaniu realnych problemów 

życiowych ucznia. 

7. Ucząc języków obcych, obsługi komputerów i Internetu przygotować uczniów  

do życia we współczesnym świecie. 

8. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. 

9. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

10. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, 

środowiska lokalnego i szkoły. Wpajanie szacunku i hołdu dla bohaterów 

narodowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
          NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE   

• uczy poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji  
          z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią  
          informacyjną 

• uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 
doświadczeń i nawyków  

• uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy  
• troszczy się o harmonijny rozwój ucznia  
• wprowadza go w świat wiedzy  
• stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej 

osobowości  
• rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego  
• rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych 
itp.  

• uczy traktowania wiadomości przedmiotowych , stanowiących wartość 
poznawczą samą w sobie, w sposób integralny , prowadzący do lepszego 
rozumienia świata  

• pozytywnie motywuje uczniów do nauki i pracy nad sobą  
• dąży do tego, aby być autorytetem, doradcą i przewodnikiem  
• bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego 

postępowanie  
WYCHOWAWCA W NASZEJ SZKOLE 

• wspiera uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju  
• integruje zespół klasowy  
• inspiruje i wzmacnia współpracę z rodzicami  
• pomaga odkrywać godność człowieka  
• wspiera rodziców w procesie wychowania  
• wdraża do samodzielności i odpowiedzialności  
• przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym  
• zapewnia uczniom poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia 

społecznego  
• zapewnia uczniom poznawanie dziedzictwa kultury narodowej  
• pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji  
• podejmuje problemy, zagadnienia zgodne z tym, co przeżywają uczniowie 

jako klasa lub jak osoby dojrzewające  
• mediuje w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a 

nauczycielami  
 
 



DZIAŁALNO ŚĆ WYCHOWAWCZA 
 
     Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym 
nauczaniem procesem dydaktyczno- wychowawczym realizowanym przez 
wszystkich nauczycieli za pośrednictwem wszystkich zajęć edukacyjnych 
 i pozalekcyjnych w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym. 
 
1.Integrowanie wychowawczych oddziaływań szkoły i rodziny . 
 
      ZADANIA                 DZIAŁANIA  
Współpraca szkoły  
z rodzicami . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc rodziców w pracach na 
rzecz szkoły . 
 
 
Pedagogizacja rodziców . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stosowanie form właściwego 
zachowania się  
w miejscach publicznych . 

Zebrania z rodzicami . 
 
Uczestnictwo rodziców w spotkaniach trójek klasowych . 
 
Udział rodziców w uroczystościach szkolnych . 
 
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek, biwaków. 
 
Udział rodziców w lekcjach otwartych . 
 
Spotkania z ciekawymi ludźmi. 
 
Udział rodziców w ukwiecaniu i dekorowaniu szkoły . 
 
Pomoc rodziców w drobnych naprawach i remontach . 
 
Pogadanki na temat przemocy w rodzinie, jej wpływ na 
rozwój dziecka . 
 
Pogadanki na temat zagrożeń i sposobów przeciwdziałania: 
sekty , subkultury młodzieżowe, narkotyki, alkohol, tytoń, 
dopalacze, cyberzagrożenia. 
 
Poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu 
trudności dydaktycznych i wychowawczych . 
 
Pogadanki , rozmowy indywidualne , apele udzie lanie 
pochwał i nagród . 
 
Wyrabianie szacunku dla tradycji i symboli narodowych . 
 
Wyrabianie umiejętności zachowania się w  różnych 
sytuacjach poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym , 
rodziny , szkoły , miasta, regionu . 
 
Zaznajamianie z zasadami dobrego wychowania . 
 
 



2.Kształtowanie postawy prospołecznej, uczenie wrażliwości i umiejętności 

współpracy w zespole. 

      ZADANIA                 DZIAŁANIA  
Uwrażliwienie na potrzeby 
innych. 
 
 
 
 
 

Zaangażowanie w pomoc potrzebującym poprzez zbiórki 
pieniędzy, odzieży, wspólne akcje wspierające, np. ,,Góra 
grosza”, WOŚP, ,,Dzieci dzieciom”. 
 
Nawiązanie współpracy z instytucjami chroniącymi 
zwierzęta- koło łowieckie , referat ochrony środowiska itp. 

 
3. Dążenie do stworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole oraz  
w środowisku lokalnym ucznia. Eliminowanie zachowań agresywnych. 
          
      ZADANIA                    DZIAŁANIA 
Zmniejszanie poziomu  
agresji w szkole.  

Właściwe dyżurowanie nauczycieli i uczniów 
w czasie przerw . 
 
Analiza zachowań uczniów w różnych sytuacjach 
przed posiedzeniem rady pedagogicznej . 
 
Analiza problemów wychowawczych . 
 
Dyskusje klasowe na temat właściwego zachowania. 
 
Spotkania z przedstawicielami prawa , sądu , prokuratora , 
policji na temat poszanowania godności, skutki i możliwości 
obrony przed przemocą ,przestępczość wśród młodocianych . 
 
Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym  
trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych . 
 
Warsztaty dla uczniów i rodziców na temat stresu, uczenia 
się, przeciwdziałania agresji , kontaktów interpersonalnych . 

Organizowanie spotkań  
całej społeczności szkolnej . 

 Apele. 
 
Wykorzystanie wycieczek , wyjazdów do kina 
teatru , celem integracji uczniów oraz uczenia sztuki 
porozumiewania się na płaszczyźnie uczeń - uczeń ,  
uczeń - nauczyciel . 
 
Uczestnictwo w imprezach oraz uroczystościach szkolnych. 

Poprawa atmosfery w szkole, 
wzajemnych relacji pomiędzy  
uczniami , szkołą , domem . 

Udzielanie porad i pomocy uczniom i rodzicom  
w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów 
rodzinnych .  

 



4.Kształtowanie postaw proekologicznych promujących zdrowie . 
 
      ZADANIA         DZIAŁANIA  
Zorganizowanie i zapewnienie 
czasu , miejsca i sprzętu  
do aktywnego spędzenia czasu 
na przerwach. 

Zajęcia sportowe na hali. 
 
Zajęcia świetlicowe . 
 
Korzystanie z biblioteki . 
 
Wykonywanie gazetek tematycznych . 

Realizowanie w klasach  
programów edukacyjnych 
z zakresu promocji zdrowia . 

Wdrażanie nawyków higieniczno zdrowotnych . 
 
Program ,,Owoce w szkole”- klasy I-III, ,, Szklanka mleka”. 
 
Przegląd czystości uczniów . 
 
Program „Trzymaj formę”. 
 

Promocja zdrowego  
uzębienia . 

Kontynuacja programu  ,, Zdrowy uśmiech ‘’ .  
 
Filmy , pogadanki , gazetki tematyczne . 
 

Uświadomienie znaczenia 
higienicznego trybu życia . 

Podnoszenie wydolności fizyczne poprzez 
prowadzenie gier i zabaw ruchowych . 
 
Organizacja zajęć na świeżym powietrzu . 
 
Otoczenie opieką dzieci z wadami postawy  
i mniej sprawnych . 

Uświadomienie uczniom 
o istniejących zagrożeniach: 
narkomania ,dopalacze, 
palenie tytoniu , toksykomania, 
alkohol, grupy nieformalne. 

Apele , pogadanki o zagrożeniach . 
 
Warsztaty . 
 
Realizacja programu: ,,Nie pal przy mnie proszę”, Znajdź 
właściwe rozwiązanie”. 
 
Systematyczna obserwacja uczniów ze środowisk 
zagrożonych  
 
Interwencja . 

Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych dotyczących 
wiedzy i umiejętności zdrowe- 
go żywienia. 
 
 
 

Promocja zdrowej żywności . 
 
Przygotowywanie zdrowych posiłków . 
 
Prace plastyczne . 
 
Filmy oświatowe . 

 



5.Stwarzanie warunków dla aktywności własnej uczniów , przeciw- 
  działanie nudzie i niepowodzeniom szkolnym . 
 
        ZADANIA                        DZIAŁANIA 
 
Udział w różnych formach 
działalności szkolnej  
i pozaszkolnej.  

 
Zawody sportowe . 
 
Organizowanie kół zainteresowań . 
 
Organizowanie biwaków , rajdów rowerowych o charakterze 
dydaktyczno - krajoznawczym . 
 
Udział w imprezach szkolnych , dyskotekach. 
 
 

Pogłębianie wrażliwości 
ucznia na wszelkie formy życia 
kulturalnego . 

Uczestnictwo uczniów w spektaklach teatralnych . 
 
Uczestnictwo poszczególnych klas w projekcjach ciekawych 
filmów . 
 
Współpraca z DPOK, zwiedzanie wystaw , 
uczestnictwo w imprezach kulturalnych . 
 

Wykorzystanie książek 
popularnonaukowych  
jako czynnika pogłębiającego 
zainteresowania uczniów. 

Opracowanie wykazu ciekawych propozycji  
lekturowych dla poszczególnych przedmiotów . 
 
Zachęcenie uczniów do rozszerzania wiedzy przedmiotowej 
poprzez prezentowanie przeczytanych książek 
uzupełniających na lekcjach przedmiotowych i godzinach 
wychowawczych. 
 
Wykorzystanie kalendarza konkursów przedmiotowych jako 
motywację rozwoju zainteresowań . 
 

Wszechstronny rozwój  
zainteresowań ucznia  
mający na celu podniesienie 
efektów kształcenia. 

Włączanie uczniów w organizację procesu kształcenia 
poprzez powierzanie im funkcji asystenckich, organizacji 
pracy grupowej , prowadzenia fragmentów zajęć 
edukacyjnych. 
 
Przeprowadzenie konkursu czytelniczego . 
 
Włączanie uczniów w przygotowanie inscenizacji 
okolicznościowych . 

 
  



6. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w życiu praktycznym. 
Uczenie myślenia twórczego i krytycznego w rozwiązywaniu realnych 
problemów życiowych ucznia 
 
     ZADANIA          DZIAŁANIA  
 
Wykorzystanie zdobytej wiedzy  
na różnych przedmiotach,  
w różnych działaniach.  

 
Organizowanie lekcji poza klasą lekcyjną / biblioteka , dom 
kultury  itp. 
 
Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów. 
 
Wykorzystywanie środków audiowizualnych. 
 
Organizacja  wycieczek . 
 
Korzystanie z literatury popularno - naukowej . 
 
Konkursy wiedzy przedmiotowej . 
 

Przygotowanie ucznia 
do życia w świecie  
dorosłych . 

Uczenie poprawnych zachowań z zachowaniem  
norm obowiązujących w społeczeństwie . 
 
Uczenie właściwego stosunku do przyrody i istot  
w niej żyjących . 
 
Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania  
administracji państwowej:  spotkania  z radnymi , 
pracownikami sądów , prokuratury , urzędów . 
 
Działania na rzecz osób potrzebujących pomocy , 
spotkania z ludźmi niepełnosprawnymi , chorymi ,  
samotnymi .  
 
Praca na rzecz fundacji i organizacji charytatywnych . 

 
Dostrzeganie w każdym  
uczniu ukrytych możliwości . 

 
Angażowanie uczniów do pracy w kołach zainteresowań . 
 
Organizowanie turniejów tematycznych . 
 
Nagradzanie uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki 
w różnych dziedzinach . 

Umożliwienie uczniom  
zdobycia kompetencji 
gwarantujących sukces 
w szkole wyższego stopnia. 

Wytwarzanie u ucznia wiary w siebie i poczucia pewności , 
poprzez pełnienie różnych funkcji . 
 
Pogadanki , warsztaty o sposobach radzenia sobie  
z negatywnymi reakcjami sytuacjami konfliktowymi .  
 
Uczenie umiejętności korzystania z różnych źródeł 
informacyjnych . 



 
7. Ucząc języków obcych, obsługi komputerów i Internetu przygotować 
uczniów do życia we współczesnym świecie. 
 
      ZADANIA                 DZIAŁANIA  
Łamanie barier językowych, 
podnoszenie poziomu 
umiejętności językowych. 
 
Bezpieczne i kreatywne 
korzystanie z Internetu. 
 
 
 
 
 

Wspólne projekty z dziećmi w szkole w Strasburgu- Niemcy. 
 
 
 
Udział w projektach e tweening.  
 
Uczenie korzystania z Internetu zgodnie z netykietą. 
 
 

 

9. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. 

 

      ZADANIA                 DZIAŁANIA  
Poznanie przez uczniów 
zanieczyszczeń wód, powietrza, 
gleb.  

Pogadanki, lekcje przyrody, działania ekologiczne 
podejmowane przez nauczycieli. 

Kształtowanie postawy 
dbałości o środowisko 
naturalne. 

 

Udział w konkursach ekologicznych, w akcji „Sprzątanie 
Świata”, w akademii z okazji „Święta Ziemi”.  

Wycieczki  w celu poznania przyrody okolicy, regionu, kraju. 

 
Troska o zieleń wokół szkoły.  

 
Zapoznanie uczniów  
z mechanizmami i skutkami 
powstania niepożądanych 
zmian w środowisku 
naturalnym. 

 

Uświadomienie uczniom wpływu codziennych czynności  
i zachowań w domu na stan środowiska naturalnego 
(wykorzystanie wody, energii). 

Rozróżnianie dobrych i złych zachowań ludzi względem 
środowiska naturalnego. 

 

 
 
 
 



 
 
9.Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 
 
      ZADANIA                 DZIAŁANIA  
Wszechstronny rozwój 
uzdolnień i zamiłowań 
uczniów, wspieranie talentów 
oraz pielęgnowanie pasji  
w czasie zajęć pozalekcyjnych. 
 

Uczestniczenie uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, 
innowacjach – matematycznej i plastycznej, zajęciach 
sportowych i innych organizowanych przez szkołę. 

Organizacja uroczystości 
szkolnych, udział rodziców, 
przedstawicieli instytucji 
wspierających pracę szkoły 
oraz władz samorządowych  
i oświatowych. 
 

Uroczystości związane z rocznicami, świętami i ważnymi 
momentami życia szkoły, apele rozpoczynające i kończące 
rok szkolny, festyny rodzinne, kiermasze, konkursy 
wewnątrzszkolne i międzyszkolne.  
 
 

Współpraca z rodzicami, jako 
głównymi kreatorami 
wizerunku szkoły w środowisku 
lokalnym.  

Działania zmierzające do wciągnięcia rodziców w nurt życia 
szkoły, zapoznanie ich z jej tradycjami i problemami dnia 
dzisiejszego.  

 
Udział rodziców w zebraniach ogólnych i klasowych  
z rodzicami, w pogadankach dotyczących profilaktyki: 
narkotyki, alkohol, dopalacze papierosy, bezpieczeństwa, 
zdrowego żywienia, itp. 

 
Współpraca ze szkołą w organizacji uroczystości szkolnych, 
festynu rodzinnego, kiermaszu świątecznego. 

 
Aktywny udział Rady Rodziców w podejmowaniu istotnych 
decyzji dotyczących pracy szkoły. 

 
Praca Samorządu 
Uczniowskiego. 

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych i akcjach 
promowanych przez szkołę, np. „Góra grosza”, „Sprzątanie 
świata”, festyn rodzinny. 
 

Współpraca z zagranicą. Udział uczniów w wymianie między szkołami w Mielenku 
 i Strasburgu oraz projektach organizowanych przez obie 
szkoły. 
 

 
 



10.Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, 
państwa, środowiska lokalnego i szkoły. Wpajanie szacunku i hołdu dla 
bohaterów narodowych 
 
 ZADANIA         DZIAŁANIA  
Wprowadzenie ucznia w świat 
tradycji, kultury, środowiska 
geograficzno-przyrodniczego 
swojego miasta i regionu: 
- umożliwienie poznania 

regionu i jego historii, 
- ukształtowanie postawy 

szacunku dla historii, kultury, 
tradycji regionalnych, 

- uczenie podtrzymywania 
wartości i tradycji 
regionalnych. 

Pogadanki na godzinach wychowawczych oraz innych 
przedmiotach. 

 
Przygotowanie uroczystości z okazji świąt państwowych: 
Święta Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Patrona 
Szkoły,Rocznicy Konstytucji 3 Maja.  

 
Poznawanie historii  Drawska, zabytków, legend. 
 
Poznawanie przeszłości siedziby szkoły. 
  
Porządkowanie grobów i pomników. 
 

Pomoc uczniom w odkrywaniu 
własnej tożsamości. 

Realizacja treści zawartych w programach nauczania 
historii. 

Uczenie odpowiedzialności za 
swoje środowisko i wspólnotę 
lokalną. 

Pogadanki na godzinach wychowawczych oraz na zajęciach 
historii o tym, że każdy z nas jest częścią wspólnoty lokalnej 
 i jest odpowiedzialny za swoje środowisko. 

Motywowanie do 
zainteresowania się zmianami 
zachodzącymi w mieście  
i regionie. 

Organizowanie uroczystości szkolnych z okazji świąt 
państwowych, upamiętniających ważne historyczne 
wydarzenia. 

Motywowanie do aktywnego 
uczestnictwa w lokalnych 
inicjatywach, uroczystościach. 

Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych 
wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. 
 
Prezentacja wyników wszelkich konkursów i zawodów  
w gablotach. 

 
 
 
Ewaluacja: 
 
Ewaluacja nastąpi w miesiącu maju na podstawie ankiet, wywiadów przeprowadzanych 
wśród uczniów, rodziców  i nauczycieli.  
Wyniki ewaluacji przedstawione będą na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej 
całoroczną pracę.  
 


