Kultura i szacunek tworzą
Twój dobry wizerunek.

Program opracowany przez zespół wychowawczy
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dźwierzutach.
Rok szkolny 2012/2013.

Program zawiera
1. Cele.
2. Harmonogram działań.
3. Tematy lekcji wychowawczych w przedszkolu.
4. Tematy lekcji wychowawczych w klasach I – III.
5. Tematy lekcji wychowawczych w klasach IV – VI.
6. Scenariusz inscenizacji.
7. Regulamin konkursu literackiego.
8. Regulamin konkursu plastycznego.

CELE PROGRAMU

CELE OGÓLNE:
Propagowanie właściwych wzorców zachowań.
Podniesienie kultury osobistej wśród uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole.
Wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych.
Kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych.
Przestrzeganie zasad wspólnej zabawy.
Wdrażanie dzieci do pozytywnego zachowywania się w kontaktach
z kolegami.
Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.
Uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań
między ludźmi.
Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zasad savoir – vivre.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Wychowawcy klas
- realizacja zagadnień dotyczących zasad kultury i dobrego wychowania
na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI, edukacji wczesnoszkolnej4 spotkania, w tym 1 podsumowujące przeprowadzone przez pedagoga
szkolnego, od 10 grudnia 2012 r. do 25 stycznia 2013r.
- realizacja tygodniowego bloku zajęć dotyczących zasad dobrego wychowania
w przedszkolu i oddziale przedszkolnym od 10 grudnia 2012 r.
- konkurs plastyczny- II półrocze, według regulaminu konkursu
- konkurs literacki- II półrocze, według regulaminu konkursu
- przygotowanie i udział uczniów w konkurencjach pod hasłem „Grzeczność–
jedna z cech dobrego wychowania”- zabawa walentynkowa
- opracowanie i ekspozycja gazetek ściennych w klasach oraz na korytarzachna bieżąco.

Tematy lekcji / zajęć wychowawczych
Przedszkole
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Mój kolega.
Zaczarowane słowa.
Mój najlepszy kolega.
Moje uczucia.
Dbam o zdrowie.

Klasy I-III
Jesteśmy kulturalnymi uczniami – ustalamy zasady zachowania w szkole.
Moc dobrych słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
Mała wielka złość – umiem reagować na agresję.
Nasz kodeks honorowy.
Klasy IV-VI
1.
2.
3.
4.

Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek.
Jak Cię widza tak Cię piszą.
Savoir – vivre na co dzień.
Nasz kodeks honorowy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Regulamin konkursu plastycznego
„Kulturalni w szkole, w domu i na ulicy”

Zasady konkursu
Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas 0-VI.
Każdy uczeń może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę wykonaną
samodzielnie w szkole lub domu.
Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie
następujące informacje:
imię i nazwisko autora
klasę
Technika wykonania pracy plastycznej: rysunek pastelami olejowymi, grafika,
malarstwo, wydzieranka, wyklejanka.
Prace plastyczne konkursowe powinny być wykonane w formacie A3 lub
większe.
TERMIN KONKURSU:
1. Czas trwania konkursu: od 07.01.2013 r.- 21.03.2013 r.
2. Prace należy składać u wychowawcy klasy do 15.03.2013 r.
3. Do dnia 20.03.2013 r. komisja konkursowa powołana przez Organizatora
rozstrzygnie konkursu odbędzie się podczas apelu szkolnego.
4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas apelu szkolnego.
5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie.
6. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają upominki. Wszyscy uczestnicy
konkursy zostaną nagrodzeni dyplomami.
Organizatorzy: Beata Podgórska, Grażyna Piela, Joanna Zgiet

Regulamin konkursu literackiego
„Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek”
opracowany w roku szkolnym 2012/2013
I.

Cele konkursu:
odkrywanie talentów polonistycznych
rozbudzanie miłości do języka polskiego oraz zainteresowań
literackich
rozbudzenie ambicji i woli szlachetnej rywalizacji
kształtowanie i rozwijanie umiejętności poprawnego, jasnego
i logicznego formułowania myśli
kształtowanie kreatywnych postaw

II.

Organizacja konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III– VI.
2. Termin konkursu: 01. 12. 2012 r. – koniec I półrocza.
3. Termin składania prac: styczeń 2013 r.
4. Prace składamy u polonistów.
5. Uczniowie zgłaszają do konkursu wiersz lub krótkie rymowanki
na powyższy temat.
6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, dyplomy.

III.

Jury konkursu będzie oceniało prace pod względem:
- zgodności utworu z tematem
- poprawności językowej (ortograficzna, gramatyczna,
interpunkcyjna, leksykalna, stylistyczna)
- oryginalności utworu
- estetyki zapisu

Serdecznie prosimy wychowawców o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału
w konkursie.
Organizatorzy: Teresa Grabowska, Hanna Ratkowska

Uroczystość walentynkowa rok szkolny 2012/2013
Konkurencje pod hasłem:
„Grzeczność – jedna z cech dobrego wychowania”.
Prowadzenie: Opiekun Samorządu Uczniowskiego Michalina Krzemińska

Zadanie- wręczenie kwiatów. (0-4p)
Losowanie 2 uczestników.
- odwinięte z papieru
- nie wręczamy łodygami do góry

Zadanie – stosowny ubiór (0-4 p)
Losowanie 3 uczestników
- przygotowanie projektów (rysunek i omówienie)
Ubiór na:
- akademię szkolną
- wycieczkę
- mecz sportowy

Zadanie- rozmowa telefoniczna
Zadzwoń do swojego kolegi i poproś go o pożyczenie zeszytu do polskiego
(0-3p)

(TAK- zielone i NIE- czerwone kółeczka)
Losowanie 3 uczestników za prawidłową odpowiedź- 1 p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gdy podczas obiadu nie smakuje nam potrawa, wypluwamy na podłogę.
Zużytą gumę do żucia przyklejamy pod stołem.
Potrafimy pogratulować zwycięstwa rywalowi w turnieju sportowym.
W kolejce po bilety, w sklepie spokojnie oczekujemy na swoją kolej.
Kwiaty wręczamy łodygami do góry.
Wstajemy, gdy nauczyciel się zwraca do nas.
Zwalamy na kogoś winę metodą „to nie ja, to on mnie namówił”
Przezywamy kogoś w sposób obraźliwy.
Zapraszając dziewczynę do tańca, podchodzimy, kłaniamy się i mówimy
„Czy mogę prosić?”

Zadanie- odpowiedzi na pytania
Losowanie 3 uczestników- 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź
1.
2.
3.
4.

Co robisz z zużytą gumą do żucia?
Wytłumacz, jak rozumiesz zasadę fair play.
O kim mówimy, że jest dżentelmenem?
Kto ma pierwszeństwo przy przechodzeniu przy drzwiach?

Fragmenty wierszy uczniów- konkurs literacki
„Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek”,
„… Jedno muszę rzecKulturę osobistą
Każdy z nas powinien mieć. (…)
Widząc znajomego,
Zawsze się witamy.
A nie mijamy bez słowa (…)
Gdy się przedstawiamy,
Podajemy rękę.(…)
Sandra Polusik kl. V b

„Szacunek to Twój wizerunek,
bez kultury świat ponury.

Słowo dziękuję nic nie kosztuje
Kultura to nie bzdura ani żadna czarna dziura.(…)

Proszę, dziękuję to nic trudnego
mój sympatyczny kolego.”

Dominik Wysk kl. III b

„Mój dobry wizerunek,
To kultura i szacunek.
Robię dobry podarunek,
gdy rodzicom daję pocałunek.

W autobusie starszym miejsca ustępuję , ponieważ ich bardzo szanuję.
Umiem słowa przepraszam i dziękuję
I właśnie tym w sobie przemiany dokonuję.”
Julia Tataranian kl. III b

Konkurs plastyczny „Kulturalni w szkole i na ulicy”.

Z zajęć w klasie I b (rok szkolny 2012/2013).
Wychowawca klasy- Beata Podgórska.

Sprawozdanie z przeprowadzonego programu
„Kultura i szacunek tworzą Twój dobry wizerunek”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
W roku szkolnym 2012/2013 w przedszkolu, oddziale przedszkolnym,
klasach I-VI zrealizowano program pod hasłem „Kultura i szacunek tworzą
Twój dobry wizerunek”
Celami przedsięwzięcia były: propagowanie właściwych wzorców
zachowań, podniesienie kultury osobistej wśród uczniów, kształtowanie
umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole, wdrażanie nawyku
stosowania zwrotów grzecznościowych, kształtowanie prawidłowych postaw
społecznych, wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zasad savoir – vivre.
Realizacja programu rozpoczęła się 14 stycznia 2013 roku bieżącego roku
szkolnego. Tematy zróżnicowano pod względem wiekowym i przeprowadzono
podczas zajęć wychowawczych. W przedszkolu- grupa 3-4 latków zrealizowała
następujące tematy:
1. Rozmowa na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego „Naprawimy
misia”
2. „Brudasek”- historyjka obrazkowa.
3. Dlaczego Kasia obraziła się?
4. „Magiczne słowa”- zabawa dydaktyczna.
5. Moje emocje.
Grupa 5-6 latków/ oddział przedszkolny
1.
2.
3.
4.
5.

Mój kolega.
Zaczarowane słowa.
Mój najlepszy kolega.
Moje uczucia.
Dbam o zdrowie.

Klasy I-III
1.
2.
3.
4.

Jesteśmy kulturalnym uczniami- ustalamy zasady zachowania w szkole.
Moc dobrych słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
Mała wielka złość-umiem reagować na agresję.
Nasz kodeks honorowy.

Klasy IV-VI
1.
2.
3.
4.

Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek.
Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
Savoir - vivre na co dzień.
Nasz kodeks honorowy.

Działania towarzyszące: wystawy prac uczniów na gazetkach klasowych
i szkolnej, konkurs plastyczny pod hasłem „Kulturalni w szkole, w domu i na
ulicy”, konkurs literacki „Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek”,
konkurs podczas spotkania walentynkowego pod hasłem „Grzeczność – jedna
z cech dobrego wychowania”.
Uczniowie chętnie wzięli udział w zajęciach, wykazali się wiedzą o
zasadach dobrego wychowania, chętnie brali udział w scenkach, pracach
poszczególnych grup. Obserwuje się jednak, że uczniowie nie zawsze stosują
przyjęte zasady- kłanianie się pracownikom szkoły, konflikty słowne, używanie
wulgaryzmów, hałas, ignorowanie poleceń Proponuje się kontynuację programu
w roku szkolnym 2013/2014 w klasie IV, I, przedszkolu oraz kontynuację
problematyki dobrego wychowania na zajęciach edukacyjnych klas I-III
i godzinach wychowawczych, organizację konkursów o tematyce kultury
zachowania.
Pedagog szkolny Danuta Gutysz

Rok szkolny 2013/2014
Badania ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa w placówce diagnoza
dotycząca znajomości i przestrzegania norm społecznych.
Wyniki badań świadczą o znajomości przez uczniów zasad zachowania. Nie
wszyscy uczniowie przestrzegają przyjętych zasad zachowania. W związku
z powyższym kontynuowano zajęcia wychowawcze w przedszkolu, klasie I
i klasach IV. Treści dobrego wychowania realizowano podczas zabawy
noworocznej. Opracowano gazetkę szkolną, na której zamieszczono niektóre
wyniki badań oraz zachowania akceptowane i nieakceptowane przez uczniów.
Kształtując prawidłowe postawy społeczne postanowiono włączyć treści
dobrego wychowania w obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny oraz
programu „Trzymaj formę”. Zwrócono uwagę na kulturalne spożywanie
posiłków i spędzanie czasu wolnego. Zaangażowano również rodziców.

Najważniejsze wypowiedzi ankietowanych zamieszczone na gazetce szkolnej
(rok szkolny 2013/2014).
Szczególnie przeszkadza nam:
hałas, krzyk
zachowanie uczniów niezgodne z przyjętymi normami społecznymi:
- przezywanie
-popychanie
- wyśmiewanie
- bójki.

W szkole lubimy gdy:
koledzy są kulturalni
unika się przemocy
inni są uprzejmi i mili, okazują sobie wzajemny szacunek
przestrzega się zasad przyjętych na lekcji- pracuje się, słucha i uważa,
wykonuje polecenia nauczycieli

W wyniku powyższego opracowano:
„KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY”
GAZETKA SZKOLNA

W mojej szkole wszystkim zależy, żeby czuć się bezpiecznie.
Wszyscy się szanujemy.
Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumieć innych.
Wszyscy staramy się, żeby w naszej szkole nie było przemocy.
Jeśli moja szkoła nie radzi sobie z problemami, prosi o pomoc innych.
Wiemy do kogo możemy zwrócić się o pomoc, gdy spotyka nas
krzywda lub widzę krzywdę innych.
W mojej szkole uczę się, co robić, gdy mam problemy.

Opracowano również gazetkę szkolną pod hasłem:

Kulturalni w szkole, w domu i
na ulicy.
Przeprowadzone zostały zajęcia wychowawcze w klasach I, IV oraz
przedszkolu zgodnie ze scenariuszami na dany etap szkolny z roku szkolnego
2012/2013 (z możliwością modyfikacji do aktualnej grupy uczniów).
Zabawa noworoczna styczeń 2014 r.
Damą być...

Ponadto w ramach programu „organizowane były wspólne poczęstunki,
podczas których omawiano zasady kulturalnego spożywania posiłków.

Klasa IV b – pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku przez mamę uczennicy.

Klasa V b rok szkolny 2013/2014. Prowadząca: wychowawca klasy V b

Iwona Dąbkowska.

Pamiętamy o dobrym wychowaniu w różnych sytuacjach w czasie
zabawy i sportu.

Rok szkolny 2014/2015
Rozpoczęto cykl zajęć w przedszkolu oraz klasach I i IV.
Zorganizowano wspólne posiłki z rodzicami – wigilie klasowe jako
uzupełnienie treści dotyczących kulturalnego spożywania posiłków.
19.12.2014 r. Klasa III b. Wychowawca Beata Podgórska.

Propaguje się normy społeczne na gazetkach szkolnych i klasowych.
Gazetka szkolna „Bezpieczeństwo”. Korytarz szkolny klas IV-VI.

Gazetka szkolna klas I-III.

Styczeń 2015 r.
W planie: konkurs plastyczny i literacki, opracowanie regulaminu
konkursu „Dama i dżentelmen klasy i szkoły” oraz scenariusza zajęć
wychowawczych w klasach VI na temat „Nie metka na ubraniu jest
ozdobą człowieka”. Zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności
określania własnej hierarchii wartości. W przedszkolu rozpoczął się
cykl zajęć „Kultura i szacunek tworzą Twój dobry wizerunek”, a po
feriach zimowych odbędą się zajęcia w klasach I i IV.
Powstają gazetki szkolne i klasowe.
KLASA I B

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

GRUPA 5-6 LATKÓW

Grupa 3-4 latków

GRUPA 3-4 LATKÓW

Opracowała: mgr Danuta Gutysz pedagog szkolny

