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PROGRAM WYCHOWAWCZY

Rok szkolny 2016 / 2017

I.CELE SZKOŁY
Kształtujemy środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:




zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,
systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
realizowanie Programu Rozwoju Szkoły Gimnazjum, uchwalonego przez Radę Pedagogiczną opartego na misji Gimnazjum następującej treści:

Jesteśmy szkołą, w której:








Każdy uczeń jest inny, ale każdy jest dla nas jednakowo ważny. Poprzez wszechstronną pomoc uwierzysz we własne możliwości, co pozwoli Ci znaleźć
swoje miejsce w życiu.
Będziemy Cię nieustannie wspierać, byś mógł się harmonijnie rozwijać, zgodnie
z Twoimi potrzebami i możliwościami.
Pomożemy Ci osiągnąć sukces, w życzliwej atmosferze rozwiniesz własną osobowość i pasję.
Wspólnie z Rodzicami nauczymy Cię samodzielności, twórczego rozwiązywania problemów, skutecznego porozumiewania się, poradzimy Ci jak dokonać
ważnych życiowych wyborów.
Zapewnimy Ci bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Nauczymy Cię samodzielnego myślenia i korzystania z dostępnych źródeł informacji.
Wzrośnie Twoje zainteresowanie nauką, będziesz przekonany, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.
Rozwiniesz swoją wrażliwość na dobro, tolerancję, poszanowanie godności i praw drugiego człowieka.

CEL OGÓLNY:
Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez postrzeganie jego godności, podmiotowości, wolności i niepowtarzalności
CELE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

OPERACYJNE:
Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez tworzenie i kultywowanie tradycji
Kształtowanie więzi z ojczyzną, uczenie poszanowania dla dziedzictwa narodowego
Rozwój ucznia i kształtowanie właściwych postaw
Dbałość o zdrowie psychiczne, fizyczne ucznia
Orientacja zawodowa, przygotowanie do wyboru dalszej drogi edukacyjnej
Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym

II. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA




wszechstronnie wspierać rozwój osobowy ucznia (intelektualny, psychiczny, społeczny, moralny, estetyczny i duchowy),
rozwijać dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
uświadamiać praktyczną użyteczność edukacji w każdej sytuacji i na każdym etapie życia,











wyrabiać samodzielność, otwartość na problemy cywilizacyjne świata, ponosić odpowiedzialności za siebie i za zbiorowość, grupę, których jest się
uczestnikiem,
uczyć szacunku dla siebie i wobec innych, przygotować do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, kształtować postawy patriotyczne,
przygotować do rozróżniania dobra i zła,
kształtować umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, bycia tolerancyjnym,
kształtować umiejętności zgodnego współdziałania ze sobą, w szkole i środowisku, szanowania elementarnych praw człowieka,
kształtować zdrowy styl życia,
udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów (prowadzone diagnozy),
upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
ściśle współpracować z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami w sprawach wychowawczych dotyczących uczniów.

III. POWINNOŚCI I TREŚCI WYCHOWAWCZE WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
język polski
a) rozbudzanie ciekawości świata i ludzi, otwartości na różnorodność kultur i tradycji oraz ludzkich postaw i poglądów,
b) rozwijanie samodzielności myślenia, umiejętności zadawania pytań i formułowania problemów, prezentowania własnych poglądów i racjonalnej obrony
swoich przekonań,
c) przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym, rozumienia i respektowania zasad współżycia społecznego oraz demokratycznie stanowionego
porządku prawnego,
d) wskazywanie na wartości uniwersalne w literaturze i sztuce, umożliwianie właściwej ich hierarchizacji oraz kształtowanie w oparciu o nie postaw etycznych i
moralnej wrażliwości,
e) umacnianie przywiązania do tradycji ojczystej i europejskiej, umożliwianie krytycznego osądu własnej przeszłości oraz rozbudzanie odpowiedzialności za
przyszłość,
f) motywowanie do dalszego kształcenia, przygotowanie do ustawicznej pracy nad samym sobą, uświadamianie potrzeby samokształcenia i rozwijania
własnego warsztatu intelektualnego;
g) upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
historia
a) pogłębianie zainteresowań uczniów przeszłością oraz kształtowanie krytycznego stosunku do niej i poszanowania prawdy historycznej,
b) wyrabianie szacunku do uniwersalnych wartości humanistycznych, rozbudzanie otwartości na potrzeby i poglądy innych ludzi oraz tolerancji dla różnych
kultur i tradycji,
c) utrwalenie podstawowych wartości patriotycznych i narodowych, kształtowanie tożsamości narodowej i europejskiej, rozbudzanie dumy z osiągnięć narodu i
dorobku cywilizacyjnego ludzkości,
d) rozbudzanie szacunku dla symboli narodowych
e) rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej, uzasadniania własnych poglądów i postaw, przeciwstawiania się mitom, stereotypom i uprzedzeniom w

życiu publicznym;
wiedza o społeczeństwie
a) przygotowanie do odpowiedzialnego i skutecznego uczestnictwa w życiu publicznym, działania zgodnie z prawem i zasadami demokracji dla dobra
własnego i wspólnego,
b) rozwijanie poczucia więzi ze wspólnotą lokalną i obywatelską państwa polskiego, szacunku i uczuć patriotycznych do własnego państwa oraz tzw. „cnót
obywatelskich”,
c) uświadamianie własnych praw i obowiązków wobec innych oraz przygotowanie do skutecznego ich realizowania,
d) przysposabianie do aktywnego uczestnictwa w zmieniających się warunkach na rynku pracy oraz zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej,
e) rozbudzanie przedsiębiorczości, wyobraźni i pomysłowości w poszukiwaniu swojego miejsca w życiu społeczno-gospodarczym w kraju i państwach Unii
Europejskiej;
muzyka
rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności muzycznych (nauka piosenek, rozśpiewanie i umuzykalnianie, działania twórcze),
stymulowanie różnych form aktywności muzycznej (śpiewanie, słuchanie, tworzenie),
poznawanie literatury muzycznej i wiedzy o muzyce,
poznawanie muzyki i obyczajów własnego regionu, przybliżenie dziedzictwa kulturowego regionu, w którym znajduje się szkoła,
poznawanie pieśni historycznych i muzyki narodowej: I pieśń rycerska „Bogurodzica”, pieśni z „powstania listopadowego” „Warszawianka 1831”, z powstania
styczniowego „W krwawym polu”, pieśni z I wojny światowej „Wojenko, wojenko”, pieśni z II wojny światowej „Spoza gór i rzek”, „Czerwone Maki na Monte
Cassino”,
f) zapoznanie z polskim i światowym dziedzictwem muzycznym (audycje muzyczne organizowane na lekcjach, koncerty umuzykalniające – przynajmniej raz w
miesiącu,
g) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze – udział w audycjach muzycznych, koncertach umuzykalniających, przedstawieniach muzycznych,
h) kształcenie świadomego odbioru sztuki,
i) kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej (twórczość Fryderyka Chopina i jego życie, twórczość Stanisława Moniuszki –
pierwiastki narodowe w jego twórczości, Karol Szymanowski – wpływ folkloru góralskiego na jego twórczość, Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski –
pierwiastki patriotyczne w ich utworach),
j) wpływanie przez sztukę na wrażliwość estetyczną uczniów,
k) zwracanie uwagi na obyczaje, sposoby zachowania podczas koncertów, przedstawień, dbałość o wygląd własny,
l) poszanowanie ceremoniału szkolnego – nauka hymnu państwowego
a)
b)
c)
d)
e)

plastyka
a) rozwijanie zainteresowania sztuką, poczucia współdziedziczenia ogólnoludzkiej i narodowej tradycji kulturalnej, potrzeby uczestnictwa w kulturze
współczesnej,

b)
c)
d)
e)
f)

kształtowanie nawyków włączania sztuki we własne życie, otwartości i tolerancji na różnorodność postaw twórczych,
rozbudzanie wrażliwości na odbiór sztuki i uznanie jej za czynnik wzbogacający życie duchowe człowieka i podnoszący ogólną kulturę,
rozwijanie poczucia dumy z artystycznego dorobku sztuki polskiej,
wzbogacanie własnego życia o przeżycia radości i satysfakcji płynącej z działalności twórczej; rozwijanie autokrytycyzmu wobec własnych dokonań i
szacunku dla twórczości innych,
rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności plastycznych (podejmowanie prób tworzenia dzieł plastycznych);

język angielski/niemiecki/francuski
a) kształtowanie postawy humanistycznej, otwartości na różnorodność zjawisk życia i kultury innych narodów,
b) pogłębianie więzi ze wspólnotą europejską i ogólnoludzką,
c) wyrabianie obiektywnej oceny odmiennych od rodzimych zwyczajów i obyczajów, poszanowania odrębności kulturowych oraz troski o ogólnoludzkie
dziedzictwo kulturowe,
d) pogłębianie zrozumienia dla idei pokojowego współżycia narodów,
e) motywowanie do nauki języków obcych w celu poszerzenia zasięgu porozumiewania się i poruszania we współczesnym świecie oraz ułatwiania współpracy
międzynarodowej;
matematyka
a) wyrabianie aktywnego stosunku do rozwiązywania problemów, rozwijanie samodzielnego, twórczego i racjonalnego myślenia,
b) umożliwianie zrozumienia znaczenia i przydatności matematyki, jej piękna, potęgi i uniwersalizmu,
c) ułatwianie dokonywania samooceny uzdolnień i zainteresowań; umożliwienie czerpania radości z podejmowania wysiłku umysłowego w zakresie badań
matematycznych,
d) kształtowanie umiejętności właściwego organizowania procesu uczenia się, także z wykorzystaniem urządzeń technicznych (kalkulatorów, komputerów)
oraz podejmowania konstruktywnej współpracy w grupie i negocjowania decyzji grupowych,
e) wdrażanie do praktycznego stosowania zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów,
uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem, tolerancji i szacunku dla poglądów niezgodnych z własnymi;
fizyka
a) rozbudzanie zainteresowań i zamiłowań badawczych z zakresu świata przyrody,
b) rozbudzanie aktywności własnej uczniów opartej na poznawczym i emocjonalnym stosunku do zjawisk świata przyrodniczego,
c) ukazywanie pozytywnego i negatywnego znaczenia odkryć fizycznych dla rozwoju cywilizacyjnego;

chemia
a) kształtowanie aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania,
b) kształtowanie prawidłowej postawy wobec niebezpiecznych związków chemicznych (kwasy, zasady – substancje żrące i inne trucizny np. alkohol metylowy i
etylowy); skutki działania wymienionych alkoholi na organizm ludzki,
c) wkład Polaków w rozwój chemii jako nauki,
d) wdrażanie do dbałości o właściwą organizację i bezpieczeństwo w czasie przeprowadzania doświadczeń;
biologia
a) uświadomienie miejsca człowieka w świecie przyrody, jego roli jako kreatora współczesnego świata i odpowiedzialnego za wszelkie zmiany dokonywane
w środowisku,
b) kształtowanie odpowiedzialności za jakość życia z uwzględnieniem roślin i zwierząt hodowlanych i laboratoryjnych,
c) akcentowanie znaczenia odpowiedzialnego organizowania czasu pracy i wypoczynku, aktywności fizycznej, higieny ciała i otoczenia, racjonalnego
odżywiania się oraz wpływu tych czynników na zdrowie i kontakty społeczne,
d) promowanie życia bez nałogów, rozumienie skutków nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii,
e) wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie pracy ze sprzętem laboratoryjnym oraz precyzyjnego i przejrzystego zapisywania wyników pomiarów
i obserwacji,
f) rozwijanie wrażliwości na piękno otoczenia, kształtowanie emocjonalnego związku z przyrodą;
geografia
a) budzenie zainteresowania regionem, krajem, Europą i światem, pogłębianie postawy patriotyzmu i poszanowania kultury innych narodów,
b) kształtowanie zachowań nastawionych na problemy i ochronę środowiska geograficznego i społecznego w skali lokalnej i globalnej,
c) przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, współdziałania z innymi, współpracy międzynarodowej dotyczącej zachowania
równowagi w środowisku i jego zrównoważonego rozwoju uwzględniającego zmieniające się potrzeby człowieka,
d) rozbudzanie dumy narodowej i uświadamianie wartości dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego regionu i kraju,
e) uczenie tolerancji dla innych ras, religii i narodowości
technika
a)
b)
c)
d)

przygotowanie do życia społecznego i zawodowego, aktywnego udziału w życiu gospodarczym, wyboru dalszego kierunku kształcenia i pracy zawodowej,
uświadamianie roli współczesnej techniki, jej pozytywnego i negatywnego wpływu na życie człowieka,
rozbudzanie ciekawości problemami techniki, zainteresowań i zamiłowań do działań technicznych zgodnych z indywidualnymi uzdolnieniami,
rozwijanie szacunku oraz poczucia dumy z osiągnięć polskich twórców i wynalazców oraz ich wkładu w rozwój techniki;

informatyka
a) rozwijanie kompetencji informatycznych
b) uświadamianie roli informatyki we współczesnym świecie dla rozwoju cywilizacyjnego ludzkości; zrozumienie korzyści z pozyskiwania i wymiany informacji,
c) rozumienie i stosowanie etycznych, prawnych i ekonomicznych aspektów informatyki przy korzystaniu ze sprzętu komputerowego i technologii
informatycznych,
d) przygotowanie do bezpiecznego użytkowania komputera, higienicznego z nim obcowania oraz prawidłowego zorganizowania stanowiska pracy,
e) wzbogacanie możliwości intelektualnego i duchowego rozwoju ucznia, rozwijania zainteresowań, prezentowania własnych poglądów oraz osobistej ekspresji
w oparciu o współczesne techniki informatyczne;
wychowanie fizyczne
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego,
kształtowanie właściwych zachowań wobec rówieśników oraz kultury słowa związanych z rozwojem fizycznym i psychicznym w okresie dojrzewania,
zaspokajanie naturalnych zainteresowań uczniów własnym rozwojem fizycznym i psychicznym w okresie dojrzewania,
utrwalanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie aktywności ruchowej, wzbogacanie form związanych z własnym stylem spędzania wolnego czasu,
ukazywanie zagrożeń wynikających z patologii współczesnego sportu (doping, korupcja, komercjalizacja, zachowanie na stadionach),
wskazywanie pozytywnych aspektów kultury fizycznej i sportu, pogłębianie szacunku dla osiągnięć sportowych Polaków.
I. Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez tworzenie i kultywowanie tradycji
Zadania

1. Poznawanie historii szkoły i jej osiągnięć.
2. Prowadzenie kroniki szkoły, strony internetowej, gazetki
szkolnej.
Dbanie o odpowiedni wystrój szkoły
3. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły.

4. Organizowanie wystaw prac uczniów.

Forma realizacji
Godziny wychowawcze, akademie i
uroczystości szkolne.
Kronika, gazetka szkolna, strona
internetowa.
Aktualizowanie gazetek ściennych.
Zapisy z monitoringu w celu wykrycia
ewentualnych sprawców dewastacji
pomieszczeń
Wystawy.

Termin
realizacji
Cały rok.
Cały rok.

Cały rok.

Cały rok.

Uwagi

II. Kształtowanie więzi z ojczyzną, uczenie poszanowania dla dziedzictwa narodowego oraz środowiska naturalnego
Zadania

Forma realizacji

Termin
realizacji
Cały rok.

1. Zapoznanie uczniów z obrzędami i tradycjami
rodzinnymi, narodowymi, lokalnymi i kulturowymi.

Godziny wychowawcze, apele i
akademie szkole.
Wyjścia do muzeum, biblioteki.
Wycieczki.

2. Uwrażliwienie na specyfikę dziejów i tradycji naszego
narodu.

Lekcje historii, godziny wychowawcze,
apele i akademie szkolne. Lekcje
muzealne.

Cały rok.

3. Wzbudzanie chęci do uczestnictwa w obchodach świąt
państwowych.

Akademie, godziny wychowawcze,
wyjścia w teren, udział w obchodach
miejskich.
Godziny wychowawcze, lekcje historii i
WOS-u, akademie. Udział w
uroczystościach miejskich.
Godziny wychowawcze, lekcje historii i
WOS-u,
wyjścia w teren, udział w obchodach
miejskich

Cały rok.

Godziny wychowawcze, uroczystości
szkolne oraz miejskie.

Cały rok.

4. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych.
5. Symbole narodowe – wartością ponadczasową
6. Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej.

7. Kształtowanie postawy patriotyzmu. Wychowanie do
wartości.

Cały rok.

Cały rok.

Uwagi

7. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.
8. Poznawanie praw obywatelskich.

9. Poznanie mechanizmów wyborów demokratycznych.
Właściwa postawa wyborcza
10. Umożliwianie poznania wybranych elementów środowiska
naturalnego Polski
11. Pogłębianie szacunku do przyrody ojczystej
12. Ukazanie współzależności między różnymi składnikami
środowiska przyrodniczego oraz przyczyn i skutków ingerencji
człowieka w świat przyrody
13. Kształtowanie postaw akceptujących inne kultury

Wycieczki.
Lekcje historii,
WOS-u, dzień bez przemocy, dzień
tolerancji.
Lekcje historii,
WOS-u, wybory do samorządu szkolnego i
klasowego.
Wycieczki
Gazetki ścienne, obchody Dnia Ziem
Gazetki ścienne, obchody Dnia Ziem

Pogadanki, dyskusje,
wystawy,dzień tolerancji
14. Uświadamianie konieczności podejmowania wysiłków na rzecz Pogadanki, dyskusje, akcje propagandowe
i promocyjne (np. happeningi, apele,
ochrony środowiska naturalnego
plakaty itp.)
Segregacja śmieci, zbiórka surowców
15. Motywowanie do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu
wtórnych, prawidłowa utylizacja odpadów,
problemów ekologicznych
używanie opakowań zwrotnych lub
ulegających biodegradacji itp.
wykonywanie plakatów, gazetek
ściennych; „Sprzątanie Świata”
16. Rozwijanie wrażliwości oraz sprzeciwu wobec przejawów
okrutnego traktowania zwierząt

Plakaty, gazetki ścienne, pogadanki i
prelekcje, apele, zbiórka artykułów dla
zwierząt

17. Poznanie struktury społeczeństwa, przyczyn jego
zróżnicowania oraz aktualnie dokonujących się przeobrażeń

Pogadanki tematyczne, analiza artykułów
prasowych, spotkania

Cały rok.
Cały rok.

Cały rok, wg.
harmonogramu.

III. Rozwój ucznia i kształtowanie właściwych postaw
Zadania
1. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i wyrażania
własnych opinii.
2. Kształtowanie szacunku wobec innych osób.
3. Propagowanie zasad Savoir - vivre.
4. Rozwój umiejętności wartościowania,
a. wyciągania wniosków, analizowania
b. i uogólniania.
5. Pogłębianie wiedzy o sobie:
a. uświadamianie własnych dążeń , poczucia własnej
wartości
b. rozwijanie odpowiedzialności za siebie.
6. Rozwijanie umiejętności samooceny
7. Zwiększenie samodzielności myślenia i działania
a. zaspakajanie potrzeby samorealizacji.
8.
9.
10.
11.

Kształtowanie właściwej postawy ucznia w szkole
umiejętność korzystania z listy praw i obowiązków
respektowanie praw innych.
Propagowanie kultury słowa wśród uczniów.

12. Dbanie o higienę osobistą i strój uczniowski.
13. Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i
cudzą własność.

14. Wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków
szkolnych.

Forma realizacji
Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

Termin
realizacji
Cały rok.

Cały rok.
Rozmowa indywidualna, dyskusja.
Rozmowy, pogadanki,lekcje wychowawcze Cały rok.
Cały rok.
Zajęcia lekcyjne, zajęcia warsztatowe,
spotkania okolicznościowe, wycieczki.
Lekcje wychowawcze, wycieczki , rozmowy Cały rok.
z pedagogiem oraz doradcą zawodowym

Godziny wychowawcze, rozmowy z
pedagogiem oraz doradcą zawodowym
Zajęcia lekcyjne.

Cały rok.

Zajęcia sportowe,
godz. wychowawcze, wycieczki, apele.
Lekcje przedmiotu.
Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne,
rozmowy z pedagogiem
Zajęcia szkolne. Rozmowy indywidualne

Cały rok

Zajęcia szkolne.
Zapisy z monitoringu w celu wykrycia
ewentualnych
sprawców dewastacji pomieszczeń
Godziny wychowawcze, rozmowy z
pedagogiem

Cały rok

Cały rok.

Cały rok
Cały rok

Cały rok

Uwagi

15.
16.
17.
18.
19.

Rozbudzanie wśród uczniów tolerancji
przyczyny i przejawy nietolerancji
tolerowanie odmienności i inności
rozwijanie empatii
wyzwalanie gotowości do niesienia pomocy.

Godz. wychowawcze w WTZ
lekcje j. polskiego
i WOS-u, dzień tolerancji,

Według
potrzeb.
Na bieżąco

Zajęcia lekcyjne
i pozalekcyjne

Cały rok.

Godz. wychowawcze, wycieczki,
zajęcia sportowe, konkursy, zajęcia
świetlicowe.

I semestr.

25. 16.Kształtowanie pozytywnej atmosfery w klasie
26. kształtowanie postawy koleżeństwa
27. kształtowanie umiejętności
a. komunikowania się
28. zaspakajanie potrzeb współdziałania
29. rozbudzanie otwartości na drugiego
a. człowieka.

Wycieczki, zajęcia sportowe, godz.
wychowawcze.

Cały rok.

30. 17.Przygotowanie do pracy grupowej i indywidualnej

Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, zajęcia
sportowe.

Cały rok.

33. 18.Mobilizowanie do budowania pozytywnego wizerunku klasy i Godziny wychowawcze, rozmowy z
szkoły.
pedagogiem

Cały rok.

19.Uświadomienie roli rodziny
Znalezienie swojego miejsca w rodzinie
Uświadomienie wpływu rodziny na nasze życie
Pielęgnowanie pozytywnych relacji w rodzinie
Wykazywanie zainteresowania losami oraz sytuacją rodzinną
ucznia
39. Kształtowanie postawy umiejętności obrony własnych poglądów
i uznawanych przez siebie wartości.

Cały rok.

20. Zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia.
21.
22.
23.
24.

15.Adaptacja i integracja uczniów w zespołach klasowych
uświadomienie konieczności własnego wkładu w rozwój klasy
pogłębianie wiedzy o swojej klasie
wspieranie uczniów w działaniach

31. stosowanie się do zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach
PPP
32. czynne wspieranie uczniów w przygotowaniach do konkursów

34.
35.
36.
37.
38.

Godziny wychowawcze, rozmowy
indywidualne, zajęcia świetlicowe,
rozmowy z pedagogiem, zajęcia WDŻ

Godziny wychowawcze, rozmowy
Cały rok.
indywidualne, zajęcia świetlicowe, rozmowy
z pedagogiem i doradcą zawodowym

1. 21.Kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu
informacji.
2. Internet
3. reklama
4. 22.Rozwijanie umiejętności reagowania na zagrożenia:
5. zapoznawanie uczniów z sygnałami alarmowymi oraz
oznakowaniem BHP;
6. zapoznanie uczniów z procedurami
a. reagowania w konkretnych sytuacjach zagrożenia;
7. organizowanie prób ewakuacji;
8. zapoznawanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej
pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.
9. 23.Uświadomienie istotnych problemów moralnych jednostki i
sposobów ich rozwiązywania
10. 24.Ukazanie znaczenia zasad moralnych dla kształtowania się
relacji między ludźmi oraz w życiu społecznym i politycznym
11. 25.Przygotowanie do podejmowania odpowiedzialności za
siebie i innych oraz za dokonywane wybory moralne
12. 26.Zachęcanie do refleksji nad samym sobą oraz światem
zewnętrznym
13. 27.Uświadomienie roli człowieka, jego wiedzy i umiejętności
w produkcji dóbr dla zaspokojenia własnych potrzeb
14. 28.Ukazanie sposobów skutecznego przeciwstawiania się
przejawom łamania praw jednostki.

Informatyka
Koło dziennikarskie
Zajęcia z psychologiem

Cały rok.

Godz. wychowawcze, zajęcia świetlicowe,
zajęcia z pedagogiem

Cały rok.

Pogadanki i dyskusje na podstawie
doświadczeń innych oraz własnych
Pogadanki i dyskusje na podstawie
doświadczeń innych oraz własnych
Pogadanki i dyskusje na podstawie
doświadczeń innych oraz własnych
Dyskusje i pogadanki
Pogadanki i dyskusje, analiza artykułów
prasowych, spotkania
Zapoznanie z organami i instytucjami
ochrony praw człowieka (Rzecznik Praw
Obywatelskich, Europejski Trybunał Praw
Człowieka, Komitet Praw Człowieka ONZ,
Rzecznik Praw Ucznia)

Zadania

1. Uświadomienie wartości życia ludzkiego.

IV. Dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne
Forma realizacji

Godziny wychowawcze, rozmowy
indywidualne, lekcje wdż , biologii.

Cały rok.

2. Poznanie zasad zdrowego trybu życia.

Cały rok.

3.

Cały rok.

4.
5.
6.

7.

8.

Pogadanki higienistki szkolnej, zajęcia
świetlicowe, godziny wychowawcze, lekcje
biologii, dni zdrowia
Poznanie zasad zachowań żywieniowych i zaburzeń
Filmy wideo, programy profilaktyczne,
odżywiania .
zajęcia świetlicowe, lekcje biologii i chemii.
Dzień Zdrowia
Stosowanie zasad higieny osobistej.
Godziny
wychowawcze, zajęcia świetlicowe,
Higiena zdrowia psychicznego.
lekcje biologii, spotkania z higienistką
Diagnozowanie podstawowych zagrożeń w szkole.
Rozmowy indywidualne z pedagogiem
szkolnym i wychowawcami, obserwacja
młodzieży.
Zapisy z monitoringu w celu wykrycia
ewentualnych zagrożeń i sprawców
Zapobieganie niebezpiecznym
zachowaniom poprzez śledzenie
zapisu kamer
Poznanie i uświadomienie zagrożeń wieku dojrzewania Spotkania ze specjalistami, rozmowy z
/używanie substancji psychoaktywnych, cyberprzemoc/. pedagogiem szkolnym, godziny
wychowawcze, lekcje biologii, wdż,
rozmowy z higienistką
Zapisy z monitoringu w celu wykrycia
ewentualnych zagrożeń, sprawców
Propagowanie mody na „niepicie, niepalenie, niebranie” Spotkania ze specjalistami, rozmowy z
pedagogiem, godziny wychowawcze,
udział w kampaniach profilaktycznych

Termin
realizacji

Cały rok.
Cały rok.

Cały rok.

Cały rok.

Uwagi

9. Promowanie zdrowego stylu życia. Organizowanie
Konkursy, wycieczki.
ćwiczeń rekreacyjnych, konkursów sprawnościowych,
wycieczek, zawodów sportowych, imprez o charakterze
rekreacyjnym.
10. Uczenie umiejętności kibicowania fair play.
11. Kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska
Godziny wychowawcze, apele, dzień bez
szkoły
przemocy,zajęcia ze specjalistą
12. Poznanie istoty agresji i przemocy
13. Własna i cudza agresja.
14. Prawidłowe reagowanie na agresję i przemoc
15. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym
uczniów

Wg.
harmonogram
u.

16. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji.

Według
potrzeb.
Według
potrzeb.
Według
potrzeb.

17. Kształtowanie postawy asertywności.
18.
19.
20.
21.

Efektywne gospodarowanie czasem:
Czas sprzymierzeńcem w osiąganiu celów
Umiejętne zarządzanie czasem
Uświadamianie współzależności między zdrowiem
psychicznym, fizycznym i duchowym

Godziny wychowawcze, zajęcia
świetlicowe, działania profilaktyczne
Godziny wychowawcze, rozmowy z
pedagogiem, zajęcia świetlicowe.
Godziny wychowawcze, zajęcia z doradcą
zawodowym
Pogadanki , dyskusje oraz rozmowy
indywidualne

Według
potrzeb.

V. Orientacja zawodowa, przygotowanie do wyboru dalszej drogi edukacyjnej
Zadania
1. Pomoc uczniom w określeniu swoich mocnych stron,
zainteresowań oraz predyspozycji.
2. Przygotowanie uczniów klas III do dokonania trafnego
wyboru dalszego kierunku i poziomu kształcenia.
3. Przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia się
na rynku pracy.

4. Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich
zawodach.
5. 5.Egzamin kończący naukę w gimnazjum jako decydujący
czynnik ubiegania się o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej.
6. 6.Uświadamianie stosunków międzyludzkich w miejscu
pracy i ich wpływu na wykonywanie obowiązków i
szanowanie prawa przez pracodawcę i pracowników

Forma
realizacji

Termin
realizacji

Godz. wychowawcze , zajęcia z doradcą
zawodowym
Rozmowy indywidualne spotkania z
przedstawicielami szkół
ponadgimnazjalnych.
Spotkanie z pracownikami PUP, Izbą
rzemieślniczą, wyjścia do zakładów pracy,
całodzienne zajęcia w Centrum
Kształcenia Praktycznego
Zajęcia z doradcą zawodowym

Cały rok.

Godz. wychowawcze i rozmowy
indywidualne.

Cały rok.

Spotkanie z pracownikami PUP, Izbą
rzemieślniczą, wyjścia do zakładów pracy,
całodzienne zajęcia w Centrum
Kształcenia Praktycznego, Zajęcia z
doradcą zawodowym

Cały rok.

Cały rok.

Cały rok

Uwagi

VI. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym
Zadania
1. Zapoznawanie rodziców z dokumentami szkoły
2. Prowadzenie „ dni otwartych”, prelekcje dla
rodziców , konsultacje z psychologiem
3. Podejmowanie współpracy z rodzicami w działaniach
profilaktycznych.
4. Komunikowanie o osiągnięciach i problemach uczniów
(wyniki w nauce, zachowanie, egzaminy, osiągnięcia
sportowe).
5. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów z
dziećmi.

6. Wyróżnianie rodziców za wzorowe wychowanie dzieci.

7. Zapoznanie rodziców z możliwościami dalszego kierunku
kształcenia ich dzieci

Forma
realizacji

Termin
realizacji

Zebrania z rodzicami, strona internetowa
szkoły
Referaty w trakcie zebrań, spotkania
indywidualne, ulotki informacyjne,
ekspozycje czytelnicze
Rozmowy indywidualne.

IX

Rozmowy indywidualne, zeszyty
informacyjne

Cały rok

Rozmowy indywidualne, skierowanie do
poradni PPP lub innych specjalistów,
pomoc w kontaktach z instytucjami
działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Pochwała dyrektora, wychowawcy, listy
gratulacyjne.

Według
potrzeb.

Spotkania z doradcą zawodowym oraz
przedstawicielami szkól
ponadgimnazjalnych

Cały rok, wg.
potrzeb.
Cały rok, wg.
potrzeb.

VI,
według
uznania.
II półrocze

Uwagi

V. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI opierają się na:


znajomości i akceptacji przez rodziców programów, planów pracy i regulaminów szkoły,



współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych szkoły, a przede wszystkim w zapobieganiu niepowodzeniom w
nauce uczniów,



opiniowaniu i wpływaniu na zmiany programów edukacyjnych,



spełnianiu oczekiwań rodziców w zakresie wychowania zgodnie z preferowanym przez siebie światopoglądem,



wspieraniu procesu wychowawczego rodziców poprzez organizowanie w szkole działań wychowawczo-profilaktycznych, opiekuńczych i
prozdrowotnych,



aktywnym uczestnictwie rodziców w życiu szkoły, w tym między innymi w zakresie organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych,



zgłaszaniu wniosków i uwag mających na celu usprawnienie funkcjonowania placówki,



stworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania i życzliwości,



wypracowaniu jednolitego systemu reagowania na łamanie dyscypliny przez uczniów,



współdziałaniu w zakresie przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży,



umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z placówkami i instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły,



organizowaniu pomocy rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym,



ustalaniu zakresu i form pomocy finansowej dla szkoły oraz zaspokajania potrzeb klasowych,



podejmowaniu wspólnych działań promujących szkołę w środowisku.

VI.ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z INSTYTUCJAMI LOKALNYMI


współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodzin ubogich i patologicznych



współdziałanie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną



współdziałanie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej



współdziałanie z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w zakresie diagnozy trudności wychowawczych



współdziałanie z Komendą Miejską Policji w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa



pomoc w promowaniu szkoły w środowisku



współdziałanie w realizacji edukacji obywate lskiej uczniów, promowaniu zasad samorządności



działalność uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta



organizowanie kontaktów szkoły z przedstawicielami władzy samorządowej

VII.CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY
Ceremoniał i tradycję szkoły tworzą:
1. Uroczystość inauguracji i zakończenia roku szkolnego
2. Logo szkoły
3. Kronika szkoły
4. System nagród i wyróżnień dla uczniów przodujących w nauce i zachowaniu (zgodnie z regulaminem WSO)
5. Ulotki informacyjne o szkole
6. Stałe imprezy okolicznościowe
VIII.CELE WYCHOWAWCZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Propagowanie zasad samorządności wśród uczniów.



Przygotowanie uczniów do pełnienia w przyszłości ról publicznych poprzez praktyczne stosowanie w szkole zasad i procedur demokratycznych.



Nawiązywanie kontaktów, więzi z lokalnym.



Rozwijanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole, współpracy z samorządami klasowymi, nauczycielami oraz innymi organizacjami
społecznymi.



Kształtowanie zasad skutecznego porozumiewania się z innymi oraz tolerancji wobec innych osób.



Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.



Budowanie poczucia własnej wartości i przydatności do działania na rzecz ogółu.



Tworzenie warunków do aktywnego udziału młodzieży w rozwiązywaniu problemów szkoły.



Zachęcanie do inicjatywy i przedsiębiorczości w organizowaniu życia szkolnego.



Rozbudzanie zainteresowania ważnymi wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturalno-naukowymi.



Uczenie godnego zachowania się w czasie obchodów świąt i uroczystości szkolnych oraz państwowych.



Rozwijanie umiejętności prezentacji własnego stanowiska oraz obrony własnych racji i poglądów.



Kształtowanie umiejętności określania własnych potrzeb i możliwości ich zaspokajania.



Rozwijanie umiejętności tworzenia prawidłowych relacji interpersonalnych.



Rozbudzanie wrażliwości na problemy społeczne, przejawy niesprawiedliwości i krzywdy oraz troskę o słabych i bezbronnych.



Stwarzanie możliwości kulturalnego i zorganizowanego spędzania wolnego czasu w kontakcie ze środowiskiem rówieśniczym.

IX.HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PEDAGOGA


Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych uczniów, nauczycieli i rodziców.



Przeciwdziałanie zagrożeniom współczesnego świata (uzależnienia, przemoc, psychomanipulacja).



Tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i zintegrowanego środowiska szkolnego.

X.HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DORADCY ZAWODOWEGO


Organizowanie doradztwa zawodowego.

XI.HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH
Klasy I-III


Kampania „Trzymaj Formę”



Kampania „AIDS”



Dzień bez papierosa



Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia



Kodeks Walki z Rakiem



Dni Zdrowia



Dzień Tolerancji



Prelekcje nt: „Dopalacze” „Narkotyki” „Papierosy”



Pakiety edukacyjne „Lekcje przestrogi” „Smak życia czyli debata o dopalaczach” „Stop dopalaczom”



Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

XII.EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą:


uczniowie (podczas ankiet ewaluacyjnych, rozmów z nauczycielami na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego lub na zebraniach
Samorządu Uczniowskiego),



rodzice (podczas ankiet ewaluacyjnych, w czasie spotkań z nauczycielami lub spotkań Rady Rodziców z dyrektorem szkoły),



nauczyciele (podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej).

2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza zespół nauczycieli, którego zakres kompetencji określa zarządzenie
dyrektora szkoły.
3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego następuje weryfikacja Szkolnego Programu Wychowawczego zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez
osoby uprawnione wymienione w punkcie 1 i 2.
4. Wszelkich zmian w Szkolnym Programie Wychowawczym dokonuje Rada Pedagogiczna.

