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W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co 

posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale 

 i dla drugich". 

 

                                                                                                                         JAN PAWEŁ II 

 

Program opracowano w oparciu o: 
 

Konstytucję RP z dn. 17.10.1997 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.  

– Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  
i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r.  

– Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.  
– Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. 

Ustawę o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 /z późniejszymi zmianami/ 
Kartę Nauczyciela ze zmianami 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

Wybrane programy z zakresu profilaktyki:  Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016; Krajowy Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006 - 2016; Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród 

Dzieci i Młodzieży), Narodowy Program ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015, Program zapobiegania niedostosowaniu 
społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży 2004 -2014, Bezpieczna i Przyjazna Szkoła  2014 – 2016. 

Konkordat 
Program Polityki Prorodzinnej Państwa 

Konwencję o prawach dziecka 
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia 

się przez całe życie (2008/C111/01). 
Statut gimnazjum 

Obserwacje, diagnoza środowiska, konsultacje z rodzicami. 
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Ogólne założenia programu wychowawczego 
 

Koncepcja wychowania w Zespole Szkół w Borzęcinie uwzględnia cele wychowania ujęte w Podstawie Programowej, wartości 
i ideały akceptowane przez wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wizje przyszłego absolwenta oraz jego 

możliwości. 
Nadrzędnym celem wychowania jest „wszechstronny rozwój osobowy” uczniów wspomagany przez nauczycieli w sposób 

harmonijny we wszystkich wymiarach. 
W wychowaniu najważniejszy jest uczeń i jego droga rozwoju, dlatego postrzegany jest w kategorii podmiotowości, godności, 

wolności. 
Program wychowawczy będzie realizowany w  Zespole Szkół w Borzęcinie w roku szkolnym 2014/2015. Obejmie całą społeczność 

szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły). 
Program wychowawczy będzie odpowiadał na problemy młodego pokolenia, kształtował u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu 

rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej 
wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Rozwijał będzie postawy obywatelskie, patriotyczne, poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. W dalszym ciągu realizowane będą treści związane z 

zapobieganiem wszelkiej dyskryminacji. 
Nasza szkoła uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice. 

Program rozwijał będzie potrzebę własnego rozwoju przez całe życie, w tym kształcenia, co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. 

 
 
 
Program obejmuje następujące obszary pracy wychowawczej: 
1. Rozwój intelektualny 
2. Rozwój psychiczno- emocjonalny 
3. Rozwój społeczny 

4. Rozwój fizyczno- zdrowotny 
5. Rozwój duchowy 
6. Rozwój estetyczny
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Osoby realizujące program wychowawczy poprzez działalność edukacyjną i wychowawczą wspomagają psychiczny, społeczny, 
zdrowotny, moralny i duchowy rozwój osobowy ucznia. 
 

 
W pracy wychowawczej należy dążyć do tego, aby uczniowie: 

 
 

- umieli dostrzec, że zdrowie i życie ludzkie jest najwyższą wartością 
- przestrzegali zasad zdrowego stylu życia 

- znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego 
- rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, sprawiedliwości i piękna w świecie 

- mieli świadomość i czuli potrzebę własnej edukacji na danym etapie 
- poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych, by umieli odnaleźć własne miejsce w 

świecie 
- kształtowali właściwy obraz własnej osoby 

- rozwijali w sobie umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów 
- umieli współdziałać w zespole klasowym, szkolnym 

- dbali o środowisko naturalne 
 
 

Wizja szkoły 
-Wychowanie dzieci oparte jest o wartości chrześcijańskie 

– Wspomaganie rozwoju ucznia jako osoby, wprowadzanie go w życie społeczne 
-Poszanowanie indywidualności jednostki rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów 

- Przyjazne wzajemne relacje: uczeń – nauczyciel, uczeń - uczeń, nauczyciel – nauczyciel 
- Uwzględnianie wolności i godności 

- Hierarchizacja wartości 
- Zintegrowanie kształcenia z wychowaniem 
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-Kształtowanie osobowości - wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki, uczenie tolerancji dla poglądów i potrzeb innych ludzi 
- Stwarzanie każdemu uczniowi możliwości zaprezentowania własnych umiejętności  i wiedzy 

- otwarcie na współpracę z rodzicami i propozycje środowiska 
 
 
 
 
 
 

CELE GŁÓWNE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 
 

- wspomaganie rozwoju dziecka we współpracy z rodzicami poprzez kształtowanie jego umiejętności intelektualnych, osobowości i właściwych 
postaw interpersonalnych 
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne emocjonalne, intelektualne, 
środowisko rodzinne i kulturowe 
- uświadamianie uczniom, że zdrowie to podstawowa wartość, dzięki której możemy realizować swoje aspiracje i potrzeby 
- wspomaganie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych  na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole. 
- wspomaganie młodzieży w zakresie profilaktyki nałogów (  alkoholizm, narkotyki, środki odurzające, nikotynizm, hazard, internet, gry 
komputerowe) 
-  kształtowanie tolerancji na odmienność innych 
- prewencja  przedwczesnej inicjacji seksualnej 
- przeciwdziałanie przejawom agresji, przemocy  i innym negatywnym zachowaniom w szkole 
- wdrażanie do systematycznego realizowania przez uczniów obowiązku szkolnego i osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości 
- uświadamianie znaczenia skutecznych  działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w 
szkole 
 
 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE. 
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I. Rozwijanie kompetencji psychospołecznych uczniów. 
1. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole.  
2. Budowanie własnego systemu wartości, samoświadomości oraz umiejętności interpersonalnych ucznia. 
4. Zapobieganie zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży 
5. Poszanowanie godności drugiego człowieka 
7. Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie 
8.   Respektowanie praw dziecka i człowieka 
9.   Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych 
10. Uczestniczenie w życiu środowiska lokalnego i regionalnego 
11. Przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego państwa 
12. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego 
13. Kultywowanie tradycji związanych z patronem szkoły i jej historią 
14. Wdrażanie i rozbudzanie zasad zdrowego  stylu życia i żywienia.  
15. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w społeczności 
16.Umacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów 
17. Uświadamianie prawa do ochrony danych osobowych i posługiwania się nimi w korzystaniu z internetu i telefonów komórkowych. 
18. Kształtowanie postaw asertywnych. 
19. Dbanie o mienie szkoły 
20. Zapobieganie niepowodzeniom uczniów w nauce i organizowanie pomocy wyrównawczej 
21.  Wyrabianie umiejętności właściwej organizacji wolnego czasu 
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Metody pracy 
 
- gry i zabawy 
- dyskusje na forum grupy 
- scenki rodzajowe 
- twórczość artystyczna dzieci 
- pogadanki 
- dramy 
- gry edukacyjne 

- prezentacje multimedialne dokumentów 
- wycieczki tematyczne, turystyczno – krajoznawcze 
- wycieczki rowerowe i ogniska integracyjne 
- akcje środowiskowe 
- spotkania z higienistką, policjantem oraz interesującymi 
osobami ze środowiska lokalnego 

 
 
 
 
 
 

Formy pracy 
 

- praca indywidualna 
- praca grupowa 
- praca zbiorowa 
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Sylwetka absolwenta 
 

Plan wychowawczy zakłada, że absolwent Zespołu Szkół w Borzęcinie będzie: 
 

- samodzielny- orientuje się w otaczającym go świecie, korzysta z różnych źródeł wiedzy pragnąc ja poszerzyć 
- otwarty- porozumiewa się przynajmniej w jednym języku obcym; dobrze współpracuje w grupie i umiejętnie komunikuje się z 

otoczeniem 
- odpowiedzialny- potrafi przyznać się do błędów i gotów jest podnosić odpowiedzialność za swoje postępowanie; broni własnego 

zdania, przekonań. W swoim działaniu zwraca uwagę na bezpieczeństwo, dba o własne zdrowie, rozróżnia dobre i złe postępowanie 
- tolerancyjny – szanuje poglądy i zdanie innych, nie ma uprzedzeń rasowych i religijnych; asertywny 

- szanuje przyrodę – postawa proekologiczna 
- posiada nawyk stałego uczenia się i doskonalenia 

- świadomie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym, a nawet go tworzy 
- ma szacunek do rodziny i jej tradycji 

- kultywuje tradycje narodowe 
- respektuje wartości ogólnoludzkie 

- opiera swoje życie na autorytetach i wartościach moralnych 
- jest przygotowany do pełnienia określonych ról w społeczeństwie 

- podejmuje działania mające na celu przeciwstawianie się agresji, przemocy i cyberprzemocy 
- systematycznie realizuje obowiązek szkolny 
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Klasy I –III Szkoły Podstawowej 
 
 
Lp. 

 
Cele operacyjne 

 
Zadania 

 
Sposób realizacji 

Osoba 
odpowiedzialna 

 
Termin 

1 Integracja 
środowiska 
szkolnego, 
klasowego i 
rodzinnego 

Rozpoznanie środowiska 
rodzinnego 
(diagnozowanie potrzeb) 
 
 
 
Zajęcia integrujące zespół 
klasowy 

-Wybór rad klasowych 
-Kontakty wychowawcy z rodzicami 
-organizowanie uroczystości dla rodziców i 
opiekunów 
 
 
-gry i zabawy integracyjne 
-imprezy, wycieczki klasowe 
-zajęcia wychowawcze prowadzone metodami 
aktywizującymi 

Wychowawca 
Dyrekcja, 
Nauczyciele  
 

Cały rok 

  Opracowanie 
obowiązujących w klasie, 
szkole i poza szkołą norm 
i reguł zachowania – 
regulamin klasy, 
kontrakty klasowe 

-wybór samorządu 
-ślubowanie klas pierwszych 
-zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia, 
utworzenie kontraktów klasowych 
- dyżury w klasie 
-czynny udział w imprezach kulturalnych 
organizowanych w szkole i poza szkołą 
-wspólne zabawy między zajęciami 
 

Wychowawca 
Nauczyciele 

Na 
bieżąco 



1
0

 

 

2 Poznawanie norm 
dobrego 
zachowania  
i kształtowanie 
właściwej postawy 
wobec ludzi 

Uczenie nawyków 
dobrego zachowania 
i porozumiewania się  
z ludźmi – „Stop” 
przemocy i agresji” i 
cyberprzemocy 
 
Przedstawienie uczniom 
dróg uzyskania pomocy 
w przypadku zetknięcia 
się z przemocą i agresją 
 
 
Wdrażanie zasad 
tolerancji wyznaniowej  
i narodowościowej 
 
 
 
 
 
Zapoznanie uczniów z 
regulaminem 
zachowywania się 
w instytucjach 
publicznych 

-zwroty grzecznościowe w naszym życiu 
-pogadanki, dyskusje z dziećmi 
-zabawy tematyczne 
-inscenizacje przygotowane przez uczniów 
-przykłady pozytywnych postaw ; 
-gazetki tematyczne 
 
 
 
 
 
 
- przykłady zachowania się wobec osób 
” wyróżniających się” 
-pogadanki i dyskusje z dziećmi 
 
 
 
 
 
-organizowanie i udział w imprezach 
kulturalnych 
-organizowanie konkursów i wystaw 
-wycieczki do instytucji publicznych 

Wychowawca 
Nauczyciele 

Cały rok 
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3 Zachowanie 
ostrożności 
w kontaktach z 
osobami 
nieznajomymi 

Nauka właściwych 
zachowań w sytuacjach 
zagrożenia 
 
Uczenie asertywności 

-gazetki okolicznościowe 
-pogadanki 
- filmy instruktażowe 
-spotkania z policjantem 
 

Wychowawca Cały rok 
 

4 Poznawanie i 
umacnianie tradycji 
i tożsamości 
narodowej 

Poznanie i kultywowanie 
tradycji szkoły, 
miejscowości, regionu i 
państwa 

-zapoznanie z symbolami narodowymi 
-poznanie sylwetki patrona szkoły 
-wycieczki do miejsc pamięci narodowej 
-nauka słów i melodii hymnu szkoły 
-udział w ważnych uroczystościach, apelach, 
-spotkania z ciekawymi ludźmi 
-kultywowanie tradycji związanych z regionem 
-prace plastyczne uwzględniające motywy 
ludowe 
-zapoznanie z legendami związanymi z 
miejscowością, państwem 

Wychowawca 
dyrekcja, 
nauczyciele 

Cały rok 

5 Ochrona 
środowiska 
naturalnego 

Wyrabianie nawyków 
związanych z ekologią. 
Kształtowanie zachowań 
i postaw 
proekologicznych 

-udział w akcji „Sprzątanie świata” 
- udział w obchodach Dnia Ziemi 
- organizowanie spacerów, wycieczek 
-akcja dokarmiania zwierząt 

Wychowawca 
Nauczyciele 

Cały rok 
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6 Odkrywanie swoich 
uzdolnień, 
możliwości i 
własnej 
indywidualności 

Stwarzanie sytuacji 
sprzyjających 
podnoszeniu wiary we 
własne siły i możliwości. 
Rozwijanie 
zainteresowań. 
 
Poznawanie literatury 
dziecięcej 
 
Podejmowanie działań 
profilaktycznych 

-realizacja indywidualnych projektów 
edukacyjnych, badań, obserwacji zgodnie z 
zainteresowaniami uczniów 
-stosowanie metod aktywizujących 
-udział w konkursach klasowych, szkolnych i 
pozaszkolnych. 
-Systematyczne korzystanie z biblioteki 
 
 
 
-współpraca z logopedą i PPP 
-pomoc w nauce uczniom słabym przez zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze 
-kształtowanie postawy samoakceptacji 
-wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego 

Wychowawca, 
nauczyciele, 
opiekun SU, 
pracownicy  PPP 
 
bibliotekarz 

 
W ciągu 
roku 



1
3

 

 

7 Promocja zdrowia i 
bezpieczeństwa 
swojego i innych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie zasad 
bezpiecznego poruszania 
się. 
 
Zapoznanie uczniów ze 
szkodliwością nałogów 
 
 
 
 
Zapoznanie uczniów z 
drogą ewakuacyjną 
na wypadek zagrożenia 
pożarowego 
 

-spotkanie z policjantem 
-pogadanka z wychowawcą 
-projekcja filmów instruktażowych 
-organizowanie wycieczek i nauka prawidłowego 
przechodzenia przez jezdnię 
- prelekcje z psychologiem 
-konkurs o ruchu drogowym 
- gazetki 
 
-przeprowadzenie ewakuacji uczniów z budynku 
szkolnego 

Policja, 
wychowawca, 
nauczyciele 
 
 
 
 
 

Cały rok 
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 Rozbudzanie 
potrzeby niesienia 
pomocy innym. 

Dbanie o zdrowie swoje i 
innych. 
 
Prowadzenie zdrowego – 
sportowego stylu życia 
 
 Angażowanie  uczniów 
w akcje promujące 
nawyki zdrowego 
żywienia charytatywne 
prowadzone na terenie 
szkoły. 
 
Udział uczniów w 
akcjach  charytatywne. 

-spotkanie z pielęgniarką 
-organizowanie kącików czystości 
-apele i akcje promujące zdrowy tryb życia 
-imprezy sportowe  
- zbiórka zakrętek dla osób niepełnosprawnych 
- akcja zbierania zużytych baterii 
-udział w akcjach promujących zdrowe nawyki 
żywieniowe 
 
 
 
 
 
 
 

Pielęgniarka, 
wychowawca, 
rodzice 

 

8 Poznawanie swojej 
wiary 

Zapoznanie z zasadami 
swojej wiary 

-udział w rekolekcjach, jasełkach, 
-pogadanki na temat tolerancji 
- wdrażanie systemu wartości u młodego 
człowieka 

Nauczyciele, 
wychowawcy i 
księża 

Cały rok 



 

Klasy IV- VI Szkoły Podstawowej 
 

Lp. Cele 
operacyjne 

Zadania Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 

1 Poznawanie siebie Stwarzanie sytuacji 
sprzyjających podnoszeniu 
wiary w siebie i swoje 
możliwości. 

-udział w zajęciach 
pozalekcyjnych 
-udział w konkursach klasowych, 
szkolnych i pozaszkolnych 

Wychowawca 
Nauczyciele 
Opiekun SU 

Cały rok 

 
2. 

Odkrywanie swoich 
uzdolnień 
i możliwości 

Wyrażanie własnych emocji i 
uczuć. 
Organizowanie różnych form 
ekspresji 

-godziny wychowawcze, zajęcia 
lekcyjne i pozalekcyjne 
-pogadanki 
-konkursy 
-projekcje filmów 
-analiza utworów literackich i 
spektakli teatralnych 

Dyrekcja, 
Wychowawca 
Nauczyciele 

Wrzesień – 
październik 

3. Zapewnienie równych 
szans rozwoju 
wszystkim uczniom 

Diagnozowanie warunków 
życia i nauki uczniów. 
 
 
Kontrola indywidualnych 
zaleceń lekarskich związanych 
ze stanem zdrowia uczniów 

-pogadanki 
 
 
 
-diagnoza 

Wychowawca 
Nauczyciele 
 

Cały rok 



 

4. Kształtowanie postaw Uczenie tolerancji  
wyznaniowo – religijnej 
Angażowanie w pomoc 
innym. 
Przygotowanie do pełnienia 
ról w rodzinie i 
społeczeństwie. 
 
 Uczenie nawyków dobrego 
zachowania się i 
porozumiewania się. 
 
 
Właściwe zachowania wobec 
uzależnień i nałogów 
 
 Uczenie  reagowania na 
zachowania niepożądane - 
„STOP przemocy i agresji”. 

-uroczystości klasowe i szkolne 
z udziałem rodziców 
 i zaproszonych gości 
 
-godziny wychowawcze 
 
-lekcje przedmiotowe 
- spotkania z psychologiem i 
policjantem 
-wycieczki 
 
- prezentacje mulimedialne 
 
 
 

Wychowawca 
Nauczyciele 

Cały rok 

5. Integracja środowiska 
szkolnego i klasowego 

Opracowanie obowiązujących 
w klasie, w szkole i poza 
szkołą norm i reguł 
zachowania 

-ustalenie wewnątrzklasowych 
reguł zachowania 
-zapoznanie z prawami i 
obowiązkami uczniów, 
regulaminem SU, Statutem Szkoły 
- tworzenie kontraktów 
klasowych 
- zapoznanie z prawami dziecka i 
obywatela 
 

Wychowawca 
Nauczyciele 

wrzesień 



 

6. Rozwijanie 
zainteresowań 

Zagospodarowanie czasu 
wolnego 

-koła zainteresowań 
-zajęcia pozalekcyjne i 
pozaszkolne 

Dyrekcja, 
Wychowawca 
Nauczyciele  
Księża 

Cały rok 

7. Propagowanie 
zdrowego stylu życia 

Przekazanie wiedzy na temat 
troski o własne zdrowie 
 
Zdobywanie wiedzy na temat 
dojrzewania 
 
Zdobywanie informacji na 
temat chorób społecznych i 
chorób przenoszonych droga 
płciową 
 
Zdobywanie informacji na 
temat higieny osobistej 

-pogadanki 
-prelekcje na lekcjach 
wychowawczych 
 
-spotkania z pielęgniarką, 
lekarzem 
 
- udział w akcjach promujących 
zdrowy styl życia 
 
-omawianie stosownej literatury 
-współpraca z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 

Wychowawca 
Dyrekcja 
Nauczyciele 
przedmiotu 
Higienistka 

Cały rok 

8. Kształtowanie postaw 
patriotycznych i 
prospołecznych 

Kształtowanie postaw 
prospołecznych. 
 
Gotowość do działalności na 
rzecz społeczności szkolnej i 
lokalnej 

-aktywna praca w Samorządzie 
Uczniowskim 
-reprezentowanie szkoły podczas 
uroczystości patriotyczno- 
religijnych na terenie 
miejscowości 
-udział w akcji ” Sprzątanie 
świata” 
-udział w konkursach 
 

Dyrekcja 
Nauczyciele 
przedmiotu 
Wychowawca 
Opiekun SU 

Cały rok 



 

9. Kształtowanie poczucia 
wartości i godności 

Kształtowanie postaw 
etycznych i tworzenie 
hierarchii wartości. 
Wyrabianie umiejętności 
dokonywania wyborów. 
Zapobieganie próbom 
samobójczym. 

-prelekcje 
i pogadanki na temat tolerancji 
-inscenizacje, dramy 
-rekolekcje 
-lekcje j. polskiego, historii, religii 
ukazujące wzorce osobowe 
w literaturze i w świecie 
współczesnym 
-akcje charytatywne 
-pomoc koleżeńska 

Dyrekcja 
Księża 
Nauczyciele  
poszczególnych 
przedmiotów 
Wychowawca 

Cały rok  

10. Zapewnienie 
bezpieczeństwa swojego 
i innych w szkole i poza 
szkołą 

Dbanie o zdrowie swoje i 
Innych 
 
Kształtowanie poczucie 
punktualności, obowiązku i 
przeciwdziałanie absencji i 
wagarom  w szkole 

-pogadanki z wychowawcą 
- spotkania z policjantem 
-wycieczki 
-filmy 

Wychowawca, 
nauczyciel, policjant 

Cały rok 

 
 



 

Klasy I – III Publicznego Gimnazjum 
 
 

Lp. Cele operacyjne Zadania Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 

1. Poznawanie siebie. 
Uczeń na tle klasy i 
szkoły. 

- poznawanie i uczenie się 
porozumiewania ze sobą; 
- uczenie tolerancji 
- kształtowanie właściwych 
relacji interpersonalnych 
w zespole klasowym; 
- planowanie wycieczek, 
ognisk, imprez klasowych; 
- ankieta na temat 
oczekiwań uczniów klas 
pierwszych wobec 
gimnazjum; 
- przydzielenie obowiązków 
grupom klasowym; 
- wspólne ustalanie ocen z 
zachowania 

- wybór samorządu 
szkolnego i klasowego; 
- rozmowy integracyjne w 
zespołach klasowych;  
- organizowanie pomocy 
koleżeńskiej 
 
- ankiety 
 
- poinformowanie uczniów o 
warunkach i sposobie oraz 
kryteriach oceniania 
zachowania 

wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy klas I 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień/ 
październik 
 
 
 
wrzesień 



 

  - dokumentacja ważnych 
wydarzeń z życia szkoły; 
rozpoznawanie warunków 
życia i nauki 

- kronika szkolna; 
-strona internetowa szkoły 
- facebook 
- gazetki klasowe i tablice 
szkolne; 
- kontakty z poradnią PPP; 
- organizowanie pomocy 
koleżeńskiej; 
- organizowanie pomocy 
materialnej; 
- kontakty z rodzicami; 
- ustalenie formy współpracy 

Wychowawcy, 
nauczyciele 

Cały rok 

- troska o ład i porządek w 
szkole  
 
 
 
 

- poszanowanie sprzętu, 
budynku szkoły; 
- gazetki; 
- dekoracja klasy 

Wychowawcy, 
Opiekunowie 
pracowni, 
Nauczyciele, 
Pracownicy szkoły 
 

Cały rok 



 

2. Poznawanie i 
wdrażanie praw 
grupy i jednostki. 

- zapoznanie się 
z regulaminami szkolnymi i 
przestrzeganie ich; 
- przeciwdziałanie 
przejawom przemocy i 
agresji, wulgaryzmom, 
aktom wandalizmu, 
-egzekwowanie naprawy, 
ponoszenie konsekwencji za 
wyrządzone szkody; 
- organizowanie grup 
pomocy koleżeńskiej; 
- dbanie o bezpieczeństwo 
uczniów; 
- przeciwdziałanie wagarom 
i wpływowi 
nieodpowiedniego 
towarzystwa 
- przeciwdziałanie próbom 
samobójczym 

- wdrażanie regulaminów 
szkolnych; 
- pogadanki, dyskusje; 
- działalność samorządu 
szkolnego; 
- współpraca z policją i 
ośrodkiem zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
 

wychowawcy 
nauczyciele 
samorząd uczniowski, 
policja 

Cały rok 



 

3. Uczestnictwo w 
życiu szkoły. 

- zapoznanie uczniów z 
najważniejszymi 
dokumentami: Statutem 
Szkoły; 
- udział w demokratycznych 
wyborach do samorządu 
klasowego i SU; 
- organizowanie spotkań z 
ciekawymi ludźmi, 
będącymi autorytetami dla 
uczniów: kombatantami, 
poetami, artystami 
regionalnymi; 
- angażowanie uczniów 
w organizację uroczystości 
szkolnych; 
- konkursy; 
uczestniczenie w zajęciach 
kół zainteresowań; 
- współorganizowanie 
imprez i uroczystości 
szkolnych ( Dzień Edukacji 
Narodowej, Dzień 
Niepodległości, Walentynki, 
Dzień Wiosny ); 
- wyjazd do kina, teatru, 
galerii, muzeum; 
 
 

- udział młodzieży w 
akademiach; 
aktualizacja gazetek 
szkolnych; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauczyciele duchowni 
wychowawcy 
dyrektor szkoły 

wg potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 



 

- udział w konkursach 
szklonych; 
- nabywanie właściwych 
zachowań w sytuacjach 
zagrożenia (dyscyplina i 
sprawność fizyczna np. 
ewakuacja szkoły) 

- ćwiczenia ewakuacyjne   

4. Kształtowanie 
właściwej postawy 
wobec patrona 
szkoły  - Jana Pawła 
II 

-poznawanie i wdrażanie 
w życie  nauczanych prawd 
naszego patrona 
 
 
 
 
- obchody kolejnych rocznic 
nadania imienia 

- „Dzień Papieski” 
- konkursy papieskie, gazetki 
szkolne i klasowe 
-organizowanie wycieczek do 
miejsc związanych z osobą 
Jana Pawła II 
 
- Święto Szkoły 

Wychowawcy, 
nauczyciele, katecheci 

Cały rok  
 
 
 
 
 
 
16. czerwca 



 

5. Uczestnictwo w 
życiu społecznym. 

- angażowanie się w prace 
na rzecz środowiska; 
-rozwijanie umiejętności 
współdziałania w zespole i 
nawiązywania 
pozytywnych kontaktów 
międzyludzkich 
 
 
 
- poznawanie praw 
obywatelskich i identyfikacja 
z obowiązkami obywatela 
Polaka i członka Unii 
Europejskiej; 
- uczestniczenie w 
imprezach organizowanych 
przez GOK; 
- współpraca z kościołem; 

- udział w akcjach: 
„Sprzątanie 
Świata”, „Dzień Ziemi” itp. 
-sprzątanie grobów 
żołnierskich i nauczycielskich 
- zapoznanie i analiza treści 
Konstytucji RP; 
- śledzenie bieżących 
informacji związanych z UE; 
 
 
 
 
-współorganizowanie 
rekolekcji parafialnych, 
pielgrzymek 

wychowawcy 
nauczyciele WOS i 
historycy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
katecheci 
wychowawcy 

Cały rok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wg potrzeb 

6. Kształtowanie 
przynależności do 
gminy, ojczyzny. 

- identyfikacja uczniów ze 
społecznością lokalną; 
- promowanie kultury  
regionu; 
- dostrzeganie walorów 
własnej okolicy; 

- spotkania z ciekawymi 
ludźmi; 
- konkursy wiedzy o regionie; 
- pogadanki, dyskusje; 
- wycieczki regionalne; 
- artykuły do gazety lokalnej, 
Strona internetowa szkoły i 
gminy 

wychowawcy 
nauczyciele 

wg potrzeb 
Cały rok 



 

7. Rozwijanie postaw 
patriotycznych 
w oparciu o 
tożsamość 
narodową. 

- uczestnictwo uczniów 
w różnych formach życia 
kulturalnego; 
- kultywowanie tradycji 
narodowych; 
- utrwalenie słów i melodii 
hymnu państwowego; 
- wyrabianie szacunku do 
tradycji i symboli 
narodowych; 
- znaczenie prawa w życiu 
człowieka; 
- rola autorytetów w życiu 
człowieka; 
- kształtowanie obywatela 
Polaka Europejczyka 
umiejącego zaplanować 
swoją przyszłość; 
- dbałość o miejsca pamięci 
narodowej; 

- udział w konkursach, 
apelach, wycieczkach 
tematycznych, pogadanki; 

nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 
 
 
 
nauczyciele muzyki, 
wychowawcy, 
katecheci 

Cały rok 

8. Ukazywanie 
sposobów 
właściwego 
spędzania wolnego 
czasu. 

-preferowanie aktywności 
ruchowej i umysłowej 
-zalecanie czynnego 
wypoczynku dla zdrowia i 
rozwoju psychofizycznego 
-przygotowanie do 
właściwego korzystania ze 
środków masowego 
przekazu 

-spotkania z 
przedstawicielami 
odpowiednich instytucji 
-filmy edukacyjne 
-pogadanki, dyskusje 
- promocja ulubionego 
czasopisma, interesującej 
książki; 
- prezentacje  mulimedialne 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
bibliotekarz 

Cały rok 



 

9. Promocja zdrowego 
stylu życia. 

-rozpoznawanie 
podstawowych zagrożeń dla 
zdrowia; 
- zdrowy tryb życia; 
- właściwe zachowania 
wobec uzależnień i nałogów; 
- zapoznanie uczniów klas I-
III 
z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy; 
- bezpieczeństwo w domu, 
w szkole, miejscach 
publicznych; 
- wskazywanie zgubnych 
dla stylu życia skutków 
nudy; 
- zapoznanie uczniów z 
problemami ochrony 
środowiska oraz 
destruktywnym wpływem 
działań człowieka; 
- organizowanie wycieczek 
krajoznawczych; 

- pogadanki, dyskusje; 
- spotkania z higienistką 
szkolną, lekarzem; 
- aktywne uczestniczenie w 
lekcjach WF, zawodach 
sportowych; 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
biologii, geografii i 
WF 

Cały rok 



 

10. Rozwijanie postaw 
społecznych i 
wolontariatu. 

- kształtowanie postaw 
społecznych i obywatelskich, 
życzliwości i ofiarności; 
-uczenie bezinteresownego 
niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi; 
- kształtowanie świadomości 
obywatelskiej i poczucia 
odpowiedzialności w 
pełnieniu obowiązków; 

- udział w akcjach 
społecznych i sytuacjach 
kryzysowych (powódź, pożar 
); 
-wolontariat 
-organizowanie i udział 
w akcjach charytatywnych 

wychowawcy 
nauczyciele 

wg potrzeb 



 

11. Przygotowanie do 
pełnienia ról 
społecznych oraz 
właściwych 
wyborów 
życiowych (szkoła, 
zawód). 

- poznanie siebie i tworzenie 
własnego systemu wartości; 
- ukazywanie roli rodziny w 
życiu człowieka; 
- obowiązki członków 
rodziny; 
- zdobywanie wiedzy na 
temat okresu dojrzewania; 
- nabywanie umiejętności 
rozpoznawania i 
okazywania uczuć; 
- uświadomienie wartości i 
znaczenia rozwoju 
moralnego w życiu 
człowieka ; 
- nabywanie umiejętności i 
odwagi szukania informacji 
o własnym rozwoju 
psychofizycznym; 
- rozwijanie 
samoświadomości; 
- preorientacja zawodowa; 
- dostrzeganie ważności 
wyboru zawodu i wartości 
pracy w życiu człowieka; 
- wybór szkoły i zawodu; 

- pogadanki i prelekcje z 
pielęgniarką środowiskową, 
nauczycielem biologii  i 
wychowawcą i nauczycielem 
prowadzącym wychowanie do 
życia w rodzinie na temat 
dojrzewania; 
- dyskusje; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pogadanki i zapoznanie się 
z ofertami szkół; 
- udział w targach 
edukacyjnych powiatu 
brzeskiego; 
- spotkanie z doradcą 
zawodowym 
- pedagogizacja rodziców 

wychowawcy 
dyrektor 
nauczyciele biologii 

Cały rok 



 

12. Ukazywanie roli 
rodziny w życiu 
człowieka 

-wskazywanie ważności 
praw każdego członka 
rodziny; 
-kształtowanie nawyków 
odpowiedzialności w 
pełnieniu obowiązków w 
rodzinie; 
-autorytety rodzinne; 
dostrzeganie wzorów 
wychowania w rodzinie; 
- miłość i odpowiedzialność 
podstawowymi czynnikami 
dobrej i mądrej rodziny 
-kształtowanie nawyków 
troski o tradycje rodzinne 

-pogadanki, dyskusje; 
-ankiety 

-nauczyciele, 
wychowawcy, księża 

W ciągu roku 



 

13. Nawiązanie i 
rozwijanie 
współpracy z 
rodzicami. 

- angażowanie rodziców w 
życie klasy i szkoły; 
- bieżąca informacja 
o postępach w nauce i 
zachowaniu ucznia; 
- konsultacje, spotkania 
wychowawcy klasy z 
rodzicami podczas 
wywiadówek; 
- spotkania indywidualne z 
rodzicami, rozmowy 
telefoniczne, zawiadomienia 
listowne w celu poznania i 
ustalenia potrzeb 
opiekuńczo- 
wychowawczych młodzieży; 

-spotkanie z rodzicami, 
udział w uroczystościach 
szkolnych; 
 

wychowawcy w ciągu roku 

 
STAŁE UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM 

 
 
 

UROCZYSTOŚĆ ZADANIE WYCHOWAWCZE TERMIN 

Rozpoczęcie roku szkolnego 
Budowanie więzi społecznych, i szkolnej, propagowanie zasad szeroko 

rozumianej tolerancji 
1.IX 

Dzień Edukacji Narodowej 

umacnianie więzi między członkami społeczności szkolnej, 
pokazanie różnych form podziękowania za trud nauki i wychowania 

wobec wszystkich pracowników gimnazjum, 
ukazanie roli i znaczenia nauki w życiu każdego człowieka 

14 X 



 

Ślubowanie klas pierwszych 
budowanie więzi wewnątrzszkolnej, 

przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej, 
umacnianie poczucia bezpieczeństwa 

14 X 

Święto Niepodległości 
budzenie uczuć patriotycznych, poczucia dumy narodowej, 

zrozumienie znaczenia wolności i niepodległości dla narodu polskiego, 
wzbudzenie chęci uczestnictwa w uroczystościach pozaszkolnych 

11 XI 

Wigilie Klasowe  

umacnianie więzi z kolegami i nauczycielami oraz pracownikami 
szkoły, 

rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy w trakcie przygotowań do 
spotkania, 

kultywowanie polskich tradycji wigilijnych 

19 XII 

Dzień Wiosny 
 
 
 

rozwijanie umiejętności organizowania imprez, planowanie ich 
przebiegu, 

integracja klasy, 
ukazanie różnych możliwości zabawy i rozrywki 

21 III 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej 

kształtowanie postaw patriotycznych 
wzbogacenie wiedzy z zakresu historii Polski 

zrozumienie znaczenia wolności dla narodu polskiego 
 IV 

Program wielkopostny 
przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w Wielkim Tygodniu, 

kultywowanie polskich tradycji religijnych 
IV 

Święto Konstytucji 
 3-go Maja 

uświadomienie istoty demokracji i jej roli w rozwoju świadomości 
narodowej, 

zapoznanie z obowiązkami i prawami członków społeczeństwa 
obywatelskiego, 

świadome uczestnictwo w obchodach święta na terenie szkoły i gminy 

3 V 

Dzień Sportu uczestnictwo w imprezach sportowych i zabawach, 4 VI 



 

utrwalenie zasady fair play podczas zawodów, 
integracja klas, 

przypomnienie treści Karty Praw Dziecka ONZ. 

Święto Patrona Szkoły 
kształtowanie postaw tolerancji religijnej, narodowościowej i  postaw 

patriotycznych 
Integracja społeczności szkolnej z lokalną 

16.06 

Zakończenie roku 
wdrażanie zasad bezpieczeństwa i aktywnego wypoczynku, 

propagowanie zdrowej rywalizacji. 
Czwarty piątek 

czerwca 

 
Uroczystości oficjalne odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego. Społeczność szkolna zobowiązana jest do odpowiedniego 
zachowania i poszanowania symboli narodowych i szkolnych. Uczniów obowiązuje strój galowy( granatowe lub czarne spodnie / 
spódnica i biała koszula). 
 
Ewaluacja: 
Każdego roku dokonywana jest ewaluacja Programu Wychowawczego. Ewaluację przeprowadzamy w celu podjęcia decyzji dotyczących 
przyszłych działań. Ewaluacja służy identyfikacji słabych i mocnych stron, wskazaniu kierunków rozwoju, poprawieniu ewentualnych 
błędów, oszacowaniu możliwości i ograniczeń, uzyskaniu wsparcia z zewnątrz, promocji, itp. 
Najważniejsze cele ewaluacji to: 
• dostarczenie użytecznych wskaźników określających co jest dobre, a co powinno być ulepszane 
• gwarantowanie równych możliwości uczniom 
• określenie ponadczasowych trendów doskonalenia i efektywności szkoły 
Ewaluację przeprowadzamy na podstawie: 
rozmowy, obserwacji, ankiet,  przeprowadzonych konkursów, gazetek ściennych, wycieczek, pogadanek, prelekcji, prezentacji 
multimedialnych przedstawień, wystaw prac, kontroli higieny, akcji środowiskowych i ekologicznych, apeli i akademii, inscenizacji, 
kontrola wyników. 
 
 Program opracowywał  zespół w składzie: Elżbieta Chochlińska, Danuta Oleksy, Wioletta Kwaśniak, Agnieszka Kwaśniak – Wiśniewska,  
Katarzyna Kusior, Beata Staśko, Małgorzata Obłąk Dorota Lis, Renata Sobota, Rafał Zielonka, Joanna Kossoń.  



 

 
 
 
 
 
 
 

Program został uchwalony w porozumieniu z  Radą Rodziców w dniu 15.09.2014 
 
 
 

Program został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2014 
 

 


