
Program wychowawczy Starter

Wrzesień, cnota: porządek

Zadania:

● W czasie lekcji zachowuję ciszę

● Starannie wypełniam obowiązki dyżurnego

● Odrabiam samodzielnie pracę domową

● Na ławce zawsze mam porządek

Październik, cnota: pracowitość

Zadania:

● Przychodzę punktualnie na lekcje i inne zajęcia

● Pomagam tym, którzy wymagają wsparcia.

● Odrabiam samodzielnie pracę domową.

● Na lekcji wykonuję pracę zadaną przez nauczyciela najlepiej jak potrafię.

Listopad, cnota: męstwo

Zadania:

● Podejmuję trudne wyzwania, nie poddaje się.

● Kiedy przegram, nie złoszczę się i gratuluję zwycięzcy.

● Gdy przytrafi mi się wypadek czy skaleczenie, staram się nie robić z tego wielkiej

sprawy.

● Gdy jest mi trudno, próbuje rozmawiać zamiast narzekać.

● W czasie posiłku staram się nie grymasić

Grudzień, cnota: wytrwałość

● Staram się skończyć zadanie, nawet jeśli sprawia mi trudności

● Nie odkładam ważnych zadań na później.

● Potrafię czekać na przyjemne wydarzenia.

● Staram się dzielić czas na obowiązki i odpoczynek.

● Dbam o to, żeby wykonywać zadania starannie i do końca.

● Staram się nie ulegać zniechęceniu i zmęczeniu.



Styczeń, cnota: przyjaźń

Zadania:

● Pożyczam przybory, gdy ktoś czegoś zapomniał.

● Gdy się z kimś pokłócę, rozmawiam i dążę do zgody.

● Na lekcjach dbam o to, by każdy czuł się dobrze.

● Gdy komuś jest przykro, staram się mu pomóc.

● Kiedy ktos do mnie mowi, umiem wysłuchać.

● Dbam o to, by wszystkim miło się ze mną jadło.

Luty, cnota: hojność

Zadania:

● Umiem się cieszyć z tego, że innym coś się udało

● Potrafię ustąpić nawet gdy wiem, że przez to coś stracę.

● Gdy coś daję, nie oczekuję niczego w zamian.

● Poświęcam swój czas na pomoc innym.

● Dzielę się Śniadaniem, jeżeli widzę, że ktoś jest głodny.

● Pomaganie innym sprawia mi radość.

Marzec, cnota: odpowiedzialność

Zadania:

● Dotrzymuję słowa

● Podejmuje się zadań, które dam radę wykonać

● Umiem prosić O pomoc

● Pracuję najlepiej jak potrafię

● Przyznaję się do błędu

Kwiecień, cnota: posłuszeństwo

Zadania:

● Współpracuję z innymi



● Przestrzegam zasad szkolnych

● Słucham poleceń nauczyciela

● Wypełniam obowiązki najlepiej jak potrafię

Maj, cnota: szczerość

Zadania:

● Zawsze mówię prawdę

● Przyznaję się do winy

● Rozmawiam o swoich trudnościach

● Znam swoje mocne i słabe strony

● Staję w obronie słabszych

Czerwiec, cnota: radość

Zadania:

● Uśmiecham się do innych

● Cieszę się z drobnych rzeczy

● Staram się nie ulegać złym nastrojom

● Nie zrażam się porażkami

● Dziękuję za to co mam


