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1. WYMAGANIE 

Wymaganie 3 – Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Na stalowych skrzydłach. Program Wychowania Patriotycznego – działania szkoły w związku       
z Patronem – Polskimi Lotnikami, wpływające na realizację podstawy programowej 

2. Program wychowania i nauczania integracyjnego - działania szkoły w związku z utworzeniem     
w szkole i funkcjonowaniem klas integracyjnych, wpływające na realizację podstawy 
programowej 

Projekty wspomagające: Dni Integracji, Dni Patrona Szkoły, Ikarki, Cała szkoła czyta …, Gala Nasi Najlepsi 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

Ad.1) Cele i założenia programu: 
- budowanie wspólnoty i szacunku dla przeszłych pokoleń poprzez aktywne poszukiwanie śladów przeszłości, 
- pogłębianie wiedzy o polskich lotnikach, a przez to kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości 
patriotycznej wśród dzieci, 
- integrowanie społeczności szkolnej we wspólnych działaniach  
- gromadzenie autorskich prac literackich i plastycznych naszych uczniów o tematyce historycznej, 
- uczenie aktywnego słuchania w ramach projektu „Cała Szkoła czyta …”, 
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez lekturę książek o tematyce historycznej,                      
m.in. „Dywizjonu 303” Arkadego Fiedlera, „Pilot i ja” Adama Bahdaja i innych, 
- kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczestników programu i w ich otoczeniu, 
- kształcenie umiejętności kluczowych, 
- rozwijanie zainteresowań uczniów, 
- tworzenie ceremoniału szkoły, 
- rozwijanie umiejętności językowych oraz wpajanie szacunku i dbałości o język ojczysty. 

Ad.2) Celem nauczania integracyjnego jest: 
- wspólne wychowywanie i nauczanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych o różnych potencjalnie 

możliwościach rozwojowych, 
- likwidowanie barier pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi a ich sprawnymi rówieśnikami, 
- przyzwyczajenie społeczności szkolnej i lokalnej do obecności w ich otoczeniu osób niepełnosprawnych, 
- nauka społecznego kontaktu, wzajemnej pomocy, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, 
- wykształcenie u dzieci zdrowych postawy tolerancji, akceptacji odmienności w stosunku do innych ludzi, 
- maksymalne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych, zarówno w sferze procesów 

poznawczych, intelektualnych, psychomotorycznych, jak i emocjonalno-społecznych, 
- realizacja pełnego programu szkoły podstawowej przez dzieci zdrowe, 
- rozwijanie zdolności, zamiłowań, talentów, 
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- kształtowanie poczucia własnej wartości, 
- rozbudzanie motywacji do poszerzania wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności, 
- harmonijne rozwijanie wrodzonych predyspozycji we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej, 

intelektualnej i moralnej. 

Założenia programu: 
- nauczanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w jednej klasie, 
- pełna indywidualizacja form i metod nauczania, 
- odejście od form nauczania frontalnego na rzecz form percepcyjno-innowacyjnych, 
- większa oferta pomocy dydaktycznych, 
- modyfikacja programu nauczania pod kątem specyficznych potrzeb dzieci niepełnosprawnych, 
- realizowanie przez dzieci zdrowe obowiązującego programu nauczania, 
- rozszerzanie treści nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych, 

- czynne uczestnictwo rodziców w życiu klasy i szkoły. 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Ad.1) Wraz z nadaniem szkole imienia Polskich Lotników podjęliśmy wiele działań wokół Patrona Szkoły. Jednym z 

nich było opracowanie Programu Wychowanie Patriotycznego „Na stalowych skrzydłach”.   W ramach tego projektu 
uczniowie biorą udział w szeregu działań, którym co roku przyświeca inne motto, np. „Przez trudy do gwiazd”, 
„Ojczyzna to Polska w nas…”, „Lotnik, skrzydlaty władca świata bez granic” i inne. W ramach realizacji programu cała 
społeczność szkolna podejmuje szereg działań i projektów, kształcących umiejętności kluczowe, określone w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego: czytanie i pisanie - Konkurs ortograficzny o tematyce patriotycznej, 
projekt „Cała szkoła czyta”, program „Pisanie może być łatwe”, projekt „Prezentacje Multimedialne” w języku 
polskim i angielskim, przygotowywanie plakatów oraz zbieranie i opracowywanie informacji na temat polskiego 
lotnictwa w języku angielskim, projekt „Albumy o Patronie”, projekt „Gazetki literackie”, projekt „Warsztaty 
literackie”, konkurs plastyczny o tematyce lotniczej, Konkurs Pieśni Patriotycznej, warsztaty poetyckie i 
dziennikarskie oraz szereg innych działań, które podejmują nauczyciele wszystkich przedmiotów, np.: zawody 
sportowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”, mini projekt „Samolot w liczbach”, kształcący umiejętność 
wykorzystania wiedzy w praktyce oraz korzystania z informacji, wycieczka do Bazy Lotniczej w Mińsku Mazowieckim, 
cykliczne wycieczki do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i do Muzeum Sił Powietrznych w 
Dęblinie, dzięki czemu można pogłębiać wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie przyrody, głównie zjawisk 
fizycznych (badanie właściwości powietrza, innych gazów, zjawiska meteorologiczne, obserwacje pogody, itp.), czyli 
rozwijać kompetencję rozumowania. 
 Szkoła nawiązała współpracę z Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie oraz z Wyższą Szkołą Oficerską Sił 
Powietrznych. Dzięki temu możliwe stały się bezpośrednie kontakty uczniów i rodziców z kandydatami na pilotów 
(licealistami oraz podchorążymi), a także z pilotami czynnymi i emerytowanymi, a także z weteranami II wojny 
światowej. Kształcimy poprzez to nie tylko zainteresowania uczniów i rozwijamy umiejętności kluczowe, ale też 
postawy naszych wychowanków: patriotyzm, przywiązanie do Ojczyzny, zdrowy styl życia. Wskazujemy możliwe 
kierunki dalszego kształcenia i motywujemy do wytężonej pracy w celu pokonywania przeszkód.  
Program wspomaga realizację podstawy programowej z każdego przedmiotu i integruje działania wszystkich 
uczniów i nauczycieli. Całość działań jest podsumowana coroczną uroczystą akademią (scenariusz opracowany w 
oparciu o twórczość literacką dzieci) o charakterze patriotycznym, z udziałem gości – polskich lotników. Program Na 
stalowych skrzydłach realizowany jest w szkole od czterech lat w sposób systemowy przez całą społeczność naszej 
placówki. 

Ad.2)  
       W odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego, szkoła podjęła decyzję o utworzeniu w roku szkolnym 
2002/2003 oddziału integracyjnego. Opracowany został Program wychowania i nauczania integracyjnego. Pomysł 
integrowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych cieszy się ogromną popularnością i oddziały te tworzone są 
niemal każdego roku. W szkole zlikwidowano bariery architektoniczne, nauczyciele podjęli różnorodne formy 
doskonalenia zawodowego, zdobywając dodatkowe kwalifikacje, umożliwiające pracę z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowane zostały indywidualne 
programy pracy oraz programy rozwijające i doskonalące umiejętności uczniów oraz ich predyspozycje. Od kilku lat 
corocznie organizujemy Dni Integracji, którym co roku przyświeca inna myśl przewodnia (np. „Każdy ma swoje 
Kilimandżaro”, „Radość jest w nas”, „Najlepiej widzi się tylko sercem”), będąca inspiracją podejmowanych działań. 
Stanowią one podsumowanie rocznych działań społeczności szkolnej w zakresie integracji. W ramach realizacji 
programu organizujemy różnorodne konkursy literackie, plastyczne, przedstawienia teatralne i zawody sportowe. 
Podjęliśmy współpracę z wieloma instytucjami i towarzystwami, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 
(Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Polskie Towarzystwo Niewidomych, Fundacja Podaj łapę). Dzięki temu oferujemy 
naszym wszystkim uczniom ciekawe zajęcia, np. dogoterapia, wielozmysłowe poznawanie świata, Świat widziany 
oczami niewidomych i wiele innych. Corocznie wybieramy Przyjaciela Integracji wśród uczniów, rodziców, 
nauczycieli, przyjaciół szkoły. Program wychowania i nauczania integracyjnego realizowany jest w szkole od 12 lat 
nie tylko przez uczniów klas integracyjnych, ale też ogólnodostępnych. Korzyści odnoszą zarówno dzieci chore, jak i 
zdrowe. 

 



 

5. EFEKTY 

Ad.1)  
       Poprawa umiejętności pisania poprawnego pod względem ortograficznym - poprawa ocen, zakwalifikowanie się 
uczniów do okręgowego etapu kuratoryjnego konkursu ortograficznego, laureaci w Szkolnym Konkursie 
Ortograficznym, sukcesy uczniów w Powiatowym Konkursie Ortograficznym. 
Rozbudzenie twórczości literackiej: laureaci konkursów literackich na szczeblu ogólnopolskim, powiatowym, 
współpraca z krakowskim kwartalnikiem literacko-artystycznym „Matafora”- debiuty literackie. Cykliczne 
wydawanie szkolnej gazetki literackiej „Echo 6 Poetyckie Inspiracje”. 
Podniesienie poziomu czytelnictwa, jako efekt m. in. udziału w projekcie „Cała szkoła czyta”.  
Wzrost stopnia opanowania umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz pisania na sprawdzianie szóstoklasisty.  
       Wzrost stopnia opanowania umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną (konkursy i 
projekty w technologii informacyjno-komunikacyjnej, korespondencja e-mailowa, wyszukiwanie wiadomości). 
Przygotowanie uczniów do III etapu kształcenia - praca metodą projektów i mini projektów, prezentacje 
mulimedialne, prezentacja utworów własnych, współtworzenie akademii podsumowującej. 
Wsparcie realizacji podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów oraz kształcenie uczniów w zakresie 
wychowania patriotycznego. 
Sukcesem działań okazało się odznaczenie sztandaru szkoły oraz wyróżnionych nauczycieli Złotym Medalem Za 
Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także poprawa wyników uczniów na sprawdzianie na 
zakończenie klasy szóstej we wszystkich kategoriach umiejętności kluczowych. 

Ad.2) 
        Dzięki realizacji programu dzieci niepełnosprawne uczą się ze swymi zdrowymi kolegami, co korzystnie wpływa 
na ich rozwój, a co za tym idzie – na realizację przez nie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Mogą 
funkcjonować w świecie ludzi zdrowych i tak się czuć. Przede wszystkim osiągają sukcesy edukacyjne na miarę 
swoich możliwości. Uczniowie zdrowi kształcą swoje postawy tolerancji, empatii, naturalnej pomocy innym, 
otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Nastąpiła poprawa zachowania uczniów, obserwowana w codziennych 
działaniach oraz w sytuacjach szczególnych. Dzięki integracji kształcimy u uczniów postawy warunkujące sprawne i 
odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Następuje respektowanie trójpodmiotowości 
oddziaływań wychowawczych i kształcących szkoły: uczeń-szkoła-dom rodzinny. Rozwinęły się predyspozycje i 
zdolności poznawcze dzieci, poszanowanie godności każdego człowieka. Uczniowie mają zapewnione przyjazne, 
bezpieczne i zdrowe warunki do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności 
oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. Poza faktem, że działania, związane z realizacją Programu 
Nauczania i Wychowania w Integracji wspomagają realizację podatny programowej, wpływają znacząco na życzliwą i 
przyjazną atmosferę w szkole, integrację całej społeczności szkolnej oraz kształcenie wartości uniwersalnych oraz 
postaw społecznie akceptowanych.  
Dzięki realizacji w szkole Programu Nauczania i Wychowania w Integracji wszyscy uczniowie nie tylko w pełni 
realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, ale też kształcą postawy otwartości na potrzeby drugiego 
człowieka, co w dzisiejszym świecie stanowi ogromną wartość. 

6. RADY I PRZESTROGI 
    Zarówno jedno, jak i drugie przedsięwzięcie ma charakter powszechny. Są to wieloletnie, systematyczne działania 
całej społeczności szkolnej. To doskonała okazja do pobudzania aktywności uczniów i włączania rodziców w życie 
szkoły oraz promowania szkoły w środowisku lokalnym. Najważniejsze jednak jest to, że programy pozwalają na 
pełną realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego przez wszystkich uczniów. Dzięki działaniom w ramach 
programów może nastąpić spójność oddziaływań nauczycieli-uczniów-rodziców oraz wsparcie dyrektora szkoły w 
tych działaniach. 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 
Strona internetowa szkoły, media lokalne, gazetka szkolna „Echo 6”, kwartalnik literacko-artystyczny „Matafora”, 
publikacje MDK w Puławach, kronika szkolna, wystawy fotograficzne na terenie szkoły. 

 

 


