MODEL ABSOLWENTA
SZKOŁY

ABSOLWENT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
jest kulturalny:

 stara się używać form

grzecznościowych,
 przestrzega reguł
obowiązujących
w grupie,
 uważnie słucha dzieci
i dorosłych,
 próbuje radzić sobie
z emocjami.

ABSOLWENT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
jest uczciwy:

 rozróżnia dobre i złe

uczynki w oparciu
o system wartości
obowiązujący w jego
otoczeniu,

jest aktywny:

 próbuje być

samodzielny
w czynnościach
codziennych,
 uczestniczy w zajęciach
i zabawach,
 jest ciekawy świata.

ABSOLWENT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
jest wrażliwy:

 chętnie pomaga innym,
 szanuje rośliny

i zwierzęta,

jest odpowiedzialny
i obowiązkowy:
 dba o swoje rzeczy,
 szanuje swoją i cudzą

własność,
 sprząta po sobie,
 próbuje wykonać
powierzone mu zadania,
 dba o swoje
bezpieczeństwo, zdrowie
i higienę osobistą.

ABSOLWENT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
jest przygotowany do
następnego etapu kształcenia:

ceni wartości rodziny i jest
przygotowany do uczestnictwa
w kulturze narodowej i europejskiej:

 stara się pokonywać

 posiada poczucie

trudności,
 zgodnie bawi się
z rówieśnikami,
 potrafi obserwować
przyrodę,

przynależności do
rodziny,
 wie, że jest Polakiem,
 wie, jak zachować się
podczas uroczystości
szkolnych
i państwowych.

ABSOLWENT PIERWSZEGO ETAPU EDUKACJI
jest kulturalny:
 przestrzega ogólnie

przyjętych norm
zachowania,
 używa zwrotów
grzecznościowych,
 rozwiązuje konflikty bez
agresji.

ABSOLWENT PIERWSZEGO ETAPU EDUKACJI
jest uczciwy:

jest aktywny:

 pracuje samodzielnie,

 współuczestniczy w życiu

 rozróżnia zachowania złe

klasy, grupy, rodziny,
społeczności,
 umie rozpoznać i zachować
się w sytuacjach trudnych.

i dobre, relacjonuje fakty
zgodnie ze stanem
istniejącym, bez względu na
ich następstwa i skutki,

ABSOLWENT PIERWSZEGO ETAPU EDUKACJI
jest wrażliwy:
 szanuje ludzi bez względu na

ich odmienność,
 szanuje przyrodę i rozumie
potrzebę ochrony
środowiska,
 ma poczucie własnej
wartości i godności,

jest odpowiedzialny
i obowiązkowy:
 troszczy się o zdrowie

i bezpieczeństwo własne oraz
innych,
 na miarę swoich możliwości
przygotowuje się do zajęć,
 dba o wygląd zewnętrzny,
czystość i higienę osobistą,
 przestrzega przyjętych
umów i zasad
obowiązujących
w środowisku.

ABSOLWENT PIERWSZEGO ETAPU EDUKACJI
jest przygotowany do
następnego etapu kształcenia:

ceni wartości rodziny i jest
przygotowany do uczestnictwa
w kulturze narodowej i europejskiej:

 jest przygotowany do

 rozumie znaczenie rodziny

podjęcia dalszego wysiłku
intelektualnego,
 rozwija swoje
zainteresowania,
 potrafi dokonać
samokontroli i samooceny
własnych poczynań,

i ma poczucie przynależności
do niej,
 przestrzega tradycji i świąt
państwowych,
 szanuje symbole narodowe
i religijne,
 potrafi właściwie zachować
się podczas uroczystości
szkolnych i państwowych.

ABSOLWENT SZKOŁY
jest kulturalny:
 zna podstawowe zasady

kulturalnego zachowania
obowiązujące w życiu
codziennym i stosuje je,
 nie używa słów obelżywych
i wulgarnych,
 potrafi właściwie zachować
się w różnych sytuacjach
pozaszkolnych
i pozadomowych (np.
wycieczki, kino, teatr).

ABSOLWENT SZKOŁY
jest uczciwy:

jest aktywny:

 docenia znaczenie szczerości

 chętnie włącza się w życie

i prawdomówności, umie
przyznać się do zachowania
nieuczciwego i gotów jest
ponieść konsekwencje,
 rozumie, że nie wolno
zaspokajać własnych potrzeb
kosztem cudzych praw
i interesów,

klasy i szkoły,
 podejmuje próby rozmaitych
ekspresji artystycznych,
 przyjmuje na siebie różne
role społeczne.

ABSOLWENT SZKOŁY
jest odpowiedzialny
i obowiązkowy:

jest wrażliwy:
 okazuje pomoc i życzliwość

swoim rówieśnikom,
 szanuje siebie i innych ludzi,
także odmiennych pod różnymi
względami
(np. niepełnosprawnych)
i stara się ich nie urazić swoim
zachowaniem,
 reaguje na potrzeby i krzywdę
innych,
 troszczy się o środowisko
naturalne, dostrzega piękno
otaczającej go przyrody,

 pracuje nad własnym rozwojem,







wykazuje motywację do uczenia
się i wysiłku intelektualnego,
zna swoje prawa i obowiązki
wynikające z roli ucznia w szkole
i dziecka w rodzinie,
systematycznie przygotowuje się
do lekcji,
ponosi konsekwencje swoich
słów i czynów,
dba o bezpieczeństwo własne
i innych, postępuje zgodnie
z zasadami higieny i dbałości
o zdrowie.

ABSOLWENT SZKOŁY
jest przygotowany do następnego
etapu kształcenia:
 akceptuje siebie, ma świadomość









swoich mocnych i słabych stron,
umie samodzielnie się uczyć,
stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,
umie korzystać ze źródeł informacji,
umie pracować w zespole,
posługuje się nowoczesnymi
technologiami komunikacyjnymi,
potrafi zaprezentować i obronić własne
zdanie,
umiejętnie komunikuje się
z innymi ludźmi,

ceni wartości rodziny i jest
przygotowany do uczestnictwa
w kulturze narodowej i europejskiej:
 dostrzega potrzeby i prawa rodziny,









docenia jej wartość, identyfikuje się ze
swoją rodziną i jej tradycjami,
zna, szanuje i respektuje historię,
kulturę i tradycję narodową, dba
o poprawność języka ojczystego,
jest wyposażony w najwyższe wartości
religijne, etyczno – moralne
i patriotyczne,
szanuje odmienność poglądów, ras,
religii, jest tolerancyjny wobec osób
innej narodowości, tradycji kulturowej,
potrafi posługiwać się językiem
niemieckim w prostych sytuacjach
codziennych.

