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Program Wychowawczy
Szkoły Podstawowej Montessori w Pobiedziskach
W pracy wychowawczej Szkoła Podstawowa Montessori wykorzystuje założenia i
doświadczenie pedagogiczne Marii Montessori.
Wspólnotę szkolną tworzą wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy
administracyjni szkoły oraz dyrekcja.
Misja Szkoły:
tworzenie warunków odpowiednich dla pełnego rozwoju osobowego uczniów - duchowego,
intelektualnego, społecznego i fizycznego, przy pełnym poszanowaniu ich wolności, w
atmosferze wzajemnego szacunku i w ścisłej współpracy z rodziną.
Cel Szkoły: wychowanie człowieka, który:
W KONTAKTACH Z INNYMI LUDŹMI



potrafi akceptować siebie i innych ludzi w ich różnorodności i bez porównywania się
z nimi.
jest uczciwy, szczery, otwarty na innych ludzi i współpracę z nimi



szanuje pracę własną i pracę innych ludzi



umie konsekwentnie i kulturalnie bronić własnego zdania, bliskiej idei i własnych
praw bez naruszania godności innych
we współpracy z innymi potrafi być elastyczny i cierpliwy
odważnie broni słabszych i chętnie niesie pomoc innym
nie ocenia innych na podstawie ich stanu posiadania, zdolności, wyglądu
pokojowo rozwiązuje konflikty
zna i stosuje zasady fair play







W DZIEDZINIE PRACY NAD SOBĄ









dba i podejmuje odpowiedzialność za własny rozwój
rozwija swoje zainteresowania, aktywnie poszukuje i odważnie podejmuje nowe
wyzwania na drodze osobistego rozwoju
uczy się samooceny adekwatnej do rzeczywistości, buduje pewność siebie i osobisty
sukces na swoich mocnych stronach bez konieczności porównywania się z innymi
jest wytrwały i konsekwentny, nie zraża się porażkami, aktywnie rozwiązuje
problemy
jest ciekawy świata, zainteresowany jego poznawaniem we wszystkich obszarach
jest opanowany, uczy się nazywania swoich uczuć
dba o swój rozwój fizyczny i zdrowie poprzez aktywny tryb życia, doskonalenie
wybranych aktywności sportowych, przełamywanie własnych słabości
pracuje nad swoim rozwojem duchowym
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WOBEC NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA, OJCZYZNY I ŚWIATA







czuje się gospodarzem w swoim otoczeniu, utrzymuje je w porządku, ulepsza dba o
wyposażenie, pomieszczenia, przestrzeń z której korzysta.
w razie potrzeby podejmuje starania o przywrócenie im odpowiedniego stanu.
jest dumny z tradycji ojczystej przy poszanowaniu innych tradycji. Dąży do ciągłego
pogłębiania wiedzy na jej temat.
odnosi się z szacunkiem do wszystkich pokoleń, grup i pojedynczych ludzi, którzy na
przestrzeni dziejów przyczynili się do budowania ojczyzny wolnej i niepodległej
stosownie do wieku i możliwości podejmuje odpowiedzialność za sprawy własnego
kraju i narodu, a także za sprawy ważne dla świata
odnosi się z szacunkiem do przyrody i jej naturalnych zasobów, rozumie, że świat
jest wspólnym dobrem zamieszkujących go istot, a zadaniem człowieka jest
zachować go w dobrym stanie dla obecnych i przyszłych mieszkańców

SZKOŁA REALIZUJE ZAŁOŻONY CEL WYCHOWAWCY PRZEZ:















wdrożenie i realizację metody pedagogicznej Marii Montessori, której głównym
założeniem jest samodzielność, wolność i odpowiedzialność.
organizowanie uczniom nauki w odpowiednio przygotowanym otoczeniu
umożliwiającym swobodny dobór tematów i aktywności, a także umożliwiającym
swobodę ruchu.
dokładną obserwację każdego z uczniów i indywidualną pomoc nauczyciela w
planowaniu pracy w każdej z dziedzin wiedzy, jak też w dziedzinie rozwoju
duchowego.
realizację projektów wspólnych dla całej klasy i szkoły, w ramach których każdy z
uczniów ma możliwość podjąć zadania adekwatne do wieku, zdolności i kompetencji,
brać udział w pogłębianiu wspólnotowego charakteru klasowej i szkolnej
społeczności, a także ćwiczyć umiejętności społeczne.
umożliwienie uczniom przeżywania roku liturgicznego, realizowania praktyk
religijnych, w tym zwłaszcza modlitwy i przygotowania do sakramentów pokuty i I
Komunii świętej we wspólnocie szkolnej.
organizowanie uczniom warunków do rozwijania aktywności fizycznej, naukę i
doskonalenie wybranych dyscyplin sportowych
organizowanie wyjazdów na białą szkołę
wspólne przygotowanie i obchodzenie świąt narodowych
kulturowe i przyrodnicze projekty realizowane w ramach zielonej szkoły”, mające na
celu pogłębienie znajomości ojczystej kultury i przyrody
realizację projektów szkolnych i uczestnictwo w pozaszkolnych projektach i
przedsięwzięciach z dziedziny ekologii
realizację przedsięwzięć szkolnych i uczestnictwo w pozaszkolnych
przedsięwzięciach społecznych podejmowanych w sprawach ważnych, zgodnych z
ideą wychowawczą Szkoły
wspólne z uczniami i ich Rodzinami przygotowanie i przeżywanie świąt i wydarzeń
ważnych dla całej szkolnej wspólnoty
ścisłą współpracę z rodzicami/opiekunami uczniów
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