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WSTĘP 

 
 

Program wychowawczy to zaplanowana praca nad formowaniem osobowości 
młodego człowieka, to stymulowanie jego rozwoju intelektualnego, fizycznego, 
emocjonalnego i społecznego, rozumianego jako współpraca i współistnienie w grupie 
społecznej, w sposób, który umożliwia rozwój i realizację własnych potrzeb. Program zmierza 
do wyposażenia ucznia w taką wiedzę i umiejętności, aby rozumiał, prawidłowo 
interpretował i umiejętnie stosował obowiązujące normy i wartości, aby mógł on zbudować 
twórczą i dojrzałą osobowość. Zadaniem wychowawców i nauczycieli jest mądre 
towarzyszenie uczniowi na drodze jego wszechstronnego rozwoju. 
 

Program Wychowawczy Gimnazjum nr 13 zawiera opis różnych działań 
wychowawczych, które wynikają z treści nauczania, uwzględnia oczekiwania uczniów, 
rodziców i nauczycieli, problemy środowisk, z których wywodzą się uczniowie szkoły  
oraz diagnozę potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych wśród młodzieży. 
Wzięto również pod uwagę zmiany, jakie w wyniku kryzysu autorytetów zachodzą  
w funkcjonowaniu rodziny, modelu zachowań młodzieży i zakresie ich zainteresowań.  
 

Program zakłada integralność wychowania z nabywaniem przez uczniów wiedzy  
i umiejętności oraz spójność działań wychowawczych szkoły, rodziny i innych organizacji 
preferowanych przez rodzinę i szkołę. Planowane w programie działania mają nie tylko 
wspierać rodziców w realizacji zadań wychowawczych, ale też niwelować błędy  
w wychowaniu, które prowadzą do problemów w pracy z dorastającą młodzieżą, deficytów 
rozwojowych, demoralizacji lub zachowań agresywnych uczniów. 
 
 

Program Wychowawczy Gimnazjum nr 13 został stworzony po analizie następujących  

aktów prawnych: 

 

 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół – załącznik nr 4 

 Statut Gimnazjum nr 13 w Rzeszowie 

 Szkolny Program Profilaktyki 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 Szkolny System Interwencji. 
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Zadania ogólne szkoły w zakresie wychowania na III etapie edukacyjnym 

 
 kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne  

funkcjonowanie we współczesnym świecie, 
 

 kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 
dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

 

 przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stworzenie uczniom 
warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

 

 wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów, 
 

 skuteczne nauczanie języków obcych, efektywność kształcenia w zakresie nauk 
przyrodniczych i ścisłych, 

 

 rozwijanie u uczniów postawy dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych ludzi  
oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 

 

 kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu 
i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, 
poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, ciekawość poznawcza, 
kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, 
podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, 

 

 kształtowanie postawy obywatelskiej uczniów, postawy poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, 

 

 podejmowanie wszelkich kroków w celu zapobiegania dyskryminacji,  
 

 kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania ważnych decyzji, poczynając  
od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów, aż do decyzji o wyborze  
lub zmianie miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji, 

 

 indywidualizowane wspomaganie rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb, 
możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 

 
Fundamentem Programu Wychowawczego jest misja Gimnazjum nr 13, wizja szkoły 

oraz priorytety i wartości uznawane przez całą społeczność szkolną. 
 
Misja szkoły: „Verba docent, exempla trahunt” („Słowa uczą, przykłady pokazują”) 
 

Celem misji jest solidne  przygotowanie uczniów  do  dalszej nauki i życia w dynamicznie 
zmieniającym się świecie XXI wieku. Dążymy do tego, by szkoła cieszyła się uznaniem  
w środowisku i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy. 
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Wizja szkoły:  
 

Gimnazjum dostosowane do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowujące 
młodzież do wyzwań, jakie będą przed nią stawiane od razu na starcie w dorosłość. Szkoła  
o wysokim poziomie nauczania, stawiająca nacisk na edukację prozdrowotną, ekologiczną, 
informatyczną oraz językową, stymulująca wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie 
przeciwdziałająca patologiom społecznym, oferująca uczniowi atrakcyjne metody nauki, 
rozwijająca jego zainteresowania oraz zachęcająca go do przyjmowania postaw aktywnych  
i twórczych. 
 

 

Priorytety  szkoły: 
 

 Troska o wychowawczy klimat szkoły. Pielęgnowanie w szkole takich wartości jak: 
prawda, mądrość, tolerancja. Kształtowanie postawy sumienności, obowiązkowości  
i odpowiedzialności za każde podjęte zobowiązanie. 

 
 Budowanie autorytetu nauczyciela i szkoły w oparciu o najpiękniejsze tradycje polskiej 

szkoły. Zawód nauczyciela jako powołanie, a szkoła jako instytucja przyjazna uczniom       
 i rodzicom. 

 
 Pielęgnowanie  uzdolnień i zamiłowań uczniów. Wyzwalanie inicjatyw twórczych. 

Wyławianie talentów  i stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów.  
 
 Kształtowanie szacunku dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, życia jako 

największej wartości, dla godności człowieka, dla ludzkiego ciała i odpowiedzialności  
za własne zdrowie. Uwrażliwienie na potrzeby drugiej osoby. Kształtowanie postawy 
ofiarności  i bezinteresowności. 

 
 Pielęgnowanie tradycji narodowych. Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku 

wobec kulturowego dziedzictwa narodowego, poczucia dumy narodowej. Przejęcie  
z tradycji narodowej tego, co najwartościowsze.  

 
 Kultura  języka.  Pielęgnowanie  mowy ojczystej, dbanie o kulturę słowa w relacjach 

międzyludzkich. 
 
 Odpowiedzialność za środowisko naturalne, które ma wpływ na całokształt życia 

człowieka. Świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania   
i  gospodarowania  zasobami  naturalnymi. 

 
 
Wartości  promowane w Gimnazjum nr 13: 
 
 zdrowie i bezpieczeństwo 
 przyjaźń i miłość 
 mądrość 
 prawda 
 tolerancja. 
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Wzorcowy model absolwenta Gimnazjum nr 13:   
 

Optymalnym efektem spełnienia celów i zadań wychowawczych przyjętych w programie 
powinien być uczeń, który: 
 

 posiada uporządkowaną wiedzę,  

 posiada sprecyzowany system wartości, 

 jest otwarty na innych i na zmiany we współczesnym świecie, 

 potrafi współpracować w grupie, 

 jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje, 

 odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo 

kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 

 podejmuje rozważne decyzje, 

 potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości, 

 charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, 

 pracuje nad własnym rozwojem osobowym, posiada nawyk stałego uczenia się, rozwija 

swoje zdolności, pasje i zainteresowania, 

 jest wytrwały w dążeniu do celu, 

 jest empatyczny i przygotowany do życia w społeczeństwie, 

 kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę, 

 zna i przestrzega prawa swoje i innych, 

 dba o bezpieczeństwo własne i innych, potrafi i chce podejmować wybory sprzyjające 

zachowaniu szeroko pojętego zdrowia, 

 potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w przypadku zaistnienia złożonego 

problemu wie gdzie szukać pomocy, 

 jest człowiekiem kreatywnym, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 

 uczy się chętnie języków obcych, potrafi się nimi posługiwać w stopniu 

komunikatywnym, 

 posiada świadomość proeuropejską i proekologiczną, potrafi w sposób odpowiedzialny 

korzystać z zasobów środowiska naturalnego, 

 jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy, 

 świat postrzega holistycznie – całościowo, globalnie, integralnie, 

 potrafi planować swoją przyszłość. 

 
Święta, uroczystości i najważniejsze wydarzenia szkolne: 
 

I. Ważne uroczystości szkolne: 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
 Otrzęsiny klas I 
 Pożegnanie klas III 
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
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II. Uroczystości państwowe: 

 Rocznica wybuchu II wojny światowej 
 Dzień Edukacji Narodowej 
 Święto Niepodległości 
 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 
III. Ważne wydarzenia szkolne: 

 
 Happeningi ekologiczne 
 Dzień Papieski 
 Egzaminy gimnazjalne 

 
IV. Imprezy szkolne i klasowe:   

 
 Wieczornica z okazji Święta Niepodległości 
 Dzień Sportu 
 Piknik Rodzinny / Święto Szkoły 
 Andrzejki, Mikołajki, spotkania wigilijne, Walentynki, Otrzęsiny klas I z II 
 Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Pierwszy Dzień Wiosny 

 
       V. Konkursy oraz zawody organizowane przez Gimnazjum nr 13: 
 

 Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego 
 Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 
 Tydzień Kultury Języka Polskiego 

 

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE GIMNAZJUM NR 13 

 
1. Przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi  

w  społeczeństwie normami. 
 

2. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 
 

3. Kształtowanie kultury osobistej. 
 

4. Stwarzanie warunków sprzyjających zachowaniu bezpieczeństwa oraz zdrowia 
psychofizycznego. 

 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych i chrześcijańskich, poszanowania dla dziedzictwa 
narodowego i tożsamości europejskiej. 

 

6. Stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia. 
 

7. Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej. 



8 
 

ZADANIA WYCHOWAWCZE ORAZ FORMY ICH REALIZACJI 
 

 

1. Przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych  
zgodnie z ogólnie uznanymi w  społeczeństwie normami 

 

Zadania szczegółowe Formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Oczekiwane 

osiągnięcia uczniów 
 
1.  Zapoznanie 

uczniów  
z dokumentacją 
regulującą pracę 
szkoły. 

 

- zapoznanie uczniów  ze 
zmianami w Statucie          
i WSO 

- dyskusja nad 
poszczególnymi 
dokumentami szkoły 

-  zapoznanie uczniów  
z zakresem ich praw  
i obowiązków 

-  udział w tworzeniu   
regulaminów 
wewnątrzszkolnych  

 
wychowawcy 

 

 
Uczeń: 

- zna i respektuje 
swoje prawa  
i obowiązki  

- rozumie 
konsekwencje  

   łamania prawa  
 

2.  Kształtowanie 
     samorządności  
     i demokracji 

  uczniowskiej. 
 

- wybory samorządu  
   klasowego  
-  przydział zadań  
  w klasie  
- wybory Szkolnego  
   Samorządu  
   Uczniowskiego  
 

wychowawcy, 
opiekun 

Szkolnego 
Samorządu 

Uczniowskiego 
 

Uczeń: 
- aktywnie 

uczestniczy  
w życiu 
społeczności 
klasowej  
i szkolnej  

 

 
3.  Integracja zespołu 

klasowego. 
 

 
-  ustalenie planu  

pracy wychowawczej 
-  wycieczki 
-  organizowanie  

klasowych spotkań  
i imprez  

 
           wychowawcy, 

nauczyciele 
rodzice 

 

Uczeń: 
- ma poczucie 

przynależności  
do klasy 

- potrafi 
współdziałać  
w zespole 

 

 

2. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły 
 

Zadania szczegółowe Formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Oczekiwane 

osiągnięcia uczniów 

 
1.  Wyrabianie 

szacunku dla pracy 
własnej i innych - 
troska o estetykę 
klasopracowni  
i szkoły. 

 

 

- zagospodarowanie 
klasopracowni 

- opieka nad gazetkami 
tematycznymi 

- egzekwowanie 
obowiązków dyżurnego 

- wdrażanie uczniów  
do poszanowania 
mienia szkolnego 

 
wychowawcy, 

nauczyciele 
 

 

Uczeń: 
- dba o estetyczny 

wygląd pracowni 
- szanuje mienie 

szkoły 
- troszczy się  

o porządek  
w najbliższym 
otoczeniu 
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2.  Kultywowanie  

i tworzenie 
tradycji szkoły. 

 
-  organizowanie 

uroczystości szkolnych 
-  prowadzenie strony 

internetowej szkoły  
    i profilu na portalu  

społecznościowym 
 

 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

opiekun 
Szkolnego 
Samorządu 

Uczniowskiego 
 
 

 

Uczeń: 
   - bierze aktywny   

udział  
w przygotowaniu 
uroczystości 
szkolnych,  
a następnie  
w ich 
upamiętnieniu 

 

 
3.  Współpraca ze 

środowiskiem 
lokalnym. 

 

 

-  promowanie szkoły  
w środowisku lokalnym 

-  organizacja Dnia 
Otwartego Szkoły 

-  współpraca  
z lokalnymi instytucjami 

-  udział w konkursach 
-  udział w imprezach 

środowiskowych 
-  popularyzacja szkoły 

wśród potencjalnych 
kandydatów do 
Gimnazjum 

 

 
wychowawcy, 

nauczyciele 
 

 
Uczeń: 

- prawidłowo 
funkcjonuje  
w środowisku 
lokalnym 

 

 

3. Kształtowanie kultury osobistej 
 

Zadania szczegółowe Formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Oczekiwane 

osiągnięcia uczniów 

 
1.  Kształtowanie 

szacunku dla 
dorosłych, 
młodszych  
i rówieśników. 

 

 
 

- rozmowy z uczniami 
- odwoływanie się do 

literatury, filmu, 
sytuacji życia 
codziennego 

- zapoznanie uczniów  
z prawami człowieka 

- rozwijanie u uczniów 
empatii 

 

 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog 

 
Uczeń: 

- wie jak 
zachować się  
w stosunku do 
osób starszych, 
potrzebujących 
pomocy lub 
rówieśników 

- szanuje siebie  
i innych 

 
 
2.  Promowanie  
   zasad kultury życia 

codziennego. 
 

 

-  sprecyzowanie zasad 
dobrego wychowania 

-  imprezy 
okolicznościowe 

- zwracanie uwagi na 
poprawność językową  
i kulturę słowa 

- Tydzień Kultury Języka 
Polskiego 

 

 
wychowawcy, 

nauczyciele 
języka polskiego, 

pedagog 

 

Uczeń: 
- zna zasady 

savoire-vivre  
i stosuje je  
w życiu 

- posługuje się 
poprawną 
polszczyzną 
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3.  Stwarzanie 

sytuacji 
wychowawczych 
dających 
możliwość 
kształtowania 
kultury osobistej. 

 

-  organizowanie imprez 
klasowych i szkolnych, 
wycieczek, wspólnych 
wyjść do kina, teatru, 
muzeum, na wystawy 

-  działalność koła 
teatralnego 

-  uczenie tolerancji, 
bezinteresowności  
i solidarności 

 

 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog  

 
Uczeń: 
   - godnie 

reprezentuje 
szkołę 

   - potrafi 
taktownie 
zachować się  
w różnych 
sytuacjach 

 
 

4. Stwarzanie warunków sprzyjających zachowaniu bezpieczeństwa  
oraz zdrowia psychofizycznego 

 

Zadania szczegółowe Formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Oczekiwane 

osiągnięcia uczniów 

 
1.  Dbanie o zdrowie, 

higienę osobistą  
i strój uczniowski. 

 

 

-  rozmowy z uczniami 
-  spotkania z higienistką 

szkolną i pedagogiem 
-  rozbudzenie 

zainteresowania 
własnym zdrowiem 

-  zapobieganie 
uzależnieniom 

-  tworzenie gazetek  
o tematyce zdrowotnej 

 

 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog 
 

 
 

Uczeń: 
   - przestrzega 

zasad higieny 
osobistej  

   - promuje zdrowy 
styl życia 

   - dba o estetyczny 
wygląd 

 

 
2.  Kształtowanie 

sprawności 
fizycznej. 

 

 

-  organizowanie 
dodatkowych zajęć 
sportowych 

-  udział w zawodach 
sportowych 

- organizacja Dnia Sportu 
- Program Kumulacja 

Aktywności 
 

 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 

koordynator 
PKA 

 

Uczeń: 
   - ma możliwość 

osiągnięcia 
sukcesu  
w rywalizacji 
szkolnej  
i pozaszkolnej 

 

 
3.  Walka  

z przejawami 
agresji wśród 
uczniów, poprawa 
frekwencji na 
lekcjach. 

 

- zapoznanie się  
i stosowanie procedur 
zawartych w Szkolnym 
Systemie Interwencji 

- zaznajomienie uczniów 
ze skutkami 
niewłaściwych 
zachowań oraz 
sposobem reagowania 
na zagrożenie 

- współpraca z rodzicami 
 

 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog 

 

Uczeń: 
   - zna 

konsekwencje 
niewłaściwego 
zachowania się 

   - wie jak zachować 
się w sytuacji 
kryzysowej 

   - reaguje na 
przejawy agresji 
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4.  Przygotowanie 

ucznia do 
właściwego 
odbioru  
i wykorzystania 
środków 
masowego 
przekazu. 

 
-  rozmowy z uczniami 
-  lekcje poświęcone 

środkom masowego 
przekazu 

-  przygotowywanie  
tzw. prasówek 

 

 
wychowawcy, 

nauczyciel 
wiedzy  

o społeczeństwie 
 

 

Uczeń: 
   - ma świadomość 

wpływu mediów 
na osobowość 

   - rozsądnie 
korzysta ze 
środków 
masowego 
przekazu 

 

 
5.  Stwarzanie 

warunków 
sprzyjających 
bezpieczeństwu  
w szkole  
i poza nią. 

 

 
- spotkania z policjantami 
- rozmowy z uczniami 
- przygotowanie uczniów 

do egzaminu na kartę 
motorowerową 

- zapoznanie z zasadami 
udzielania pierwszej 
pomocy 

 

 
wychowawcy, 

nauczyciel 
techniki i 

edukacji dla 
bezpieczeństwa, 

pedagog 

 

Uczeń: 
   - ma możliwość 

otrzymania karty 
motorowerowej 

   - przestrzega zasad 
bezpieczeństwa 

   - zwraca uwagę na 
bezpieczeństwo 
swoje i innych 
osób 

 

 
6.  Poznanie zasad 

właściwego 
zachowania się  
w sytuacjach 
zagrożenia 
zdrowia, życia  
i mienia. 

 

 
-  rozmowy z uczniami na 

temat bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego 

-  przeprowadzenie 
próbnej ewakuacji 

-  zaznajomienie uczniów 
ze współczesnymi 
zagrożeniami 
cywilizacyjnymi 

 
 

 
dyrekcja 

wychowawcy, 
nauczyciele 

 
 

Uczeń: 
   - zna zasady 

zachowania się 
podczas pożaru 

   - potrafi 
obsługiwać 
sprzęt gaśniczy 

   - wie jak unikać 
zagrożeń 

 

 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych i chrześcijańskich,  
poszanowania dla dziedzictwa narodowego oraz tożsamości europejskiej 

 

Zadania szczegółowe Formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Oczekiwane 

osiągnięcia uczniów 
 

1.  Kształtowanie 
więzi z krajem 
ojczystym  
oraz postawy 
szacunku dla 
dziedzictwa 
narodowego. 

 

 

- udział w obchodach 
świąt państwowych 

- uczenie szacunku wobec 
symboli narodowych 

- udział w wycieczkach 
krajoznawczych  
i akcjach ekologicznych 

- wychowanie do 
poszanowania przyrody 

 

 
wychowawcy, 

nauczyciele 
języka polskiego, 

historii, 
biologii,  
wiedzy  

o społeczeństwie 
 

 

Uczeń: 
- utożsamia się  

z ojczyzną 
- zna historię  

i tradycje Polski 
- wie jak zachować 

się wobec symboli 
narodowych 

- szanuje przyrodę  
i zabytki Polski 
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2.  Kształtowanie 

poczucia 
przynależności do 
„małej ojczyzny” – 
uczenie szacunku  
do historii  
i tradycji regionu. 

 

- organizowanie wycieczek  
   po najbliższej okolicy 
-  organizowanie 

konkursów wiedzy  
o mieście lub regionie 

-  udział w życiu 
kulturalnym miasta 

-  wyjścia do muzeum, 
zwiedzanie wystaw 

-  poznanie historii  
i tradycji regionu 

 
wychowawcy, 

nauczyciele 
 

Uczeń: 
- jest przywiązany do 
  swojej miejscowości  
  i regionu 
- zna historię, 
   tradycje i zwyczaje 
   swojego regionu 
- zna swoje korzenie  
  i znaczenie tradycji 
  rodzinnych 

 
3.  Kontynuacja 

dziedzictwa 
kultury 
chrześcijańskiej. 

 

-  udział w obchodach      
   świąt kościelnych 
-  uczenie szacunku wobec 

symboli katolickich 
-  udział w rekolekcjach 

wielkopostnych 

 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

księża katecheci 
 

Uczeń: 
- zna i realizuje 

wartości 
chrześcijańskie 

 

 
4.  Kształtowanie 

tożsamości 
europejskiej. 

 

-  pogłębianie wiedzy  
   o historii, geografii  
   i kulturze państw     
   europejskich 
-  udział w Konkursie 

Wiedzy o UE 
-  kształtowanie poczucia 

przynależności do 
państwa, narodu  
i społeczności 
europejskiej 

 

 
wychowawcy, 

nauczyciele 
historii,  

geografii, 
wiedzy o 

społeczeństwie, 
języków obcych 

 
 

Uczeń: 
- posługuje się 

językiem obcym  
w stopniu 
umożliwiającym 
komunikację 

- zna historię, 
tradycje i zwyczaje 
innych narodów 

- jest tolerancyjny  
i otwarty na świat  

 

6. Stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia 
 

Zadania szczegółowe Formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Oczekiwane 

osiągnięcia uczniów 
 

1.  Wspieranie 
indywidualnego 
rozwoju ucznia 
poprzez 
różnorodne formy 
pracy z uczniami 
zdolnymi  
oraz mającymi 
trudności 

     w nauce. 
 

 

-  analiza opinii i orzeczeń           
z PPP 

-  objęcie uczniów różnymi 
formami pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej na terenie 
szkoły 

- dostosowywanie 
wymagań edukacyjnych 
do możliwości 
psychofizycznych ucznia 

-  pomoc koleżeńska 
-  indywidualna praca  

z uczniem 

 
wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Uczeń: 
- wykazuje 

zainteresowanie 
danym 
przedmiotem 

- uczestniczy  
w konkursach 

- zna swoje 
uzdolnienia  
i potrafi z nich 
korzystać 

- pomaga innym 
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- udział w konkursach 
przedmiotowych, 
czytelniczych 
i olimpiadach 

 
 

 

 
2.  Stwarzanie 

warunków do 
rozwijania 
zainteresowań 
uczniów. 

 

- organizowanie zajęć 
   i wyjść pogłębiających 

wiedzę z zakresu 
przedmiotów 
matematyczno – 
przyrodniczych oraz 
humanistycznych 

- działalność kół 
zainteresowań i zajęć 
bibliotecznych 
rozwijających 
kompetencje czytelnicze 

-  organizowanie wyjść  
do kina, teatru i innych 
ośrodków kultury 

-  organizowanie 
konkursów i zachęcanie 
do udziału w nich 

 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

opiekun 
biblioteki 

 

Uczeń: 
- aktywnie 

uczestniczy  
w zajęciach 
pozalekcyjnych 

- dostrzega 
potrzebę dbania  
o własny rozwój 

 
3.  Dążenie do 

wykształcenia  
u uczniów 
świadomej 
potrzeby 
doskonalenia 
własnej 
osobowości. 

 

 

- uświadomienie uczniów 
o ważnych składnikach 
osobowości takich jak: 
odpowiedzialność, 
uczciwość, tolerancja, 
honor, asertywność 

- zachęcanie uczniów  
do czytania książek, 
korzystania z różnych 
źródeł informacji  
oraz do uczestnictwa  
w kulturze 

 

 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog, 
opiekun 
biblioteki 

 
Uczeń: 
- zna pozytywne  

i negatywne cechy 
swojego 
charakteru 

- dostrzega 
potrzebę stałego 
doskonalenia 
własnej 
osobowości 

 

 

7. Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej 
 

Zadania szczegółowe Formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Oczekiwane 

osiągnięcia uczniów 

 
1.  Pomoc uczniom  

w pogłębianiu 
wiedzy  
o interesujących 
ich zawodach. 

 

 

-  rozmowy z uczniami 
-  lekcje dotyczące 

orientacji zawodowej 
-  wyszukiwanie informacji 

na temat rynku pracy  
w Internecie 

 
wychowawcy, 

nauczyciele 
wiedzy o 

społeczeństwie, 
pedagog 

 

Uczeń: 
- zna wymagania  
   do  wybranego   
   zawodu 
- zna swoje mocne  

i słabe strony 
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2.  Pomoc  

w świadomym 
wyborze dalszej 
drogi kształcenia. 

 

 
-  udział w targach 

edukacyjnych 
-  wyjścia do szkół  

w ramach „Drzwi 
Otwartych” 

-  zaznajomienie uczniów  
z głównymi tendencjami 
zachodzącymi na rynku 
pracy 

-  porady indywidualne 
-  zajęcia o charakterze 

poradnictwa 
zawodowego 

-  działalność Klubu 
Absolwenta 

 

 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog, 
opiekun Klubu 

Absolwenta 
 

 

Uczeń: 
- zna szkoły 

ponadgimnazjalne 
w najbliższej 
okolicy  
oraz warunki 
przyjęcia do nich 

- potrafi 
przygotować 
dokumenty 
potrzebne  
do podjęcia nauki  
w wybranej szkole 

 

 

 

OPIS SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W WYCHOWANIU 

 
Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu lub pracy społecznej oraz ci, którzy 
godnie reprezentują szkołę na zewnątrz, mogą być: 
 
 wyróżnieni wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę, 
 wyróżnieni wobec całej społeczności uczniowskiej przez dyrektora szkoły, 
 wyróżnieni listem pochwalnym do rodziców, 
 wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, 
 klasyfikowani do podniesienia oceny z zachowania za wyjątkowe osiągnięcia. 
 
Za zachowanie przynoszące wstyd i uszczerbek dla dobrego imienia jednostki i całej szkoły,  
a w szczególności za: 
  
 poważne zaniedbanie w nauce, 
 liczne nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach, 
 chuligaństwo na terenie szkoły i poza szkołą, 
 niszczenie mienia szkoły i wandalizm, 
 uleganie nałogom, 
 demoralizujący wpływ na innych, 
 nękanie uczniów lub pracowników szkoły smsami i e-mailami („stalking”) 
 umieszczanie na internetowych portalach społecznościowych obraźliwych tekstów, 

gróźb, komentarzy oraz zdjęć i filmów naruszających godność osobistą uczniów,                        
a także pracowników szkoły, 
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uczeń może być ukarany: 
 
 ustnym lub pisemnym zawiadomieniem rodziców, 
 pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, 
 zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,  
 zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 
 obniżeniem oceny z zachowania, 
 przeniesieniem do równoległej klasy, 
 upomnieniem wychowawcy klasy, wpisanym do dziennika elektronicznego, 
 naganą wychowawcy klasy, wpisaną do dziennika elektronicznego, 

 upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły odczytaną wobec całej społeczności 
uczniowskiej. 
 

 

STRUKTURA  ODDZIAŁYWAŃ  WYCHOWAWCZYCH: OSÓB I ORGANÓW 
SZKOLNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROCES WYCHOWAWCZY 

 
Dyrektor: 

 stwarzanie materialnych i organizacyjnych warunków pracy pedagogicznej, 
 współpraca ze wszystkimi podmiotami działań wychowawczych w szkole, 
 nadzór i kontrola pracy wychowawczej, 
 kontrola przestrzegania praw i egzekwowania obowiązków ucznia, 
 rozwiązywanie konfliktów i problemów w społeczności szkolnej. 

 
Wychowawca  klasy: 

 tworzenie planu pracy wychowawczej, 
 wyznaczanie uczniom zadań i obowiązków, 
 rozwiązywanie bieżących problemów klasowych, 
 współpraca z rodzicami i samorządem klasowym, 
 współpraca ze wszystkimi podmiotami szkoły, 
 zapobieganie zagrożeniom społecznym, 
 stwarzanie warunków do samorealizacji ucznia, 
 zgodne z WSO ustalanie ocen z zachowania. 

 
Pedagog  szkolny: 

 opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
 stałe diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole, 
 badanie opinii uczniów i rodziców, 
 stałe konsultacje w spornych, trudnych dla ucznia sprawach, 
 realizowanie programów i projektów profilaktyczno-wychowawczych. 
 pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych 
             możliwości i uzdolnień uczniów.  
 wspieranie nauczycieli wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 
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Nauczyciel: 

 realizowanie zadań z zakresu kształcenia i wychowania, 
 wspieranie rozwoju uczniów, 
 konsultacje z uczniami i rodzicami. 

 
Rada  Pedagogiczna: 

 ocena stanu wychowania i dydaktyki w szkole, 
 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, 
 inicjowanie zmian w szkole na płaszczyźnie dydaktyczno-wychowawczej, 
 planowanie zadań wychowawczych. 

 
Rada  Rodziców: 

 materialne i organizacyjne wspieranie działań wychowawczych szkoły, 
 współudział w ustalaniu programów i zadań wychowawczych szkoły, 
 opiniowanie działań wychowawczych szkoły. 

  
 
Samorząd  Uczniowski: 

 uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych szkoły, 
 zgłaszanie inicjatyw wychowawczych, 
 współorganizacja imprez szkolnych. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 
Rodzina kształtuje psychikę dziecka, daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie, wpaja 

zasady moralne, rozbudza uczucia i rozwija wyobraźnię, a także jest pierwszą szkołą 
obywatelskiego wychowania. W pełnieniu tych obowiązków szkoła powinna udzielać 
wszechstronnej pomocy. Współdziałanie rodziców i szkoły musi opierać się na zaufaniu, 
życzliwości i wzajemnym szacunku, gdyż tylko wtedy cele wychowawcze postawione przed 
nimi mogą być w pełni osiągnięte. 
 
Główne zadania współpracy z rodzicami 
 
1. Wzajemna   wymiana   informacji  o  uczniach  pomiędzy  rodzicami i nauczycielami: 
 
 na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas zapoznają rodziców na 

zebraniach z podstawowymi dokumentami obowiązującymi w szkole (lub zmianami  
w nich), informują o regułach oceniania zachowania oraz przedstawiają ofertę 
edukacyjną szkoły, 

 
 wychowawcy i nauczyciele przedmiotów informują o postępach w nauce  

i zachowaniu uczniów 
- podczas wywiadówek i konsultacji, 
- w trakcie spotkań indywidualnych,  
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- poprzez kontakty telefoniczne, 
 
 prawo do zwolnienia ucznia z zajęć dydaktycznych mają wychowawcy, nauczyciele  

oraz dyrektor szkoły na pisemną lub osobistą prośbę rodzica lub opiekuna prawnego. 
Wyklucza się zwalnianie telefoniczne i poprzez korespondencję przez e-dziennik.       
W przypadku złego samopoczucia ucznia odbiera go rodzic lub osoba upoważniona. 

 
 badania opinii rodziców (w formie ankiet lub na zebraniach klasowych), prowadzone 

w zależności od potrzeb, mogą dotyczyć: 
- oczekiwań rodziców wobec szkoły, 
- wewnętrznego systemu oceniania i przedmiotowych systemów oceniania, 
- skuteczności realizowanych zadań wychowawczych i edukacyjnych, 
- programu wychowawczego szkoły, 
- ewaluacji wewnętrznej szkoły. 
 

2. Poradnictwo dla rodziców: 
 
 wychowawcy oraz pedagog szkolny przekazują rodzicom informacje o instytucjach 

wspierających młodzież i rodzinę, 
 
 zależnie od potrzeb rodzice w procesie wychowania swoich dzieci mogą uzyskać 

wsparcie przez pedagogizację  –  krótkie prelekcje wychowawcy lub pedagoga na 
zebraniach z rodzicami, dotyczące problemów rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod 
postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych, 

 wychowawcy oraz pedagog szkolny pomagają rodzicom w rozwiązywaniu 
indywidualnych  problemów wychowawczych, 

 wychowawcy mogą zaproponować rodzicom konsultacje z ekspertami (psycholog, 
logopeda, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, itp.). 

 
3. Udzielanie rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach: 
 
 wychowawcy  informują uczniów i rodziców o możliwościach korzystania z pomocy 

materialnej i kryteriach, jakie muszą spełniać, aby tę pomoc otrzymać. 
 
4. Wspólne działania rodziców i wychowawców na rzecz uczniów i szkoły: 
 
 aktywizowanie rodziców do działania na rzecz szkoły poprzez: 
- udział w uroczystościach, imprezach klasowych i szkolnych, 
- współorganizowanie i udział w wycieczkach, 
- udział w realizowaniu programów wychowawczych. 
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PROCEDURY  EWALUACJI  SZKOLNEGO   
PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO 

 
 
1. Program Wychowawczy podlega procesowi ewaluacji w celu doskonalenia oraz 

podnoszenia jakości wychowania. 
 
2.  Ewaluację prowadzi zespół powołany przez dyrektora szkoły. 
 
3.  Metody ewaluacji stosowane w szkole: 

a) rozmowy, wywiady i ankiety kierowane do nauczycieli,  rodziców, uczniów  
i absolwentów szkoły, 

       b)  arkusze samooceny dla nauczycieli i uczniów, 
       c)  arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych. 
 
4.  Ewaluacji dokonuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 
5.  Odbiorcami  ewaluacji  są  członkowie Rady  Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz 
     Samorządu Uczniowskiego. 
 
6. Zmiany treści Programu Wychowawczego dokonywane są na podstawie uchwały Rady 
     Pedagogicznej. 


