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Program Wychowawczy realizowany w Zespole  

Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w  Polskiej Cerekwi 
w latach: 20013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17. 

 
 

Celem wychowania jest: Mądry uczeń, który radzi sobie z każdym wyzwaniem 
 

 
Spis treści: 
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Szkolny program wychowawczy obejmuje w szczególności: 
- powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, 

określone w ramach zadań szczegółowych szkoły, 
- powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, 
- powinności wychowawców klasowych, 
- wychowawcze treści zawarte w Statucie Zespołu, 
- harmonogram imprez, 
- istniejące zwyczaje i obyczaje szkolne, 
- zasady współpracy wychowawczej z rodzicami, 
- zasady współpracy z samorządem szkolnym, 

 
Zadania stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego 
nauczyciela. 
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1. Misja szkoły 
 

 

Jesteśmy szkołą humanistyczną, traktującą podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli, 
harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy, kreującą  
uczniów poszukujących prawdy, dobra i piękna w świecie. 
Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać sie wartościowym 
człowiekiem.  
Jesteśmy po to , aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i młodzież. 
Chcemy służyć im wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem. Dbać o ich zdrowie  
i bezpieczeństwo. 

 

 

2. Wizja szkoły 

 
Nauczyciele Zespołu są przekonani, że najwyższą wartością jest człowiek, bez względu  
na swoje możliwości i potrzeby. 
Celem naszej Szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uczenie 
samodzielności, współpracy i odpowiedzialności.  
Najważniejszymi wartościami, stosowanymi w wychowaniu są: kreowanie postaw 
patriotycznych, tolerancja, szczerość, szacunek dla wiedzy i pracy każdego z nas oraz rozwój 
indywidualny młodego człowieka. 
Wszyscy pracownicy szkoły, z pomocą rodziców i instytucji współpracujących 
i zaprzyjaźnionych ze Szkołą Podstawową oraz Publicznym Gimnazjum podejmują starania  
w celu tworzenia atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. 
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3. Model absolwenta 
 

 

1. Model sylwetki ucznia kończącego I etap edukacyjny - naukę w klasie trzeciej.  
Absolwent klasy trzeciej powinien: 
 
- dobrze orientować się w swoim najbliższym otoczeniu w domu i w szkole,  
- mieć c odpowiednią motywację do nauki, 
- sprawnie posługiwać się zdobywaną wiedzą w życiu codziennym,  
- w kontaktach z innymi ludźmi stosować podstawowe zasady komunikowania się,  
- formułować pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi,  
 
- być otwarty m.in. poprzez: współpracę z osobami dorosłymi w swej codziennej 

aktywności, przyjmowanie uwag i sugestii w związku z popełnianymi błędami, 
podejmowanie działań w sposób planowany, akceptowanie ograniczeń swoich 
możliwości wynikających ze swojego wieku, prezentowanie własnego zdania i słuchanie 
opinii innych, a także poprzez nawiązywanie przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi oraz 
współdziałanie z nimi i akceptowanie ich odmienności, 

- być odpowiedzialny m.in. poprzez: umiejętność przewidywania skutków swoich działań, 
odstępowanie od działań przewidując ich negatywne skutki, a także rozumienie potrzeby 
ponoszenia konsekwencji swoich działań, 

- być ciekawym świata m.in. poprzez korzystanie z nowych źródeł wiedzy i obserwowanie 
zjawisk zachodzące w otoczeniu, wyciąganie prostych wniosków ze swoich obserwacji, 

- być rozważny m.in. poprzez: szanowanie zasad bezpieczeństwa i higieny i umiejętność 
stosowania w swoim codziennym zachowaniu, 

- być prawy m.in. poprzez stosowanie się do norm obowiązujących w jego otoczeniu oraz 
rozróżnianie zachowań złych i dobrych, a także rozumienie obowiązku podejmowania 
tych ostatnich. 

 
2. Model sylwetki ucznia kończącego II etap edukacyjny - naukę w szkole podstawowej 
Absolwent klasy szóstej powinien: 
 
- samodzielnie funkcjonować w swoim naturalnym otoczeniu w domu i w szkole, 
- pozytywnie patrzeć na otaczający go świat, siebie i innych ludzi,  
- traktować naukę jako coś oczywistego, nawet atrakcyjnego,  
- mieć określony dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara 

się rozwijać. 
- być otwarty m.in. poprzez: wykorzystywanie możliwości jakie stwarza mu dom i szkoła, 

rozumienie ograniczeń wynikających z jego wieku,  komunikowanie się, prezentowanie 
swojego punktu widzenia i rozważanie poglądów innych osób, poprzez posiadanie 
świadomości, że  każdy ma prawo do posiadania i wyrażania własnego zdania, 

- korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i portali, 
- nawiązywać  współpracę z innymi ludźmi, mieć umiejętność działania w grupie zgodnie 

z obowiązującymi w niej zasadami, a także interesować  się stawianymi przed nim 
zadaniami oraz  planować  swoje  działania, 

- być odpowiedzialny m.in. poprzez: przewidywanie skutków swoich działań, 
wykorzystywanie wcześniejszych doświadczeń i gotowość do ponoszenie konsekwencji 
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swoich czynów, dotrzymywanie terminów, ponadto działając w grupie poczuwa się do 
współodpowiedzialności za efekty jej aktywności, 

- być ciekawy świata m.in. poprzez: świadome dążenie do usprawniania swojego 
warsztatu pracy i wykorzystanie nowych źródeł wiedzy, dostrzeganie złożoności świata, 
poprzez analizę istniejących w nim zależności i związków przyczynowo – skutkowych,  

- poszerzać  swoją  wiedzę poprzez  aktywność umysłową,  
- być krytyczny m.in. poprzez: selekcjonowanie i porządkowanie zdobywanych informacji 

i ocenianie ich wiarygodności i przydatności,  
- być rozważny m.in. poprzez: szanowanie zasad bezpieczeństwa i higieny  oraz  

stosowania  ich w swoim codziennym zachowaniu, umie przewidzieć skutki swoich 
zachowań, 

- być tolerancyjny m.in. poprzez:  świadomość występowania różnic między ludźmi,  
dostrzeganie w każdym cech pozytywnych, dawanie przykładu innym swoją postawą, 
rozumienie uczuć i emocji drugiego człowieka, 

- być prawy m.in. poprzez: rozróżnianie dobrych i złych uczynków  w oparciu 
o uniwersalne wartości dobra, miłości, prawdy i piękna oraz kształtującego się własnego 
systemu wartości.  

 
3.  Model sylwetki ucznia kończącego gimnazjum: 
Absolwent klasy trzeciej powinien: 
 
- być przygotowanym do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
- umieć porozumiewać się i współpracować z innymi, 
- być asertywnym i empatycznym, 
- znać i szanować historię, kulturę i tradycję narodową z jego regionalnym   bogactwem, 
- być przygotowanym do samokształcenia i podjęcia dalszej nauki, 
- umieć żyć w atmosferze tolerancji, szacunku i godności dla siebie i drugiego  
- człowieka, być kreatywnym, 
- znać języki obce i być przygotowanym w do życia w zintegrowanej Europie, 
- umieć dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje, 
- być wrażliwym na piękno flory i fauny  i mieć poczucie odpowiedzialności za stan        
- środowiska naturalnego, 
- umieć posługiwać się nowoczesnymi środkami informatycznymi, łącznie z Internetem, 
- znać i szanować kulturę mniejszości narodowych. 

 

4. Założenia programu 
 

Program Wychowawczy Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi 
jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska. 
Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do dyrekcji zespołu, pedagoga 
szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, samorządów uczniowskich, 
pracowników administracji zespołu oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły 
przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań. Celem wszystkich działań 
wychowawczych jest pomoc wychowankowi w odkryciu i zaakceptowaniu podstawowych  
i uniwersalnych wartości etycznych, zwłaszcza wartości każdego człowieka jako osoby, jego 
życia i godności oraz kształtowanie takich postaw i umiejętności jak: odpowiedzialność, 
uczciwość, samodzielność, kultura osobista, tolerancja i szacunek. 
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5. Główne cele wychowawcze Zespołu 
 

 

Edukacja szkolna powinna być dostosowana do okresów rozwojowych dziecka.  
 
Każdy etap kształcenia ma określone cele: 
 
W szkole podstawowej nauczyciele: dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy, 
kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym okresie aktywności dzieci; 
umożliwiają im poznawanie świata w jego złożoności; wspomagają ich samodzielność 
uczenia się; inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć; rozbudzając ich ciekawość 
poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. 
 
W gimnazjum nauczyciele: wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej; wdrażają do 
samodzielności; pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji  
i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym. 
 
Cele wychowawcze:  

1. Uczeń zna swoje miejsce w społeczności szkolnej i aktywnie w niej działa. 
2. Uczeń  ma poczucie przynależności lokalnej i państwowej, kultywuje tradycje narodowe, 

regionalne i szkolne. 
3. Jest odpowiednio przygotowany do życia w rodzinie i społeczeństwie. 
4. Dba o środowisko, stara sie żyć zdrowo, zapobiega wszelkim przejawom patologii. 
5. Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować. 
6. Ma poczucie odpowiedzialności  za swoje i innych postępowanie i bezpieczeństwo. 
7. Był świadomy potrzeby uczenia się. 
8. Rodzice są partnerami w procesie kształcenia i wychowania.  Prowadzona jest 

systematyczna współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę i rodziców. 
 
 

 
6. Cele szczegółowe 

 
 

1. Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój 
- dostarczenie wiedzy na temat rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka, 
- budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, kształtowanie umiejętności samooceny, 
- kształtowanie wytrwałości w osiąganiu bliskich celów związanych z własnym rozwojem, 
- rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, stymulowanie twórczości dziecięcej, 
- kompensowanie deficytów i braków rozwojowych. 

 
 
2. Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji oraz zdolności empatii wobec 
innych ludzi 
- dostarczenie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej w życiu człowieka 

(zaspakajanie potrze, kształtowanie wartości i postaw), 
- dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka i ucznia, 
- uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej, 
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- rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy zespołowej, 
rozwiązywania konfliktów, 

- rozwijanie samorządności jako przygotowanie do udziału w życiu środowiska lokalnego. 
 
3. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji oraz 
świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji 
- kształcenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł wiedzy, 
- przygotowanie do dokonywania oceny i wyboru informacji, 
- uświadomienie zagrożeń, jakie niesie rozwój technologii medialnych. 

 
4. Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zgodnych z wymaganiami w zakresie 
ochrony zdrowia i środowiska 
- poznanie problemów ekologicznych, dostarczenie wiedzy na temat sposobów 

przeciwdziałania degradacji środowiska, 
- kształcenie umiejętności radzenia sobie i przeciwdziałania patologiom współczesnego 

świata, 
- przygotowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody. 

 
5. Przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego 
- poznanie najbliższego środowiska, 
- uczenie zachowania wobec symboli narodowych i miejsc pamięci narodowej, 
- korzystanie z repertuaru kin, muzeów i innych ośrodków kultury. 

 
Zadania dla wychowawców klas 
1. Kształcić nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania 

się w różnych sytuacjach. 
2. Diagnozować potrzeby zespołu i poszczególnych uczniów. 
3. Koordynować prace wychowawczą w zespole klasowym. 
4. Integrować klasę. 
5. Wykorzystywać potencjał grupy do wspierania ich członków. 
6. Wdrażać do samooceny postępów w zachowaniu. 
7. Organizować czas wolny uczniów. 
8. Promować osiągnięcia uczniów klasy. 
9. Kierować uczniów na badania psychologiczne. 
10. Wnioskować o zorganizowanie pomocy. 
11. Przygotować uroczystości i spotkania z udziałem gości. 
12. Planować i prowadzić lekcje wychowawcze zgodnie z planem pracy oraz zakładanymi 

celami. 
13. Zapoznawać z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka. 
14. Inspirować pracę zespołową w klasie, przydzielać zespołom zadania na rzecz klasy  

i szkoły. 
15. Współpracować z rodzicami uczniów, specjalistami ze szkoły i poza nią. 

 
W naszej szkole nauczyciel jest przede wszystkim wychowawcą który:  

1. Traktuje ucznia z życzliwością, szacunkiem i zrozumieniem, 
2. Dostrzega i odkrywa jego indywidualność, 
3. Uczy go rzetelnie pracować, być uczciwym i odpowiedzialnym, 
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4. Ukazuje świat wartości uniwersalnych, 
5. Zachęca do pracy nad sobą i wspiera jego rozwój, 
6. Stwarza warunki do samodzielności, 
7. Dostrzega zagrożenia i w miarę możliwości podejmuje działania zapobiegawcze, 
8. Wychowuje sobą, mówi o tym co myśli, jest więc dobrym wzorem do naśladowania,  

ma etyczną osobowość, 
9. Zna i stosuje nowoczesne style wychowania. 

 
Wzór osobowy nauczyciela wychowawcy: 

1. Działalność wychowawczą łączy z pracą dydaktyczną. 
2. Współpracuje z domem rodzinnym, wspierając działania wychowawcze rodziców, stara 

sie pomóc w potrzebach i problemach, służyć radą i doświadczeniem. 
3. W swoim działaniu jest sprawiedliwy, obowiązkowy, konsekwentny i stanowczy. 
4. W kontaktach z rodzicami tworzy klimat wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu, 

potrafi słuchać i otwarcie wyrażać swoje oczekiwania.  
5. Potrafi powierzony zespół klasowy i poszczególnych uczniów mobilizować do twórczych 

działań, pomocy innym i stałej pracy nad własnym rozwojem. 
6. Cechuje go kreatywna i twórcza postawa we wszystkich działaniach wychowawczych  

i dydaktycznych. 
7. Jest autorytetem, mistrzem i przewodnikiem dla uczniów, wzbudza ich zaufanie, pomaga 

rozwiązać problemy, z którymi sie do niego zwracają. 
 
 
 

7. Struktura oddziaływań wychowawczych 
 

 

Rada Pedagogiczna 
- ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy uczniom, 
- ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym, sądem dla nieletnich, 
- współpracuje z instytucjami w celu odpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego 

szczególnie dzieciom z  rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo, 
- poprzez prowadzenie odpowiednich działań wychowawczych kształtuje wśród uczniów  

i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających  
z popełnienia czynów karalnych. 

 
Dyrekcja 
- dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej, o kształtowanie przyjaznej i twórczej atmosfery szkoły, 
- współpracuje z samorządem uczniowskim, 
- stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka, 
- umożliwia uczniom rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej. 

 
Nauczyciele 
- reagują na przejawy u dzieci niedostosowania i zaniedbania społecznego, 
- wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi i wychowawczymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 
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- kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności 
sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

- udzielają wszelkiej pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu  
o rozpoznane potrzeby uczniów, 

- odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza 
jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść i imprez. 

 
Wychowawcy 
- wspólnie z pedagogiem szkolnym prowadzą różne formy pedagogizacji dla rodziców, 
- integrują zespół klasowy, angażując w życie klasy i szkoły wszystkich uczniów, 
- organizują wraz z zespołem klasowym życie kulturalne klasy i szkoły, 
- rozpoznają  warunki życia i nauki swoich wychowanków, 
- rozpoznają potrzeby uczniów w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  

i starają się o różne formy pomocy swoim wychowankom, 
- sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, tworzą im warunki wspomagające 

rozwój i przygotowanie do życia, 
- mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając się na 

tolerancji, szacunku i poszanowaniu godności drugiej osoby, 
- kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, 
- inspirują  uczniów do podejmowania samodzielnych, twórczych działań, 
- wspierają uczniów w rozwiązywaniu życiowych problemów, 
- jasno formułują swoje oczekiwania wobec uczniów, 
- swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z innymi, dbają o własny rozwój, 
- znają i przestrzegają obowiązujące w szkole zasady. 

 
Rodzice 
- współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i zapewnienia dzieciom 

bezpieczeństwa, 
- znają treści zawarte w programie wychowawczym szkoły i klasy, 
- dbają o prawidłową formę spędzania wolnego czasu przez uczniów po zakończeniu 

zajęć, 
- są dla swoich dzieci godnymi wzorcami do naśladowania. 

 

Obowiązki i powinności rodziców: 

- powinni być wzorem osobowym dla swoich dzieci, 
- aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły (udział w spotkaniach, zebraniach, imprezach 

szkolnych itp.), 
- pomagać i współorganizować różne formy pracy z dziećmi (wycieczki, udział w lekcjach 

otwartych, festyny, itp.), 
- systematycznie kontaktować się z nauczycielami i wychowawcą, 
- interesować się postępami dzieci w nauce, ich zaangażowaniem i pracą w szkole, 
- organizować i służyć dziecku pomocą gdy tego potrzebuje, 
- sporne sprawy rozwiązywać przy udziale wychowawcy, zainteresowanego nauczyciela, 
- w interesie własnego dziecka udzielać systematycznie, rzetelnych informacji o dziecku,  

w razie potrzeby o rodzinie ), 
- dbać o higienę i estetykę ubioru dziecka, 
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- stosować się do ustaleń wypracowanych z nauczycielem, wychowawcą, 
- wspierać dziecko w poszukiwaniu, rozwijaniu jego zainteresowań i zdolności, 

organizować zajęcia pozalekcyjne (korzystać również z propozycji szkoły), 
- dbać o realizację przez dziecko obowiązku szkolnego. 

 
Rada Rodziców 
- reprezentuje ogół rodziców Zespołu oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczy 
- współpracuje w organizowaniu imprez i uroczystości 
- pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności Zespołu 
- organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów  

i zadań Zespołu 
 
Samorząd uczniowski 
- jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na 

terenie szkoły oraz w miarę możliwości w środowisku lokalnym 
- reprezentuje środowisko uczniowskiego wobec dyrekcji Zespołu i grona pedagogicznego 
- propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji 
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Pedagogizacja rodziców 
 

 Zadania Forma 
realizacji     

Termin 
realizacji 

Osoba 
odpowiedzialna Ewaluacja 

Zapoznawanie rodziców z 
dokumentami szkoły (WSO, 
statut, program wycho-wawczy 
i profilaktyczny, itp.) 

Prelekcja, 
zebrania z 
rodzicami 

IX Wychowawcy Obserwacja, 
wywiad 

Prowadzenie „zajęć otwartych”, 
prelekcji, wykładów dla 
rodziców prowadzonych przez 
psychologa z PPP, 
przedstawicieli policji, 
kuratorów sądowych oraz 
innych, zaproszonych do 
współpracy specjalistów. 

Prelekcje, lekcje 
otwarte, wykłady, 
spotkania 

Cały rok, 
wg. 
potrzeb 

Wychowawcy 
pedagog 

Rozmowy, 
ankieta, 
obserwacja 

Podejmowanie współpracy z 
rodzicami w działaniach 
profilaktycznych. 

Rozmowy 
indywidualne 

Cały rok, 
wg. 
potrzeb 

Wychowawcy, 
pedagog, rodzina 

Rozmowy, 
wywiad  
z rodzicami, 
obserwacja 

Zachęcanie rodziców do 
aktywnego udziału w życiu 
szkoły (współorganizowanie 
imprez, wycieczek, spotkań). 

Spotkanie  
z rodzicami , 
wycieczki, 
imprezy 

Cały rok Wychowawcy, 
pedagog, rodzina 

Rozmowa, 
obserwacja 

Komunikowanie o osiągnięciach 
i problemach uczniów (wyniki w 
nauce, zachowanie, egzaminy, 
osiągnięcia sportowe). 

Rozmowy 
indywidualne Cały rok 

Pedagog, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

Obserwacja, 
analiza 
dokumentacji 

Wspieranie rodziców w 
rozwiązywaniu ich problemów  
z dziećmi. 

Rozmowy 
indywidualne, 
skierowanie do 
poradni PPP lub 
innych specja-
listów, pomoc  
w kontaktach  
z instytucjami 
działającymi na 
rzecz dziecka i 
rodziny 

Według 
potrzeb 

Pedagog, 
wychowawcy, 
dyrektor Zespołu 

Obserwacja, 
analiza 
dokumentacji 

Wyróżnianie rodziców za 
wzorowe wychowanie dzieci. 

Pochwała 
dyrektora, 
wychowawcy, 
listy gratulacyjne 

według 
uznania 

Dyrektor 
Zespołu, 
wychowawcy 
klas 

Obserwacja, 
analiza 
dokumentacji 
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8. Kodeks zachowania uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego 
 

1. Korzystamy ze stworzonych możliwości do nauki. 
2. Znamy własne prawa i obowiązki, respektujemy prawa innych 
3. Wywiązujemy się z powierzonych obowiązków. 
4. Szanujemy otaczających nas ludzi. 
5. Jesteśmy kulturalni i koleżeńscy. 
6. Pomagamy młodszym i słabszym. 
7. Rozwiązujemy problemy i konflikty bez użycia przemocy. 
8. Szanujemy cudzą własność i wyposażenie szkoły. 
9. Dbamy o własne zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych oraz otaczające środowisko. 

 
 
 

9. Działania zapobiegające patologii 
 

1. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej  
i gimnazjum. 

2. Udzielanie pomocy uczniom w wyborze zawodu i dobrego kierunku kształcenia. 
3. Udzielanie rodziców porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności  

w wychowaniu własnych dzieci. 
4. Udział w warsztatach  profilaktycznych. 

 
 
 

10. System motywacyjny w wychowaniu 
 
System nagród: 

a) Wpisanie pochwały do dzienniczka 
b) Wyróżnienie na apelu szkolnym. 
c) Pisemna pochwała przesłana rodzicom 
d) Wyróżnienie dyplomem lub nagrodą rzeczową 
e) Możliwość uzyskania stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe 

zachowanie. 
 
System kar: 

a) Zapisanie uwagi w dzienniczku uwag. 
b) Udzielenie ostrzeżenia lub nagany na apelu szkolnym 
c) Powiadomienie indywidualne rodziców 
d) Obniżenie oceny z zachowania 
e) Zawieszenie w prawach ucznia 

 
 
 



 

12 
 

11. Ewaluacja programu 
 

Na początku roku szkolnego powołany zostaje przez dyrekcję Zespołu przewodniczący oraz 
zespół do redagowania i analizowania materiałów edukacyjnych (ankiet, rozmów 
sondażowych, dyskusji, wywiadów itp.) oraz do informowania społeczności szkolnej  
o realizacji Programu Wychowawczego szkoły i proponowania zmian w tym programie na 
kolejny okres nauki. Skład zespołu odnawiany jest na początku każdego nowego roku 
szkolnego, a przewodniczący zespołu przedstawia sprawozdanie:  

- Nauczycielom na czerwcowym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej,  
- Uczniom na apelu kończącym rok szkolny,  
- Rodzicom uczniów na wrześniowym zebraniu w nowym roku szkolnym.  

Sprawozdanie ma formę informacji i nie podlega formalnemu zatwierdzeniu, natomiast musi 
zawierać propozycje działań na kolejny rok szkolny i te podlegają aprobacie adresata 
sprawozdania. Na zakończenie roku szkolnego zostanie przeprowadzona ankieta 
ewaluacyjna wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Wyciągnięte wnioski będą 
przedstawione Radzie Pedagogicznej i wykorzystane do opracowania zadań Programu 
Wychowawczego w kolejnych latach obowiązywania przyjętego Programu. 
- Obserwacja i analiza zachowań przez  wychowawców klas, 
- Ankiety dla uczniów, 
- Ankiety dla nauczycieli, 
- Rozmowy z rodzicami, 
- Rozmowy z uczniami, 
- Analiza dokumentów. 
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Zadania do realizacji założeń Programu Wychowawczego  dla klas 1 - 3 
 

Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

 
Zadanie I 

1. Wzajemne poznanie się 
uczniów w klasie 

2. Tworzenie klasowych norm  
i rozwijanie samorządności  
w klasach 

3. Wzajemne poznanie się 
nauczycieli i uczniów całego 
Zespołu 

 
Efekty 

a) Uczeń ma poczucie 
przynależności do klasy  
i społeczności szkolnej. 

b) Wyraża potrzebę działania  
w klasie jako grupie 
rówieśniczej, angażuje się  
w przedsięwzięcia szkolne. 

c) Współtworzy i respektuje 
normy grupowe. 

d) Jest współodpowiedzialny  
za działania grupy. 

 

- zajęcia dydaktyczne 
- zajęcia z 

pedagogiem 
- zajęcia z 

psychologiem 

- rozmowy  
- zabawy 
- prezentacje 

- wychowawcy  
i nauczyciele  

- pedagog 
- psycholog 

 
Zadanie II 

1. Poznanie historii i tradycji 
swojej szkoły 

2. Poznanie ojczystego kraju  
i jego tradycji, poznanie 
mniejszości narodowej 

3. Kształtowanie tożsamości 
regionalnej 

 
Efekty 

a) Uczeń jest aktywnym 
uczestnikiem społeczności 
szkolnej i lokalnej. 

b) Uczeń wykazuje chęć poznania 
ojczystego kraju, jego historii  
i tradycji oraz historii i tradycji 
mniejszości narodowej 

c) Uczeń zna tradycje, zwyczaje  
i obrzędy regionalne 
 
 

zajęcia dydaktyczne 

- wycieczki 
- prezentacje 
- apele 

okolicznościowe 

- wychowawcy  
i nauczyciele 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

 
Zadanie III 

1. Uczeń rozumie swoje 
znaczenie w rodzinie 

2. Jest świadomy własnego 
rozwoju psychicznego 
 i fizycznego 

3. Wchodzi w relacje  z innymi  
i potrafi je nazwać i ocenić 

4. Bierze aktywny udział w 
akcjach charytatywnych 
 i wolontariacie 

5. Rozwija swoją 
samoświadomość 

           
Efekty 

a)  Uczeń zna swoje prawa  
i obowiązki w rodzinie 

b)  Posiada podstawowe 
informacje o emocjach  
i sposobie ich wyrażania 

c)  Wie do kogo powinien się  
zwrócić o pomoc w trudnej 
sytuacji 

d)  Wie jak można okazywać 
swoje uczucia 

e) Zachowuje sie zgodnie  
z zasadami grzeczności zna 
zasady oceniania zachowania 
 

- zajęcia dydaktyczne 
- zajęcia z 

pedagogiem 
- zajęcia z 

psychologiem 

 
- wychowawcy  

i nauczyciele 
- rodzice  

 
Zadanie IV 

1. Uczeń zachowuje sie 
kulturalnie w szkole i poza nią 

2. Potrafi zadbać o swoje  
i innych bezpieczeństwo 

3. Uczeń szanuje dobra osobiste  
i materialne, dba o czystość na 
terenie szkoły, estetyczny 
wystrój sali 

4. Uczeń zachowuje sie zgodnie  
z zasadami grzeczności zna 
zasady oceniania zachowania 

5. Bierze udział w programach 
prozdrowotnych 

 
Efekty 

a) Uczeń wie , ze na terenie 
Zespołu i poza nim 

- zajęcia dydaktyczne 
- zabawy 
- spotkania  

z policjantem, 
strażnikiem 
gminnym 

- pogadanki 
- imprezy 

okolicznościowe 

- wychowawcy  
i nauczyciele,  

- strażnik 
gminny, 

- policjant, 
- pedagog,  
- psycholog 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

egzekwowane są zasady 
zachowania promowane  
w szkole 

b) Uczeń przychodzi właściwie 
ubrany na zajęcia lekcyjne, 
wycieczki, wyjścia, imprezy 
kulturalne, uroczystości 
szkolne 

c) Dba o czystość na terenie 
szkoły i poza nią oraz 
estetyczny wystrój sali 
lekcyjnej 

d) Potrafi opanować swoje 
niezadowolenie i agresję 

e) Uczeń właściwie zachowuje się 
podczas imprez, uroczystości, 
włącza się w ich organizację 

f) unika i nie stwarza sytuacji 
groźnych i niebezpiecznych dla 
siebie i kolegów 
 

 
Zadanie  V 

1. Określenie cech człowieka 
wartościowego 

2. Poznanie możliwości wpływu 
grupy rówieśniczej na 
podejmowane decyzje 

3. Wyrobienie nawyku 
odpowiedzialnego korzystania 
z komunikacji elektronicznej 

4. Autoprezentacja 
 
Efekty 

a) Uczeń ma świadomość swoich 
wad i zalet. 

b) Ma poczucie własnej wartości. 
c) Dostrzega i rozumie wpływ 

innych osób na kształtowanie 
osobowości. 

d) Chce i potrafi pozytywnie się 
zaprezentować. 

e) Krytycznie podchodzi do 
osobowości kreowanych przez 
media. 
 
 
 
 

- spotkania  
z psychologiem  
i pedagogiem 

- warsztaty 

- wychowawcy 
 i nauczyciele, 

- pedagog, 
- psycholog, 
- rodzice 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Zadanie VI 
1. Wypracowanie wspólnego 

systemu wartości 
obowiązującego w Zespole  

2. Jane określenie  
obowiązującego w Zespole 
kodeksu zachowań 
sprzyjającego rozwojowi 
ucznia oraz zdefiniowania jakie 
zachowania są 
niedopuszczalne 

3. Nauczenie godnego 
zachowania podczas 
obchodów świąt narodowych, 
środowiskowych i szkolnych 

4. Nauczenie poszanowania 
pracy innych i właściwego 
korzystania z wyposażenia 
szkoły   

5. Uczeń zna i stosuje 
podstawowe zasady zdrowego 
trybu życia 

6. Uczeń jest świadomy zagrożeń 
współczesnego świata 

 

Efekty 
a) Uczeń szanuje nauczycieli i 

innych pracowników szkoły, 
okazuje im to w słowach i 
działaniach. W języku 
codziennym nie używa 
wulgaryzmów, zachowuje sie 
stosownie wobec dorosłych, 
młodszych i rówieśników 

b) Uczeń ma szacunek do historii 
i symboli narodowych, 
regionalnych  
i wie jak się wobec nich 
zachować 

c) Uczeń nie dewastuje mienia 
społecznego 

d) Wie, ze odpowiednia higiena i 
żywienie są ważne dla zdrowia 
i rozwoju 

e) Uczeń zna metody 
przeciwdziałania zagrożeniom 
występującym w dzisiejszym 
świecie, potrafi rozpoznać 
sytuacje ryzykowne i unikać ich 

- zajęcia dydaktyczne 
- kontrakt klasowy 
- udział w imprezach 

szkolnych  
i środowiskowych 

- warsztaty 
- pogadanki 
- imprezy 

okolicznościowe 

- wychowawcy  
i nauczyciele 

- pielęgniarka  
- rodzice 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

 
Zadanie VII 

1.   Bierze aktywny udział w 
zajęciach obowiązkowych  
i nadobowiązkowych oraz 
imprezach środowiskowych 

 
Efekty 

a)  Uczeń widzi potrzebę uczenia 
się i samorozwoju 

 

- zajęcia dydaktyczne 
- zajęcia pozalekcyjne 
- imprezy, apele 

- pogadanki 
- prelekcje 

- wychowawcy  
i nauczyciele 

- rodzice 

 
Zadanie VIII 

1. Rodzice są zaangażowani  
w proces dydaktyczny,  
wychowawczy i opiekuńczy. 

2. Biorą aktywny udział w 
proponowanych spotkaniach, 
imprezach, apelach,                       
uroczystościach szkolnych  
i klasowych 

3. Świadomie korzystają  
z pomocy instytucji 
wspierających szkołę i rodzinę 

4. Rodzice znają przepisy prawa 
szkolnego, kryteria oceniania  
z przedmiotów i zachowania, 
Program Wychowawczy  
i Profilaktyczny, Koncepcje 
Pracy Szkoły 

5. Utrzymuje sie częsty kontakt  
z rodzicami w celu dobrego 
przepływu   informacji 

 
Efekty 

a) Rodzice aktywnie działają na 
rzecz rozwoju szkoły, znają 
potrzeby swoich dzieci, 
potrafią wspólnie organizować 
różnego rodzaju imprezy, 
spotkania i festyny.  

b) Znają przyczyny i trudności 
wychowawcze w różnym 
wieku rozwoju  

c) Znają kryteria oceniania i inne 
przepisy prawa szkolnego 

d) Chętnie zasięgają informacji  
o swoim dziecku 

- warsztaty dla 
rodziców zgodnie z 
zapotrzebowaniami 

- indywidualne 
rozmowy 

- apele 
- imprezy 
- spotkania 

integracyjne 
- współpraca  

z instytucjami 
wspierającymi  
pracę szkoły 
nauczycieli  
i rodziców 

- konsultacje 
- porady 
- zajęcia grupowe 

- wychowawcy 
-  nauczyciele 
-  dyrektor 
- Rodzice 
- pracownicy 

instytucji 
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Zadania do realizacji założeń Programu Wychowawczego dla klas 4 - 6 
 

Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

 
Zadanie I 

1. Wzajemne poznanie się 
uczniów w klasie 

2. Tworzenie klasowych norm  
i rozwijanie samorządności w 
klasach 

3. Wzajemne poznanie się 
nauczycieli i uczniów całego 
Zespołu 

 
Efekty 

a) Uczeń ma poczucie 
przynależności do klasy  
i społeczności szkolnej. 

b) Wyraża potrzebę działania  
w klasie jako grupie 
rówieśniczej, angażuje się  
w przedsięwzięcia szkolne. 

c) Współtworzy i respektuje 
normy grupowe. 

d) Jest współodpowiedzialny za 
działania grupy. 
 

- godziny 
wychowawcze, 

- zajęcia 
dydaktyczne 

- gry i zabawy 
- spotkania 

integracyjne 
- wybory samorządu 

klasowego i  
szkolnego 

- wychowawcy  
i nauczyciele  

 
Zadanie II 

1. Poznanie historii i tradycji 
swojej szkoły 

2. Poznanie ojczystego kraju  
i jego tradycji, poznanie 
mniejszości narodowej 

3. Kształtowanie tożsamości 
regionalnej 

 
Efekty 

a) Uczeń jest aktywnym 
uczestnikiem społeczności 
szkolnej i lokalnej. 

b) Uczeń wykazuje chęć 
poznania ojczystego kraju, 
jego historii i tradycji oraz 
historii i tradycji mniejszości 
narodowej 

c) Uczeń zna tradycje, zwyczaje 
i obrzędy regionalne 
 

- godziny 
wychowawcze 

- historia 
- j. niemiecki 
- j polski 
- muzyka 
- przyroda 
- apele i imprezy 

- prelekcje  
- gazetki 
- pogadanki 
- apele 
- imprezy 

- wychowawcy  
i nauczyciele 

- opiekunowie 
samorządów 
uczniowskich 

- samorządy 
klasowe 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

 
Zadanie III 

1. Uczeń rozumie swoje 
znaczenie w rodzinie 

2. Jest świadomy własnego 
rozwoju psychicznego  
i fizycznego 

3. Wchodzi w relacje  z innymi  
i potrafi je nazwać i ocenić 

4. Bierze aktywny udział  
w akcjach charytatywnych  
i wolontariacie 

5. Rozwija swoją 
samoświadomość 

           
Efekty 

a)  Uczeń zna swoje prawa  
i obowiązki w rodzinie 

b)  Posiada podstawowe 
informacje o emocjach  
i sposobie ich wyrażania 

c)  Wie do kogo powinien się  
zwrócić o pomoc w trudnej 
sytuacji 

d)  Wie jak można okazywać 
swoje uczucia 

e) Zachowuje sie zgodnie  
z zasadami grzeczności zna 
zasady oceniania zachowania 
 

- godziny 
wychowawcze 

- szkolny 
wolontariat 

- WDŻ 

- gry i zabawy 
dydaktyczne 

- drama 
- akcje charytatywne 

- wychowawcy  
i nauczyciele 

- samorząd 
klasowy 

- opiekun 
wolontariatu, 
nauczyciel WDŻ 

- pedagog, 
psycholog 

 
Zadanie IV 

1. Uczeń zachowuje sie 
kulturalnie w szkole i poza 
nią 

2. Potrafi zadbać o swoje  
i innych bezpieczeństwo 

3. Uczeń szanuje dobra 
osobiste i materialne, dba  
o czystość na terenie szkoły, 
estetyczny wystrój sali 

4. Uczeń zachowuje sie zgodnie 
z zasadami grzeczności zna 
zasady oceniania zachowania 

5. Bierze udział w programach 
prozdrowotnych 

       
Efekty 

a) Uczeń wie , ze na terenie 

- godziny 
wychowawcze 

- przyroda 
- technika 
- spotkania z 

pielęgniarką 
- policją 
- pedagogiem 
- psychologiem 
- strażnikiem 
- ratownikiem 

medycznym 

- pogadanki 
- pokazy 
- prelekcje 
- filmy 
- egzamin na kartę 

rowerową 
- realizacja Programu 

Profilaktycznego 

- wychowawcy  
i nauczyciele 

- pielęgniarka 
- policja, 
- strażnik 
- psycholog 
- pedagog 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Zespołu i poza nim 
egzekwowane są zasady 
zachowania promowane  
w szkole 

b) Uczeń przychodzi właściwie 
ubrany na zajęcia lekcyjne, 
wycieczki, wyjścia, imprezy 
kulturalne, uroczystości 
szkolne 

c) Dba o czystość na terenie 
szkoły i poza nią oraz 
estetyczny wystrój sali 
lekcyjnej 

d) Potrafi opanować swoje 
niezadowolenie i agresję 

e) Uczeń właściwie zachowuje 
się podczas imprez, 
uroczystości, włącza się  
w ich organizację 

f) unika i nie stwarza sytuacji 
groźnych i niebezpiecznych 
dla siebie i kolegów 
 

 

Zadanie  V 
1. Określenie cech człowieka 

wartościowego 
2. Poznanie możliwości wpływu 

grupy rówieśniczej na 
podejmowane decyzje 

3. Wyrobienie nawyku 
odpowiedzialnego 
korzystania z komunikacji 
elektronicznej 

4. Autoprezentacja 
 

Efekty 
a) Uczeń ma świadomość 

swoich wad i zalet. 
b) Ma poczucie własnej 

wartości. 
c) Dostrzega i rozumie wpływ 

innych osób na kształtowanie 
osobowości. 

d) Chce i potrafi pozytywnie się 
zaprezentować. 

e) Krytycznie podchodzi do 
osobowości kreowanych 
przez media. 

- godziny 
wychowawcze 

- informatyka, 
- apele 
- imprezy 

- pogadanki 
- gry dydaktyczne 
- zajęcia kółka 

informatycznego 
- autoprezentacja 

- wychowawcy 
 i nauczyciele 

- psycholog 
- pedagog 

 
Zadanie VI 

- godziny 
wychowawcze 

- pogadanki 
- drama 

- wychowawcy  
i nauczyciele 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

1. Wypracowanie wspólnego 
systemu wartości 
obowiązującego w Zespole  

2. Jane określenie  
obowiązującego w Zespole 
kodeksu zachowań 
sprzyjającego rozwojowi 
ucznia oraz zdefiniowania 
jakie zachowania są 
niedopuszczalne 

3. Nauczenie godnego 
zachowania podczas 
obchodów świąt 
narodowych, 
środowiskowych i szkolnych 

4. Nauczenie poszanowania 
pracy innych i właściwego 
korzystania z wyposażenia 
szkoły   

5. Uczeń zna i stosuje 
podstawowe zasady 
zdrowego trybu życia 

6. Uczeń jest świadomy 
zagrożeń współczesnego 
świata 

 
Efekty 

a) Uczeń szanuje nauczycieli i 
innych pracowników szkoły, 
okazuje im to w słowach i 
działaniach. W języku 
codziennym nie używa 
wulgaryzmów, zachowuje sie 
stosownie wobec dorosłych, 
młodszych i rówieśników 

b) Uczeń ma szacunek do 
historii i symboli 
narodowych, regionalnych 
 i wie jak się wobec nich 
zachować 

c) Uczeń nie dewastuje mienia 
społecznego 

d) Wie, ze odpowiednia higiena 
i żywienie są ważne dla 
zdrowia i rozwoju 

e) Uczeń zna metody 
przeciwdziałania 
zagrożeniom występującym 
w dzisiejszym świecie, potrafi 

- apele, imprezy 
- zajęcia 

dydaktyczne 
- zajęcia 

pozalekcyjne 
- spotkania z 

pielęgniarką 
- dietetykiem 
- pedagogiem 
- psychologiem 

- prelekcje 
- apele 
- imprezy 
- gazetki 

- pedagog 
- psycholog 
- pielęgniarka 
- opiekunowie 

samorządów 
uczniowskich 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

rozpoznać sytuacje 
ryzykowne i unikać ich 
 

 
Zadanie VII 

1. Bierze aktywny udział  
w zajęciach obowiązkowych  
i nadobowiązkowych oraz 
imprezach środowiskowych 

Efekty 
a) Uczeń widzi potrzebę 

uczenia się i samorozwoju 
 

- zajęcia 
dydaktyczne 
obowiązkowe i 
nadobowiązkowe 

- imprezy 
- apele 
 

- pogadanki 
- prelekcje 

- wychowawcy  
i nauczyciele 

 
Zadanie VIII 

1. Rodzice są zaangażowani  
w proces dydaktyczny,  
wychowawczy i opiekuńczy. 

2. Biorą aktywny udział  
w proponowanych 
spotkaniach, imprezach, 
apelach,                       
uroczystościach szkolnych  
i klasowych 

3. Świadomie korzystają  
z pomocy instytucji 
wspierających szkołę  
i rodzinę 

4. Rodzice znają przepisy prawa 
szkolnego, kryteria oceniania 
z przedmiotów  
i zachowania, Program 
Wychowawczy i 
Profilaktyczny, Koncepcje 
Pracy Szkoły 

5. Utrzymuje sie częsty kontakt 
z rodzicami w celu dobrego 
przepływu   informacji 

 

Efekty 
a) Rodzice aktywnie działają na 

rzecz rozwoju szkoły, znają 
potrzeby swoich        dzieci, 
potrafią wspólnie 
organizować różnego rodzaju 
imprezy, spotkania  
i festyny.  

b) Znają przyczyny i trudności 
wychowawcze w różnym 
wieku rozwoju  

- imprezy klasowe  
- szkolne 
- środowiskowe 
- wywiadówki 
- spotkania z 

dyrekcją i gronem 
pedagogicznym 

- apele 
- imprezy, 
- spotkania 

integracyjne 
- współpraca z 

instytucjami 
wspierającymi  
pracę szkoły 
nauczycieli i 
rodziców 

- konsultacje 
- porady 
- zajęcia grupowe 

- wychowawcy 
-  nauczyciele 
-  dyrektor 
- rodzice  
- pracownicy 

instytucji 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

c) Znają kryteria oceniania  
i inne przepisy prawa 
szkolnego 

d) Chętnie zasięgają informacji 
o swoim dziecku 
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Zadania do realizacji założeń Programu Wychowawczego dla klas 1 - 3 PG 
 

Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

 
Zadanie I 

1. Wzajemne poznanie się 
uczniów w klasie 

2. Tworzenie klasowych norm  
i rozwijanie samorządności w 
klasach 

3. Wzajemne poznanie się 
nauczycieli i uczniów całego 
Zespołu 

 
Efekty 

a) Uczeń ma poczucie 
przynależności do klasy  
i społeczności szkolnej. 

b) Wyraża potrzebę działania w 
klasie jako grupie rówieśniczej, 
angażuje się w przedsięwzięcia 
szkolne. 

c) Współtworzy i respektuje 
normy grupowe. 

d) Jest współodpowiedzialny za 
działania grupy. 
 

- godziny 
wychowawcze 

- zajęcia 
dydaktyczne 

- spotkania 
integracyjne 

- pogadanki, 
- imprezy szkolne 

- wychowawcy  
i nauczyciele 

 
Zadanie II 

1. Poznanie historii i tradycji 
swojej szkoły 

2. Poznanie ojczystego kraju  
i jego tradycji, poznanie 
mniejszości narodowej 

3. Kształtowanie tożsamości 
regionalnej 

 
Efekty 

a) Uczeń jest aktywnym 
uczestnikiem społeczności 
szkolnej i lokalnej. 

b) Uczeń wykazuje chęć poznania 
ojczystego kraju, jego historii  
i tradycji oraz historii i tradycji 
mniejszości narodowej 

c) Uczeń zna tradycje, zwyczaje  
i obrzędy regionalne 
 
 

- godziny 
wychowawcze 

- historia 
- j. niemiecki 
- j polski 
- muzyka 
- przyroda 
- apele i imprezy 

- wycieczki 
- prezentacje 
- apele 

okolicznościowe 
- prezentacje 

multimedialne 

- wychowawcy  
i nauczyciele 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

 
Zadanie III 

1. Uczeń rozumie swoje znaczenie 
w rodzinie 

2. Jest świadomy własnego 
rozwoju psychicznego  
i fizycznego 

3. Wchodzi w relacje  z innymi  
i potrafi je nazwać i ocenić 

4. Bierze aktywny udział w 
akcjach charytatywnych  
i wolontariacie 

5. Rozwija swoją 
samoświadomość 

           
Efekty 

a)  Uczeń zna swoje prawa  
i obowiązki w rodzinie 

b)  Posiada podstawowe 
informacje o emocjach  
i sposobie ich wyrażania 

c)  Wie do kogo powinien się  
zwrócić o pomoc w trudnej 
sytuacji 

d)  Wie jak można okazywać 
swoje uczucia 

e) Zachowuje sie zgodnie  
z zasadami grzeczności zna 
zasady oceniania zachowania 
 

- godziny  
wychowawcze 

- zajęcia 
dydaktyczno - 
wychowawcze 

- pogadanki 
- prelekcje 
- udział w akcjach 

charytatywnych 

- wychowawcy  
i nauczyciele 

- pielęgniarka 
- psycholog 
- pedagog 
- opiekun 

samorządu 
uczniowskiego 

- opiekun 
wolontariatu 

 
Zadanie IV 

1. Uczeń zachowuje sie 
kulturalnie w szkole i poza nią 

2. Potrafi zadbać o swoje i innych 
bezpieczeństwo 

3. Uczeń szanuje dobra osobiste  
i materialne, dba o czystość na 
terenie szkoły, estetyczny 
wystrój sali 

4. Uczeń zachowuje sie zgodnie  
z zasadami grzeczności zna 
zasady oceniania zachowania 

5. Bierze udział w programach 
prozdrowotnych 

       
Efekty 

a) Uczeń wie , ze na terenie 
Zespołu i poza nim 

- godziny 
wychowawcze 

- imprezy 
- zajęcia 

edukacyjne 

- pogadanki 
- dyskusje 
- prezentacje 

multimedialne 

- nauczyciele  
- strażnik gminny 
- policja 
- służba zdrowia 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

egzekwowane są zasady 
zachowania promowane  
w szkole 

b) Uczeń przychodzi właściwie 
ubrany na zajęcia lekcyjne, 
wycieczki, wyjścia, imprezy 
kulturalne, uroczystości szkolne 

c) Dba o czystość na terenie 
szkoły i poza nią oraz 
estetyczny wystrój sali lekcyjnej 

d) Potrafi opanować swoje 
niezadowolenie i agresję 

e) Uczeń właściwie zachowuje się 
podczas imprez, uroczystości, 
włącza się w ich organizację 

f) unika i nie stwarza sytuacji 
groźnych i niebezpiecznych dla 
siebie i kolegów 
 

 
Zadanie  V 

1. Określenie cech człowieka 
wartościowego 

2. Poznanie możliwości wpływu 
grupy rówieśniczej na 
podejmowane decyzje 

3. Wyrobienie nawyku 
odpowiedzialnego korzystania z 
komunikacji elektronicznej 

4. Autoprezentacja 
 
Efekty 

a) Uczeń ma świadomość swoich 
wad i zalet. 

b) Ma poczucie własnej wartości. 
c) Dostrzega i rozumie wpływ 

innych osób na kształtowanie 
osobowości. 

d) Chce i potrafi pozytywnie się 
zaprezentować. 

e) Krytycznie podchodzi do 
osobowości kreowanych przez 
media. 
 
 
 
 

- godzinny 
wychowawcze  

- inne zajęcia 
dydaktyczne 

- prelekcje 
- pogadanki 

- nauczyciele 
- pedagog 
- psycholog 

 
Zadanie VI 

- spotkania  
z rodzicami 

- pogadanki 
- prezentacje 

- opiekun 
samorządu 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

1. Wypracowanie wspólnego 
systemu wartości 
obowiązującego w Zespole  

2. Jane określenie  
obowiązującego w Zespole 
kodeksu zachowań 
sprzyjającego rozwojowi ucznia 
oraz zdefiniowania jakie 
zachowania są niedopuszczalne 

3. Nauczenie godnego 
zachowania podczas obchodów 
świąt narodowych, 
środowiskowych i szkolnych 

4. Nauczenie poszanowania pracy 
innych i właściwego korzystania 
z wyposażenia szkoły   

5. Uczeń zna i stosuje 
podstawowe zasady zdrowego 
trybu życia 

6. Uczeń jest świadomy zagrożeń 
współczesnego świata 

 
Efekty 

a) Uczeń szanuje nauczycieli i 
innych pracowników szkoły, 
okazuje im to w słowach i 
działaniach. W języku 
codziennym nie używa 
wulgaryzmów, zachowuje sie 
stosownie wobec dorosłych, 
młodszych i rówieśników 

b) Uczeń ma szacunek do historii  
i symboli narodowych, 
regionalnych i wie jak się 
wobec nich zachować 

c) Uczeń nie dewastuje mienia 
społecznego 

d) Wie, ze odpowiednia higiena  
i żywienie są ważne dla zdrowia 
i rozwoju 

e) Uczeń zna metody 
przeciwdziałania zagrożeniom 
występującym w dzisiejszym 
świecie, potrafi rozpoznać 
sytuacje ryzykowne i unikać ich 
 

- godziny 
wychowawcze 

- zajęcia 
dydaktyczne 

multimedialne 
- dyskusje 
- prelekcje 

uczniowskiego 
- nauczyciele 
- rodzice 
- pielęgniarka 

 
Zadanie VII 

1. Bierze aktywny udział w 

- zajęcia 
dydaktyczne 

- imprezy 

- pogadanki 
- prelekcje 

- wychowawcy  
i nauczyciele 
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Zadania i oczekiwane efekty Przedmiot, zajęcia Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

zajęciach obowiązkowych  
i nadobowiązkowych oraz 
imprezach środowiskowych 
 

Efekty 
a) Uczeń widzi potrzebę uczenia 

się i samorozwoju 
 

środowiskowe 
- szkolne 
- klasowe 

 
Zadanie VIII 

1. Rodzice są zaangażowani  
w proces dydaktyczny,  
wychowawczy i opiekuńczy. 

2. Biorą aktywny udział w 
proponowanych spotkaniach, 
imprezach, apelach,                       
uroczystościach szkolnych  
i klasowych 

3. Świadomie korzystają  
z pomocy instytucji 
wspierających szkołę i rodzinę 

4. Rodzice znają przepisy prawa 
szkolnego, kryteria oceniania  
z przedmiotów i zachowania, 
Program Wychowawczy i 
Profilaktyczny, Koncepcje Pracy 
Szkoły 

5. Utrzymuje sie częsty kontakt  
z rodzicami w celu dobrego 
przepływu   informacji 

 
Efekty 

a) Rodzice aktywnie działają na 
rzecz rozwoju szkoły, znają 
potrzeby swoich dzieci, potrafią 
wspólnie organizować różnego 
rodzaju imprezy, spotkania i 
festyny.  

b) Znają przyczyny i trudności 
wychowawcze w różnym wieku 
rozwoju  

c) Znają kryteria oceniania i inne 
przepisy prawa szkolnego 

d) Chętnie zasięgają informacji  
o swoim dziecku 
 

- imprezy klasowe  
- szkolne 
- środowiskowe  
- wywiadówki 
- spotkania z 

dyrekcją i 
gronem 
pedagogicznym 

- apele 
- imprezy 
- spotkania 

integracyjne 
- współpraca z 

instytucjami 
wspierającymi  
pracę szkoły 
nauczycieli i 
rodziców 

- konsultacje 
- porady 
- zajęcia grupowe 

- wychowawcy 
-  nauczyciele 
-  dyrektor 
- rodzice 
- pracownicy 

instytucji 
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PUBLICZNE GIMNAZJUM W POLSKIEJ CEREKWI 
HARMONOGRAM APELI, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2013/14 
 

Lp. Wykaz apeli, imprez i uroczystości Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 

1. 
- Ślubowanie klas pierwszych (wspólnie  

z rodzicami) 
- Rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II 

październik p. Karina Sojka 
p. Justyna Roman 

2. Dyskoteka andrzejkowa listopad p. E. Skiba 
Wolontariat 

3. Spotkanie wigilijne, opłatkowe, śpiewanie kolęd 
Impreza środowiskowa grudzień p. Karina Sojka 

4. Dyskoteka karnawałowa luty SU 

5. Pierwszy Dzień Wiosny marzec SU 

6. Dzień otwartych drzwi marzec/kwiecień Wszyscy Nauczyciele SU 

7. Apel z okazji rocznicy 3 maja maj p. A. Lewczak 
p. R. Sawicki 

8. Pożegnanie klas III czerwiec 

p. A. Malerczyk 
p. M. Kowalski 
p. A. Lewczak 
p. R. Sawicki 

9. 40 – lecie Szkoły Podstawowej czerwiec Wszyscy nauczyciele 
 

 
Przypomnienie:  W  tym roku szkolnym umieszczamy informację o przeprowadzonej 
imprezie w „Folderze Imprezy”. 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSKIEJ CEREKWI HARMONOGRAM 
APELI, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2013/14 

 

Lp. Wykaz apeli, imprez  i uroczystości Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 

1. Udział w akcji Sprzątanie Świata wrzesień p. E. Michalak 

2. Klasowy Dzień Chłopaka wrzesień Wychowawcy klas 

3. Dzień Nauczyciela październik p. B. Karpińska 
p. E. Zając - Jabłońska 

4. Uroczystość pasowania uczniów klas I październik p. B. Rycek 

5. Apel z okazji rocznicy odzyskania 
niepodległości listopad p. W. Moryl 

6. 
Spotkanie integracyjne z uczniami 
szkoły we Wroninie 
 

Dzień humanisty 

Listopad 
(może być inny termin – 
tylko w I sem.) 

p. M. Hildebrandt 
p. J. Fajger 

7. Zabawy andrzejkowe Listopad Wychowawcy klas 

8. Spotkania wigilijne grudzień 

p.E. Ostarek 
p.K. Zajęc 
p.B. Rycek 
p.E. Zając - Jabłońska 

9. Pomagamy innym grudzień p. M. Bednarski 
p. R. John - Fojtzik 

10. Klasowe Wigilijki grudzień Wychowawcy klas 

11. Dzień Babci i Dziadka styczeń 

p. K. Zając 
p. E. Ostarek 
p. B. Rycek 
p. R. John - Fojtzik 

12. Zabawa karnawałowa styczeń Wychowawcy klas 

13. Poczta walentynkowa luty Opiekun SU 

14. Klasowy Dzień Kobiet marzec Wychowawcy klas 

15. Pierwszy Dzień Wiosny- Dni Kawalerów 
Orderu Uśmiechu marzec p. M. Hidebrandt 

p. M. Bednarski 

16. Dzień Języków Obcych marzec p. R. John - Fojtzik 

17. 
Dzień Ziemi 
 

Impreza integracyjna 
kwiecień p. E. Michalak 

p. W. Moryl 

18. Dzień Otwarty dla przedszkolaków maj p. E. Ostarek 

19. Pożegnanie klas VI czerwiec 
p. J. Fajger 
p. W. Moryl 
p. E. Zając - Jabłońska 

20. 40 – lecie szkoły Podstawowej czerwiec Wszyscy  nauczyciele ZGSP 
 

Przypomnienie:  W  tym roku szkolnym umieszczamy informację o przeprowadzonej 
imprezie w „Folderze Imprezy”. 


