
   STANDARDY PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W RZESZOWIE 
 
OBSZAR : SZKOŁA JAKO INSTYTUCJA  -    SZKOŁA JAKO ŚRODOWISKO SPOŁECZNE  
 
 
STANDARD:3  WYSOKA KULTURA OSOBISTA TO DEWIZA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY 
 
 
Lp            WSKAŹNIKI                   NARZĘDZIA 

 
1 Czy wszyscy uczniowie zostali zapoznani  z normami prawidłowego 

zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach? 
ankiety, pogadanki  

2 Jak często uczniowie naszej szkoły używają zwrotów 
grzecznościowych w różnych sytuacjach? 

obserwacje, zeszyty uwag i pochwał 

3 Czy uczniowie znają sposoby kulturalnego rozwiązywania 
konfliktów? 

pogadanki, 

4 Jakie działania szkoła podejmuje w celu kształtowania u uczniów 
szacunku do osób starszych, niepełnosprawnych, przyrody i 
poszanowania mienia? 

konkursy, wycieczki, pogadanki 

5 Jak często uczniowie biorą udział w działaniach charytatywnych? analiza dokumentów- sprawozdania 
 

6 Jakich i ile szkoleń przeprowadzono z radą pedagogiczną  w celu 
podwyższenia kultury osobistej uczniów? 

protokoły rady pedagogicznej-analiza dokumentów 

7 Czy wzorowe zachowania są promowane w naszej szkole? dyplomy, pochwały 
 

8 Jak często organizowane są wyjścia do instytucji kulturalnych 
np. kino , muzeum, BWA, teatr, filharmonia, muzeum itp. 

dokumentacja, potwierdzenia wyjść- rejestr 

9 O ile zmniejszyła się ilość interwencji pedagoga szkolnego, 
dyrektora , wychowawców. 

analiza dokumentacji, rozmowy z pedagogiem 

 
 
 



 
 
 
 DZIAŁANIA : 
 
 
1. Wspólne działania wychowawcze podejmowane przez pedagoga szkolnego, n-li, rodziców wobec uczniów sprawiających kłopoty 
      wychowawcze. 
2. Kontynuacja wybranych programów profilaktycznych . 
3. Zapoznanie się wszystkich nauczycieli z programem wychowawczym szkoły. 
4. Opracowanie przez nauczycieli wychowawców własnych planów wychowawczych dla klasy z uwzględnieniem zadań wynikających z  
    programu wychowawczego szkoły i zaznajomienie z nim uczniów i rodziców. 
5. Nagradzanie i promowanie uczniów  z wzorowa ocena z zachowania. 
6. Organizowanie klasowych i szkolnych imprez typu: dyskoteki, zabawy noworoczne, akademie okolicznościowe, festyny rodzinne itp. 
7. Przeprowadzenie szkoleń rady pedagogicznej w celu podejmowania działań podwyższających kulturę osobistą uczniów. 
8. Eliminowanie niepedagogicznych zachowań n-li  i innych pracowników szkoły wobec uczniów. 
9. Egzekwowanie od rodziców rekompensat za zniszczone mienie szkolne przez uczniów. 
10. Przeprowadzenie pogadanek w klasach na temat wzorców kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach jak i kulturalnego  
      rozwiązywania konfliktów. 
11. Przeprowadzenie w ramach pedagogizacji rodziców pogadanek na tematy dotyczące przyczyn złego zachowania się dzieci i sposobów  
      zaradzania im. 
12. Właściwa interwencja n-li w przypadku niewłaściwego zachowania się uczniów. 
13. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz pomocy innym. 
14. Zorganizowanie „Tygodnia Kultury Szkolnej”. 
15. Zorganizowanie konkursu międzyklasowego   „Mistrz Grzeczności”. 
16. Eliminacja barier komunikacyjnych powodujących brak porozumienia . 
17. Eliminacja konfliktów i złych relacji interpersonalnych. 
18. Kontynuacja indywidualnych spotkań z rodzicami. 
19. Opieka nad uczniami klas I w celu zintegrowania z cała społecznością uczniowską. 
20. Wzmacnianie zachowań społecznych : empatii, altruizmu, tolerancji oraz zachowań asertywnych. 
21. Zorganizowanie warsztatów dla dzieci agresywnych. 
22. Zdobywanie przez nauczycieli umiejętności potrzebnych do pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze. 



23. Kontynuacja wspólnych śniadań uczniów klas I - III. 
24. Dyskutowanie z uczniami na różnych zajęciach edukacyjnych o skutkach braku tolerancji i szacunku do innych. 
25. Sprawna i aktywna działalność Samorządu Uczniowskiego. 
26. Wypracowanie metod i sposobów oceniania złych zachowań i nagradzanie dobrych zachowań wśród uczniów przez członków Samorządu 
      Uczniowskiego.  
27. Udoskonalenie organizacji dyżurów nauczycieli i włączenie do nich uczniów klas V i VI. 
28. Organizowanie wyjść do instytucji kulturalnych np. teatr, filharmonia, kino , muzeum, itp. 
 
 
KRYTERIA SUKCESU; 
 
 90% uczniów zachowuje się kulturalnie 
80% uczniów otrzymało zachowanie wzorowe 
wszyscy nauczyciele zostaną przeszkoleni  jakie działania należy podejmować celem podwyższenia kultury osobistej uczniów 
 
 
 
 


