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 Program zawiera wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące 

realizacji kierunków oświatowych państwa  w roku szkolnym 2016/2017. 

Program uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

OPIS FUNKCJONOWANIA SZKOŁY. 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głojscach zostało utworzone 1 września 2011r. 

Mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Głojscach. Do gimnazjum uczęszczają 

uczniowie z Głojsc /jedna uczennica dojeżdża z Łysej Góry/.  

 

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO.  

 Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące 

dokumenty: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1. 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.) art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40 oraz 54 ust. 2 pkt 1 lit a).  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674  

z późn. zm.) art. 6 oraz 64 ust. 2 pkt 3. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 07 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania  

w szkołach publicznych. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

 Statut Szkoły.  

 Deklaracja Praw Dziecka. 

 Konwencja  Praw Dziecka. 

 

Uwzględniono również kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. 

Decyzją p. minister podstawowymi kierunkami polityki oświatowej będą: 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 
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Głównymi założeniami programu są działania na rzecz uczniów o specjalnych 

wymaganiach edukacyjnych, kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom 

agresywnym, upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji informatycznych 

dzieci i młodzieży oraz edukacja niezbędna do wyrabiania właściwych postaw etycznych i 

wychowywanie do wartości.  

Program adresowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 Program wychowawczy szkoły jest dokumentem pozwalającym scalać 

oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy 

wychowawczej skierowane do dyrekcji szkoły, wychowawców klas, nauczycieli 

przedmiotów, pedagoga szkolnego, specjalistów, Samorządu Uczniowskiego, oraz organizacji 

i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem 

ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie 

na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów 

szkoły. 

III.PRIORYTETY SZKOŁY  

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć lekcyjnych pozalekcyjnych , 

dyskotek , wycieczek i w czasie ferii zimowych. 

2. Respektowanie indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów. 

3. Udzielenie pomocy uczniom mającym trudności dydaktyczno-wychowawcze. 

4. Efektywna współpraca z rodzicami. 

5. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły. 

6. Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces. 

7. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym 

środowisku. 

 

 

 

IV.OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 

1. Kształtowanie dobrych relacji między nauczycielami i rodzicami uczniów; 

2. Dobra współpraca uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły  

z pedagogiem szkolnym w realizacji zadań wychowawczych. 

3. Budowanie pozytywnych relacji między uczniami; 
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4. Wpajanie uczniom właściwych zasad zachowania się, a także poprawnego 

kulturalnego korzystania ze słowa; 

5. Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, budzenie świadomości 

regionalnej przy jednoczesnym identyfikowaniu się z kulturą europejską oraz 

szacunku dla symboli narodowych i religijnych; 

6. Aktywne uczestniczenie uczniów w życiu szkoły między innymi w organizacjach 

szkolnych (Samorząd Uczniowski, LOP, PCK, SKT, SKC); 

7. Wdrażanie uczniów do przestrzegania Statutu Szkoły oraz regulaminów szkolnych; 

8. Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych; 

9. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości. 

10. Współpraca ze stowarzyszeniem „ Wspólna Szkoła” i klubem uczniowskim „Beskid”; 

11. Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej; 

12. Ochrona przed negatywnym wpływem środków komunikacji informacyjnej. 

13. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

14. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Kształtowanie postaw. 

15. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

 

V. SZCZEGÓŁOWE CELE WSPÓLNE DLA CAŁEJ SZKOŁY 

1. Stwarzanie warunków dla prawidłowego rozwoju ucznia  

 Szkoła monitoruje i diagnozuje potrzeby uczniów poprzez: 

 zebranie i dokumentowanie informacji o uczniach przez wychowawców na początku 

cyklu edukacyjnego: w klasie I gimnazjum, 

 bieżącą obserwację uczniów w różnych sytuacjach szkolnych, 

 współpracę z pedagogiem oraz instytucjami wspomagającymi szkołę.  

Szkoła umożliwia uczniom z trudnościami edukacyjnymi wyrównywanie braków, 

likwidację lub minimalizację zaburzeń poprzez: 

  zdiagnozowanie przez wychowawców, we współpracy z pedagogiem oraz  

z rodzicami, na początku etapu edukacyjnego uczniów z deficytami rozwojowymi. 
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 organizowanie: 

 zajęć wyrównawczych w gimnazjum, 

 tematycznych  spotkań dla rodziców.  

2. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie więzi z krajem 

regionem i krajem ojczystym poprzez: 

 realizację projektów i uroczystości patriotycznych i rocznicowych, 

 realizację harmonogramu wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych.  

3. Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i otwartości na drugiego człowieka  

i wychowywanie ku wartościom poprzez: 

 wychowywanie w oparciu o autorytety moralne. 

  uczenie okazywania szacunku wszystkim ludziom. 

 udział uczniów w organizacjach szkolnych LOP, PCK, SKC, SKT.  

4.  Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego 

myślenia i sprawnego działania, umożliwienie wszechstronnego rozwijania 

zainteresowań uczniów poprzez: 

 indywidualizację pracy z uczniem, 

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych i uzupełnianie oferty zajęć zgodnie  

z potrzebami uczniów, 

 udział uczniów w konkursach,  

 pracę z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, 

 rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów, 

 wykorzystanie na lekcjach technologii informatycznej. 

 

VI. OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  

1. Relacja uczeń, nauczyciel - rodzic  

2. Wzajemne relacje uczniów w klasie i w szkole. 

3. Kultura osobista i kultura języka uczniów. 

4. Patriotyzm i tolerancja. 

5. Prawa i obowiązki w życiu szkolnym. 

6. Zdrowie i ekologia. 

7. Pomoc i doradztwo adekwatne do potrzeb i sytuacji problemowych uczniów. 
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8. Bezpieczeństwo uczniów i higiena pracy. 

9. Doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum. 

 

1. RELACJE  NAUCZYCIEL - RODZIC. 

Cel: Kształtowanie dobrych relacji między nauczycielami i rodzicami uczniów. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Współpraca  

z rodzicami  

w zakresie 

informowania ich  

o wynikach  

w nauce dzieci. 

 wywiadówki 

 spotkania grupowe 

 rozmowy telefoniczne 

 wezwania listowne 

Na 

bieżąco 

cały rok 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy. 

 

3. Budowanie poczucia 

wspólnoty rodziców  

i szkoły. 

Promowanie szkoły 

w środowisku 

lokalnym. 

 systematyczne kontakty  

z Radą Rodziców, 

 dyskusje, wspólne rozmowy 

 pomoc rodziców           

w organizowaniu imprez 

szkolnych  

i środowiskowych. 

Na 

bieżąco 

cały rok 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

szkolny. 

4. Wspieranie rodziców  

w wychowaniu dzieci 

i pomoc  

w rozwiązywaniu 

problemów. 

 spotkania indywidualne  

i grupowe z Dyrektorem  

i wychowawcami klas 

 spotkania indywidualne  

i grupowe z pedagogiem 

szkolnym. 

Cały rok  Dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

szkolny 

 

2. UCZEŃ, RODZIC, NAUCZYCIEL, PRACOWNIK SZKOŁY I PEDAGOG 

SZKOLNY. 

Cel: Dobra współpraca uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły z pedagogiem 

szkolnym w realizacji zadań wychowawczych. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Rozpoznawanie  

i diagnozowanie 

środowiska 

wychowawczego  

i sytuacji socjalno – 

bytowej uczniów 

przy współpracy  

z wychowawcami 

klas. 

 przeglądanie dokumentacji 

szkolnej 

 rozmowy z wychowawcami 

klas, nauczycielami, 

rodzicami, uczniami 

 

Wrzesień 

październi

k 

pedagog szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

2. Wspomaganie 

rodziców  

w procesie 

wychowania dzieci. 

 spotkania indywidualne  

z rodzicami 

 porady dla rodziców  

w zakresie rozwiązywania 

trudności wychowawczych         

Cały rok pedagog szkolny 
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w rodzinach i życiu szkolnym 

 pomoc w organizowaniu 

pomocy specjalistycznej 

 udział w wywiadówkach 

3. Wdrażanie uczniów 

do 

odpowiedzialności 

za własną naukę 

oraz poprawa 

frekwencji uczniów 

na zajęciach 

szkolnych. 

 zajęcia integracyjne 

w klasach 

 rozmowy indywidualne  

z uczniami 

 zajęcia kształtujące 

odpowiednie postawy wobec 

nauki i szkoły 

 rozpoznawanie przyczyn 

słabej frekwencji w szkole 

 rozmowy  z wychowawcami  

i nauczycielami 

 spotkania indywidualne  

i grupowe z rodzicami 

Cały rok pedagog szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

4. Współpraca 

pedagoga z dyrekcją 

szkoły, 

wychowawcami 

klas, nauczycielami, 

Samorządem 

Uczniowskim. 

 systematyczne konsultacje  

w sprawach wychowawczych 

 udział młodzieży  

w działaniach 

profilaktycznych 

 respektowanie orzeczeń  

i opinii PPP 

Cały rok Dyrektor, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

5. Dokonywanie 

okresowej oceny 

sytuacji 

wychowawczej  

w szkole. 

 przygotowywanie 

sprawozdań semestralnych 

dotyczących sytuacji 

wychowawczej w szkole  

i przedstawianie ich Radzie 

Pedagogicznej 

Na koniec 

każdego 

semestru 

pedagog szkolny, 

zespół 

wychowawczy 

6. Rozpoznawanie 

warunków życia, 

nauki, spędzania 

wolnego czasu 

uczniów, 

zauważanie  

i pomoc uczniom 

sprawiającym 

problemy. 

 analiza dokumentacji szkolnej 

 konsultacje  

z wychowawcami, 

nauczycielami, dyrekcją 

 rozmowy z rodzicami, 

 spotkania indywidualne  

z uczniami 

 kontaktowanie się z PPP, 

Policją,  

Cały rok pedagog szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

7. Rozwijanie 

umiejętności 

społecznych 

uczniów. 

 prowadzenie warsztatów 

 zajęcia grupowe ćwiczące 

umiejętności: 

 integracja  

i współdziałanie  

w grupie 

 komunikacja 

interpersonalna 

 asertywność 

 radzenie sobie ze stresem 

 empatia 

Cały rok pedagog szkolny 
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 podejmowanie decyzji 

 kształtowanie 

odpowiedzialności 

 profilaktyka uzależnień 

 i zapobieganie 

patologiom 

8. Udzielanie wsparcia 

i pomocy 

wychowawcom 

pracującym  

z uczniami  

z zachowaniami 

problemowymi. 

 rozmowy z nauczycielami  

i wychowawcami 

pracującymi z dziećmi 

dyslektycznymi, przewlekle 

chorymi, sprawiające 

trudności wychowawcze 

Cały rok  

w miarę 

potrzeb 

pedagog szkolny 

9. Wspieranie uczniów 

mających trudności 

w nauce. 

 zapoznanie uczniów  

      z praktycznymi technikami 

efektywnego uczenia się 

 rozmowy indywidualne  

i grupowe z uczniami 

 informowanie nauczycieli  

o opiniach i orzeczeniach 

wydanych przez PPP 

Cały rok  

 

pedagog szkolny 

wychowawcy 

10. Udzielanie uczniom 

pomocy  

w eliminowaniu 

napięć 

emocjonalnych 

wynikających  

z problemów 

rozwojowych, 

niepowodzeń 

szkolnych, 

trudności  

w kontaktach  

z rówieśnikami  

i rodzicami 

 poradnictwo indywidualne 

dla młodzieży i rodziców 

 zajęcia grupowe rozwijające 

umiejętności społeczne 

uczniów 

 wzmacnianie poczucia 

własnej wartości  

i odpowiedzialności 

Cały rok  

 

pedagog szkolny 

11. Wspieranie uczniów 

w rozwiązywaniu 

problemów 

wynikających  

z trudnej sytuacji 

rodzinnej. 

 indywidualne spotkania  

z uczniami, nauczycielami, 

rodzicami 

 zapewnienie  

w tygodniowym rozkładzie 

zajęć możliwości 

kontaktowania się uczniów 

i rodziców z pedagogiem 

szkolnym 

 mediacje, wspólne rozmowy 

Cały rok  

 

Dyrektor, 

pedagog szkolny,  

12. Przeciwdziałanie 

uzależnieniom  

i szeroko 

rozumianym 

trudnościom 

wychowawczym 

 rozmowy indywidualne  

z uczniami i rodzicami 

 systematyczne spotkania 

z uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze 

Cały rok  

 

Dyrektor, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 
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 przeprowadzanie zajęć  

z zakresu profilaktyki 

 przygotowywanie gazetek  

o tematyce profilaktycznej 

13. Przygotowywanie 

uczniów do 

dojrzałego wyboru 

swojego zawodu 

 zajęcia dla uczniów 

dotyczące tematyki pracy  

i zawodu 

 gromadzenie  

i udostępnianie uczniom 

materiałów informacyjnych 

 przygotowywanie szkolnych 

gazetek tematycznych 

Cały rok  

 

pedagog szkolny, 

Zespół do spraw 

Doradztwa 

Zawodowego, 

wychowawcy 

14. Promowanie mody 

na czytelnictwo 

 

 organizacja lekcji 

bibliotecznych, 

 promowanie podczas lekcji 

lektury szczególnie 

wartościowej, 

 organizacja konkursów 

czytelniczych. 

 

Cały rok Nauczyciel 

polonista, 

bibliotekarz, 

wychowawcy. 

 

 

3. WZAJEMNE RELACJE UCZNIÓW W KLASIE I SZKOLE. 

Cel: Budowanie pozytywnych relacji między uczniami. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Budowanie 

właściwej 

atmosfery w klasie 

 zajęcia integracyjne    

      w klasach pierwszych 

 wycieczki i imprezy klasowe  

i szkolne 

 zajęcia psychoedukacyjne 

 pogadanki z wychowawcami         

i pozostałymi nauczycielami  

Cały rok  

 

pedagog 

szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

2. Kształtowanie 

poczucia wspólnoty 

szkolnej i klasowej. 

 organizowanie wycieczek 

i imprez szkolnych 

 przygotowywanie akademii, 

gazetek tematycznych 

 wspólne uczestniczenie 

młodzieży w akcjach poza 

szkoła, sprzątanie świata 

 przygotowywanie i udział  

w konkursach, olimpiadach  

i zawodach sportowych 

Cały rok  

 

Dyrektor, 

pedagog 

szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego i inni 

nauczyciele. 

 

4. KULTURA OSOBISTA I KULTURA JĘZYKA UCZNIÓW. 

Cel: Wpajanie uczniom właściwych zasad zachowania się, ubioru oraz poprawnego  

i kulturalnego korzystania ze słowa. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 
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1. Uwrażliwianie 

uczniów na 

potrzebę 

kulturalnego 

zachowania się  

w szkole i poza nią. 

 rozmowy i dyskusje klasowe 

 zajęcia z pedagogiem 

Cały rok  

 

wychowawcy, 

pedagog 

szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

2. Kształtowanie 

postaw 

szczególnego 

szacunku dla kobiet 

i osób starszych. 

 lekcje wychowawcze 

 lekcje katechezy 

 imprezy okolicznościowe 

Cały rok  

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

katecheci 

3. Czuwanie nad 

poprawnością  

i „czystością” 

języka polskiego. 

 rozmowy i dyskusje klasowe 

 zajęcia z pedagogiem 

 koła zainteresowań 

 kontakt z kulturą  

      i sztuką 

 przestrzeganie zasad 

poprawnego zachowania się, 

zawartych w Statucie Szkoły 

Cały rok  

 

wychowawcy, 

pedagog 

szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

4. Kształtowanie 

poczucia i zmysłu 

estetycznego – 

dbanie o ubiór  

i wygląd. 

 rozmowy i dyskusje klasowe 

 zajęcia z pedagogiem 

 koła zainteresowań 

 zajęcia przedmiotowe 

 kontakt z kulturą  

      i sztuką 

Cały rok  

 

wychowawcy, 

pedagog 

szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

5. PATRIOTYZM I TOLERANCJA. 

Cel: Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz szacunku dla symboli 

narodowych i religijnych, a także dla dorobku kulturowego Europy. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Kształtowanie 

szacunku dla 

symboli 

narodowych. 

 rozpoczynanie ważnych 

uroczystości szkolnych 

hymnem narodowym 

 akademie, przedstawienia, 

konkursy 

 zajęcia z wychowawcą, 

 oflagowanie budynku  

i obejścia szkoły 

Święta 

narodowe, 

uroczystości 

związane  z 

określony-mi 

świętami 

organizator 

imprezy, 

wychowawcy, 

opiekun SU, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

2. Kształtowanie 

postaw opartych na 

chrześcijańskich 

korzeniach Europy. 

 audycje tematyczne  

„Dzień Papieski”,       

święta religijne 

 godziny wychowawcze 

 gazetki okolicznościowe 

 Rekolekcje 

 inscenizacje 

Cały rok, 

odpowiednio 

do okoliczno-

ści 

Wychowawcy, 

ksiądz, zespół 

humanistyczny 

3. Wychowanie  

w duchu tolerancji 

religijnej i 

 godziny wychowawcze 

 lekcje religii, historii, 

Cały rok i 

odpowiednio 

do potrzeb 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

katecheci, 
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otwartości na inne 

wyznania oraz 

związane z nimi 

kultury 

wyznaniowe. 

wiedzy o społeczeństwie, 

języka polskiego i języków 

obcych 

nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznyc

h 

4. Szerzenie 

informacji na temat 

dorobku 

kulturowego  

i naukowego 

cywilizacji 

europejskiej. 

 imprezy okolicznościowe 

poświęcone Unii 

Europejskiej 

 konkursy 

 gazetki tematyczne 

Odpowiednio 

do potrzeb 

zespół 

humanistyczny, 

nauczyciel 

wiedzy  

o 

społeczeństwie 

 

6. UCZEŃ – OBYWATEL. 

Cel: Aktywne uczestniczenie uczniów w życiu szkoły i środowiska lokalnego. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Przygotowywanie 

do uczestnictwa  

w życiu 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

poprzez 

zaangażowanie 

uczniów w życie 

szkoły 

 praca w Samorządzie 

Klasowym 

 praca w Samorządzie 

Uczniowskim, 

 reprezentowanie szkoły na 

konkursach, zawodach 

pozaszkolnych 

 dbanie o wyposażenie 

pracowni i obejścia szkoły 

 akcje obywatelskie 

„Sprzątanie Świata” 

Cały rok  

 

opiekunowie SU, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 

2. Tworzenie dobrych 

zwyczajów i 

obyczajów 

szkolnych 

 zorganizowanie imprez 

szkolnych, wigilie klasowe 

 praca nad stroną 

internetową 

Zgodnie z 

kalendarze

m szkolnym 

oraz 

potrzebami  

Dyrektor, 

nauczyciele 

informatyki, 

opiekun SU, 

wychowawcy 

3. Ukazywanie 

wartości „ Małej 

Ojczyzny” 

 udział w ważnych 

uroczystościach  

o charakterze lokalnym, 

Dzień Patrona, 

 wycieczki krajoznawcze 

 wyjścia do Muzeum  

      i na wystawy 

 udział w zawodach 

sportowych o zasięgu 

regionalnym 

Cały rok. 

Zgodnie z 

harmono- 

gramem. 

Dyrektor, 

nauczyciel 

historii, 

nauczyciele 

plastyki, sztuki, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

7. ROZWÓJ OSOBOWOŚCI. 

Cel: Rozwój: intelektualny, emocjonalny, moralny i duchowy uczniów. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Uświadomienie  rozmowy na lekcjach Cały rok wychowawcy, 
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potrzeb poznania 

siebie. 

wychowawczych i innych 

 dyskusje na lekcjach 

wychowania do życia  

w rodzinie, religii 

nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog szkolny, 

katecheta 

2. Rozwijanie 

samoświadomości i 

realnej samooceny. 

 lekcje wychowania do życia w 

rodzinie 

 lekcje religii 

 dyskusje na lekcjach 

wychowawczych 

 umożliwienie uczniom badania 

własnych umiejętności przez 

zastosowanie gotowych 

testów, a także testów 

przygotowanych przez 

nauczycieli według zasad 

pomiaru dydaktycznego, 

recenzje prac 

Cały rok wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych, 

pedagog szkolny, 

katecheta 

3. Ćwiczenie 

umiejętności oceny 

własnych 

zachowań. 

 dyskusje w grupie 

 indywidualne rozmowy 

 pogadanki na temat tolerancji 

Cały rok wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

4. Zachęcanie do 

planowania drogi 

samokształcenia. 

 lekcje wychowawcze na temat 

technik uczenia się  

i zapamiętywania 

Cały rok wychowawcy, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

pedagog szkolny 

5. Rozwijanie 

zainteresowań. 
 konkursy 

 turnieje 

 olimpiady 

 zawody sportowe 

 koła zainteresowań 

Cały rok wychowawcy, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

pedagog szkolny 

 

8. PRAWO W ŻYCIU SZKOLNYM. 

Cel: Przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Kształcenie nawyku 

szacunku dla prawa 

i jego 

przestrzegania. 

 zapoznanie ze Statutem  

i regulaminami szkolnymi  

 zapoznanie z regulaminem 

przeprowadzania Egzaminu 

zewnętrznego 

Wrzesień. 

Zgodnie  

z 

potrzebami 

szkoły. 

wychowawcy,  

nauczyciele 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyscyplinowanie 

uczniów  

w przestrzeganiu 

zasad zawartych w 

Statucie Szkolnym i 

regulaminach. 

 

 

 

 dyżury nauczycieli 

 zwracanie uwagi na 

niewłaściwe zachowywanie 

się oraz wpisywanie uwag do 

dziennika 

 sprawdzanie obuwia 

zamiennego 

 wybór samorządu klasowego 

     i szkolnego,  

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

dyżurujący  

i pracownicy 

szkoły. 
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3. 

 

 

 

Rozwijanie 

samorządnej 

działalności 

uczniów: 

- zrozumienie 

pojęcia 

„samorządność” 

poprzez działanie 

wszystkich 

uczniów w klasie i 

w szkole,  

- rozwijanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za sprawy klasy  

i szkoły,  

- ustalenie 

obowiązków 

uczniów oraz 

sankcji w 

przypadku ich 

nieprzestrzegania,  

- stosowanie zasad 

szkolnej 

demokracji. 

 opracowanie planu SU 

 poznanie praw i 

obowiązków ucznia 

wynikających ze Statutu 

Szkoły oraz procedur 

postępowania w  przypadku 

naruszenia obowiązujących 

przepisów,  

  współudział uczniów  

w organizacji imprez  

i uroczystości szkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas,  

opiekun SU 

 

9. ZDROWIE I EKOLOGIA. 

Cel: Wychowanie prozdrowotne uczniów i nauczenie ich dbałości o środowisko własnego 

życia i środowisko szkoły. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Kształtowanie 

postawy dbałości o 

własne zdrowie jako 

o wartość dla 

człowieka i 

społeczeństwa. 

 prelekcje, pogadanki na 

godzinach wychowawczych 

 zajęcia sportowe 

 lekcje biologii 

 

Cały rok Wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  

i biologii 

2. Dbanie o czystość 

ciała i schludny 

wygląd. 

 godziny wychowawcze 

 

Cały rok Wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele 

3. Wdrażanie do 

racjonalnego 

żywienia 

 lekcje biologii 

 lekcje wychowania 

fizycznego 

Cały rok nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

biologii  

4. Kształcenie 

umiejętności 

korzystania  

 udział w zawodach 

szkolnych i pozaszkolnych 

sportowych i innych 

Cały rok Wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele 
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z czasu nauki  

i aktywnego 

wypoczynku. 

 wycieczki turystyczne  

i programowe 

5. Kształtowanie postaw 

bezpiecznego  

zachowania  

w życiu codziennym 

oraz troski o 

bezpieczeństwo 

innych. 

 lekcje techniki 

 zajęcia BHP 

 prelekcje na temat 

bezpieczeństwa 

Cały rok Wychowawcy, 

nauczyciele 

techniki, 

wychowania 

fizycznego 

6. Zachęcanie do 

korzystania  

z pomocy medycznej, 

psychologicznej i 

innych form 

wsparcia. 

 Zajęcia z pedagogiem 

szkolnym 

 Współpraca z Policją 

 Współpraca z PPP 

Cały rok Pedagog 

szkolny, 

wychowawcy 

7. Zaznajomienie  

z działaniem alkoholu 

i formami pomocy 

uzależnionym. 

 Zajęcia z pedagogiem 

szkolnym 

 pogadanki 

 

Na 

bieżąco  

w czasie 

roku 

szkolnego 

Pedagog 

szkolny, 

wychowawcy  

i inni 

nauczyciele 

8. Poznanie  

współzależności 

między różnymi 

składnikami 

środowiska oraz 

zrozumienie 

przyczyn i skutków 

integracji człowieka 

ze środowiskiem 

 konkursy o tematyce 

ekologicznej 

 „Dzień Ziemi”  

 konkurs 

Na 

bieżąco  

 

Nauczyciele 

geografii, 

biologii,  

9. Budzenie i rozwijanie 

szacunku  

do naturalnego 

środowiska  

w najbliższym 

otoczeniu. 

 Wpajanie nawyku dbania o 

czystość środowiska 

naturalnego, sortowania 

odpadów poprzez pogadanki, 

prelekcje 

 Wycieczki krajoznawcze 

Na 

bieżąco  

 

Nauczyciele 

geografii, 

biologii, 

wychowawcy 

10 Organizowanie 

działań służących 

poprawie stanu 

środowiska  

w najbliższym 

otoczeniu. 

 Wpajanie nawyku dbania  

o najbliższe otoczenie 

 Udział w akcji „Sprzątanie  

Świata”: 

Cały rok 

 

 

wrzesień 

Nauczyciele 

geografii, 

biologii, chemii, 

wychowawcy 

 

11.POMOC I DORADZTWO ADEKWATNE DO POTRZEB I SYTUACJI UCZNIÓW. 

Cel: Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Diagnozowanie 

sytuacji 
 stała współpraca  

z PPP, Policją(rozmowy, 

Cały rok Dyrektor, 

wychowawcy, 
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wychowawczej  

w szkole, wyłonienie 

uczniów 

problemowych  

i zapewnienie im 

właściwej pomocy 

zajęcia indywidualne  

i grupowe, spotkania) 

pedagog 

szkolny 

2. Organizowanie 

różnych form terapii 

dla uczniów 

 stała współpraca  

      z PPP w zakresie: 

- badania przyczyn zaburzeń 

zachowania 

-prowadzenia indywidualnych 

konsultacji  

i poradnictwa dla uczniów 

nauczycieli i rodziców 

- diagnoza specyficznych 

trudności w czytaniu  

i pisaniu 

Cały rok wychowawcy, 

pedagog 

szkolny 

3. Wdrażanie uczniów 

do dojrzałego 

i samodzielnego 

podejmowania 

decyzji związanej  

z wyborem zawodu  

i szkoły. 

 Współpraca  

z przedstawicielami 

promującymi poszczególne 

szkoły. 

Według 

ustalonego 

terminu. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

koordynator ds. 

doradztwa 

zawodowego 

4. Kształtowanie u 

uczniów postawy 

szacunku dla siebie  

i drugiego człowieka  

w świetle 

przestrzegania prawa. 

 Współpraca z Policją  

(spotkania  rozmowy, 

prelekcje). 

Cały rok. Dyrekcja, 

nauczyciele, 

Pedagog 

szkolny, 

Koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

 

12.DORADZTWO ZAWODOWE. 

Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Przygotowanie uczniów 

do dojrzałego wyboru 

własnej ścieżki 

zawodowej. 

-Przygotowanie gazetek 

tematycznych 

-Gromadzenie  

i udostępnianie uczniom 

materiałów 

informacyjnych. 

Marzec, 

kwiecień, 

maj. 

Wychowawcy 

klas, 

dyrektor szkoły 

2. Przygotowanie uczniów 

do aktywności społecznej i 

zawodowej. 

-Cykl warsztatów dla 

klasy III gimnazjum. 

Marzec, 

kwiecień, 

maj. 

Przedstawiciele 

promowanych 

szkół. 

 

13. UŚWIADOMIENIE JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ MEDIA W ŻYCIU 

WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA. 

Cel: Nabywanie umiejętności gospodarowania własnym czasem. 
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Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Ukazywanie korzyści             

i zagrożeń płynących             

z obcowania z mediami. 

 

Praca na lekcjach 

wychowawczych, lekcje 

informatyki. 

Prezentacja ciekawych 

programów 

komputerowych. 

Wspólne oglądanie 

programów edukacyjnych   

i innych -  rozmowa o nich. 

Wyjazdy do kina, teatru, 

muzeum na wartościowe 

filmy, sztuki. 

Pedagogizacja rodziców. 

Cały rok. Wychowawcy  

Nauczyciel 

informatyki 

 

2. Uświadomienie dzieciom 

jaki wpływ ma grupa 

rówieśnicza na 

zachowania                          

i zainteresowania. 

Pogadanka.  

Omawianie wybranych 

lektur. 

Cały rok. Wychowawcy 

Nauczyciel 

języka 

polskiego 

3. Uczenie jak w sposób 

efektywny spędzać czas 

ze współczesnymi 

nośnikami informacji. 

Lekcje z wykorzystaniem 

komputera . 

Polecanie uczniom  

ciekawych programów TV, 

audycji radiowych,                

programów 

komputerowych 

i literatury. 

Wykorzystywanie na 

lekcjach interesujących 

artykułów prasowych.. 

Cały rok. Rodzice, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

bibliotekarz. 

4. Doskonalenie 

umiejętności 

gospodarowania 

własnym czasem  

i planowania 

obowiązków  

w kontekście ofert mass 

mediów. 

Wykazy uczniów 

uczęszczających na zajęcia 

pozalekcyjne    i sportowe 

oraz biorących udział         

w różnych zawodach. 

Ilość wyjść do teatru, kina, 

muzeum, itp. 

Cały rok. Nauczyciele 

wychowawcy 

5. Świadome dokonywanie 

wyboru między 

praktykami religijnymi 

(Msza niedzielna, 

rekolekcje, modlitwa 

wieczorna),a różnymi 

ofertami współczesnego 

świata. 

Prace na lekcjach 

katechezy, wspólne 

organizowanie dni 

związanych  

z tradycją chrześcijańską. 

Cały rok. Nauczyciel 

religii 

6. Przygotowanie ucznia do 

życia w społeczeństwie 

informacyjnym;  

rozwijanie  

zainteresowań 

Realizacja odpowiedniej  

tematyki na godzinach 

wychowawczych, 

lekcjach informatyki i 

innych zajęciach 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

nauczyciele 
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informatycznych edukacyjnych. 

7. Nauka sprawnego i 

skutecznego docierania 

do informacji 

Wszystkie zajęcia 

edukacyjne. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy i 

nauczyciele 

8. Tworzenie, 

przetwarzanie i 

prezentowanie treści 

przez uczniów 

Organizacja uroczystości, 

imprez szkolnych z 

wykorzystaniem mediów. 

Cały rok 

szkolny 

wychowawcy 

 

14. WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI. KSZTAŁTOWANIE 

POSTAW. 

Cel: Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.  Wychowanie do wartości. 

Lp.  Zadania  Formy realizacji Termin  Odpowiedzialni  

1. Wprowadzenie dzieci 

i młodzieży w świat 

wartości, kultury i 

praw rządzących w  

społeczeństwie. 

 

 Spotkania z ciekawymi 

postaciami (działaczami, 

twórcami kultury). 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

2. Wspomaganie 

uczniów w procesie 

rozpoznawania i 

rozumienia wartości 

oraz w  

osobistym wysiłku 

tworzenia 

wewnętrznie 

akceptowanej ich 

hierarchii.  

 

 Obchody uroczystości i 

imprez szkolnych.  

Przedsięwzięcia szkolne 

poświęcone promowaniu 

wartości uniwersalnych 

Przedsięwzięcia szkolne 

promujące autorytety  

Realizacja odpowiedniej 

tematyki na godzinach 

wychowawczych  

i innych zajęciach  

edukacyjnych.  

Wyjazdy grup na koncerty, 

przedstawienia, filmy do 

instytucji kultury 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy  

i nauczyciele 

3. Ukazywanie sensu 

praw i obowiązków, 

zasad i reguł, 

nakazów i zakazów  

obowiązujących w 

różnych sytuacjach 

społecznych: w 

grupie rówieśniczej, 

w szkole,  

w rodzinie,  

w społeczności 

lokalnej, 

Uczenie szacunku dla 

siebie i innych. 

 Zajęcia lekcyjne, 

wychowawcze, wycieczki, 

uroczystości szkolne 

Cały rok 

szkolny 
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15. ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE 

CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. 
 

Lp.  Zadania  Formy realizacji Termin  Odpowiedzialni  

1. Działalność biblioteki 

szkolnej, gminnej. 
 omówienie przeznaczenia 

biblioteki oraz zasad 

funkcjonowania 

Rozmowa, 

wycieczka 

dla 

uczniów  

Wychowawcy 

2. Działalność czytelni  zachęcanie do korzystania 

z czytelni 

 

październik Wychowawcy i 

nauczyciele 

3. Zorganizowanie lekcji 

bibliotecznych 
 przedstawienie przez 

bibliotekarza zalet oraz 

wartości czytania książek 

 

listopad Bibliotekarz  

4. Zorganizowanie 

czytelniczych 

konkursów szkolnych 

 opracowanie regulaminów 

konkursów szkolnych 

Cały rok 

szkolny 

Chętni 

nauczyciele 

5. Zorganizowanie 

spotkania z autorami 

książek. 

Promowanie 

świadomego odbiorcy 

kultury. 

 zaproszenie autora książki Cały rok 

szkolny 

Nauczyciel 

bibliotekarz 

6. Prowadzenie akcji 

proczytelniczych 

w zakresie wspierania 

inicjatyw 

zmierzających do 

promocji 

czytelnictwa. 

Ukazywanie wartości  

literatury.  
 

 Promowanie czytelnictwa 

poprzez wykonanie 

plakatów zachęcających 

do przeczytania wybranej 

książki 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele  

 

VII. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI 

 

Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany 

według potrzeb – ma charakter otwarty. 

Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. 

Formy ewaluacji: 

1. obserwacja (wychowawcy klas), 

2. rozmowy z uczniami, 

3. opinie Rady Rodziców, 
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4. analiza dokumentów, 

5. obserwacja i ocena zachowań, 

6. diagnoza potrzeb w zakresie działań wychowawczych. 

 

 


