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I. Motto 

 

„Per aspera ad astra” 

[„Przez trudy do gwiazd”] 

 

Seneka Młodszy 

 

 

 

„Szkoła mocą swego posłannictwa kształtuje władze umysłowe, 

rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza 

w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci 

zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja 

dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, stwarzając przyjazne 

współżycie wśród wychowanków różniących się charakterem                

czy pochodzeniem.” 

 

Jan Paweł II 

 

(fragment przemówienia w Katedrze Wrocławskiej  

        podczas spotkania z nauczycielami 6 czerwca 1991 r.) 
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II  Wstęp 
 

Wychowanie to skomplikowany proces kształcenia osobowości człowieka, w którym 

naczelne miejsce ma dom rodzinny, a z mandatu rodziców uczestniczy w nim również szkoła. 

Szkoła jest zatem ogniwem wspierającym środowisko rodzinne w tym niełatwym procesie. 

Szkoła ma  przygotować ucznia do wyboru przyszłej drogi życiowej poprzez 

stworzenie możliwości otrzymania rzetelnej wiedzy, wskazanie i uargumentowanie 

niezaprzeczalnych wartości moralnych, takich jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość 

do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw, praca zespołowa oraz kształtowanie 

postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 

poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła ma podejmować odpowiednie kroki w celu 

zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 

Świadomi wieku naszego wychowanka, pragniemy być dla niego wsparciem  

w trudnym okresie dorastania i dojrzewania, aby nie musiał sam radzić sobie z chęcią 

poznawania  świata, zdobywania wiedzy, ze swoimi obawami, niepokornością, witalnością, 

ciekawością świata. 

Rozumiejąc znaczenie wiedzy, chcemy uświadomić uczniowi wartość wiedzy, 

umotywować go do kontynuowania kształcenia i stworzyć ku temu podstawy. 

Szkoła posiadająca ambitny i wszechstronnie przygotowany do pracy dydaktyczno-

wychowawczej zespół ma wszelkie szanse urzeczywistnienia powyższych założeń  

i zagwarantowania wysokiego poziomu, a tym samym zapewnienia uczniom równego startu  

z absolwentami szkół miejskich. 

Za naczelną zasadę, na której opiera się nasz system wychowawczy uznajemy 

akceptację ucznia jako człowieka, poszanowanie jego godności i wartości. 

 

III Podstawa prawna 
 

1.  Konwencja o Prawach dziecka uchwalona 20 listopada 1989 r.,   ratyfikowana przez 

Rzeczpospolitą Polską 7 lipca 1991 r. 

2. Ustawa z dnia 16 stycznia 1982 r.-  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)   

z późniejszymi zmianami 

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

z późniejszymi zmianami 

4. Statut Zespołu Szkół w Karczmiskach. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r.                  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002r., Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami 

– w tym ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2007r. (Dz. U.  z 2007r., Nr 157, poz. 1100).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 sierpnia 2012 r.             

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r., poz. 977) 
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7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.       

 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów         

 i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

(Dz. U. z 2007r., Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).  

IV Misja Zespołu Szkół 

 

1. Wychowujemy według najlepszych programów i wzorów. 

2. Wyróżniamy się postawą podkreślającą zaangażowanie w każde podejmowane działanie 

wychowawcze. 

3. Jesteśmy dumni z tego co robimy i kim jesteśmy dla siebie nawzajem. 

4. Jesteśmy indywidualnościami o wyjątkowych talentach i zaletach, pracujemy jako 

skonsolidowany zespół, aby służyć naszym uczniom i rodzicom. 

5. Priorytetami w naszych działaniach są: konstruktywna współpraca między nauczycielami, 

uczniami i rodzicami oraz wysokie efekty w wychowaniu i nauczaniu. 

6. Działamy w środowisku gminy Karczmiska, służymy dzieciom, uczniom młodzieży, 

rodzicom i środowisku lokalnemu. 

7. Troszczymy się o każdego wychowanka, wspieramy go w niepowodzeniach  

i akceptujemy każdego jako niepowtarzalną jednostkę. 

8. Podmiotowo traktujemy wychowanka. 

9. System komunikowania w Zespole Szkół cechuje otwartość, uczciwość  i udzielanie 

wsparcia. 

10. Budujemy zaufanie i zwiększamy integrację zarówno przez działania jak  

i deklaracje słowne. 

11. Jesteśmy wymagający i konsekwentni. 

12. Zmierzamy do tego, by każdy uczeń konkurował sam ze sobą. 

13. Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko 

Zespołu Szkół. 

14. Kształcenie charakteru jest punktem wyjścia w kształceniu w ogóle. 

15. W pracy swojej kierujemy się sercem, pomagamy uczniom „trudnym”. 

16. Wyznajemy wspólne normy i wartości. Są to: prawda, zaufanie, lojalność, dobro młodego 

człowieka, patriotyzm, uczciwość, miłość, profesjonalizm, optymizm, odpowiedzialność, 

konsekwencja, partnerstwo, tolerancja, szczerość, otwartość, wiarygodność, wytrwałość, 

poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 

inicjatyw, gotowość do pracy zespołowej, poszanowanie tradycji i kultury własnego 

narodu a także innych kultur i tradycji. 

Misja Gimnazjum 

 

1. Uczeń ma możliwość rozwijania swoich zdolności i wyrównywania braków edukacyjnych. 

2. Uczeń jest wszechstronnie wykształcony, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, jest 

ciekawy świata, wrażliwy na dobro, prawdę  i piękno. Staje się odpowiedzialny za swoje 

słowa i czyny,  

3. Szanuje zdrowie i życie swoje jak i innych ludzi, dostrzega problemy pokrzywdzonych 

przez los,  

4. Jest człowiekiem kulturalnym, uczciwym i ambitnym – żądnym sukcesu,  

5. Ma poczucie własnej wartości i nie ulega negatywnym wpływom.  



 

 

6 

6. Potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej na szczeblu szkoły, 

miejscowości i gminy,  

7. Jest przygotowany do funkcjonowania w strukturach Wspólnoty Europejskiej,  

8. Jest świadomym orędownikiem ochrony przyrody, środowiska naturalnego,  

9. Świadomie korzysta z dóbr kultury oferowanych przez media, potrafi zróżnicować wartość 

merytoryczną oferowanych dóbr. 

10. Jest ogniwem w relacjach uczeń- rodzic –nauczyciel w trakcie procesu dydaktyczno – 

- wychowawczym. 

11. Jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkole programowo wyższej. 

                                                                       

Zobowiązujemy się do: 

1. Zapewnienia równości szans i sprawiedliwości społecznej, 

2. Zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, 

3. Oferowania naszym wychowankom dużego wyboru zajęć i stworzenia warunków, które 

wyposażą ich w wiedzę i umiejętności potrzebne w przyszłości, 

4. Przedstawienia naszym wychowankom i uczniom edukacji jako ciągłego, trwającego całe 

życie procesu, 

5. Dobrego i ciekawego prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

6. Pomagania członkom społeczności szkolnej w rozwijaniu swoich uzdolnień, 

7. Wprowadzenia ducha partnerstwa wśród uczniów i nauczycieli, pomiędzy domem  

i szkołą oraz pomiędzy szkołą a środowiskiem, 

8. Organizowania wyjazdów na imprezy kulturalno – oświatowe (teatry, muzea, itp.). 

 
V Cele ogólne 

 

„Pełny rozwój osobowości młodego człowieka we wszystkich sferach jego życia” 

 

1. Kształtowanie w poszczególnych grupach wiekowych postaw sprzyjających ich dalszemu 

rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.  

2. Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

3. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości. 

4. Dążenie do rozwijania zainteresowań uczniów poprzez aktywne uczestnictwo  

w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

5. Wspieranie rozwoju psychicznego uczniów i wyposażanie ich w umiejętności 

interpersonalne. 

6. Tworzenie kultury pozytywnych wzorców. 

7. Dążenie do prawidłowych relacji między uczestnikami procesu wychowawczego: 

uczniami, nauczycielami, rodzicami – sprzyjających budowaniu poczucia bezpieczeństwa 

uczniów i stwarzających warunki do: 

1) efektywnego, twórczego uczenia się, 

2) rozwoju osobistych zainteresowań i umiejętności, 

3) samodzielności i odpowiedzialności, 

4) rozwijania umiejętności dialogu i tolerancji, 

5) przestrzegania norm społecznych, 

6) kierowania się w postępowaniu wartościami moralnymi. 

8. Pomoc rodzinie w wychowaniu. 
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9. Poznawanie reguł życia społecznego jako przygotowanie do pełnienia ról   w społeczności 

lokalnej. 

10. Współpraca z instytucjami i organizacjami środowiskowymi.  

11. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów. 

12. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich poprzez bieżące obserwacje zagrożeń  

i podejmowanie działań zapobiegawczych. 

13. Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 

14. Propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy zapobiegania uzależnieniom. 

15. Kształtowanie postaw proekologicznych  

16. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji. 

17. Kształtowanie wizerunku absolwenta wyposażonego w wiedzę i umiejętności 

w zakresie sfery naukowej, społecznej i kulturowej. 

18. Przygotowanie do podjęcia nauki w szkole o wyższym stopniu organizacyjnym.  

VI  Cele szczegółowe i  zadania  

 

Zmierzając do osiągnięcia celów ogólnych realizować chcemy następujące cele szczegółowe: 

I. Dbanie o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. 

1. Wpajanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim – w czasie 

mówienia, czytania oraz pisania.  

2. Kształcenie  kultury żywego słowa. 

II. Przygotowanie  uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym – stwarzanie 

uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania               

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

1. Kształtowanie umiejętności i nawyku czerpania wiedzy i informacji  

z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

2. Współpraca nauczycieli poszczególnych przedmiotów z nauczycielem bibliotekarzem 

w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i porządkowania informacji. 

III. Edukacja medialna – wychowanie uczniów do właściwego odbioru  

i wykorzystania mediów. 

1. Przygotowanie uczniów do właściwego wykorzystywania mediów 

2. Przygotowanie młodzieży do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media. 

IV. Edukacja zdrowotna – rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie 

własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska 

 sprzyjającego zdrowiu. 

1. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu  

i bezpieczeństwu własnemu i innych ludzi. 

2. Kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą i estetykę wyglądu. 

3. Rozbudzanie zainteresowania ucznia własnym zdrowie  i rozwojem, ułatwienie 

nabycia podstawowych nawyków  i umiejętności dbania o własne zdrowie. 

4. Rozbudzenie zainteresowania uczniów własnym zdrowiem  i rozwojem psychicznym 

– w tym eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych trudnościami  

w kontaktach z innymi ludźmi (w tym także z rówieśnikami). 

5. Zapobieganie uzależnieniom oraz nałogom. 

6. Wpajanie zasad związanych ze zdrowym odżywianiem wraz z przybliżeniem 

problemów zaburzeń na tym tle (np. anoreksja, bulimia, nadwaga). 
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7. Przygotowanie do aktywnej formy spędzania czasu wolnego. 

8. Uświadomienie konieczności poszanowania naturalnego środowiska człowieka. 

V. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi  

indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność,  

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek                           

dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,  

kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz   

do pracy zespołowej. 

1. Kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi społecznemu (w tym m. in. 

przygotowanie do pracy zespołowej). 

2. Wpojenie wychowankom fundamentalnych zasad moralnych takich jak 

prawdomówność, wiarygodność, wytrwałość, odpowiedzialność, uczciwość. 

3. Kształtowanie u uczniów wrażliwości na drugiego człowieka oraz szacunku dla innych 

ludzi. 

4. Kształtowanie kultury osobistej uczniów. 

5. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

6. Rozwijanie aktywności poznawczej (ciekawość poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania inicjatyw). 

7. Kształtowanie aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu szkoły  

i środowiska. 

8. Przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie. 

9. Wdrażanie do samodzielnej pracy. 

10.  Wpajanie umiejętności oraz nawyku utrwalania nabytej wiedzy i umiejętności. 

11. Kształtowanie systematyczności niezbędnej w czasie realizacji różnych obowiązków 

(związanych z życiem ucznia, pracownika). 

12.  Integracja środowiska klasowego, szkolnego i lokalnego. 

13.  Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów oraz społeczności lokalnej. 

VI. Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych 

 kultur i tradycji. 

1. Kształtowanie świadomości oraz postawy obywatelskiej. 

2. Rozbudzanie zainteresowań uczniów tradycją i kulturą innych narodów. 

3. Rozbudzanie zainteresowań uczniów krajem ojczystym – jego historią, kulturą  

i tradycją oraz językiem. 

4. Kształtowanie szacunku do tradycji środowiska lokalnego oraz szkoły. 

VII. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji. 

1. Dostrzeganie przejawów łamania praw człowieka, niesprawiedliwości  

oraz przeciwstawianie się różnym formom dyskryminacji ze względu na: rasę / kolor 

skóry, orientację seksualną, pochodzenie i narodowość, wiek, wygląd zewnętrzny, 

niepełnosprawność. 

2. Tworzenie warunków do wymiany poglądów, wysłuchiwania opinii innych                   

i wyrażania własnego zdania. 

3. Kształtowanie postawy tolerancji. 

VIII. Wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb  

          i możliwości. 

1. Kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny oraz poczucia własnej wartości. 

2. Resocjalizowanie uczniów sprawiających poważne problemy wychowawcze. 

3. Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabiania nawyku 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy. 
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4. Uzupełnianie braków programowych u uczniów z problemami edukacyjnymi 

oraz wyrównywanie wiedzy. 

5. Otoczenie profesjonalną opieką uczniów z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. 

6.  Udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

7.  Podnoszenie poziomu wiedzy rodziców na temat zagrożeń społecznych. 

8.  Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów.  

9. Ukazywanie uczniom powiązań między teorią a praktyką, szkołą a życiem. 

10.  Rozwijanie różnorodnych indywidualnych zainteresowań uczniów. 

11.  Tworzenie warunków do pracy z uczniami o różnym poziomie zdolności. 

  IX.   Przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji. 

1. Umożliwianie uczniom samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych (zajęcia 

artystyczne, zajęcia techniczne) oraz tematu obowiązkowego projektu edukacyjnego. 

2. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia. 

3. Przygotowanie uczniów do wyboru drogi życiowej. 

4. Wpajanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i spraw spornych na przykładzie 

klasy i szkoły. 

5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. 

VII  Metody i formy 

 

Dany jest nam człowiek, którego mamy prowadzić, czyli metody i formy wychowawczych 

oddziaływań. 

 

Własna postawa nauczyciela stanowi podstawową metodę wpajania wychowankom 

pożądanych sposobów postępowania. Oprócz tego stosować będziemy inne metody 

oddziaływań wychowawczych: 

1. Metody 

1. reagowanie (wszyscy pracownicy) na każdą zaistniałą sytuację: dobrą i złą zachodzącą 

w życiu szkoły i odpowiednie się do niej ustosunkowanie, 

2. dążenie do rozwiązania każdej sytuacji konfliktowej – wspólne szukanie dróg wyjścia, 

takich, które nie zranią, nie zniechęcą, ale wyjdą na korzyść ogółowi młodzieży, 

3. indywidualne rozmowy z uczniami, 

4. tematyczne godziny wychowawcze związane z problematyką „Programu” z udziałem 

zaproszonych osób, uczenie sztuki konwersacji, 

5. prelekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców wygłaszane przez specjalistów, 

6.  powołanie przez społeczność szkolną Rzecznika Praw Ucznia, 

7. działalność Samorządu Uczniowskiego, 

8. realizacja programów profilaktycznych, 

9. spotkania z rodzicami w formie: 

1)  tradycyjnych wywiadówek 

2) spotkań klasowych (wychowawca + rodzice + uczniowie + inni nauczyciele) 

przygotowanych przez uczniów, 

10. organizacja czasu wolnego: 

1) zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, SKS, zespoły 

artystyczne), 
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2) inne zajęcia (zajęcia nie ujęte w planie zajęć np. popołudniowe spotkania         o 

charakterze kulturalno-rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym, prace społeczno-

użyteczne), 

3)  gry, turnieje, konkursy, zawody, 

11. prezentacja dorobku własnego uczniów będącego wynikiem ich zainteresowań: 

1) na apelu podsumowującym pracę I okresu lub całego roku, odczytanie osiągnięć 

uczniów i zajętych lokat w zawodach, konkursach, festiwalach, odczytanie listy 

laureatów, 

2) prezentacja nagrodzonych prac plastycznych i zdjęć na gazetkach  

i tablicach informacyjnych,  

3) wystawienie zdobytych pucharów i statuetek oraz dyplomów w gablocie szkolnej, 

12. przyjęcie kanonu dni częściowo lub w całości wolnych od zajęć lekcyjnych, 

13. wycieczki, rajdy, biwaki, 

14. tworzenie dobrych tradycji szkoły, 

15. stypendia dla najlepszych uczniów. 

2. Formy 

1. Indywidualna praca z uczniami. 

2. Praca wychowawcza z klasą jako grupą wychowawczą. 

3. Praca wychowawcza ze społecznością szkolną (w tym z Samorządem Uczniowskim). 

4. Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej. 

5. Praca wychowawcza w kołach zainteresowań. 

6. Tworzenie tradycji, uczestnictwo w imprezach okolicznościowych. 

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

8. Działania wychowawcze pedagoga szkolnego. 

9. Działania wychowawcze biblioteki szkolnej. 

10. Praca nauczycieli na lekcjach z poszczególnych przedmiotów. 

. 

VIII Współpraca z rodzicami 

 

Współpraca z rodzicami realizowana jest poprzez: 

1) działalność Rady Rodziców, między innymi możliwość uczestnictwa przedstawicieli 

Rady w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współudział w realizacji programu 

wychowawczego i innych działań na rzecz szkoły, 

2) uczestnictwo w obowiązujących zebraniach klasowych i cotygodniowych 

konsultacjach, 

3) pomoc rodziców w realizowaniu wycieczek i innych imprez szkolnych, 

4) indywidualne rozmowy w kwestiach wychowawczych i dydaktycznych  

z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem                  

i dyrektorem szkoły, 

5) wspólne wyjazdy w plener, aktywne formy spędzania wolnego czasu, 

6) udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 
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IX Wizerunek nauczyciela 
 

Słowa ulatują – przykłady pociągają, czyli wizerunek nauczyciela 

 

Głównym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie systemu wychowawczego są 

pedagodzy – ich osobowość, nastawienie do pracy, kwalifikacje. 

Nauczyciel naszej szkoły: 

1. Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. 

2. Cechuje go wysoka kultura osobista. 

3. W swoim postępowaniu kieruje się powszechnie przyjętymi zasadami moralnymi. 

4. Jest otwarty na innowacje związane z rozwojem nauki i zmianami społeczno-

kulturowymi. 

5. Ugruntowuje swój autorytet poprzez relacje wychowawcze oparte na prawdzie, dobru, 

obiektywności, cierpliwości, tolerancji. 

6. Stwarza atmosferę życzliwości, będąc jednocześnie stanowczym  

i konsekwentnym w wymaganiach stawianych uczniowi. 

7. Działania wychowawcze opiera się na poznaniu osobowości ucznia  

i gotowości do wspierania go. 

8. Potrafi identyfikować szczególne uzdolnienia ucznia i motywuje go do ich rozwijania. 

9. Jest człowiekiem, którego cechuje szacunek do ludzi i otaczającej go przyrody. 

10. Potrafi zachować właściwe proporcje między zwierzchnim, a partnerskim kontaktem  

z uczniem. 

X Powinności ucznia, nauczyciela, rodzica 

 

Cokolwiek czynisz, czyń dobrze i patrz końca,  czyli powinności rodziców, nauczycieli, 

uczniów. 

Fundamentalnym założeniem wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy 

ucznia; wdrażanie do samodzielności (w sferze określania własnych postaw, podejmowania 

decyzji oraz działań praktycznych), a także ukazywanie potrzeby odpowiedzialności              

za własne postępowanie. 

1. Powinności ucznia 

„Jestem kowalem swego losu…czyli powinności ucznia” 

Zadaniem ucznia jest współdziałanie w procesie wychowania i nauczania poprzez akceptację 

przekazywanych wzorów wychowania, stosowanie się do nich, także aktywne uczestnictwo 

w zajęciach szkolnych i pracę własną w ramach zadań  do samodzielnej realizacji. 

2. Powinności nauczyciela Gimnazjum. 

„Cel jego [nauczyciela] jest bardzo szlachetny, przykładać się do szczęśliwości ludu 

przez dobre wychowanie”.  [G. Piramowicz] 

1) Wpajanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim – w czasie 

mówienia, czytania oraz pisania poprzez: 
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a) wyposażenie uczniów w wiadomości oraz umiejętności dotyczące poprawnego 

posługiwania się językiem, 

b) zwracanie uwagi na poprawność czytania, poprawność wypowiedzi ustnych 

oraz poprawność pisania podczas wszystkich zajęć edukacyjnych. 

2) Kształcenie kultury żywego słowa poprzez: 

a) przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju publicznych wystąpień – 

zwracanie uwagi na dykcję, intonację, sposób przekazywania myśli i emocji, 

b) wyjaśnianie na lekcjach nowych wyrazów, w tym wyrazów obcego pochodzenia, 

a także zwracanie uwagi na wyrazy trudne, np. wyrazy o podobnym brzmieniu 

lecz różnym znaczeniu, 

c) dbanie o estetykę języka uczniów (min. jego poprawność, funkcjonalność         

i piękno) podczas dyżurów na korytarzu oraz w czasie lekcji, 

3) Kształtowanie umiejętności i nawyku czerpania wiedzy i informacji  

z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 

poprzez: 

a) przeprowadzanie lekcji prezentujących różne źródła czerpania wiedzy 

na określony temat (m.in. w pracowni komputerowej),  

b) przeprowadzanie lekcji z różnych przedmiotów kształcących umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji, 

c) umożliwienie uczniom pracy z komputerem podczas różnych zajęć edukacyjnych. 

4) Współpraca nauczycieli poszczególnych przedmiotów z nauczycielem 

bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do świadomego 

wyszukiwania, selekcjonowania i porządkowania informacji poprzez: 

a) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

b) umożliwienie uczniom korzystania z zasobów biblioteki szkolnej. 

5) Przygotowanie uczniów do właściwego wykorzystywania mediów poprzez: 

a) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych, 

b) zachęcanie uczniów do korzystania z wartościowych  audycji radiowych 

i telewizyjnych oraz czytania prasy oraz proponowanie im konkretnych tytułów 

audycji czy czasopism, 

c) uświadamianie uczniom roli mass mediów we współczesnym świecie. 

6) Przygotowanie młodzieży do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media 

poprzez: 

a) uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych tematyki związanej z mediami, 

b) kształtowanie u uczniów podczas lekcji języka polskiego umiejętności 

segregowania informacji i krytycznego ich odbioru, 

c) ukazywanie podczas lekcji języka polskiego zależności między formą i językiem 

mediów a zamierzeniami, postawami i kulturą twórców komunikatów 

artystycznych, informacyjnych, reklamowych i propagandowych. 

7) Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu                      

i bezpieczeństwu własnemu oraz innych ludzi poprzez: 

a) organizację spotkań oraz pogadanek z pracownikami służby zdrowia, 

b) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w plenerze, 

c) organizację dyżurów nauczycieli w czasie przerw na szkolnych korytarzach 

oraz podczas różnego rodzaju imprez czy dyskotek. 

8) Kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą i estetykę wyglądu poprzez: 

a) przeprowadzanie pogadanek na lekcjach biologii, w- f, 

b) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych, 

c) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniami, 



 

 

13 

d) zwracanie uwagi na strój i obuwie noszone przez uczniów. 

9) Rozbudzanie zainteresowania ucznia własnym zdrowiem i rozwojem fizycznym, 

ułatwienie nabycia podstawowych nawyków i umiejętności dbania o własne zdrowie 

poprzez: 

a) uwzględnianie podczas godzin wychowawczych zagadnień związanych 

z własnym zdrowiem oraz  rozwojem fizycznym, 

b) uwzględnianie w zajęciach wychowania fizycznego tematyki zdrowia i rozwoju 

fizycznego, 

c) realizację programów profilaktyki, 

d) organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, 

e) prowadzenie rozgrywek szkolnych związanych z różnymi dyscyplinami 

sportowymi. 

10) Rozbudzanie zainteresowania ucznia własnym zdrowiem i rozwojem psychicznym – 

w tym eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych trudnościami                    

w kontaktach z innymi ludźmi (w tym także z rówieśnikami) poprzez: 

a) dbanie o zdrowie i rozwój psychiczny ucznia poprzez m.in. tworzenie atmosfery  

życzliwości dla każdego ucznia, 

b) dostarczanie wiedzy o sposobach radzenia sobie z negatywnymi emocjami, 

c) prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami i ich rodzicami, 

d) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych integrujących grupy, 

e) organizowanie imprez, wycieczek szkolnych, klasowych. 

11) Zapobieganie uzależnieniom oraz nałogom poprzez: 

a) organizację prelekcji dotyczących uzależnień (np. od telewizji, komputera, 

hazardu, telefonu komórkowego) oraz nałogów (alkoholizm, nikotynizm, 

narkomania, lekomania), 

b) organizowanie przedstawień przy współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

c) organizowanie konkursów dotyczących uleganiu nałogom, 

d) ścisłą współpracę z rodzicami, 

e) indywidualne rozmowy z uczniami, 

f) tematyczne godziny wychowawcze. 

12) Wpajanie zasad związanych ze zdrowym odżywianiem wraz  z przybliżeniem 

problemów zaburzeń na tym tle (np. anoreksja, bulimia, nadwaga) poprzez: 

a) uwzględnianie zagadnień zdrowego odżywiania podczas zajęć świetlicowych, 

b) poruszanie podczas lekcji biologii zagadnień związanych z zaburzeniami 

prawidłowego odżywiania się. 

13) Przygotowanie do aktywnej formy spędzania czasu wolnego poprzez: 

a) organizowanie rajdów i wycieczek szkolnych, 

b) udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, 

c) organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum. 

14) Uświadomienie konieczności poszanowania naturalnego środowiska człowieka 

poprzez: 

a) przeprowadzanie lekcji tematycznych z przyrody, biologii, geografii, 

b) przeprowadzanie tematycznych godzin  wychowawczych  dotyczących 

problemów ekologicznych, 

c) organizowanie wycieczek i rajdów do miejsc o ciekawych walorach 

przyrodniczych, 

d) udział w akcjach sprzątania. 
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15) Kształtowanie postaw sprzyjających  rozwojowi społecznemu (w tym 

przygotowanie do pracy zespołowej) poprzez: 

a) stosowanie przez nauczycieli podczas lekcji form pracy zespołowej 

(kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz zgodnego 

współdziałania wszystkich  członków zespołu), 

b) organizowanie pracy uczniów metodą projektu, 

c) organizowanie pracy uczniów w Samorządzie Uczniowskim, 

d) udział uczniów w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących (zachęcanie 

uczniów do działania na rzecz innych osób, ukazanie wartości wynikających    

z bezinteresownej pomocy potrzebującym), 

e) zachęcanie uczniów do wzajemnej pomocy koleżeńskiej (kształtowanie postawy 

poczucia koleżeństwa), 

f) umożliwienie uczniom pracy w sklepiku szkolnym. 

16) Wpajanie wychowankom fundamentalnych zasad moralnych takich jak 

prawdomówność, wiarygodność, wytrwałość, odpowiedzialność, uczciwość 

poprzez: 

a) uwzględnianie podczas godzin wychowawczych tematyki związanej 

z podstawowymi zasadami moralnymi, 

b) przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami, 

c) natychmiastowe reagowanie na każdą negatywną sytuację zaistniałą w szkole. 

17) Kształtowanie u uczniów wrażliwości na drugiego człowieka oraz szacunku dla 

innych ludzi poprzez: 

a) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych, 

b) organizowanie akcji polegających  na wspomaganiu dzieci i innych ludzi z rodzin 

najuboższych, 

c) organizowanie pomocy dla uczniów  z rodzin najuboższych: wypożyczanie 

podręczników, stypendia socjalne, dożywianie, 

d) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniami, 

e) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 

18) Kształtowanie kultury osobistej uczniów poprzez: 

a) uwzględnianie podczas godzin wychowawczych zagadnień związanych  

z zasadami savoir- vivru, używaniem zwrotów grzecznościowych, 

b) realizacja programu kształtującego kulturę osobistą gimnazjalisty, 

c) zwracanie uwagi na estetykę języka, jakim posługują się uczniowie (m.in. 

unikanie wulgaryzmów), 

d) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniami, 

e) reagowanie na sytuacje konfliktowe i sporne. 

19) Przygotowywanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa poprzez: 

a) aktywizowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu oraz kraju, 

np. dniach otwartych instytucji kulturalnych, imprezach środowiskowych, 

b) organizowanie wyjazdów kulturalnych (muzeum, kino, teatr), 

c) prowadzenie koła teatralnego, 

d) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych. 

20) Rozwijanie aktywności poznawczej (ciekawość poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania inicjatyw) poprzez: 

a) organizowanie pracy w kołach zainteresowań, 

b) pomoc uczniom w rozwoju ich zainteresowań, 

c) umożliwianie uczniom korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

d) indywidualne rozmowy z uczniami. 
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21) Kształtowanie aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu szkoły                  

i środowiska poprzez: 

a) wybory SU i jego działalność, 

b) powołanie drogą wyborów Rzecznika Praw Ucznia, 

c) wyznaczanie klas dyżurujących, 

d) udział uczniów w imprezach szkolnych i lokalnych. 

22) Przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie poprzez: 

a) uświadamianie uczniom roli rodziny  na przestrzeni wieków oraz na początku 

XXI wieku, 

b) zapoznanie z prawami i obowiązkami, jakie spoczywają na  poszczególnych 

członkach rodziny, 

c) zwrócenie uwagi na role osób dorosłych:  rola małżonka, rola rodzica. 

23) Wdrażanie do samodzielnej pracy poprzez: 

a) przydzielanie zadań wymagających samodzielnego myślenia oraz podejmowania 

decyzji, 

b) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych (kształtowanie poczucia 

własnej wartości, wytrwałości), 

c) organizowanie zajęć w ramach kół zainteresowań adresowanych do  uczniów 

zdolnych, 

d) organizowanie zajęć dla uczniów  z różnymi problemami edukacyjnymi. 

24) Wpajanie umiejętności oraz nawyku utrwalania nabytej wiedzy i umiejętności 

poprzez: 

a) pogłębianie i utrwalanie wiadomości i umiejętności przy zabawach i grach 

dydaktycznych, 

b) organizowanie turniejów wiedzy, 

c) przeprowadzanie w sposób systematyczny okresowych kontroli umiejętności      

i wiadomości. 

25) Kształtowanie systematyczności niezbędnej w czasie realizacji różnych,  

obowiązków (związanych z życiem ucznia, pracownika) poprzez: 

a) poruszanie podczas godzin wychowawczych problemów związanych 

z systematycznością czy brakiem systematyczności podczas realizowania 

np. obowiązków uczniowskich, 

b) systematyczne kontrolowanie wiedzy na lekcjach, 

c) zadawanie i sprawdzanie prac domowych, 

d) kontrolowanie zeszytów uczniów, 

e) przestrzeganie terminowości sprawdzianów. 

26) Integrowanie środowiska klasowego, szkolnego i lokalnego poprzez: 

a) uczestnictwo uczniów w imprezach lokalnych, 

b) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, zasłużonymi dla regionu, 

c) przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet społeczności szkolnej, 

d) zorganizowanie wyjazdu integracyjnego, 

e) organizowanie dyskotek szkolnych, 

f) organizowanie imprez klasowych,  np. dzień chłopaka, spotkanie opłatkowe, 

g) organizowanie biwaków, wycieczek szkolnych i klasowych. 

27) Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów oraz  społeczności lokalnej poprzez: 

a) przeprowadzanie różnych akcji, organizowanie przedsięwzięć na rzecz 

poszczególnych klas i szkoły przez pracowników szkoły oraz rodziców, 

b) przeprowadzanie różnych akcji, organizowanie przedsięwzięć na rzecz 

poszczególnych klas i szkoły przez pracowników szkoły oraz rodziców,  
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c) dbanie o wygląd zewnętrzny oraz wewnętrzny budynku, jego ogólną prezentację 

oraz najbliższe otoczenie, 

d) godne reprezentowanie szkoły przez uczniów biorących udział w imprezach 

kulturalnych, zawodach, przeglądach i konkursach organizowanych przez różne 

instytucje, 

e) prezentowanie i promowanie szkoły podczas  Dnia Otwartych Drzwi Gimnazjum, 

i imprez środowiskowych. 

28) Kształtowanie świadomości oraz postawy obywatelskiej poprzez: 

a) organizowanie i przygotowywanie apeli z okazji świąt państwowych, 

b) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych, 

c) omawianie na lekcjach zagadnień: co to znaczy być obywatelem danego państwa,  

prawa i obowiązki obywatela. 

29) Rozbudzanie zainteresowań uczniów tradycją i kulturą innych narodów poprzez: 

a) uwzględnianie podczas godzin wychowawczych wiadomości o kulturze  i tradycji  

innych narodów, 

b) zapoznawanie z dziedzictwem kulturowym innych narodów. 

30) Rozbudzanie zainteresowań uczniów krajem ojczystym- jego historią, kulturą, 

tradycją oraz językiem poprzez: 

a) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych (m.in. patriotyzm 

a szowinizm), 

b) zapoznanie z dziedzictwem kulturowym własnego narodu. 

31) Kształtowanie szacunku do tradycji środowiska lokalnego oraz szkoły poprzez: 

a) zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturalnym regionu, 

b) przygotowywanie apeli okolicznościowych oraz z okazji świąt religijnych, 

c) organizowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, 

d) uczestnictwo uczniów w imprezach lokalnych, 

e) organizowanie wycieczek krajoznawczych i tematycznych. 

32) Dostrzeganie przejawów łamania praw człowieka, niesprawiedliwości oraz 

przeciwstawianie się różnym formom dyskryminacji ze względu na: rasę/ kolor 

skóry, orientację seksualną, pochodzenie i narodowość, wiek, wygląd zewnętrzny, 

niepełnosprawność poprzez: 

a) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych, 

b) podjęcie podczas lekcji z przedmiotów humanistycznych problemu łamania praw 

człowieka,  

c) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniami, 

d) szybkie reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów. 

33) Tworzenie warunków do wymiany poglądów, wysłuchiwania opinii innych                  

i wyrażania własnego zdania poprzez: 

a) organizowanie podczas zajęć świetlicowych  czasu korzystnego do wymiany 

poglądów – wyrażania własnego zdania oraz wysłuchiwania opinii innych, 

b) udział w pogadankach i prelekcjach z zaproszonymi gośćmi, 

c) przeprowadzanie pogadanek oraz dyskusji na lekcjach z poszczególnych 

przedmiotów. 

34) Kształtowanie postawy tolerancji poprzez: 

a) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych, 

b) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniami. 

35) Kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny oraz poczucia własnej 

wartości poprzez: 

a) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych, 
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b) przeprowadzanie rozmów z uczniami, 

c) organizowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów, wycieczek. 

36) Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabiania nawyku 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy poprzez: 

a) upowszechnienie udziału wychowanków w kulturalnych imprezach szkolnych, 

b) upowszechnienie udziału w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych, 

c) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 

d) organizowanie aktywnego wypoczynku: biwaki, wycieczki, spacery, 

e) organizowanie różnych konkursów oraz turniejów, 

f) przygotowywanie atrakcyjnego programu na uroczystości szkolne. 

37) Uzupełnianie braków programowych u uczniów z problemami edukacyjnymi oraz 

wyrównywanie wiedzy  poprzez: 

a) organizowanie zajęć wyrównawczych, 

b) indywidualizowanie pracy na lekcjach, dostosowanie wymagań, 

c) systematyczna współpraca z rodzicami, mająca na celu kontrolowanie postępu 

uczniów objętych wyrównywaniem wiedzy. 

38) Ukazywanie uczniom powiązań między teorią a praktyką, szkołą a życiem poprzez: 

a) stosowanie na zajęciach metody poglądowej, 

b) organizowanie wycieczek do omawianych miejsc, 

c) pobudzanie uczniów do korzystania z audycji radiowych, telewizyjnych i innych 

środków przekazu. 

39) Rozwijanie różnorodnych indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez: 

a) indywidualizowanie nauczania podczas wszystkich rodzajów zajęć edukacyjnych, 

b) organizowanie zajęć świetlicowych, które wychodzą naprzeciw zainteresowaniom 

uczniów, 

c) prowadzenie przedmiotowych kół zainteresowań. 

40) Tworzenie warunków do pracy z uczniami o różnym poziomie zdolności poprzez: 

a)  zachęcanie do pracy w kołach zainteresowań dla uczniów zdolnych i szczególnie 

uzdolnionych, 

b) organizowanie pracy dla uczniów mniej zdolnych na zajęciach wyrównawczych, 

c) indywidualizowanie pracy na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych. 

41) Umożliwianie uczniom samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych ( zajęcia 

artystyczne, zajęcia techniczne) oraz tematu obowiązkowego projektu edukacyjnego 

poprzez: 

a) uwzględnienie podczas godziny wychowawczej  zagadnień związanych 

z problemem wyboru części zajęć edukacyjnych, tematu projektu edukacyjnego, 

b) zapoznanie uczniów z ofertą zajęć podczas pierwszej lekcji z zajęć artystycznych 

bądź zajęć technicznych, 

c)  poinformowanie rodziców uczniów klas pierwszych o ofercie edukacyjnej szkoły 

podczas pierwszego spotkania z rodzicami. 

42) Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia poprzez: 

a) realizowanie programu preorientacji zawodowej, 

b) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych, 

c) uświadamianie uczniom konieczności dalszego kształcenia, 

d)  organizowanie spotkań z ludźmi, którzy z wielką pasją wykonują swój zawód, 

e) indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, 

f) prezentowanie różnych zawodów i szkół ponad gimnazjalnych. 

43) Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi życiowej poprzez: 
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a) uwzględnianie podczas lekcji religii zagadnień związanych z problemem wyboru 

drogi życiowej, 

b) przeprowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami, 

c) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych. 

44) Wpajanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i spraw spornych na przykładzie 

klasy oraz szkoły poprzez: 

a)  uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych problemu konfliktów w relacjach 

międzyludzkich oraz sposobów ich rozwiązywania, 

b) prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami, 

c) organizowanie spotkań z rodzicami. 

45) Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych 

poprzez: 

a) przeprowadzanie tematycznych godzin wychowawczych, 

b) uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych tematyki związanej ze sposobami 

radzenia sobie w sytuacjach problematycznych, 

c) prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami, 

d)  współpraca z rodzicami uczniów. 

3. Powinności wychowawcy klasowego 

 

1) Rozpoznawanie problemów klasy i środowiska poprzez stosowanie narzędzi diagnozy. 

Zapoznanie z ewentualnymi problemami pozostałych nauczycieli uczących. 

2) Opracowanie i realizacja programu wychowawczego dla danej klasy. 

3) Organizowanie zajęć pozalekcyjnych ukazujących różne możliwości spędzenia 

wolnego czasu. 

4) Podjęcie starań mających na celu ujednolicenie działań wychowawczych pomiędzy 

szkołą a rodziną. 

5) Eliminowanie najdrobniejszych aktów agresji, przemocy, nietolerancji wśród uczniów. 

6) Wsparcie wychowawcze rodziny. 

7) Podejmowanie wszelkich czynności zaradczych i opiekuńczych. 

8) Otoczenie profesjonalną opieką uczniów z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. 

poprzez: 

a) udzielanie porad rodzicom i uczniom, 

b) przeprowadzanie indywidualnych  rozmów z uczniami, 

c) zachęcanie uczniów oraz rodziców do wizyt w poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. 

9) Udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez: 

a) organizowanie pogadanek i prelekcji na temat problemów wychowawczych, 

b) przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami, u których występują 

problemy wychowawcze oraz ich rodzicami, 

c) zachęcanie uczniów i rodziców do wizyt w poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w przypadku gdy zawiodą  metody oraz środki stosowane przez 

pracowników szkoły, 

d) poszukiwanie przyczyn problemów wychowawczych podczas wizyt w domach 

rodzinnych wychowanków. 

10) Podnoszenie poziomu wiedzy rodziców na temat zagrożeń społecznych poprzez: 

a) przeprowadzanie pogadanek dla  rodziców na zebraniach na temat zagrożeń 

społecznych, 
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b) przeprowadzanie przez wychowawców rozmów indywidualnych z rodzicami 

uczniów, którzy zagrożeni są różnymi patologiami społecznymi, 

c) przygotowywanie prelekcji wygłaszanych przez radiowęzeł, 

d) przygotowywanie ulotek, broszur informacyjnych, 

e) organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami podczas wywiadówek. 

11) Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów poprzez: 

a) prowadzenie wywiadów środowiskowych, umożliwiających rozpoznanie 

problemu z perspektywy domu rodzinnego, 

b) współpraca z sądem rodzinnym oraz policją w przypadkach  różnego rodzaju 

zaniedbań obowiązków rodzicielskich, 

c) systematyczne kontakty z kuratorami, 

12) Resocjalizowanie uczniów sprawiających poważne problemy wychowawcze poprzez: 

a) Rozmowy z rodzicami i uczniami, 

b) indywidualne rozmowy z uczniami, 

c) współpraca z sądem i policją, 

d)  „włączanie” uczniów „trudnych” do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, 

e) sugerowanie uczniom oraz ich rodzicom potrzeby wizyt w  poradni 

psychologiczno- pedagogicznej.  

4.Zadania rodziców 

Kochajmy mądrze czyli propozycja zadań dla rodziców 

1) Rodzice mają prawo do kierowania rozwojem swojego dziecka. Zobowiązani są przy 

tym do zapewnienia mu podstawowej opieki oraz zaspokojenia potrzeb fizycznych                                                                            

i psychicznych, zwłaszcza potrzeby miłości, bezpieczeństwa, akceptacji (zapewniając 

dziecku oparcie emocjonalne). 

2) Rodzice mają decydujący wpływ na kształtowanie postaw swoich dzieci, więc 

powinni stworzyć w domu atmosferę ciepła rodzinnego, miłości, wzajemnego 

zaufania, w której to dziecko zdobywa wiarę w ludzi, uczy się kochać i szanować 

innych. 

3) Rodzice są partnerami w pracy wychowawczej szkoły, tzn. mają: 

a) udział w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły (Statut, Program 

Wychowawczy, Program Profilaktyczny, program wychowawczy klasy), 

b)  udział w strukturach szkoły (Rada Rodziców). 

4) Rodzice uczestniczą w zebraniach rodziców i prelekcjach poświęconych 

zagadnieniom wychowawczym. 

5) Rodzice utrzymują stały kontakt z wychowawcą. 

6) Rodzice na telefoniczne, bądź listowne wezwanie nauczyciela (pedagoga), dyrekcji 

zobowiązani są do stawienia się w szkole w ściśle określonym terminie. 

7) Rodzice mają czas dla swojego dziecka, często rozmawiają w domu na temat szkoły, 

kolegów i różnych problemów dziecka. W przypadku zaistnienia konfliktu wspólnie 

szukają możliwości rozwiązania go. 

8) Rodzice w ramach współpracy ze szkołą pomagają: 

a) w planowaniu i organizowaniu wycieczek, imprez szkolnych  

i lokalnych, 

b) w upiększaniu i w miarę możliwości zagospodarowaniu sal lekcyjnych, terenu 

przyszkolnego. 

9) Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku warunki do nauki (miejsce do nauki          

w domu, zakup podręczników i innych niezbędnych przyborów szkolnych). 
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XI. Sylwetka absolwenta 
 

Korzeń kształcenia (wychowania) jest gorzki, ale owoce słodkie, czyli cechy osobowe 

absolwenta. 

1. Sylwetka absolwenta Gimnazjum 

1) Jest osobą kulturalną, taktowną.  

2) Jest tolerancyjny. Ze zrozumieniem traktuje różnice między ludźmi, które 

wynikają z odmiennych kultur, uzdolnień, możliwości. 

3) Myśli o przyszłości. Rozsądnie traktuje wybór szkoły i zawodu. Posiada 

zainteresowania, wytycza cele i dąży do ich realizacji. 

4)  Swobodnie porusza się we współczesnym świecie. Komunikuje się w języku 

obcym, umie korzystać z nowoczesnych technologii. 

5)  Jest dobrym Polakiem. Szanuje tradycję, historię, religię. Czuje się patriotą, 

rozumie jak funkcjonuje państwo.  

6) Dba o dobro wspólne. Rozumie, że wszyscy należymy do wspólnoty 

środowiskowej, parafialnej, regionalnej, państwowej i europejskiej. 

7) Jest rozważny, prawy i odpowiedzialny. Odróżnia dobro od zła. Potrafi 

przewidzieć skutki swego postępowania. Zna zagrożenia i umie się przed nimi 

ustrzec. 

8) Jest słowny, życzliwy, obowiązkowy. Służy pomocą. Umie współdziałać w grupie. 

Szanuje siebie i innych. Można na nim polegać. 

9) Jest punktualny. Szanuje czas swój i innych ludzi. 

 
XII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Pełna realizacja celów i założeń opiekuńczo-wychowawczych Programu 

Wychowawczego wymaga: 

1) opracowania Planu realizacji celów i zadań Programu Wychowawczego 

stanowiącego załącznik do Programu Wychowawczego, 

2) konsekwentnej realizacji Programu Wychowawczego przez wszystkich 

pracowników szkoły oraz rodziców (po zapoznaniu się z treścią programu), 

3) realizowania postanowień Programu Wychowawczego w atmosferze współpracy 

życzliwości. 

2. Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być poddany modyfikacjom. 

3. Powyższy Program Wychowawczy podlega ewaluacji. Ewaluacji dokonuje zespół 

nauczycieli kierowany przez pedagoga szkolnego, przy współpracy z uczniami 

i rodzicami. 

4. Zadaniem zespołu jest dokonywanie analizy przebiegu i skuteczności Programu 

Wychowawczego pod koniec 3-letniego cyklu kształcenia. 

5. Powyższy Program Wychowawczy został skonsultowany i opracowany oraz przyjęty 

przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum 

im. M. Kopernika w Karczmiskach. 
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Załącznik do Programu Wychowawczego 

Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ  

PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 

IM. M. KOPERNIKA W KARCZMISKACH 
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CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 

GIMNAZJUM 

KLASA REALIZUJĄCY 
SPODZIEWANE 

EFEKTY I II III 

I. Dbanie o 

wzbogacanie zasobu 

słownictwa uczniów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Wpajanie umiejętności 

poprawnego posługiwania się 

językiem polskim – w czasie 

mówienia, czytania oraz pisania.  

- wyposażanie uczniów w wiadomości oraz 

umiejętności dotyczące poprawnego posługiwania 

się językiem, 

 

+ + + Nauczyciele  

języka polskiego 

 

 

-uczeń umiejętnie 

posługuje się 

językiem polskim, 

jego wypowiedzi są 

poprawne                      

i swobodne 

-uczeń potrafi 

poprawnie pisać 

oraz czytać 

- zwracanie uwagi na poprawność  czytania, 

poprawność wypowiedzi ustnych oraz poprawność 

pisania podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, 

 

+ + + Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów  

 

2. Kształcenie kultury żywego 

słowa.  

-przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju 

publicznych wystąpień - zwracanie uwagi na 

dykcję, intonację, sposób przekazywania myśli  

i emocji, 

+ + + Nauczyciele  

języka polskiego 

-uczeń ma bogate 

słownictwo, 

zachowuje kulturę 

wypowiedzi 

-uczeń chętnie 

uczestniczy  

w konkursach 

literackich, 

-uczeń zna 

znaczenia trudnych 

wyrazów nie myli 

wyrazów                      

o podobnym 

brzmieniu lecz 

różnym znaczeniu 

- wzbogacanie słownika czynnego oraz biernego 

uczniów poprzez motywowanie ich do czytania 

literatury pięknej (m.in. konkursy czytelnicze), 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Nauczyciele  

języka polskiego 

 

-wyjaśnianie na lekcjach nowych dla uczniów- 

niezrozumiałych wyrazów, w tym wyrazów 

obcego pochodzenia, a także zwracanie uwagi na 

wyrazy trudne, np. wyrazy o podobnym brzmieniu 

lecz różnym znaczeniu, 

+ + + Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów  

 

-dbanie o estetykę języka uczniów (min. jego 

poprawność, funkcjonalność  i piękno) podczas 

dyżurów na korytarzu oraz w czasie lekcji, 

+ + + Wszyscy 

pracownicy  szkoły 

II. Przygotowanie 

uczniów do życia         

w społeczeństwie 

informacyjnym - 

stwarzanie uczniom 

warunków do 

nabywania 

umiejętności 

wyszukiwania, 

1. Kształtowanie umiejętności  

i nawyku czerpania wiedzy  

i informacji z różnych źródeł  

z zastosowaniem technologii 

informacyjno- komunikacyjnych.  

 

 

 

 

-przeprowadzanie lekcji prezentujących różne 

źródła czerpania wiedzy na określony temat (m.in. 

w pracowni komputerowej), 

 

 

+ + + Nauczyciele, 

 

  

 

 

- uczeń umie 

samodzielnie  

zbierać informacje, 

korzystając  

z różnych źródeł 

-korzysta  

z technologii 

informacyjno- 

komunikacyjnych, 

-przeprowadzanie lekcji z różnych przedmiotów 

kształcących umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji, 

 

+ + + Nauczyciele, 

poszczególnych 

przedmiotów, 
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porządkowania             

i wykorzystywania 

informacji z różnych 

źródeł,                          

z zastosowaniem 

technologii 

informacyjno- 

komunikacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -umożliwienie uczniom pracy z komputerem 

podczas różnych zajęć edukacyjnych, 

 

+ + + Nauczyciele, 

poszczególnych 

przedmiotów , 

 

-uczeń ma lepsze 

wyniki w nauce  

 

2. Współpraca nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów 

z nauczycielem bibliotekarzem      

w celu wszechstronnego 

przygotowania uczniów do 

świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania  

i porządkowania informacji. 

 

 

- przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

   

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel 

-bibliotekarz  

 

 

 

-uczeń korzysta  

z różnych 

sposobów 

zdobywania 

wiedzy, 

-umiejętnie 

korzysta z zasobów 

bibliotek  

- potrafi 

wyszukiwać, 

gromadzić, 

selekcjonować 

informacje. 

-umożliwianie uczniom korzystania 

 z zasobów biblioteki szkolnej, 

 

 

 

+ + + Nauczyciel 

-bibliotekarz 

III. Edukacja 

medialna- 

wychowanie 

uczniów do 

właściwego odbioru  

i wykorzystania 

mediów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przygotowanie uczniów  

do właściwego wykorzystywania 

mediów. 

-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych, 

 

+   Wychowawcy klas, 

 

 

 

- uczeń właściwie 

wykorzystuje 

media, umiejętnie 

korzysta z 

wartościowych 

audycji radiowych i 

telewizyjnych 

-zdaje sobie sprawę 

 z nierealności 

świata 

„za szklanym 

okienkiem”, 

-ma lepsze wyniki 

w nauce 

-zachęcanie uczniów do korzystania  

z wartościowych audycji radiowych  

i telewizyjnych oraz czytania prasy 

oraz proponowanie im konkretnych 

tytułów audycji czy czasopism , 

 

+ + + Nauczyciele  

języka polskiego 

 

 

-uświadamianie uczniom roli mass mediów  

we współczesnym świecie, 

 

+ + + Nauczyciele  

języka polskiego 

 

2. Przygotowanie młodzieży  

do odbioru informacji 

rozpowszechnianych przez media. 

 

 

-uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych 

tematyki związanej z mediami, 

 

+ + + Nauczyciele  

świetlicy, 

 

-uczeń świadomie 

korzysta z audycji 

radiowych, 

telewizyjnych -kształtowanie u uczniów podczas lekcji języka 

polskiego umiejętności segregowania informacji  

+ + + Nauczyciele  

języka polskiego 
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 i krytycznego ich odbioru,  

 

 i innych środków 

przekazu, 

-umiejętnie odbiera 

informacje 

rozpowszechniane 

przez media 

-ukazywanie podczas lekcji języka polskiego 

zależności między formą i językiem mediów                 

a zamierzeniami, postawami i kulturą twórców 

komunikatów artystycznych, informacyjnych, 

reklamowych i propagandowych,  

 

+ + + Nauczyciele języka 

polskiego 

-uświadamianie uczniom stosowanych przez 

media środków i zabiegów socjotechnicznych, 

 

+ + + Nauczyciele  

języka polskiego 

 

 IV. Edukacja 

zdrowotna- 

rozwijanie  

u uczniów postawy 

dbałości o zdrowie 

własne i innych 

ludzi oraz 

umiejętność 

tworzenia 

środowiska 

sprzyjającego 

zdrowiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stwarzanie warunków  

do kształtowania zachowań 

sprzyjających zdrowiu  

i bezpieczeństwu własnemu oraz 

innych ludzi. 
 

 

- organizowanie spotkań oraz pogadanek  

z pracownikami służby zdrowia, 

 

+ + + Pedagog, 

Wychowawcy klas,  

 

 

 

-uczeń pogłębia 

wiedzę na temat 

zdrowia  

i bezpieczeństwa 

-uczeń rozumie 

związek aktywności 

fizycznej ze 

zdrowiem i stara się 

aktywnie spędzać 

wolny czas, 

-zna i ceni wartość  

życia i zdrowia- dba 

o własne zdrowie  

i bezpieczeństwo, 

nie naraża innych 

 

-organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych  

w plenerze, 

 

+ + + Nauczyciele w-f 

-organizowanie dyżurów nauczycieli  w czasie 

przerw na szkolnych korytarzach oraz podczas 

różnego rodzaju imprez czy dyskotek, 

+ + + Wicedyrektor 

2. Kształtowanie nawyku dbania  

o higienę osobistą i estetykę 

wyglądu. 

-przeprowadzanie pogadanek na lekcjach biologii 

oraz w-f, 

 

 

 + + Nauczyciel biologii, 

 

-uczeń zdaje sobie 

sprawę, jak ważna 

jest higiena osobista 

oraz estetyka 

wyglądu, 

-uczeń posiada 

nawyk dbania 

 o higienę osobistą    

i estetykę wyglądu, 

 

+ + + Nauczyciele w-f  

 

-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych, 

 

 +  Wychowawcy klas 

 

 

-przeprowadzanie indywidualnych   rozmów  

z uczniami, 

 

+ + + Wychowawcy klas 

Pedagog 
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-zwracanie uwagi  na strój i obuwie   

 noszone przez uczniów,  

 

+ + + Wszyscy 

pracownicy szkoły 

 

3. Rozbudzanie zainteresowania 

uczniów własnym  zdrowiem 

 i rozwojem fizycznym, ułatwienie 

nabycia podstawowych  

nawyków i umiejętności dbania  

o własne zdrowie. 

-uwzględnianie podczas godzin wychowawczych 

zagadnień związanych z własnym zdrowiem oraz  

rozwojem fizycznym,  

 

+ + + Wychowawcy,  

 

 

-uczeń poszukuje 

informacji na temat 

zdrowia, np. 

zdrowego trybu 

życia 

i własnego rozwoju, 

-uczeń dba o 

własne zdrowie 

-uwzględnianie w zajęciach wychowania 

fizycznego tematyki zdrowia i rozwoju 

fizycznego, 

 

+ + + Nauczyciele w-f 

- realizowanie programu profilaktyki,  + + + Wszyscy 

nauczyciele 

 

- organizowanie imprez sportowo-   

rekreacyjnych, 

 

+ + + Nauczyciele w-f 

-prowadzenie rozgrywek szkolnych 

związanych z różnymi dyscyplinami sportowymi, 

 

+ + + Nauczyciele w-f 

4. Rozbudzanie zainteresowania 

uczniów  własnym zdrowiem  

i rozwojem  psychicznym  -                 

w tym eliminowanie napięć 

psychicznych spowodowanych 

trudnościami  

w kontaktach z innymi ludźmi 

( w tym także z rówieśnikami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dbanie o zdrowie i rozwój psychiczny ucznia  

poprzez m.in. tworzenie atmosfery  życzliwości 

dla każdego ucznia, 

 

 

 

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Nauczyciele, 

Pracownicy szkoły 

- uczeń otoczony 

jest atmosferą 

życzliwości 

prawidłowo się 

rozwija, nawiązując 

właściwe relacje  

z rówieśnikami  

-integruje się ze 

społecznością 

szkoły, 

-uczeń  

w kontaktach  

z innymi ludźmi nie 

posiada napięć 

psychicznych 

-dostarczanie wiedzy o sposobach radzenia sobie 

 z negatywnymi emocjami, 

 

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Pedagog 

 

 

+ + + Nauczyciele w-f 

 

-prowadzenie indywidualnych rozmów   

z uczniami i ich rodzicami, 

 

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Pedagog 
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-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych integrujących grupy, 

 

 

+   Wychowawcy klas, 

Pedagog 

 

 

-organizowanie imprez, wycieczek szkolnych, 

klasowych, 

+ + + Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

 

5. Zapobieganie uzależnieniom 

oraz nałogom.  

-organizowanie prelekcji dotyczących uzależnień  

( np. od telewizji, komputera, hazardu, telefonu 

komórkowego ) oraz nałogów  (alkoholizm, 

nikotynizm, narkomania, lekomania)  

 

+ + + Dyrekcja, 

Pedagog 

 

 

 

 

-uczeń posiada 

wiedzę na temat 

szkodliwości 

używek, 

-prowadzi zdrowy  

tryb życia  

-nie ulega nałogom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-organizowanie przedstawień przy współpracy  

z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

 

+ + + Pedagog, 

Dyrekcja  

 

 

- organizowanie konkursów dotyczących uleganiu 

nałogom, 

 

+ + + Pedagog 

- ścisła współpraca z rodzicami, + + + Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

 

-indywidualne rozmowy z uczniami, 

 

 

+ + + Wychowawcy klas 

Pedagog, 

Dyrekcja 

 

- tematyczne godziny wychowawcze, + + + Wychowawcy 

Pedagog 

6. Wpajanie zasad związanych  

ze zdrowym odżywianiem wraz  

z przybliżeniem problemów 

zaburzeń  

na tym tle ( np. anoreksja, bulimia, 

nadwaga) 

-uwzględnianie zagadnień zdrowego odżywiania 

podczas zajęć świetlicowych, 

 

 

+ + + Nauczyciele  

świetlicy 

-uczeń zdrowo się 

odżywia 
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-poruszanie podczas lekcji biologii zagadnień 

związanych z zaburzeniami prawidłowego 

odżywiania się, 

 + + Nauczyciel  

biologii 

7. Przygotowanie do aktywnej 

formy spędzania czasu wolnego. 

 

-organizowanie rajdów i wycieczek szkolnych,    

 

+ + + Wychowawcy klas -uczeń wyjeżdża  

do kina, teatru, na 

wycieczki oraz 

rajdy itp.  

-uczestniczy  

w różnego rodzaju 

rozgrywkach oraz 

zawodach 

sportowych 

-aktywnie spędza 

wolny czas 

-udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, 

 

 

+ + + Nauczyciele w-f 

-organizowanie wyjazdów do kina, teatru, 

muzeum, 

+ + + Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

8. Uświadomienie konieczności 

poszanowania naturalnego 

środowiska człowieka. 

- przeprowadzanie lekcji tematycznych   

z biologii, geografii, 

 

+  + Nauczyciel 

biologii  

 

-uczeń rozumie 

zależność między 

człowiekiem  

a światem przyrody  

i czuje się 

współodpowiedzial-

ny za środowisko 

naturalne, 

 

 

 + + Nauczyciel 

geografii 

-przeprowadzanie tematycznych godzin  

wychowawczych  dotyczących problemów 

ekologicznych, 

 +  Wychowawcy klas 

- organizowanie wycieczek i rajdów  

do miejsc o ciekawych walorach przyrodniczych, 

 

+ + + Wychowawcy klas 

- udział w akcjach sprzątania, + + + Nauczyciel biologii 

 

V. Kształtowanie 

u uczniów postaw 

sprzyjających ich 

dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu          

1. Kształtowanie postaw 

sprzyjających rozwojowi 

społecznemu ( w tym m.in. 

przygotowanie do pracy 

zespołowej ) 

 -stosowanie przez nauczycieli podczas lekcji form 

pracy zespołowej (kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz 

zgodnego współdziałania wszystkich  członków 

zespołu), 

+ + + Nauczyciele 

 

 

 

 

-uczeń jest 

komunikatywny, 

umie pracować  

w zespole i przyjąć 

współodpowiedzial-
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i społecznemu, 

takich jak: 

uczciwość, 

wiarygodność, 
odpowiedzialność, 
wytrwałość, 

poczucie własnej 

wartości, szacunek 

dla innych ludzi, 

ciekawość 

poznawcza, 

kreatywność, 

przedsiębiorczość, 

kultura osobista, 

gotowość  

do uczestnictwa  

w kulturze, 

podejmowania  

inicjatyw oraz do 

pracy zespołowej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-organizowanie pracy uczniów metodą projektu + + + Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

ność grupową, 

-potrafi pracować 

bezinteresownie na 

rzecz innych 

-w różnych 

sytuacjach okazuje 

innym pomoc 

-organizowanie pracy uczniów w Samorządzie 

Uczniowskim, 

 

 

+ + + Opiekunowie 

Samorządu 

-udział uczniów w akcjach charytatywnych na 

rzecz potrzebujących (zachęcanie uczniów do 

działania na rzecz innych osób, ukazanie wartości 

wynikających z bezinteresownej pomocy 

potrzebującym), 

 

+ + + Nauczyciele, 

Pedagog, 

Opiekun Koła PCK 

 

 

-zachęcanie uczniów do wzajemnej pomocy 

koleżeńskiej 

( kształtowanie postawy poczucia koleżeństwa), 

 

+ + + Wychowawcy klas 

 

 

-umożliwienie uczniom pracy w sklepiku 

szkolnym, 

 

+ + + Opiekun Sklepiku 

2. Wpajanie wychowankom 

fundamentalnych zasad moralnych 

takich jak prawdomówność, 

wiarygodność, wytrwałość, 

odpowiedzialność, uczciwość. 

 

 

-uwzględnianie podczas godzin wychowawczych 

tematyki związanej z podstawowymi zasadami 

moralnymi, 

 

+   Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

 

 

 

- uczeń postępuje 

według 

fundamentalnych 

zasad, 

 

 -przeprowadzanie rozmów indywidualnych  

z uczniami, 

+ + + Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

 

-natychmiastowe reagowanie na każdą negatywną 

sytuację zaistniałą w szkole, 

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

 

 

3. Kształtowanie u uczniów 

wrażliwości na drugiego 

człowieka 

-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych, 

 +  Wychowawcy klas -uczeń jest 

wrażliwy  na 

drugiego człowieka 

oraz obdarza go 
-organizowanie akcji polegających  na 

wspomaganiu dzieci i innych ludzi z rodzin 

+ + + Pedagog 
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oraz szacunku dla innych ludzi. najuboższych, 

 

szacunkiem, 

-organizowanie pomocy dla uczniów  z rodzin 

najuboższych: wypożyczanie podręczników,  

stypendia socjalne, dożywianie, 

 

+ + + Pedagog 

Bibliotekarz 

Pracownik ds. 

pomocy socjalnej 

-przeprowadzanie indywidualnych rozmów  

z uczniami, 

 

+ + + Nauczyciele, 

Pedagog, 

Pracownicy szkoły  

-rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, 

 

 

+ + + Nauczyciele, 

Pedagog, 

Pracownicy szkoły 

4. Kształtowanie kultury osobistej  

uczniów. 

 

 

 

-uwzględnianie podczas godzin wychowawczych 

zagadnień związanych z zasadami savoir- vivru , 

posługiwania się zwrotami grzecznościowymi 

+ + + Wychowawcy klas, 

 

 

-uczeń wyróżnia się 

wysoką kulturą 

osobistą 

uwidaczniającą się 

we właściwym 

zachowaniu  

w różnych 

sytuacjach, 

szacunku dla osób 

starszych  

i rówieśników, 

dbaniu o „czystość 

języka”, 

 

- realizacja programu kształtującego                           

u gimnazjalisty kulturę osobistą 

 

+ + + Pedagog 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

-zwracanie uwagi na estetykę języka, jakim 

posługują się uczniowie ( m.in. unikanie 

wulgaryzmów)  

 

+ + + Nauczyciele 

Pracownicy szkoły 

 

-przeprowadzanie indywidualnych rozmów  

z uczniami, 

+ + + Pedagog 

Nauczyciele, 

Wychowawcy klas, 

 

-reagowanie na sytuacje konfliktowe  

i sporne, 

 

 

+ + + Pedagog 

Nauczyciele, 

Wychowawcy klas, 

 

5. Przygotowywanie do 

uczestnictwa w życiu kulturalnym 

społeczeństwa. 

 

 

 

 

-aktywizowanie uczniów do uczestnictwa w życiu 

kulturalnym regionu oraz kraju, np. dniach 

otwartych instytucji kulturalnych, imprezach 

środowiskowych,  

 

+ + + Nauczyciele,  

Nauczyciele  

przedmiotów 

humanistycznych 

 

-uczeń aktywnie 

uczestniczy  

w życiu 

kulturalnym  

i działa 

 w środowisku 

lokalnym, obcuje ze 
-organizowanie wyjazdów kulturalnych (muzeum, 

kino, teatr), 

+ + + Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 
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-prowadzenie koła teatralnego, 

 

+ + + Opiekun koła sztuką, 

  

-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych, 

 

 +  Wychowawcy klas 

 

6. Rozwijanie aktywności 

poznawczej (ciekawość 

poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, gotowość  

do podejmowania inicjatyw). 

-organizowanie pracy w kołach zainteresowań, 

 

 

 

 

  

+ + + Opiekunowie kół 

zainteresowań  

 

 

 

 

-uczeń jest ciekawy 

świata, kreatywny, 

przedsiębiorczy, 

pełen inicjatyw, 

 -uczestniczy  

w kołach 

zainteresowań, 

rozwijając swoje 

zdolności 

 

-pomoc uczniom w rozwoju ich zainteresowań, 

 

+ + + Opiekunowie kół 

zainteresowań  

 

 

-umożliwianie uczniom korzystania z różnych 

źródeł wiedzy, 

+ + + Nauczyciele, 

 

+ + + Nauczyciel - 

bibliotekarz 

 

7. Kształtowanie aktywnego  

i odpowiedzialnego uczestnictwa  

w życiu szkoły i środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wybory SU i jego działalność, 

 

   Opiekunowie SU 

 

 

-uczeń aktywnie  

uczestniczy w życiu 

szkoły  

i środowiska, mając 

poczucie 

odpowiedzialności 

za środowisko, 

 

 

 

 

-powołanie drogą wyborów Rzecznika Praw 

Ucznia, 

 

+ + + Opiekunowie SU 

 

-wyznaczanie klas dyżurujących, 

 

 

+ + + Zespół 

dydaktyczno-

wychowawczy 

-udział uczniów w imprezach szkolnych 

 i lokalnych, 

 

+ + + Rada Pedagogiczna, 

Nauczyciele, 

 

8. Przygotowanie młodzieży do 

życia w rodzinie. 

-uświadamianie uczniom roli rodziny  na 

przestrzeni wieków oraz na początku XXI wieku, 

 

 -uczeń rozumie rolę 

i znaczenie rodziny 

we współczesnym 

świecie, 

-jest przygotowany  

  + Nauczyciel religii 

 

+ +  Nauczyciel 

wychowania  



 

 

31 

do życia w rodzinie do prawidłowego 

funkcjonowania  

w rodzinie, 
-zapoznanie z prawami i obowiązkami, jakie 

spoczywają na  poszczególnych członkach 

rodziny, 

 

 

+ +  Nauczyciel 

wychowania do 

życia w rodzinie 

  + Wychowawca klasy 

-zwrócenie uwagi na role osób dorosłych: 

 rola małżonka, rola rodzica,  

 

 

 

 

 

+ +  Nauczyciel 

wychowania do 

życia w rodzinie 

  + 

 

Nauczyciel religii 

9. Wdrażanie do samodzielnej 

pracy. 

-przydzielanie zadań wymagających 

samodzielnego myślenia oraz podejmowania 

decyzji, 

 

+ + + Nauczyciele 

 

 

-uczeń potrafi 

samodzielnie 

zaplanować oraz 

wykonać określoną 

pracę, 

-uczeń jest 

wdrożony do 

samokształcenia 

oraz rozwijania 

własnych uzdolnień  

i zainteresowań,  

 

- przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych (kształtowanie poczucia własnej 

wartości, wytrwałości, )  

 

+   Wychowawcy klas 

-organizowanie zajęć w ramach kół zainteresowań 

adresowanych do  uczniów zdolnych,   

 

+ + + Opiekunowie kół 

zainteresowań, 

 

-organizowanie zajęć dla uczniów   

z różnymi problemami edukacyjnymi,   

+ + + Nauczyciele zajęć 

dydaktyczno- 

wyrównawczych, 

 

10. Wpajanie umiejętności oraz 

nawyku utrwalania nabytej wiedzy 

i umiejętności. 

 

 

 

-pogłębianie i utrwalanie wiadomości  

i umiejętności przy zabawach i grach 

dydaktycznych, 

+ 

 

 

 

 

 

+ + Nauczyciele, 

Nauczyciele 

świetlicy 

 

 

-uczeń pogłębia 

swoje wiadomości  

i umiejętności  przy  

zabawach i grach 

dydaktycznych 

-uczestniczy  

w turniejach 

wiedzy, pogłębiając 

swoją wiedzę 

-organizowanie turniejów wiedzy, 

 

 

+ + + Nauczyciele 

 

 

-przeprowadzanie w sposób systematyczny + + + Nauczyciele 
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okresowych kontroli umiejętności i wiadomości,  

 

 

przedmiotową, 

-ma lepsze wyniki 

w nauce, 

11. Kształtowanie 

systematyczności niezbędnej             

w czasie realizacji różnych 

obowiązków ( związanych                     

z życiem ucznia,  pracownika ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-poruszanie podczas godzin wychowawczych 

problemów związanych z systematycznością czy 

brakiem systematyczności podczas realizowania  

np. obowiązków uczniowskich, 

 

+ + + Wychowawca klasy -uczeń ma 

świadomość 

potrzeby 

uzupełniania 

braków swojej 

wiedzy poprzez 

samodzielną, 

systematyczną 

pracę oraz udział  

w dodatkowych 

zajęciach 

wyrównujących 

wiedzę  

i umiejętności,  

-wykonuje swoje 

obowiązki na 

bieżąco 

we wszystkich  

obszarach swojego 

życia, 

-systematyczne kontrolowanie wiedzy  

na lekcjach, 

 

 

 

+ + + Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

-zadawanie i sprawdzanie prac domowych, 

 

 

+ + + Nauczyciele 

 

-kontrolowanie zeszytów uczniów, 

 

 

+ + + Nauczyciele 

 

-przestrzeganie terminowości sprawdzianów, + + + Nauczyciele 

 

12. Integrowanie środowiska 

klasowego, szkolnego i lokalnego. 

-uczestnictwo uczniów w imprezach lokalnych, 

 

 

 

+ + + Dyrekcja 

Rada Pedagogiczna 

 

-uczeń jest 

zintegrowany  

z grupą, klasą 

-ma poczucie 

jedności ze 

wspólnotą szkoły 

-uczeń klasy 

pierwszej szybko 

włącza się w  

funkcjonowanie 

-organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, 

zasłużonymi dla regionu, 

 

 

 

+ + + Pedagog, 

Nauczyciele, 

Wychowawcy klas 

-przyjęcie uczniów klas pierwszych  

w poczet społeczności szkolnej,  

+ + + Wychowawcy klas 

I  



 

 

33 

-zorganizowanie wyjazdu integracyjnego, 

 

 

+   Pedagog 

Wychowawcy kl.I 

szkoły, 

-organizowanie dyskotek szkolnych,   

 

+ + + Opiekunowie SU 

Wychowawcy klas 

 

-organizowanie imprez klasowych, 

 np. dzień chłopaka, spotkanie opłatkowe, 

 

 

+ + + Wychowawcy klas 

-organizowanie biwaków, wycieczek szkolnych  

i klasowych, 

 

 

+ + + Wychowawcy klas 

13. Podnoszenie prestiżu szkoły  

w oczach uczniów oraz  

społeczności lokalnej.   

 

 

 

 

 

 

 

-przeprowadzanie różnych akcji, organizowanie 

przedsięwzięć na rzecz poszczególnych klas  

i szkoły przez pracowników szkoły oraz rodziców, 

 

 

 

 

+ + + Rada Pedagogiczna 

Rada Szkoły 

Rada Rodziców 

Dyrekcja 

 

  

-uczeń ma 

świadomość 

edukowania się  

w szkole  

o określonym 

prestiżu  

w środowisku 

lokalnym, 

-godnie 

reprezentuje szkołę 

na zewnątrz, 

-dbanie o wygląd zewnętrzny oraz wewnętrzny 

budynku, jego ogólną prezentację oraz najbliższe 

otoczenie, 

 

 

+ + + Dyrekcja 

Pracownicy szkoły 

Nauczyciele 

-godne reprezentowanie szkoły przez uczniów 

biorących udział w imprezach kulturalnych, 

zawodach, przeglądach i konkursach 

organizowanych przez różne instytucje, 

 

+ + + Nauczyciele 

-prezentowanie i promowanie szkoły podczas  

Dnia Otwartych Drzwi Gimnazjum, 

 

+ + + Dyrekcja, 

Rada Rodziców 

Nauczyciele 

VI. Kształtowanie 

postawy 

obywatelskiej, 

1.Kształtowanie świadomości oraz 

postawy obywatelskiej. 

 

-organizowanie i przygotowywanie apeli  

z okazji świąt państwowych, 

 

+ + + Nauczyciele 

 

 

-uczeń jest 

świadomy swojej 

tożsamości 
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postawy 

poszanowania 

tradycji  

i kultury własnego 

narodu, a także 

poszanowania dla 

innych kultur  

i tradycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych,  

 

  + Wychowawcy klas 

 

 

narodowej, szanuje 

tradycje narodowe, 

ma poczucie 

przynależności do 

własnej 

„ojcowizny”- wsi, 

mikroregionu, 

-rozumie znaczenie 

procedur 

demokratycznych, 

-omawianie na lekcjach zagadnień: co to znaczy 

być obywatelem danego państwa,  prawa  

i obowiązki obywatela, 

 

+ +  Nauczyciele wos 

 

2. Rozbudzanie zainteresowań 

uczniów tradycją i kulturą innych 

narodów. 

 

-uwzględnianie podczas godzin wychowawczych 

wiadomości o kulturze i tradycji  innych narodów,  

 

  + Wychowawcy klas 

 

 

  

-uczeń szanuje 

tradycję i kulturę 

innych narodów, 

-zna w ogólnym 

zarysie dorobek 

kulturowy innych 

narodów na tle 

historii oraz 

geografii świata, 

 

-zapoznawanie z dziedzictwem kulturowym 

innych narodów, 

 

+ + + Nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych, 

 

 + + Nauczyciel 

geografii 

 

3. Rozbudzanie zainteresowań 

uczniów krajem ojczystym- jego 

historią, kulturą, tradycją oraz 

językiem. 

-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych (m.in. patriotyzm  

a szowinizm), 

 

 +  Wychowawcy klas  

 

 

 

-uczeń zna historię, 

kulturę i tradycję  

kraju, 

-czuje potrzebę  

i rozumie cel 

kultywowania 

obyczajów 

 i rocznic, szanuje 

tradycje 

 

-zapoznanie z dziedzictwem kulturowym 

własnego narodu, 

 

+ +  Nauczyciel wos 

+ + + Nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych 

4. Kształtowanie szacunku do 

tradycji środowiska lokalnego oraz 

szkoły.  

-zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturalnym 

regionu, 

 

 

 

+ + + Nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych 

 

-uczeń szanuje 

tradycje środowiska 

lokalnego i szkoły,  

-aktywnie 

uczestniczy w życiu + + + Nauczyciel- 
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 bibliotekarz 

 

środowiska  

lokalnego, 

- uczeń zna historię 

regionu oraz szkoły 

-uczestniczy 

aktywnie  

w apelach, 

uroczystościach 

szkolnych, 

 

 

-przygotowywanie apeli okolicznościowych oraz  

z okazji świąt religijnych, 

 

+ + + Nauczyciele, 

Nauczyciele religii 

 

-organizowanie opieki nad miejscami pamięci 

narodowej, 

 

+ + + Nauczyciel religii 

 

 

-uczestnictwo uczniów w imprezach lokalnych, + + + Dyrekcja, 

Rada Pedagogiczna 

 

 

-organizowanie wycieczek krajoznawczych  

i tematycznych, 

 

+ + + Nauczyciele, 

wychowawcy klas 

 

VII. Zapobieganie 

wszelkiej 

dyskryminacji. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Dostrzeganie przejawów 

łamania praw człowieka, 

niesprawiedliwości oraz 

przeciwstawiania się różnym 

formom dyskryminacji ze względu 

na: rasę/ kolor skóry, orientację 

seksualną, pochodzenie                        

i narodowość, wiek, wygląd 

zewnętrzny, niepełnosprawność. 

 

 

 

-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych, 

 + + Wychowawcy klas 

 

 

 

-uczeń we właściwy 

sposób reaguje na 

przejawy łamania 

praw człowieka, nie 

dyskryminuje 

innych, 

-uczeń eliminuje 

przemoc i agresję  

w kontaktach 

międzyludzkich  

i zna sposoby 

dyplomatycznego 

rozwiązywania 

konfliktów, 

 

-podjęcie podczas lekcji z przedmiotów 

humanistycznych problemu łamania praw 

człowieka, 

 

+ + + Nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych 

-przeprowadzanie indywidualnych rozmów 

 z uczniami, 

 

+ + + Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

-szybkie reagowanie na niewłaściwe zachowania 

uczniów 

   Wszyscy  

pracownicy szkoły 

2. Tworzenie warunków do 

wymiany poglądów, 

wysłuchiwania opinii innych              

i wyrażania własnego zdania. 

-organizowanie podczas zajęć świetlicowych  

czasu korzystnego do wymiany poglądów – 

wyrażania własnego zdania oraz wysłuchiwania 

opinii innych,  

+ + + Nauczyciele 

świetlicy, 

 

 

-uczeń nie powiela 

negatywnych 

wzorów zachowań 

widocznych  

w otoczeniu  

i środkach 

masowego 

-udział w pogadankach i prelekcjach  

z zaproszonymi gośćmi, 

 

+ + + Pedagog 

Wychowawcy klas 
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-przeprowadzanie pogadanek oraz dyskusji  

na lekcjach z poszczególnych przedmiotów, 

 

+ + + Nauczyciele przekazu,  

-rozumie 

odpowiedzialność 

prawną i moralną  

za swoje czyny, 

-bierze udział  

w dyskusjach, 

potrafi wysłuchać 

innych i ma swoje 

zdanie, 

-potrafi pracować  

w grupie, zespole,  

 

3. Kształtowanie postawy 

tolerancji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych, 

 

+   Wychowawcy klas -uczeń jest 

tolerancyjny  

i życzliwy  

w stosunku  

do innych osób, 

-potrafi  

opowiedzieć się  

po stronie 

pokrzywdzonych,  

 

-przeprowadzanie indywidualnych rozmów  

z uczniami 

+ + + Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

VIII. Wspomaganie 

rozwoju każdego 

ucznia, stosownie  

do jego potrzeb 

 i możliwości.  

 

1.Kształtowanie umiejętności 

dokonywania samooceny oraz 

poczucia własnej wartości.  

 

-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych, 

 

 

+   Wychowawcy klas -uczeń potrafi 

dokonać 

samooceny, 

-ma poczucie 

własnej wartości, - przeprowadzanie rozmów z uczniami,  

 

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

-organizowanie spotkań integracyjnych, 

wyjazdów, wycieczek, 

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

2. Resocjalizowanie uczniów 

sprawiających poważne problemy 

-indywidualne rozmowy z uczniami, 

 

+ + + Nauczyciele  

Wychowawcy klas 

-uczeń potrafi 

otwarcie rozmawiać 
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wychowawcze.   Pedagog 

 

o swoich kłopotach, 

trudnościach  

i problemach,  

-potrafi zwrócić się 

o pomoc i z niej 

skorzystać, 

-uczeń „trudny” 

potrafi 

funkcjonować  

w środowisku 

szkolnym 

 

-współpraca z sądem i policją, 

 

 

 

+ + + Dyrekcja 

Rada Pedagogiczna 

Pedagog 

 

 

-„włączanie” uczniów „trudnych” do aktywnego 

uczestnictwa w życiu szkoły, 

 

 

+ + + Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Pedagog 

-sugerowanie uczniom oraz ich rodzicom potrzeby 

wizyt w  poradni psychologiczno- pedagogicznej, 

 

 

+ + + Pedagog 

Nauczyciele 

 

3. Przygotowanie do 

wartościowego spędzania czasu 

wolnego, wyrabiania nawyku 

kulturalnej rozrywki, sportu                     

i zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

-upowszechnienie udziału wychowanków  

w kulturalnych imprezach szkolnych, 

 

 

+ + + Wychowawcy klas 

 

 

-uczeń potrafi 

aktywnie, 

wartościowo 

spędzać czas wolny 

i posiada nawyk 

kulturalnej 

rozrywki, sportu, 

zabawy, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-upowszechnienie udziału w szkolnych  

i pozaszkolnych zawodach sportowych, 

 

 

+ + + Nauczyciele w-f 

 

 

-organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 

 

 

+ + + Dyrekcja 

Opiekunowie kół 

zainteresowań 

-organizowanie aktywnego wypoczynku: biwaki, 

wycieczki, spacery 

+ + + Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

-organizowanie różnych konkursów oraz 

turniejów, 

 

+ + + Nauczyciele 

 

 

-przygotowywanie atrakcyjnego programu  

na uroczystości szkolne, 

+ + + Nauczyciele 

Dyrekcja 
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4. Uzupełnianie braków 

programowych u uczniów  

z problemami edukacyjnymi  

oraz wyrównywanie wiedzy. 

 

 

-organizowanie zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych, 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Nauczyciele zajęć 

wyrównawczych 

 

 

-uczeń zna swoją 

wartość i wierzy we 

własne siły, 

-uczeń uczestniczy  

w zajęciach 

wyrównawczych,  

nadrabiając w ten 

sposób wiedzę oraz 

umiejętności, 

-indywidualizowanie pracy na lekcjach, 

dostosowywanie wymagań do potrzeb danego 

ucznia, 

 

 

+ + + Nauczyciele 

-systematyczna współpraca z rodzicami, mająca na 

celu kontrolowanie postępu uczniów objętych 

wyrównywaniem wiedzy, 

+ + + Nauczyciele, 

Nauczyciele zajęć 

wyrównawczych 

5. Otoczenie profesjonalną opieką 

uczniów z różnymi zaburzeniami 

rozwojowymi.   

 

- praca z uczniem wytypowanym przez powołane 

zespoły do udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Pedagog 

Nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

rewalidacyjne, 

dydaktyczno - 

wyrównawcze 

Logopeda 

 

-uczeń jest 

życzliwy dla 

każdego, wie, jak 

poradzić sobie z 

negatywnymi 

emocjami,  

-uczeń otrzymuje 

w szkole oraz 

poradniach 

profesjonalną 

pomoc, 

która pozwala mu 

wyeliminować 

różne zaburzenia 

rozwojowe 

- udzielanie porad rodzicom i uczniom, + + + Pedagog 

Nauczyciele 

 

 

 

-przeprowadzanie indywidualnych  rozmów 

 z uczniami, 

 

+ + + Wychowawcy klas 

Pedagog 

 

-zachęcanie uczniów oraz rodziców do wizyt  

w poradni psychologiczno- pedagogicznej, 

+ + + Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

 

6. Udzielanie pomocy rodzicom  

w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych. 

-organizowanie pogadanek i prelekcji na temat 

problemów wychowawczych, 

 

+ + + Pedagog, 

Rada Pedagogiczna, 

Dyrekcja 

-uczeń oraz jego 

rodzice otrzymują 

w szkole pomoc  
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-przeprowadzanie rozmów indywidualnych  

z uczniami, u których występują problemy 

wychowawcze oraz ich rodzicami,  

 

+ + + Nauczyciele 

Pedagog 

 

w rozwiązywaniu  

problemów 

wychowawczych 

-w przypadku 

sytuacji trudnych 

otrzymują kontakt 

ze specjalistami 

 

-zachęcanie uczniów i rodziców do wizyt  

w poradni psychologiczno- pedagogicznej,  

w przypadku gdy zawiodą  metody oraz środki 

stosowane przez pracowników szkoły, 

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Pedagog 

 

-poszukiwanie przyczyn problemów 

wychowawczych podczas wizyt w domach 

rodzinnych wychowanków (w razie konieczności), 

+ + + Wychowawcy klas, 

Pedagog 

7. Podnoszenie poziomu wiedzy 

rodziców na temat zagrożeń 

społecznych. 

- przeprowadzanie pogadanek dla  rodziców  

na zebraniach na temat zagrożeń społecznych, 

 

+ + + Pedagog, 

Dyrekcja 

-rodzice mają 

wiedzę na  temat 

zagrożeń 

społecznych 

-potrafią im 

przeciwdziałać oraz 

z nimi walczyć, 

 

 

 

 

 

 

 

-przeprowadzanie przez wychowawców rozmów 

indywidualnych z rodzicami uczniów, którzy 

zagrożeni są różnymi patologiami społecznymi, 

+ + + Wychowawcy klas, 

Pedagog, 

Dyrekcja 

 

-przygotowywanie prelekcji wygłaszanych przez 

radiowęzeł, 

+ + + Nauczyciele, 

Pedagog, 

-przygotowywanie ulotek, broszur 

informacyjnych, 

+ + + Pedagog 

 

-organizowanie spotkań rodziców  

ze specjalistami podczas wywiadówek., 

+ + + Wychowawcy klas 

Dyrekcja, 

Pedagog 

8. Rozpoznawanie środowiska 

rodzinnego uczniów. 

-prowadzenie rozmów z rodzicami, uczniami 

celem zdobycia wiedzy o ich środowisku 

rodzinnym (w razie konieczności odbywanie wizyt 

domowych), 

 

 

 

 

+ + + Pedagog, 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

-uczeń oraz jego  

rodzice otrzymują 

ze strony szkoły 

pomoc 

w rozwiązywaniu 

różnych sytuacji 

trudnych 
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-współpraca z sądem rodzinnym oraz policją  

w przypadkach  różnego rodzaju zaniedbań 

obowiązków rodzicielskich, 

 

 

+ + + Pedagog, 

Dyrekcja 

 

 -uczeń w 

przypadku 

zaniedbań ze strony 

rodziców mogą 

liczyć na aktywne 

włączenie się do 

sprawy pedagoga 

czy wychowawcy 

-systematyczne kontakty z kuratorami, 

 

+ + + Pedagog, 

Wychowawcy klas 

-współpraca z Gminnym O środkiem Pomocy 

Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 

 

+ + + Pedagog, 

Wychowawcy klas 

9. Ukazywanie uczniom powiązań 

między teorią a praktyką, szkołą  

a życiem. 

-stosowanie na zajęciach metody poglądowej, 

 

 

 

 

 

+ + + Nauczyciele 

 

 

 

 

 

-uczeń uczestniczy 

w  zajęciach w 

sposób aktywny 

-bierze udział 

w różnego rodzaju 

zajęciach 

dodatkowych 

poszerzających 

wiadomości  

i umiejętności 

zdobyte na  

lekcjach, 

-łączy wiedzę 

pochodzącą  

z różnych dziedzin 

życia, 

 

-organizowanie wycieczek do omawianych miejsc + + + Nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

-pobudzanie uczniów do korzystania z audycji 

radiowych, telewizyjnych i innych środków 

przekazu,    

 

+ + + Nauczyciele, 

Wychowawcy klas 

 

 

10. Rozwijanie różnorodnych 

indywidualnych zainteresowań 

uczniów. 

- indywidualizowanie nauczania podczas 

wszystkich rodzajów zajęć edukacyjnych, 

 

 

+ + + Nauczyciele, 

Nauczyciele zajęć 

rewalidacyjnych, 

Nauczyciele zajęć 

dydaktyczno- 

wyrównawczych 

-uczeń potrafi 

określić swoje 

zainteresowania  

i je rozwijać,  

-organizowanie zajęć świetlicowych, które 

wychodzą naprzeciw zainteresowaniom uczniów,  

+ + + Nauczyciele 

świetlicy 
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-prowadzenie przedmiotowych kół zainteresowań, 

 

+ + + Opiekunowie zajęć 

dodatkowych 

11. Tworzenie warunków do pracy  

z uczniami o różnym poziomie 

zdolności.   

 

-zachęcanie do pracy w kołach zainteresowań  

dla uczniów zdolnych i szczególnie uzdolnionych,  

+ + + Opiekunowie 

kół zainteresowań  

 

-uczeń niezależnie 

od wewnętrznych 

uwarunkowań oraz 

zdolności może 

liczyć ze strony 

nauczycieli na 

indywidualne 

traktowanie jego 

potrzeb 

-rozwija swoje 

zainteresowania, 

-organizowanie pracy dla uczniów mniej zdolnych 

na zajęciach wyrównawczych, 

+ + + Nauczyciele zajęć 

dydaktyczno- 

wyrównawczych 

-indywidualizowanie pracy na lekcjach oraz 

zajęciach dodatkowych,  

 

 

+ + + Nauczyciele 

 

IX. Przygotowanie 

uczniów  do 

podejmowania 

przemyślanych 

decyzji. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

1. Umożliwianie uczniom 

samodzielnego wyboru części 

zajęć edukacyjnych ( zajęcia 

artystyczne, zajęcia techniczne) 

oraz tematu obowiązkowego 

projektu edukacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-uwzględnienie podczas godziny wychowawczej  

zagadnień związanych z problemem wyboru 

części zajęć edukacyjnych 

+   Wychowawcy klas 

I 

-uczeń posiada 

umiejętności 

samodzielnego 

myślenia, co daje 

mu możliwość 

krytycznego oglądu 

różnych aspektów 

rzeczywistości, 

wyrobienia własnej 

opinii, wyboru 

postawy, zajęcia 

stanowiska w 

dyskusji,  

 

             

-uwzględnienie podczas godziny wychowawczej  

zagadnień związanych z problemem wyboru 

tematu projektu edukacyjnego 

 

 +  Wychowawcy klas 

II 

- zapoznanie uczniów z ofertą zajęć podczas 

pierwszej lekcji z zajęć artystycznych bądź zajęć 

technicznych, 

+   Nauczyciele zajęć 

artystycznych  

Nauczyciele zajęć 

technicznych 

- poinformowanie rodziców uczniów klas 

pierwszych o ofercie edukacyjnej szkoły podczas 

pierwszego spotkania z rodzicami, 

+   Wychowawcy klas 

I 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Przygotowanie uczniów  

do świadomego wyboru dalszej 

drogi kształcenia. 

 

 

 

 

 

-realizowanie programu preorientacji zawodowej,  

 

+ + + Pedagog 

Wychowawcy klas 

- uczeń zna swoje 

słabe i mocne 

strony, 

-rozwija własne 

zainteresowania 

intelektualne,  

-jest  świadomy 

-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych, 

 

 + + Wychowawcy klas 

 

-uświadamianie uczniom konieczności dalszego 

kształcenia, 

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Pedagog 
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-organizowanie spotkań z ludźmi, którzy  

z wielką pasją wykonują swój zawód, 

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Nauczyciele, 

Pedagog 

 

sensu dalszej drogi 

edukacji zgodnej         

z własnymi 

zainteresowaniami, 

-jest wyposażony  

w wiedzę oraz 

umiejętności 

pozwalające mu  

podjąć i 

kontynuować naukę 

na wyższym 

szczeblu edukacji, 

-rodzice zdają sobie 

sprawę z potrzeby 

dostosowania 

wybranej szkoły do 

możliwości ucznia 

-indywidualne rozmowy z uczniami  

i rodzicami, 

+ + + Dyrekcja, 

Pedagog 

 

-prezentowanie  różnych zawodów i szkół 

ponadgimnazjalnych, 

 

  + Nauczyciele 

Pedagog  

- udostępnianie uczniom broszur, ulotek, płyt 

multimedialnych z ofertami szkół 

ponadgimnazjalnych, 

  + Pedagog 

- prowadzenie zajęć z preorientacji zawodowej     

w klasach III, 

  + Pedagog 

3.Przygotowywanie uczniów  

do wyboru drogi życiowej.  

-uwzględnianie podczas lekcji religii zagadnień 

związanych z problemem wyboru drogi życiowej, 

 

+ + + Nauczyciel religii -uczeń potrafi 

dokonywać różnych 

wyborów,   

-przeprowadzanie rozmów indywidualnych  

z uczniami,    

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Pedagog 

-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych, 

  + Wychowawcy klas, 

 

4. Wpajanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów i spraw 

spornych na przykładzie klasy oraz 

szkoły. 

-uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych 

problemu konfliktów w relacjach  międzyludzkich  

oraz sposobów ich rozwiązywania, 

+ + + Nauczyciele 

Świetlicy, 

 

 

-uczeń potrafi 

rozwiązywać 

konflikty i sprawy 

sporne,  

-prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami  

i rodzicami, 

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Pedagog, 

Nauczyciel 



 

 

43 

 świetlicy 

-organizowanie spotkań z rodzicami, 

 

+ + + Wychowawcy klas 

 

5. Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych i konfliktowych. 

-przeprowadzanie tematycznych godzin 

wychowawczych, 

+ + + Wychowawcy klas 

 

-uczeń radzi sobie 

w sytuacjach  

trudnych 

i konfliktowych, 

 
-uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych 

tematyki związanej ze sposobami radzenia sobie 

 w sytuacjach problematycznych,   

 

+ + + Nauczyciele 

świetlicy 

-prowadzenie indywidualnych rozmów 

 z uczniami, 

 

+ + + Nauczyciele, 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

świetlicy 

-współpraca z rodzicami uczniów, 

 

 

+ + + Wychowawcy klas, 

Dyrekcja 

 

 

 

 

 

 

 

 


