
Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia

Projekt edukacyjny klas I-III „ZASADY DOBREGO 
WYCHOWANIA”

Nazwa szkoły/placówki
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych

Adres szkoły/placówki 
1. miasto, gmina, powiat, ulica, 
2. telefon,
3. e-mail,
4. strona internetowa.

1. Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe 
Skalmierzyce, powiat ostrowski

ul. Szkolna 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce
2. tel. 62 762 11 51
3. spbiskupice@noweskalmierzyce.pl
4. WWW.spbiskupice.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia 
(imię, nazwisko, stanowisko)

Dorota Gąsior, Donata Szymańska-Marciniak, 
Krystyna Szczegóra

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu,
innowacyjność/oryginalność pomysłu,  skuteczność zastosowanych metod i  form pracy,
cele projektu, czas realizacji...).

W roku szkolnym 2012/2013r. w klasach I-III oraz oddziale przedszkolnym  realizowany był projekt
edukacyjny pt.: „ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA”. Zorganizowanie tego typu zajęć i wdrożenie
działań mających na celu podnoszenie kultury osobistej wśród uczniów naszej szkoły było jednym z
wniosków wypływających z nadzoru pedagogicznego.  Obserwacje uczniów podczas zajęć, przerw
oraz  innych  spotkań  wskazywały,  że  dzieci  nie  zawsze  pamiętają  o  odpowiednim  zachowaniu,
zapominają często zwrotów grzecznościowych czy zasad savoir-vivre. Celem naszego projektu było
zwiększenie świadomości uczniów, dotyczącej zasad dobrego wychowania w życiu codziennym oraz
podniesienie kultury osobistej. Działania rozpoczęły się w listopadzie w Światowym Dniu  Życzliwości
i  Pozdrowień.  Realizacja  działań rozpoczęła się  od „debaty”  na temat zachowania się  w różnych
sytuacjach –  „Jak być człowiekiem życzliwym?”. Na korytarzu szkolnym przygotowano „Drzewko
życzliwości”,  na którym dzieci umieściły listeczki - pozdrowienia dla najbliższych. Znalazły się tam
pozdrowienia  dla  kolegów,  nauczycieli,  rodzeństwa i  rodziców.  W każdej  klasie  oraz  na  gazetce
wiszącej  na  korytarzu  szkolnym  wyeksponowane  zostały  „Magiczne  słowa”  –  PROSZĘ,
PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ. W ramach projektu odbyły się pogadanki w klasach, zajęcia dydaktyczne
przeprowadzone  przez  wychowawców,  dzieci  przygotowały  inscenizacje  scenek  bądź  wierszy  na
temat dobrego zachowania. Ważnym punktem działań były wspólne warsztaty dla rodziców i dzieci
klas  I-III. Zadaniem  rodziców  było  przypomnienie  i  opracowanie  metodą  rankingu  zasad
wychowania wpajanych im w czasie dzieciństwa. Rodzice i dzieci zgromadzili również zasady, jakie
wpaja  się  dzieciom  dzisiaj.  Kończąc  te  działania  uczniowie  i  rodzice  wspólnie  stworzyli  Szkolny
kodeks pozytywnych zachowań. Zajęcia warsztatowe z rodzicami stały się też okazją do zapoznania
rodziców z elementami Oceniania Kształtującego, wprowadzanego od roku w naszej szkole. Rodzice
mieli możliwość pracy m.in. metodą świateł, patyczkami, poznać zasadność celów: „nacobezu”, czy
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zastosować ocenę koleżeńską. 

Na zakończenie spotkania dzieci przedstawiły rodzicom przygotowane wcześniej w klasach wierszyki
i  scenki  o  dobrym  zachowaniu  w  szkole,  na  ulicy,  w  kinie,  przy  stole.  Szczególny  urok  miało
przygotowane przez III  klasę przedstawienie: „Ballada o uprzejmym rycerzu”. Efekty prac dzieci i
rodziców zaprezentowane zostały na korytarzu szkolnym oraz na zajęciach z okazji pierwszego dnia
wiosny.

Cele projektu:

- zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zasad dobrego wychowania w życiu codziennym
- podniesienie kultury osobistej wśród uczniów
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat znajomości zwyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności
- kształtowanie umiejętności kulturalnego współżycia
- wyrabianie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych
- doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się w rożnych sytuacjach
- kształtowanie zmiany postaw i zachowań zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrego 
wychowania.

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

W projekcie wzięły udział wszystkie dzieci z klas I-III  i  oddziału przedszkolnego oraz 25 rodziców
dzieci klas I-III. Efektami pracy z uczniami był wypracowany  kodeks zachowań, który każdy uczeń
podpisał i zadeklarował, że będzie go przestrzegał; pokaz prac prezentujących właściwe zachowania
oraz  widoczna  zmiana  zachowania (zauważalne  kulturalne  rozmowy,  częstsze  pozdrowienia,
właściwa postawa wobec starszych, nauczycieli, pracowników szkoły, punktualność, większa dbałość
o  strój  szkolny  i  wspólne  mienie  szkolne).  Wyniki  ankiety:  „Znam swoje  mocne  i  słabe  strony”
potwierdzają,  że  cele  projektu  zostały  osiągnięte  w  stopniu  zadowalającym.  Dzieci  nie  tylko
potwierdzają zmianę postaw, ale wykazują pozytywne postawy częściej, omawiają je na spotkaniach
klasowych, samo-dyscyplinują się. 
Podjęte  działania  wskazują,  że  o  proces  wychowania  należy  dbać  nieustannie,  że  praca  nad
kulturalnym  zachowaniem  i  wychowaniem  jest  procesem  wymagającym  systematycznych
oddziaływań, dobrych wzorców. Wiemy, że tylko taka dobrze ukierunkowana praca daje pozytywny
efekt. Dlatego te działania będą kontynuowane przez następny rok szkolny.

3.  Rady  i  wskazówki  dotyczące  np.  finansowania,  stosowania  rozwiązań
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

Projekt podczas realizacji nie wymaga nakładów finansowych. 
Warto w każdej klasie omówić działania na zebraniach z rodzicami. Rodzice wyrazili akceptację dla
podjętych  działań,  potwierdzali,  że  współpraca  ze  szkołą  stanowi  właściwy  kierunek  do
wykształcenia dobrych nawyków wśród dzieci. 
Pozytywny efekt przyniosło zorganizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców. 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41 726
61-716 Poznań kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23 169



4.  Załączniki:  (opis  załączników  i  link do  strony  z  materiałami  uzupełniającymi,
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

Projekt realizowany w szkole oraz zdjęcia z realizacji projektu:
http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/projekt-dobre-wychowanie
Notatka na stronie internetowej szkoły:
http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/zasady-dobrego-wychowania-w-
klasach-i-iii
http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/news/mam-talent-fina%C5%82-projektu-
zasady-dobrego-wychowania
Notatka z warsztatów dla rodziców oraz zdjęcia: 
http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/news/warsztaty-dla-rodzic%C3%B3w-
zasady-dobrego-wychowania
Prezentacja przygotowana na warsztaty dla rodziców: 
http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/projekt-dobre-wychowanie

Oświadczam,  że  zgadzam  się  na  przetwarzanie  informacji  zawartych  w  powyższym  formularzu  oraz  materiałów
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

Dorota Gąsior
Donata Szymańska-Marciniak

Krystyna Szczegóra
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