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I. WSTĘP 

 Szkoła podstawowa jest następną po środowisku domowym społecznością,  z którą dziecko 

się styka i tą, która ma za zadanie rozwijać i doskonalić jego naturalną ciekawość świata, 

wyposażyć w podstawowe, wszechstronne umiejętności edukacyjne oraz przygotować je do tego 

aby stało się zdolnym do uczestniczenia w życiu grupy społecznej. 

 Z poczuciem odpowiedzialności i w oparciu o wybór określonego systemu wartości 

ustaliliśmy kierunki pracy wychowawczej zmierzającej do wspierania rozwoju osobowego ucznia – 

wychowanka. W naszej przyjaznej i bezpiecznej szkole stwarzamy dziecku warunki do 

samodzielnego poznawania siebie, wpajamy zasady i reguły obowiązujące w stosunkach 

międzyludzkich, uczymy jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo, wyposażamy w narzędzia 

pozwalające radzić sobie w trudnych sytuacjach, rozwijamy poczucie własnej wartości, 

zaspokajamy potrzebę akceptacji, sukcesu, uczymy empatii, rozbudzamy poczucie dumy narodowej, 

rozwijamy wrażliwość na otaczającą przyrodę, stwarzamy warunki świadomego uczenia się i tym 

samym wyposażamy naszego absolwenta w bagaż trwałych, pozytywnych umiejętności, by pewnie 

piął się na kolejne szczeble edukacji i radził sobie w zmieniającym się współczesnym świecie. 

Program wychowawczy naszej szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu 

potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Jest on oparty na misji i wizji szkoły. 

Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane  

z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania i opieki. Szkoła  

i poszczególni nauczyciele zobowiązani są do podejmowania działań, które mają na celu 

wspomaganie rozwoju każdego ucznia w zgodzie z jego indywidualnymi potrzebami  

i możliwościami. Chcemy by nasza szkoła była miejscem spotkania ludzi, którzy pomagają sobie 

wzajemnie w drodze do wiedzy, w drodze do drugiego człowieka, w drodze do siebie samego. 

Treści niniejszego programu są zgodne ze Statutem Szkoły. 

  

 Posiadamy wykwalifikowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, która na bieżąco doskonali 

swoje umiejętności. W naszej szkole pracujemy w zgodzie z nowatorską Metodą Oceniania 

Kształtującego. Bierzemy udział w programach promujących bezpieczeństwo i zdrowie. 



Realizujemy programy profilaktyczne. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę na świetlicy szkolnej, z 

możliwością korzystania ze stołówki, opiekę pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa oraz 

szkolnej pielęgniarki. Ułatwia kontakt z placówką psychologiczno – pedagogiczną. Jest 

zaangażowana  

w organizowanie akcji charytatywnych oraz organizowanie pomocy dzieciom z rodzin 

niezamożnych. Współpracuje z przedstawicielami Straży Miejskiej w Skawinie i przedstawicielami 

Policji oraz  

z przedstawicielami środowiska lokalnego. W szkole działa Rada Rodziców i Rada uczniowska. 

Rodzice uczniów angażowani są w realizację wychowawczych zadań szkoły. 

 Szkoła posiada jasne sale lekcyjne wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb uczniów 

oraz profesjonalne pomoce dydaktyczne, w tym 5 tablic multimedialnych i zestaw Radosnej Szkoły. 

Jest pracownia komputerowa i biblioteka w której funkcjonuje Centrum Multimedialne, a 

uczniowie cieszą się zajęciami sportowymi na pełnowymiarowej hali gimnastycznej. W odnowionej 

szatni zainstalowano nowoczesne szafki dla uczniów. Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie  

z młodszych klas mogą spędzać aktywnie czas na szkolnym placu zabaw. Uczniom dojeżdżającym 

szkoła zapewnia dowóz i fachową opiekę.  

 

WIZJA SZKOŁY: 

Pragniemy, żeby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja 

nowoczesna, ucząca w oparciu o nowatorskie  metody oraz technologie  informacyjno 

komunikacyjne. Chcemy, by była miejscem przyjaznym, promującym wysoką kulturę 

osobistą i prawidłowe stosunki interpersonalne. By była szkołą w której propagowane są 

patriotyczne, ekologiczne oraz wolne od uzależnień postawy naszych absolwentów. Szkołą 

kształtującą zdrowe, bezpieczne nawyki funkcjonowania na co dzień. Pragniemy by nasza 

szkoła  była ceniona jako miejsce stwarzające możliwość rozwijania indywidualnych zdolności  

i zainteresowań, miejsce  pielęgnujące kreatywność szkolnej społeczności. 

 

MISJA SZKOŁY: 

Będziemy dążyć do tego, aby uczeń umiał się uczyć korzystając  różnych źródeł informacji,  

z uwzględnieniem technologii informacyjno - komunikacyjnych. Żeby systematycznie rozwijał 

swoje zainteresowania i zdolności. Chcemy, by umiał nawiązywać pozytywne relacje z innymi 

osobami ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego, by cechowała go wysoka 

kultura osobista, prawość i szlachetność w postępowaniu. 

Będziemy realizować programy profilaktyczne, by każdy uczeń umiał radzić sobie w 

sytuacjach dotyczących  zagrożeń związanych z używkami i uzależnieniami, by potrafił 



poradzić sobie  

z porażkami i umiał cieszyć się z sukcesów swoich i sukcesów kolegów, by prowadził zdrowy 

styl życia. Będziemy kształcić obywateli których cechują zachowania ekologiczne i 

patriotyczne. Nasi nauczyciele w przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem nowatorskich 

metod, będą dbać o efektywny, indywidualny rozwój uczniów. Będziemy dążyć do tego, by 

rodzice jako członkowie społeczności szkolnej brali udział w realizacji wychowawczych zadań 

szkoły. 

 

 WARTOŚCI WYCHOWAWCZE : 

· empatia, szacunek 

· osiągnięcia 

· samodoskonalenie 

· prawdomówność, prawość, szlachetność 

· bezpieczeństwo 

· zdrowy styl życia 

· przyjaźń 

· pasja, kreatywność 

· wspólnota, lojalność 

· wolność 

· oryginalność 

· odpowiedzialność 

· odwaga, asertywność 

· pogodność 

· ekologia 

 

PRIORYTETY SZKOŁY 

Szkoła przygotowuje ucznia do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie 

informacyjnym i informatycznym. Krzewi dążenia do prowadzenia zdrowego, bezpiecznego 

stylu życia. Realizując zadania wychowawcze wyposaża ucznia w umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach zagrażających życiu oraz sytuacjach związanych z uzależnieniami. Szkoła 

kształtuje właściwe postawy w kontaktach interpersonalnych. W szkole propagowane są 

zachowania ekologiczne oraz postawy patriotyczne. 

 

II. CELE GŁÓWNE ( NADRZĘDNE ) 

1. Kształtowanie kultury osobistej, rozwijanie właściwych postaw w kontaktach 



interpersonalnych z uwzględnieniem umiejętności zapobiegania agresji i przemocy  

w środowisku lokalnym ucznia. 

2. Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego uczniów. 

3. Zapobieganie zagrożeniom związanym z używkami i z uzależnieniami. 

4.  Propagowanie ekologicznych postaw i zachowań. 

5. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym i informatycznym. 

6.  Rozwijanie i umacnianie więzi z własnym regionem i ojczyzną. 

7. Pielęgnowanie kreatywności, rozwijanie zdolności i zainteresowań. 

 

III. CELE OPERACYJNE, DZIAŁANIA, REALIZATORZY PROGRAMU 

 

Cel Główny: 

1. Kształtowanie kultury osobistej, rozwijanie właściwych postaw w kontaktach interpersonalnych  

z uwzględnieniem umiejętności zapobiegania agresji i przemocy w środowisku lokalnym ucznia. 

Cele operacyjne: Działania Realizatorzy działań 

 

- uczeń używa zwrotów 

grzecznościowych 

 

- uczeń z szacunkiem odnosi się 

do rówieśników i dorosłych 

 

 

 

 

 

 

- stosuje się do regulaminu 

szkoły oraz instytucji 

publicznych w stopniu nie 

wykraczającym poza normy 

społeczne 

  

 

 

 

 

 

- uczeń zna sposoby radzenia 

sobie ze złością 

 

- uczeń zna sposoby radzenia 

sobie z porażką 

 

 

- realizacja godzin 

wychowawczych,  udział 

uczniów w apelach 

wychowawczych, 

- zorganizowanie konkursu 

„Najmilsza koleżanka, 

najmilszy kolega” 

- modelowanie zachowań 

poprzez postawę nauczyciela 

-pogadanki dla rodziców 

 

- propagowanie praw i 

obowiązków ucznia na 

gazetkach szkolnych 

- ślubowanie klasy pierwszej 

- praca w SU 

- wyjazdy do kina, teatru, 

muzeum, wystawę, 

- dokonywanie oceny i 

samooceny zachowania 

 

 

- udział w teatrzykach 

profilaktycznych 

- kontynuowanie zajęć 

programem „Spójrz inaczej 

oraz prowadzenie zajęć z 

wykorzystaniem elementów 

 

- wychowawcy klas 

- pedagog szkolny, psycholog 

 

 

- wychowawcy klas 

 

 

- wszyscy nauczyciele 

 

- wychowawcy, rodzice 

 

- SU 

 

 

- wychowawcy klasy I 

- uczniowie, opiekun 

- wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice 

- uczniowie, nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog szkolny 

 

 

- pedagog szkolny, 

wychowawca, uczniowie, 

nauczyciele, psycholog, rodzice 

 

 

 



-uczeń w sposób asertywny 

potrafi obronić się przed agresją 

 

- uczeń dąży do rozwiązań 

pokojowych w sytuacjach 

konfliktowych 

 

 

 

- klasa ma poczucie wspólnoty, 

nie generuje konfliktów 

 

- między uczniami istnieją 

koleżeńskie relacje 

 

- uczeń potrafi współpracować 

w grupie 

 

 

 

 

- uczeń potrafi pomagać 

słabszym i potrzebującym 

pomocy 

 

 

- uczeń z szacunkiem 

wypowiada się na temat 

bliskich, przygotowuje 

upominki, uczestniczy w 

akademiach związanych z 

rodzinnymi i lokalnymi 

świętami 

 

- uczeń ma dobre relacje z 

nauczycielami (szacunek, 

zaufanie, zrozumienie0 

 

 

 

programu TZA 

- organizowanie zabaw 

integracyjnych 

- współpraca z instytucjami 

wspierającymi działania 

wychowawcze szkoły 

- szkolenia dla nauczycieli 

- pogadanki dla rodziców 

 

- prowadzenie lekcji i zabaw 

integracyjnych 

- zorganizowanie imprez 

klasowych (Dzień chłopaka, 

Dzień dziewczyny, andrzejki, 

klasowa wigilia, ogniska 

klasowe, wycieczki, zabawy 

taneczne, turnieje sportowe, 

- tworzenie zespołów 

samopomocy koleżeńskiej 

 

 

- udział szkoły w akcjach 

charytatywnych 

- dyżury SU 

 

 

- organizowanie imprez 

środowiskowych (Dzień babci, 

Dzień Dziadka, Dzień Matki, 

Dzień Ojca, Dzień Dziecka) 

- organizowanie pikników 

rodzinnych 

- realizowanie treści 

edukacyjnych o tematyce 

rodzinnej i społecznej 

- spotkania z wychowawcą, 

pedagogiem, psychologiem, 

wycieczki i imprezy klasowe, 

realizacja programu „Spójrz 

inaczej” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy, nauczyciele, 

SU, samorządy klasowe, 

dyżurni, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pedagog, wychowawcy, SU, 

rodzice 

 

 

- wszyscy nauczyciele, 

dyrektor, Rada Rodziców, SU, 

tzw”Trójki klasowe”, 

organizacje wspierające szkołę, 

 

 

 

 

 

- wszyscy nauczyciele, SU, 

samorządy klasowe, dyrektor 

 

 

 

Cel główny: 

2. Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego uczniów. 

Cele operacyjne Działania Realizatorzy działań 

- uczeń zna i stosuje zasady 

bezpiecznego poruszania się w 

drodze do i ze szkoły 

 

- uczniowie klasy czwartej 

zdają egzamin na kartę 

- wycieczki terenowe w celu 

bezpośredniego poznania ruchu 

drogowego 

- pogadanki , apele, lekcje o 

tematyce BRD 

- zajęcia w miasteczku 

- wychowawcy, nauczyciel 

techniki, przedstawiciel Policji, 

Straży Miejskiej, pedagog 

szkolny, 

 

 



rowerową 

 

- uczeń aktywnie uczestniczy w 

programach 

 

 

 

 

 

- uczeń przynosi drugie 

śniadanie 

 

- uczeń unika niezdrowej 

żywności na terenie szkoły 

 

- aktywnie uczestniczy w 

programach 

 

 

- uczeń dba o czysty ubiór i 

higienę osobistą 

 

 -uczeń wie dlaczego i jak dbać 

o zęby, umie prawidłowo myć 

zęby 

 

 

- uczeń uczestniczy 

systematycznie i aktywnie  w 

zajęciach wychowania 

fizycznego, SKS, itp. 

 

- uczestniczy w zawodach 

sportowych, osiąga sukcesy 

 

- aktywnie uczestniczy w 

programach 

 

 

 

- uczeń przyjmuje prawidłową 

sylwetkę podczas siedzenia w 

ławce szkolnej, prawidłowo 

nosi tornister 

 

 

- zna sposoby aktywnego 

spędzania czasu wolnego 

 

- chętnie wyjeżdża na 

wycieczki krajoznawczo-

turystyczne 

komunikacyjnym 

 

- realizacja elementów     

programu”Odblaskowa 

Szkoła”- '”Świeć przykładem 

noś odblaski”, realizacja 

programu „Klub bezpiecznego 

Puchatka” w klasach I-III 

 

-przerwa śniadaniowa 

 

 

- zakupy w sklepiku szkolnym, 

obiady 

 

- realizacja programu „Owoce 

w szkole” i „ Szklanka mleka” 

 

 

- przeprowadzenie pogadanek i 

zajęć na temat higieny i 

czystości osobistej 

- przeprowadzenie pogadanek 

instruktażowych, fluorkowanie 

zębów 

 

 

- lekcje wychowania 

fizycznego 

- sportowe zajęcia pozalekcyjne 

- organizowanie zawodów i 

turniejów sportowych, wyjazdy 

na zawody międzyszkolne i 

inne 

 

- realizacja 

programów”Aktywna szkoła, 

aktywny uczeń” i „Szkoły 

promujące zdrowie” 

 

- lekcje wychowawcze, 

propagowanie dobrych  

wzorców 

 

 

 

- wyjazdy na basen, zajęcia 

pozalekcyjne 

 

-  organizowanie wycieczek i 

„Zielonych szkół” 

 

 

 

- nauczyciele koordynatorzy 

programu, wychowawcy, 

dyrektor 

 

 

 

 

- nauczyciele, rodzice, pedagog, 

opiekun świetlicy, 

koordynatorzy programów 

 

 

 

 

 

 

 

- pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele, pedagog, rodzice 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciele wychowania 

fizycznego, wychowawcy, 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wszyscy nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna, rodzice 

 

 

 

 

- opiekunowie zajęć, rodzice 

 

 

- wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, dyrektor 

 

 

 

 



 

- uczeń zna numery alarmowe 

 

- zna sposoby udzielania 

pierwszej pomocy 

 

- zgłasza nauczycielowi 

niebezpieczne sytuacje zgodnie 

z procedurą 

 

- zapoznanie z numerami 

alarmowymi, przeprowadzenie 

ćwiczeń  resuscytacji, 

- utrwalanie zasad 

bezpieczeństwa 

 

 

 

 

- wychowawcy klas, 

pielęgniarka, pedagog, 

przedstawiciele Policji i Straży 

Miejskiej 

 

Cel główny: 

3. Zapobieganie zagrożeniom związanym z używkami i z uzależnieniami. 

Cele operacyjne Działania Realizatorzy działań 

- uczeń zna zagrożenia 

związane z uzależnieniami,wie 

do kogo może zwrócić się po 

pomoc 

 

- uczeń potrafi rozpoznać 

sytuację, ma świadomość 

istniejącego uzależnienia 

 

- uczeń identyfikuje się z 

życiem wolnym od nałogów 

 

- zna ryzyko związane 

korzystaniem z komputera i 

telefonu komórkowego 

 

- przeprowadzenie pogadanek i 

szkoleń związanych z 

używkami i uzależnieniami 

- organizowanie teatrzyków o 

tematyce profilaktycznej oraz 

organizowanie spotkań z 

ludźmi zajmującymi się 

profilaktyką uzależnień, - 

przeprowadzenie kolejnej 

edycji warsztatów:„Szkoła 

wolna od nałogów” 

- zapoznanie z kodeksem 

„szkoła 2.0” 

- realizacja programu „ 

Sieciaki” w klasie III i IV 

 

- pedagog, wychowawcy, 

nauczyciele informatyki, 

nauczyciel techniki, psycholog, 

dyrektor, organizator 

warsztatów, rodzice, instytucje 

wspierające szkołę 

 

Cel główny: 

4.  Propagowanie ekologicznych postaw i zachowań. 

Cele operacyjne Działania Realizatorzy działań 

- uczeń zbiera makulaturę, 

zużyte baterie, tonery i nakrętki 

 

 

- uczeń dba o rośliny w klasie i 

szkole 

 

- uczeń zna patrona szkoły i 

jego ideę, rozumie potrzebę 

chronienia przyrody 

 

 

- segreguje śmieci na terenie 

szkoły 

- zorganizowanie zbiórki 

makulatury, baterii i tonerów 

 

 

- dyżury uczniów 

 

 

- przybliżanie sylwetki patrona 

szkoły, prezentacja 

multimedialna, święto patrona, 

 

 

- propagowanie filmów o 

tematyce ekologicznej 

- pedagog i koordynatorzy, 

rodzice, wychowawcy 

 

 

- wychowawcy, dyżurni, SU 

 

 

- nauczyciele, dyrektor, rodzice, 

SU 

 

 

 

- nauczyciele, dyrektor, 

wychowawcy, dyżurni, pani 



 

 

 

- uczeń aktywnie uczestniczy w 

-przygotowanie i oznaczenie 

pojemników do segregacji 

 

- zorganizowanie akcji 

„Sprzątanie świata”i „Święto 

Ziemi” 

woźna, 

 

 

- koordynatorzy i wychowawcy, 

dyrektor, 

 

Cel główny: 

5. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym i informatycznym. 

Cele operacyjne Działania Realizatorzy działań 

- uczeń zna kodeks dotyczący 

bezpiecznego korzystania z 

sieci i stosuje się do niego 

 

- uczeń korzystając ze środków 

komunikacji masowej ma 

świadomość uzależnień 

 

- zna sposoby uchronienia się 

przed nimi 

 

- uczeń korzysta 

odpowiedzialnie ze  środków 

masowego przekazu w celu 

zdobywania, utrwalania i 

pogłębiania wiedzy i 

umiejętności edukacyjnych 

 

- realizacja zadań na kółku 

informatycznym, na zajęciach 

komputerowych i lekcjach 

informatyki 

- realizacja programu  „  

Sieciaki ” w klasie II i IV 

- oglądanie teatrzyków 

profilaktycznych 

- propagowanie zasad kodeksu 

- pogadanki 

 

- edukacja z wykorzystaniem 

tablicy multimedialnej 

- przygotowywanie prezentacji 

multimedialnych przez uczniów 

- gromadzenie materiałów na 

lekcje w ramach pracy 

domowej 

- nauczyciele informatyki i 

zajęć komputerowych, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog, uczniowie 

przedstawiciele 

współpracujących instytucji 

 

 

 

 

 

- nauczyciele, rodzice, 

uczniowie 

 

Cel główny: 

6.  Rozwijanie i umacnianie więzi z własnym regionem i ojczyzną. 

Cele operacyjne Działania Realizatorzy działań 

- uczeń zna patrona szkoły 

 

- uczeń śpiewa hymn szkoły i 

hymn państwowy 

 

- uczeń zna i nazywa symbole 

narodowe, odnosi się do nich z 

szacunkiem 

 

- zna sylwetki wielkich 

Polaków, docenia ich 

osiągnięcia 

 

- zna legendy związane z 

regionem, ze stolicami Polski 

- przybliżenie sylwetki patrona 

szkoły z wykorzystaniem 

zgromadzonych materiałów 

- nauka hymnu 

- realizowanie lekcji o tematyce 

patriotycznej i historycznej 

- organizowanie apeli i 

akademii z okazji świąt 

państwowych 

- wycieczki regionalne 

- zorganizowanie „Dnia Patrona 

Szkoły” 

- organizowanie imprez 

środowiskowych 

 

- wychowawcy, nauczyciele 

 j. polskiego, historii, muzyki, 

dyrektor, nauczyciel 

bibliotekarz, SU, Rada 

Rodziców, opiekunowie 

świetlicy, rodzice 

 



 

- uczeń  aktywnie uczestniczy 

w święcie szkoły, w imprezach 

środowiskowych 

- uczeń podejmuje działania na 

rzecz tych, którzy potrzebują 

pomocy 

 

 

 

 

- udział w akcjach 

charytatywnych, działalność 

szkolnego  koła wolontariatu 

 

Cel główny: 

7. Pielęgnowanie kreatywności, rozwijanie zdolności i zainteresowań. 

Cele operacyjne Działania Realizatorzy działań 

- uczeń odkrywa i rozwija 

swoje zainteresowania i 

zdolności 

 

- uczeń chętnie uczęszcza na 

kółka zainteresowań 

 

- czerpie radość z realizacji 

swoich zamiłowań 

 

- wytrwale dąży do 

wyznaczonego celu, radzi sobie 

z porażką 

 

- podejmuje trud udziału w 

konkursach 

 

- umie cieszyć się z sukcesów 

własnych i sukcesów kolegów 

 

- uczeń dzieli się swoimi 

pomysłami, jego prace są 

oryginalne 

- prowadzenie kółek 

zainteresowań 

- organizowanie szkolnych 

konkursów i turniejów 

- mobilizowanie uczniów do 

udziału w konkursach, 

wspieranie ich działań 

- prezentowanie umiejętności i 

osiągnięć uczniów na forum 

szkoły i w środowisku(apele, 

wystawy, imprezy, gazetka 

szkolna „Pisemko”, strona 

szkoły, gazeta parafialna) 

- angażowanie uczniów w 

realizację zadań klasy, szkoły 

 

nauczyciele, dyrektor, rodzice, 

osoby wspierające szkołę, Rada 

Rodziców 

 

 

 IV. PROFIL ABSOLWENTA SZKOŁY: 

Nasz uczeń: 

- zna zasady współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej 

- zna swoje prawa i obowiązki i umie się do nich stosować 

- potrafi być odpowiedzialny za swoje zachowanie 

- postępuje w zgodzie z normami kulturalnego zachowania 

- szanuje ludzi niezależnie od ich wieku, narodowości, poglądów 

- ma poczucie własnej wartości, potrafi dokonać samooceny 

- rozpoznaje, wyraża i nazywa emocje 



-  prawidłowo reaguje w sytuacjach konfliktowych 

- radzi sobie z porażką 

- zna sposoby reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu 

- wie jak bezpiecznie korzystać z technologii informacyjno – komunikacyjnych 

- zna zagrożenia związane z uzależnieniami i identyfikuje się z życiem wolnym od nałogów 

- lubi się uczyć oraz rozwijać swoje zainteresowania i zdolności 

- potrafi być obowiązkowy 

- dba o własną higienę i zdrowie 

- zna, nazywa i szanuje symbole narodowe 

- odczuwa więź z najbliższym środowiskiem 

- szanuje i chroni przyrodę 

 

V. EWALUACJA PROGRAMU 


