
PROJEKT „SZKOŁA DOBRYCH OBYCZAJÓW” 

Myśl przewodnia projektu: 

„Uprzejmość to 
waluta, 
co bogaci nie tego 
kto ją otrzymuje, 
lecz tego co ją daje” 
 

Projekt „Szkoła Dobrych obyczajów” 

Program ma formułę otwartą, nastawioną na wykorzystanie wypracowanego już 

potencjału szkoły. Opiera się na następujących zasadach: 

• Przeszkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie sposobów wprowadzania do 

realizacji projektu „Szkoła Dobrych obyczajów” 

• Współpraca pomiędzy dorosłymi (jednolitość oddziaływań domu i szkoły - 

budowanie koalicji). Aby to osiągnąć należy zachęcić rodziców do współpracy 

w tym obszarze. 

• W relacji dziecko- dorosły (nauczyciel/ rodzic):  

• stawianiu granic wobec zachowań niepożądanych np. agresji. 

• Wzmacnianiu zachowań dobrych (pochwały) 

• Wychowawca stosuję się do zasad, które sam głosi (modelowanie) 

Aby eliminować zachowania niepożądane należy stosować system konsekwencji (nie 

kar) i nagród, które wzmagają zachowania społecznie akceptowane. 

 

List otwarty do rodziców. 

Szanowni Państwo 

W obecnym roku szkolnym, nasza szkoła rozpoczyna realizację projektu „Szkoła 

dobrych obyczajów”. 

Pragniemy aby uczniowie naszej szkoły czuli się w niej nie tylko bezpiecznie, ale 

uczyli się również zasad dobrego wychowania.  

Z jednej strony pragniemy postawić jasne, czytelne granice dla zachowań 

destrukcyjnych, demoralizujących, z drugiej strony chcemy promować zachowania 

wzorcowe.  

Pragniemy aby naszych uczniów cechowała i wyróżniała wśród innych wysoka 

kultura osobista.  



Prosimy i zachęcamy Państwa, Rodziców - Pierwszych Wychowawców, do 

wspierania naszych wysiłków. Tylko podejmując wspólne działania możemy dobrze 

wychować Nasze Dzieci.  

 

Projekt „Szkoła dobrych obyczajów” 

I. Cele programu: 

• Promowanie wśród uczniów postaw pro-społecznych, 

• Podniesienie poziomu kultury osobistej wśród uczniów 

• Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad, norm prawnych przyjętych 

przez szkołę, 

• Edukacja dzieci w zakresie kultury spożywania posiłków, stroju 

okolicznościowego,  

• Promowanie postawy poszanowania własności osobistej i społecznej, 

• Uwrażliwienie na estetykę i czystość osobistą, i otoczenia. 

II. Uczestnicy projektu: uczniowie, wychowawcy klas i nauczyciele 

III. Odbiorcy projektu: cała społeczność szkolna 

IV. Metody: „burza mózgów”, pogadanka, twórczość artystyczna, konkursy 

V. Forma pracy: indywidualna, zbiorowa 

VI. Etapy projektu:  

• Prezentacja projektu,  

• Realizacja bloków tematycznych 

• Impreza finałowa 

Blok tematyczny: Grzeczność na co dzień 

1. Ważne są w życiu dobre maniery i znajomość savoir – vivre 

2. Mój język  świadczy o mnie  

3. Należy wzbogacać słownictwo i pokazywać bogactwo języka polskiego 

4. Należy ubierać się stosownie do okazji  

Blok tematyczny: Normy i zasady obowiązujące w szkole 

1. Warto być wobec innych kulturalnym, stosującym w życiu zasady dobrego 

wychowania ( nawet, gdy wśród innych panuje moda na chamstwo i brak 

ogłady) 

2. Należy powstrzymywać się od alkoholu i innych używek. 

3. Należy zdrowo się odżywiać 

4. Należy stosować w życiu zasady higieny osobistej  



Normy i zasady obowiązujące w szkole 

Regulamin konkursu na najbardziej kulturalnego ucznia szkoły 

1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

2. Co miesiąc, według opracowanych kryteriów, uczniowie w każdej klasie, wraz 

z nauczycielem wybierają: 

• ucznia lub uczniów miesiąca (maksymalnie 2 osoby) 

• ucznia, który w danym miesiącu w sposób najbardziej widoczny zmienił 

swoje zachowanie na lepsze, podjął w tej dziedzinie najwięcej starań.  

3. Wybory przeprowadzają wychowawcy klas poprzez wyłonienie kilku 

kandydatów oraz wspólnie z uczniami analizują, który z nich w danym 

miesiącu spełnił podane kryteria. 

4. W czerwcu w plebiscycie przeprowadzonym wśród uczniów i nauczycieli 

zostanie wyłoniony najbardziej kulturalny uczeń szkoły. 

Normy i zasady obowiązujące w szkole 

Kryteria oceny w konkursie na najbardziej kulturalnego ucznia 

1. Uczeń ma poprawny stosunek do obowiązków szkolnych,  

2. Uczeń przestrzega zasad przyjętych przez szkołę,  

3. Uczeń zachowuje się kulturalnie,  

4. Uczeń szanuje własność osobistą i cudzą,  

5. Uczeń dba o estetykę i czystość swoją i swojego otoczenia. 

Blok tematyczny: Promowanie postaw prospołecznych, społeczność szkolna 

częścią większej całości. 

1. Nie jestem sam na świecie, jestem częścią większej całości 

2. Należy w sobie rozwijać empatię i wrażliwość wobec ludzi i zwierząt (natury) 

Blok tematyczny: Zachowania w sytuacjach zagrożeń zdrowia i życia ucznia. 

1. Bezpieczna droga do i ze szkoły 

2. Wiem jak zachować się w sytuacji trudnej, zagrażającej mojemu zdrowiu lub 

życiu 

3. Trzeba radzić sobie z dręczycielem w klasie, przeciwstawiać się temu, który 

stosuje wobec mnie lub innych różne formy przemocy lub agresji 


