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I. Podstawa prawna 

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

2572, z późn. zm.). Tekst ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi  

z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458); 

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 

674, z późn. zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);  

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół 

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie 

dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  

i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 

Nr 89, poz. 730); 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2010r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola i szkołach 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 7 października 2009 r.  

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania, i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r.  

w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa  (Dz.U. nr 39, poz. 1131); 

10) Statut Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Korczaka.  

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  

i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych 

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.  
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w  publicznych przedszkolach i szkołach.  

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-zarzadzajacych-szkola/ustawa-o-systemie-owiaty
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-zarzadzajacych-szkola/ustawa-o-systemie-owiaty
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-zarzadzajacych-szkola/ustawa-o-systemie-owiaty
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/finansowe-wsparcie-zmian/zmiany-w-karcie-nauczyciela
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/finansowe-wsparcie-zmian/zmiany-w-karcie-nauczyciela
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/docs/akty_prawne/rozp_dopuszczanie_podrecznik.pdf
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/docs/akty_prawne/rozp_dopuszczanie_podrecznik.pdf
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/docs/akty_prawne/rozp_dopuszczanie_podrecznik.pdf
http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/d2009139113101.pdf
http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/d2009139113101.pdf
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II.  Cele wychowania w podstawie programowej szkoły 

Zadaniem szkoły jest:  

 

 1) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym 

tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 

 

2) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – 

szkoła - dom rodzinny; 

 

3) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 

 

4) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości  

w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 

 

5) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych  

i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, 

rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji 

plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej; 

 

6) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności 

matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu 

problemów; 

 

7) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia 

świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości 

korzystania z nich; 

 

8) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki 

rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

1)  znajdowali w szkole  środowisko wszechstronnego  rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym,  zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym), 

 

2)  rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie, 

 

3)  mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie, 

 

4)  stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem 

innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną  

z wolnością innych, 

 

5)   poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 
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6)  uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie,  w społeczności lokalnej  i w państwie, w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 

 

7)  przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

 

8) kształtowali w sobie postawy dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

  

III. Priorytety szkoły 

1. Nieustanne wspieranie każdego ucznia, aby mógł harmonijnie, wszechstronnie 

rozwijać się, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. 

2. Współpraca z rodzicami i wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

3. Kształtowanie poczucia tożsamości ze szkołą, odpowiedzialności za jej wizerunek, 

pielęgnowanie obyczajów i zwyczajów szkolnych. 

4. Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym. 

5. Promocja szkoły.  

6. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, kultywowanie tradycji i kultury 

własnego kraju. 

IV. Wartości wychowawcze 

1. Poszanowanie wartości i godności ludzkiej 

2. Uczciwość, szczerość 

3. Tolerancja 

4. Otwartość, ufność 

5. Prawość, odwaga 

6. Pracowitość, sumienność 

7. Punktualność, porządek, ład 

8. Rzetelność i odpowiedzialność 

9. Prawda, dobro, piękno. 

10. Przyjaźń. 

11. Troska o drugiego człowieka, wrażliwość i szacunek dla starszych i słabszych 

12. Pomoc potrzebującym 

13. Wdzięczność za dar życia i poświęcenie  

14. Zdobywanie wykształcenia 

15. Zdrowy i aktywny styl życia  

16. Umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności  

17. Szacunek dla języka, kultury i tradycji narodowej 
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V. Misja szkoły: 

„Jesteśmy dla waszych dzieci, stanowimy pomost między 

dzieciństwem a wejściem w dorosłe życie, poprzez naukę, 

wychowanie, opiekę i sport”. 
 

W naszej szkole uczeń: 
 zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki, dalszego 

kształcenia się 

 nauczy się twórczo rozwiązywać problemy, prawidłowo komunikować się z innymi, 

współpracować w grupie, w zespole  

 rozbudzi swoją wrażliwość na piękno otaczającego go świata  

 w życzliwej i serdecznej atmosferze rozwinie własną osobowość, swoje talenty  

i zdolności 

 uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć swoje miejsce w życiu 

 

Nasza szkoła jest: 

 bliską i życzliwą uczniowi, w której dzieci i młodzież czują się dobrze 

 zdrową i bezpieczną, w której propaguje się zdrowy styl życia poprzez sport, zabawę  

i rekreację  

 przytulną, w której dba się o estetykę, wygląd i otoczenie 

 

Jest szkołą, która: 

 zapewni uczniowi dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki 

 umożliwi mu rozwój własnych zainteresowań 

 otoczy ucznia opiekuńczymi, sympatycznymi i kompetentnymi nauczycielami 

 szanuje godność osobistą ucznia, jego prawo do wypowiedzi i własnego zdania 

 zapewnia uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną 

 dobrze przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie: w rodzinie, w środowisku 

lokalnym, w ojczyźnie i zjednoczonej Europie 

VI. Sylwetka Absolwenta 

Nasz absolwent:  

 umie znaleźć cel i sens swojego życia 

 dba o rozwój sprawności fizycznej, potrafi czynnie wypoczywać 

 dba o zdrowie własne i innych 

 jest odpowiedzialny za zachowanie i pielęgnowanie naturalnego środowiska  

 umie odrzucić przemoc, agresję, uzależnienia i nałogi 

 racjonalnie wykorzystuje czas 

 ma odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności, który umożliwi mu kontynuowanie 

dalszej nauki 

 jest kulturalny i grzeczny 

 wie jak zachowywać się w różnych sytuacjach 

 umie współdziałać w grupie, komunikować się z rówieśnikami 

 nie szkodzi sobie i innym 
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 jest koleżeński i odpowiedzialny 

 szanuje dobro wspólne 

 odpowiada za swoje postępowanie 

 umie godzić dobro własne z dobrem innych 

 jest samodzielny 

 zna swoje mocne i słabe strony 

 umie bronić własnych poglądów 

 umie powiedzieć „nie” 

 potrafi planować i przewidzieć efekty podejmowanych przez siebie decyzji  

 samodzielnie kreuje swoją pozytywną przyszłość 

 jest wrażliwy i tolerancyjny 

 dba o rozwój moralny i duchowy 

 zna i docenia historię i tradycje swojej rodziny, miejscowości i naszego regionu 

 szanuje polskie dziedzictwo kulturowe 

 jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury 

VII. Cele, zadania, formy realizacji Programu Wychowawczego 

dla klas: 1 – 3, 4 – 6  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

NAUCZANIE ZINTEGROWANE -  KLASY 1– 3 Szkoły Podstawowej 

 

KLASA JAKO RODZINA – JEJ ŻYCIE KULTURALNE: 

 

CELE : 

1. Kształtowanie kompetencji współdziałania i współżycia z ludźmi; 

2. Kształtowanie woli ucznia i zaspakajanie potrzeby przeżywania sukcesów; 

3. Dostrzeganie swojej indywidualności na tle grupy; 

4. Dostrzeganie uczuć i przeżyć innych; 

5. Dostrzeganie zasad tolerancji; 

6. Wyrabianie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych; 

7. Dostrzeganie i docenianie osiągnięć własnych i kolegów; 

8. Przygotowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

9. Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł. 

10. Wdrażanie do przestrzegania klasowych i szkolnych regulaminów i zasad zachowania 

się. 

 

ZADANIA:  

1. Integracja grupy: 

2. Asertywność – przedstawienie swoich uczuć i trosk bez złości i rezygnacji; 

3. Samoakceptacja – postrzeganie siebie w korzystnym świetle, rozpoznawanie swoich 

słabych i silnych punktów; 

4. Empatia – rozumienie uczuć innych; 

5. Poznanie zasad kulturalnego obcowania z rówieśnikami; 

6. Poznanie sposobów korzystania z wytworów kultury. 

7. Uświadomienie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych 

oraz, że nie wolno zabierać cudzej własności  bez pozwolenia.  
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PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Wycieczki 

2. Pogadanki 

3. Działalność plastyczno – techniczna 

4. Akademie okolicznościowe 

5. Gry i zabawy integracyjne 

6. Spotkania z ciekawymi ludźmi 

 

BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA, ZDROWIE: 

 

CELE: 

1. Kształtowanie postawy odpowiedzialnego użytkownika dróg; 

2. Kształtowanie umiejętności zdrowego, higienicznego stylu życia; 

3. Wyrabianie nawyku respektowania  zasad ruchu drogowego; 

4. Wyrabianie umiejętności bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami; 

5. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się i funkcjonowania podczas 

zajęć ruchowych; 

6. Wyrabianie potrzeby dbałości o higienę własnego ciała oraz otoczenia; 

7. Rozwijanie nawyku właściwego odżywiania się; 

8. Wyrabianie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. 

9. Wyrabiania umiejętności korzystania z komputera bez narażania własnego zdrowia  

 

ZADANIA:  

1. Poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy podczas zajęć technicznych; 

2. Zapoznanie z modelem zdrowego żywienia: 

3. Zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego; 

4. Zdobycie umiejętności stosowania się do znaków stosowanych w wypadku zagrożeń; 

5. Poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu dydaktycznego znajdującego się  

w naszym codziennym otoczeniu (szkoła, dom); 

6. Ukazanie korzyści wynikających z nawyków higieny osobistej (dobre samopoczucie, 

satysfakcja z własnego wyglądu). 

7. Zapoznanie  z zasadami korzystania z komp., z netykietą, bezpieczeństwo w sieci. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Apele wychowawcze 

2. Spotkania profilaktyczne i wychowawcze  z przedstawicielami policji, pielęgniarką 

3. Pogadanki 

4. Projekcja filmów 

5. Gry i zabawy integracyjne 

 

EDUKACJA PRZEZ  SPORT: 

 

CELE : 

1. Kształtowanie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia; 

2. Kształtowanie postawy fair play; 

3. Przygotowanie do umiejętnego radzenia sobie w razie niepowodzeń; 

4. Wyrabianie umiejętności korzystania z alternatywnych form spędzania czasu oraz 

racjonalnego planowania; 

5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania zasad bezpieczeństwa  

w czasie gier i zabaw.  
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ZADANIA:  

1. Zaspokajanie potrzeby przeżywania sukcesów; 

2. Poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego (przybory, przyrządy); 

3. Integracja grupy: 

4. Pokazanie możliwości zdrowego stylu życia, które daje radość i satysfakcję; 

5. Zdobycie podstawowych informacji o przepisach BHP. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Działalność plastyczno – techniczna 

2. Pogadanki 

3. Gry i zabawy integracyjne 

4. Wyjście w roli kibica na mecze różnych klubów sportowych 

 

ŻYCIE W RODZINIE: 

 

CELE: 

1. Kształtowanie postawy odpowiedzialnego członka rodziny; 

2. Kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania i umiejętnego ich wykorzystania  

w swoim życiu; 

3. Dostrzeganie potrzeby okazywania uczuć i szacunku członkom rodziny; 

4. Pogłębianie tradycji i zwyczajów rodzinnych; 

5. Wyrabianie poczucia dumy z przynależności do danej rodziny. 

 

ZADANIA:  

1. Zdobycie umiejętności bycia asertywnym i empatycznym; 

2. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania jednostki w rodzinie.  

3. Identyfikowanie się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmowanie obowiązków 

domowych i rzetelne ich wypełnianie; rozumienie, co to jest sytuacja ekonomiczna 

rodziny, i umiejętność dostosowania do niej swoich oczekiwań;  

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Pogadanki 

2. Scenki sytuacyjne, przedstawienia 

3. Akademie okolicznościowe 

4. Działalność plastyczno – techniczna 

5. Organizacja Dnia Matki/Ojca itp. w zespole klasowym 

6. Kiermasze jako czas wspólny dzieci z rodzicami 

 

ŚWIAT WOKÓŁ NAS: 

 

CELE : 

1. Kształtowanie postawy młodego ekologa; 

2. Kształtowanie kompetencji wyodrębniania, opisywania i wyjaśniania związku między 

naturalnymi składnikami środowiska przyrodniczego, a życiem i działalnością 

człowieka ; 

3. Wyrabianie nawyku dbałości o ład i porządek wokół siebie; 

4. Dostrzeganie piękna otaczającej przyrody; 

5. Dostrzeganie potrzeby dbania o środowisko naturalne; 

6. Kształtowanie umiejętności relaksowania się w kontakcie z przyrodą; 

7. Pogłębianie umiejętności korzystania z dóbr przyrody bez jej degradacji i 

bezmyślnego niszczenia. 
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ZADANIA:  
1. Pokazanie zależności istniejących w środowisku przyrody, dostrzeganie zmian tam 

zachodzących ; 

2. Przygotowanie do życia we współczesnym świecie przyrody – postawa młodego 

ekologa; 

3. Dostarczenie informacji na temat właściwego stosunku do zwierząt; 

4. Ukazanie potrzeby dbania o ład i porządek wokół swojego otoczenia oraz korzyści  

z tego płynących.  

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Wycieczki 

2. Pogadanki 

3. Działalność plastyczno – techniczna 

4. Projekcja filmów 

5. Konkursy i tradycje szkolne 

 

BUDZENIE I WZMACNIANIE UCZUĆ PATRIOTYCZNYCH: 

 

CELE: 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych; 

2. Wyrabianie nawyku okazywania szacunku symbolom narodowym; 

3. Dostrzeganie piękna swojego regionu, Ojczyzny; 

4. Przygotowanie do poszanowania tradycji ludowych; 

5. Pogłębianie uczucia przynależności do danej grupy lokalnej ; 

6. Pogłębianie  historii swojej miejscowości; 

7. Dostrzeganie znaczenia słowa: patriotyzm, honor, niepodległość. 

 

ZADANIA:  
1. Ukazanie historii swojej miejscowości , regionu, kraju ; 

2. Pokazanie sposobów okazywania szacunku symbolom narodowym; 

3. Poznanie dorobku kultury swojego regionu i państwa; 

4. Wskazanie na możliwość współtworzenia życia kulturalnego szkoły i środowiska 

lokalnego. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Wycieczki 

2. Pogadanki 

3. Działalność plastyczno – techniczna 

4. Projekcja filmów 

5. Konkursy i tradycje szkolne 

6. Przedstawienia 

7. Akademie okolicznościowe 

8. Spotkania z ciekawymi ludźmi 

KLASY 4 - 6 Szkoły Podstawowej 

POZNAJĘ SIEBIE – ROZWÓJ OSOBOWOŚCI UCZNIA: 

 

CELE: 

1. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia we wszystkich sferach jego osobowości 

(intelektualnego, moralnego, psychicznego, estetycznego i duchowego) 
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2. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości ucznia. 

3. Kształtowanie umiejętności akceptacji samego siebie i innych. 

4. Wyrabianie umiejętności samooceny i samokontroli. 

5. Dostrzeganie w uczniach ukrytych możliwości i zdolności oraz ich rozwijanie. 

6. Kształtowanie w uczniach umiejętności właściwej hierarchizacji wartości. 

7. Wyrabianie u uczniów wytrwałości w działaniu i osiąganiu zamierzeń. 

 

ZADANIA: 

1. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym 

wykorzystaniu. 

2. Rozwijanie u uczniów chęci poznawania ukierunkowanego na poszukiwanie prawdy 

dobra i piękna. 

3. Wpajanie szacunku, poznawanie siebie i innych ludzi. 

4. Przygotowanie do radzenia sobie w różnych sytuacjach np. stresowych, 

problemowych, nowych. 

5. Pomoc w odkrywaniu słabych i mocnych stron. 

6. Kształtowanie umiejętności opanowywania emocji. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Pogadanki na lekcjach wychowawczych. 

2. Uczestnictwo w różnych formach imprez szkolnych i klasowych. 

3. Prezentacja osiągnięć uczniów. 

4. Spotkania z pedagogiem, policjantem i innymi specjalistami. 

5. Udział w konkursach i olimpiadach. 

6. Kółka przedmiotowe. 

7. Kółka zainteresowań. 

 

ZDOBYWAM WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI: 

 

CELE: 

1. Kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy. 

2. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia. 

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

4. Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym. 

5. Praca z uczniem mającym problemy w nauce. 

6. Przygotowanie uczniów do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną, 

edukację multimedialną, naukę języków obcych. 

7. Pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez wprowadzenie nowych 

technik uczenia się. 

8. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

 

ZADANIA: 

1. Uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej 

edukacji na danym etapie. 

2. Stwarzanie możliwości prezentowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i 

zainteresowań. 

3. Stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych. 

4. Umożliwienie uczniom nauki języków obcych.  

5. Doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako 

absolwentowi będą niezbędne do osiągania sukcesu w gimnazjum. 
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6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w celu umożliwienia uczniom zdolnym pogłębiania 

wiedzy. 

7. Organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy w nauce, 

organizacja pomocy między uczniowskiej dla uczniów słabszych.    

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Konkursy przedmiotowe i artystyczne. 

2. Indywidualna praca z uczniem słabym i zdolnym w szkole i w domu. 

3. Zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły korekcyjno – kompensacyjne, zespoły 

wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna. 

4. Korzystanie z Internetu. 

5. Programy ekologiczne, konkursy i zawody sportowe. 

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

7. Odrabianie zadań w świetlicy szkolnej. 

8. Współpraca z pedagogiem, psychologiem i PPP. 

9. Koła zainteresowań. 

 

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA:  

 

CELE: 

1. Wytworzenie i utrwalenie podstawowych nawyków higieniczno – zdrowotnych.  

2. Kładzenie nacisku na wszechstronny rozwój uczniów: intelektualny i fizyczny. 

3. Kształtowanie dyscypliny i kultury sportowej. 

4. Uświadamianie zagrożeń wynikających z różnego typu nałogów. 

5. Wdrażanie do przestrzegania norm zachowań obowiązujących członków społeczności 

szkolnej. 

6. Zachowanie BHP w szkole i poza szkołą. 

7. Popularyzacja postawy proekologicznej. 

8. Promowanie zdrowego i higienicznego trybu życia. 

9. Rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych  

i konfliktowych (unikanie przemocy i agresji). 

10. Tworzenie życzliwej i serdecznej atmosfery w szkole, klimatu przyjaźni, wzajemnego 

zaufania, szacunku i tolerancji. 

 

ZADANIA : 

1. Uwrażliwienie na potrzeby uczniów niepełnosprawnych 

2. Zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. 

3. Uświadamianie uczniom i rodzicom o istniejących zagrożeniach wynikających ze 

spożywania alkoholu, nikotyny, narkotyków, cyberprzemocy, gier komputerowych,  

e-papierosów, leków 

4. Uświadomienie zagrożeń wynikających z uzależnienia od komputera i telefonu 

komórkowego. 

5. Uświadamianie potrzeb troski o nasze środowisko naturalne. 

6. Kształtowanie wrażliwości na piękno natury. 

7. Uświadamianie uczniom zasad higieny osobistej, dbanie o wygląd i własne zdrowie. 

8. Zapoznanie uczniów z normami i przepisami obowiązującym w szkole. 

9. Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego i fizycznego uczniów. 

10. Zachęcanie do uprawiania różnych sportów i form aktywności ruchowej. 

11. Promocja sportu. 

12. Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska w szkole. 

13. Zapewnienie uczniom dobrych warunków do nauki. 



Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach 

 

12 

 

14. Zapobieganie przemocy i agresji w szkole. 

15. Zapewnienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI:  

1. Pogadanki na lekcjach wychowawczych. 

2. Spotkanie z rodzicami, policjantem i pielęgniarką. 

3. Wychowanie komunikacyjne. 

4. Filmy edukacyjne. 

5. Program profilaktyczny. 

6. Przestrzeganie zasad BHP na lekcjach, w czasie przerw i po lekcjach. 

7. Wdrażanie programów ekologicznych. 

8. Udział w akcji Sprzątanie Świata. 

9. Obchody Dnia Ziemi. 

10. Segregowanie surowców wtórnych. 

11. Ekspozycja gazetek, plakatów na temat degradacji środowiska i sposobów jego 

zapobiegania. 

12. Dbałość o tereny zielone w otoczeniu szkoły i najbliższym środowisku. 

13. Udział w zawodach i imprezach sportowych. 

14. Wychowanie komunikacyjne.  

15. Przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową. 

16. Imprezy integracyjne 

17. Zbiórki „ekośmieci” (baterie, surowce wtórne) 

 

JA W SPOŁECZEŃSTWIE: 

 

CELE: 

1. Kształtowanie postaw moralnych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system 

wartości. 

2. Kształtowanie postawy tolerancji wobec zachowań innych ludzi. 

3. Przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów 

życia społecznego wraz z jego zagrożeniami. 

4. Kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw oraz 

umiejętności analizowania różnorodnych zachowań. 

5. Włączenie społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły. 

6. Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk 

zdemoralizowanych. 

7. Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się i pracy zespołowej.  

8. Kształtowanie postawy szacunku i akceptacji dla osób niepełnosprawnych. 

9. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi. 

10. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie. 

11. Kształtowanie postaw asertywnych. 

12. Wychowanie uczniów w duchu tolerancji  

13. Troska o właściwy rozwój duchowy i moralny. 

 

ZADANIA:    

1. Wpajanie uczniom zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami  

i społecznością lokalną.  

2. Wdrażanie pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność, szacunek. 

3. Uczenie pozytywnego nastawienia wobec osób niepełnosprawnych. 

4. Pomoc w nazywaniu uczuć, stanów psychicznych oraz pomoc w radzeniu sobie ze 

stresem, wdrażanie postaw asertywnych. 
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5. Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń świata współczesnego. 

6. Kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, odróżniania dobra od zła, 

wykazywanie się odwagą cywilną i gotowością do ponoszenia konsekwencji własnych 

czynów. 

7. Angażowanie uczniów w życie klasy, szkoły i społeczności lokalnej. 

8. Uczenie poprawnych zachowań obowiązujących w społeczeństwie. 

9. Przygotowanie uczniów do pełnienia różnego rodzaju funkcji na forum klasy i szkoły. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Wycieczki klasowe, zielone szkoły, dyskoteki, wyjścia do teatru i kina. 

2. Udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych. 

3. Udział w projektach edukacyjnych 

4. Praca w samorządzie klasowym i działalność w samorządzie uczniowskim. 

5. Zaznajomienie rodziców i uczniów ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym 

Kodeksem Zachowania, normami postępowań, Szkolnym Programem Profilaktyki  

i Programem Wychowawczym Szkoły, WSO i PSO   

6. Zebrania i konsultacje z rodzicami. 

7. Udział w rekolekcjach i obrzędach religijnych.  

8. Udział w zajęciach etyki lub religii  

9. Akcje charytatywne typu „Góra grosza”, zbieranie nakrętek, pomoc w zwierzętom w 

schroniskach oraz dzieciom w domach dziecka 

 

ŻYCIE W RODZINIE: 

 

CELE: 

1. Uświadomienie uczniom roli rodziny w życiu człowieka. 

2. Ukazywanie wartości rodzinnych. 

3. Kształtowanie prawidłowych postaw międzyludzkich. 

4. Kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców. 

5. Kształtowanie umiejętności okazywania wdzięczności członkom rodziny. 

6. Pogłębianie związku emocjonalnego ucznia ze swoją rodziną. 

7. Pogłębienie wiedzy o tradycjach, przodkach i historii własnej rodziny. 

8. Kształtowanie postaw tolerancji wobec osób z rodzin niepełnych lub patologicznych. 

9. Pomoc uczniom pochodzącym z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo. 

 

ZADANIA: 
1. Uświadamianie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie. 

2. Informowanie uczniów o prawach i obowiązkach dziecka w rodzinie. 

3. Zrozumienie przez uczniów własnego miejsca w rodzinie. 

4. Ukazywanie roli empatii w życiu rodzinnym. 

5. Poznanie dziejów swojej rodziny. 

6. Uzmysłowienie naszych korzeni kulturowych, religijnych i rodzinnych. 

7. Badanie i rozpoznawanie środowiska rodzinnego ucznia. 

8. Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny. 

9. Akceptacja potrzeb członków rodziny. 

10. Przekaz wartości i kultywowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Pogadanki na lekcjach wychowawczych. 

2. Wdrażanie programu Wychowanie do życia w rodzinie w klasach 5 – 6. 

3. Pedagogizacja rodziców. 
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4. Współpraca z rodzicami. 

5. Spotkanie z pedagogiem i policjantem. 

6. Pomoc materialna dla uczniów z rodzin mających trudną sytuację finansową. 

7. Różne formy uroczystości klasowych z udziałem członków rodziny uczniów np. 

Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca. 

 

POZNAJEMY TRADYCJE I OBYCZAJE NASZEJ SZKOŁY:  

 

CELE: 

1. Kształtowanie pozytywnej postawy uczniów wobec szkoły i jej symboli. 

2. Utożsamienie uczniów ze szkołą, umacnianie więzi ze szkołą. 

3. Promocja szkoły. 

4. Wpajanie szacunku dla tradycji i historii naszej szkoły. 

5. Integrowanie szkoły ze środowiskiem lokalnym. 

 

ZADANIA: 

1. Zapoznanie uczniów z historią szkoły i jej patronem, nauka hymnu szkoły. 

2. Uczenie właściwego zachowania się wobec symboli szkolnych. 

3. Prezentowanie absolwentów szkoły, którzy odnieśli sukcesy naukowe i sportowe  

w dorosłym życiu. 

4. Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Organizowanie konkursów literacko – poetyckich i plastycznych związanych  

z patronem szkoły. 

2. Obchody Dnia Patrona i święta szkoły. 

3. Zbieranie materiałów i prowadzenie kroniki szkoły. 

4. Zapoznanie uczniów z patronem naszej szkoły na lekcjach historii, języka polskiego  

i lekcjach wychowawczych. 

5. Udział w akademiach i uroczystościach szkolnych. 

 

JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM: 

 

CELE: 

1. Kształtowanie i umacnianie postaw patriotycznych. 

2. Kształtowanie świadomości bycia Europejczykiem. 

3. Zapoznanie uczniów z historią regionu i umacnianie więzi z regionem. 

4. Budzenie miłości do Ojczyzny i wspólnoty narodowej. 

5. Kultywowanie tradycji Śląska Opolskiego. 

 

ZADANIA: 

1. Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, umacnianie postawy patriotycznej. 

2. Prezentacja symboli Zjednoczonej Europy. 

3. Zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski. 

4. Zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do 

powstanie Unii Europejskiej w obecnym kształcie. 

5. Zapoznanie uczniów z historią regionu, umacnianie więzi z regionem. 

6. Uczenie właściwego zachowania wobec symboli narodowych i unijnych. 

7. Przygotowanie i udział obchodów świąt narodowych uroczystości patriotycznych. 
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PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych. 

2. Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku. 

3. Udział w konkursach historycznych. 

4. Udział w konkursach dot. Śląska Opolskiego, historii Polski i Unii Europejskiej. 

GIMNAZJUM 

ROZWÓJ  DUCHOWY- POZNAWANIE  SIEBIE I INNYCH 

 

CELE: 
1. Poznawanie dorobku kultury polskiej, europejskiej i światowej. 

2. Rozwijanie  postawy twórczej. 

3. Kształtowanie myślenia refleksyjnego. 

4. Rozwijanie zdolności do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem, rozwijanie 

wrażliwości na jego potrzeby.  

5. Kształtowanie postawy tolerancji. 

 

ZADANIA: 

1. Wyrabianie postawy samodzielności, solidarności i odpowiedzialności za siebie  

i innych. 

2. Konfrontacja  uczniów ze skutkami ich decyzji dla nich samych, społeczności szkolnej 

i środowiska, ich wpływu na życie innych. 

3. Kształtowanie umiejętności przezwyciężania kryzysów i trudności wynikających  

z niepowodzeń, nawet długotrwałych ( kształtowanie hartu ducha). 

4. Utwierdzenie uczniów w przekonaniu, że nauczyciel, zwłaszcza wychowawca, 

stanowi oparcie dla ucznia, młodego pojedynczego człowieka. 

5. Kształtowanie postawy szlachetności i szacunku dla symboli narodowych, historii 

ojczystej, tradycji. 

6. Kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka. 

7. Uświadomienie uczniom, że ich życie i los zależy od nich samych, a będąc 

obywatelami Polski, Europy i świata mają możliwość własnego rozwoju dla dobra 

wszystkich ludzi. 

8. Stwarzanie możliwości samodzielnego rozwoju  osobowości na zajęciach 

edukacyjnych i pozalekcyjnych, wzbudzanie potrzeby samodzielnego odkrywania 

świata i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności, wewnętrznego doskonalenia się. 

9. Wpajanie szacunku dla siebie i innych. 

10. Poznanie historii, symboli i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. 

11. Poznanie historii i postaci związanych ze Śląskiem. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Lekcje wychowawcze.  

2. Pogadanki, dyskusje, opowiadania, dramy. 

3. Zajęcia warsztatowe – współpraca w grupie. 

4. Apele wychowawcze. 

5. Otwarte imprezy okolicznościowe. 

6. Inne święta szkolne: Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień 

Sportu. 

7. Uroczystości klasowe, szkolne i środowiskowe. 

8. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zielone szkoły, biwaki. 

9. Spotkania klasowe po lekcjach. 
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10. Ekspozycje i wystawy prac uczniów. 

11. Projekty i programy edukacyjne. 

12. Wychowanie do życia w rodzinie. 

13. Edukacja obywatelska - wiedza o społeczeństwie. 

14. Tradycje i obyczaje świąteczne. 

15. Pedagogizacja rodziców -  wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego  

i społecznego młodzieży. 

16. Rozmowy uczniów z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem i innymi nauczycielami 

oraz z pracownikami szkoły wyjaśniające wszelkie  wątpliwości 

17. Wolontariat. 

18. Włączenie osób niepełnosprawnych w życie szkoły (kontakty z Warsztatem Terapii 

Zajęciowej,  Środowiskowym Domem Samopomocy, Zespołem Szkół Specjalnych 

im. Juliana Tuwima). 

19. Pomoc koleżeńska. 

20. Zbiórki na cele charytatywne. 

21. Wychowanie komunikacyjne. Edukacja dla bezpieczeństwa. 

22. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (opinie, wybór zawodu  

i szkoły), doradcą zawodowym. 

23. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, 

24. Rozeznanie sytuacji rodzinnej i socjalnej ucznia, 

25. System stypendialny: stypendia socjalne i naukowe, 

26. Wsparcie  dla rodziny potrzebującej pomocy (wielodzietnej, niepełnej, rozbitej,  

w której jedno lub dwoje rodziców przebywa za granicą). 

 

ROZWÓJ  MORALNY  -  ROZRÓŻNIANIE DOBRA OD ZŁA 

 

CELE: 
1. Poznanie hierarchii wartości. 

2. Nabycie umiejętności myślenia wartościującego. 

3. Nabywanie umiejętność obiektywnej oceny własnych zachowań. 

4. Umiejętność rozpoznawania dobra i zła. 

5. Wyrabianie w uczniu takich cech charakteru jak: pracowitość, rzetelność, wytrwałość, 

odpowiedzialność, szczerość i prawdomówność.  

6. Kształtowanie postawy szacunku dla innych i samego siebie. 

 

ZADANIA: 
1. Rozwijanie u uczniów chęci poznawania ukierunkowanego na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna, 

2. Przygotowywanie uczniów do radzenia sobie w trudnych życiowo sytuacjach, 

3. Kształtowanie umiejętności opanowania emocji, 

4. Pomoc w odkrywaniu u siebie mocnych i słabych stron, 

5. Rozpoznawanie i właściwa ocena własnych zachowań, 

6. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec siebie i innych, 

7. Docenianie siebie i  innych ludzi za  pracę, postawę, osiągnięcia, sukcesy. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Lekcje wychowawcze. 

2. Wewnętrzne klasowe kontrakty i regulaminy. 

3. Pogadanki, dyskusje, opowiadania, dramy. 

4. Zajęcia warsztatowe – współpraca w grupie. 
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5. Apele wychowawcze. 

6. Programy  profilaktyczne. 

7. Projekty i programy edukacyjne. 

8. Wychowanie do życia w rodzinie. 

9. Edukacja dla bezpieczeństwa. 

10. Autoprezentacja, samokontrola i samoocena ucznia. 

11. Spotkania z rodzicami (konsultacje, zebrania, wywiadówki, indywidualne rozmowy)  

i  kontakty telefoniczne. 

12. Pedagogizacja rodziców -  wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego  

i społecznego młodzieży. 

13. Motywowanie uczniów - nagradzanie i karanie zgodnie z zasadami zawartymi  

w regulaminie szkoły. 

14. Poszanowanie pracy innych ludzi. 

15. Kontakty z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi służbami porządkowymi, 

16. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

 

ROZWÓJ  SPOŁECZNY-  MOJA  ROLA W  SPOŁECZEŃSTWIE 

 

CELE: 

1. Rozwijanie empatii i wrażliwości na potrzeby innych. 

2. Kształtowanie postawy patriotycznej.   

3. Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

4. Uczenie odpowiedzialności za klasę, szkołę. 

5. Stosowanie  form grzecznościowych i zasad dobrego wychowania.  

6. Kształtowanie postawy proekologicznej. 

7. Przygotowanie ucznia na konfrontację z takimi zagrożeniami jak narkomania, 

alkoholizm, nikotynizm, nieuczciwość (w szkole, w życiu, w mediach), sekty,  

8. „cyberprzemoc”  

9. Przygotowanie ucznia do wyboru właściwej szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

ZADANIA: 

1. Kształtowanie postawy szlachetności i szacunku dla symboli narodowych, historii 

ojczystej, tradycji. 

2. Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń współczesnego świata. 

3. Uświadomienie konsekwencji niewłaściwych zachowań w dorosłym życiu. 

4. Uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

5. Uczenie mediacji, kompromisu i tolerancji 

6. Wspieranie w dokonaniu właściwego wyboru zawodu i kierunku dalszego uczenia się. 

7. Przygotowanie uczniów do pełnienia różnego rodzaju ról społecznych. 

8. Wspieranie każdej formy samorządności uczniowskiej. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI : 

1. Lekcje wychowawcze. 

2. Wewnętrzne klasowe kontrakty i regulaminy. 

3. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Szkoły, WSO, Szkolnym Programem 

Profilaktyki i Szkolnym Programem Wychowawczym. 

4. Zasady BHP na lekcjach i w czasie przerw.   

5. Wybory samorządu uczniowskiego w klasie i w szkole. 

6. Apele wychowawcze. 

7. Edukacja europejska i regionalna. 
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8. Edukacja obywatelska – wiedza o społeczeństwie. 

9. Wychowanie do życia w rodzinie. 

10. Organizowanie otwartych imprez okolicznościowych. 

11. Uroczystości klasowe, szkolne i środowiskowe 

12. Współpraca ze stowarzyszeniami. 

13. Organizacja imprez klasowych i spotkań po lekcjach. 

14. Edukacja pro-zdrowotna i ekologiczna na lekcjach przedmiotowych. 

15. Szkolenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

16. Szkolne zbiórki surowców wtórnych i niebezpiecznych odpadów (np. baterii), 

17. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie alkoholizmowi, paleniu papierosów, 

wagarom, narkomanii, nadmiernemu korzystaniu z komputera, Internetu, telefonu 

komórkowego). 

18. Utrzymanie porządku w klasie, w szkole, w najbliższym otoczeniu. 

19. Dbałość o mienie osobiste i publiczne  (przeciwdziałanie wandalizmowi). 

20. Motywowanie uczniów - nagradzanie i karanie zgodnie z zasadami zawartymi w 

regulaminie szkoły, 

21. Pomoc w przygotowaniu i udział w obrzędach religijnych.  

22. Wolontariat. 

23. Włączenie osób niepełnosprawnych w życie szkoły (kontakty z Warsztatem Terapii 

Zajęciowej,  Środowiskowym Domem Samopomocy, Zespołem Szkół Specjalnych 

im. Juliana Tuwima). 

24. Pomoc koleżeńska. 

25. Zbiórki na cele charytatywne. 

26. Spotkania z uczniami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych. 

27. Wychowanie komunikacyjne. Edukacja dla bezpieczeństwa. 

 

ROZWÓJ  INTELEKTUALNY - TO  KIM  BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI  ZALEŻY  ODE  

MNIE 

 

CELE: 
1. Troska o rozwój intelektualny każdego ucznia;  

2. Rozszerzanie zainteresowań uczniów ich uzdolnień i talentów;  

3. Rozwijanie  umiejętności przyswajania wiedzy; uczenia się; 

4. Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i  wypowiadania się. 

5. Nabywanie umiejętności poszukiwania informacji i ich analizowania.  

6. Pomoc w dążeniu do osiągnięcia przez uczniów wysokiego poziomu erudycji. 

 

ZADANIA: 

1. Pomoc w odkrywaniu własnych zdolności, umiejętności, talentów, predyspozycji   

i wiary w swoje możliwości oraz ich twórcze wykorzystanie, a także uświadomienie 

życiowej użyteczności edukacji w życiu. 

2. Stwarzanie uczniom warunków prezentowania swojej wiedzy  

3. Stosowanie nowoczesnej technologii przekazu wiedzy. 

4. Nauczanie języków obcych.  

5. Organizacja różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań, zajęć 

wyrównawczych i innych). 

6. Stwarzanie optymalnych warunków do osiągania przez uczniów sukcesów, 

7. Motywowanie do osiągania tych sukcesów. 

 

PROPONOWANE  FORMY  REALIZACJI. 

1. Lekcje wychowawcze. 
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2. Egzaminy wewnętrzne i egzamin zewnętrzny kończący naukę w Gimnazjum. 

3. Edukacja czytelniczo-medialna. 

4. Wychowanie do życia w rodzinie,  

5. Filmy edukacyjne. 

6. Konkursy i olimpiady przedmiotowe. 

7. Konkursy plastyczne, muzyczne, literackie o różnorodnej tematyce. 

8. Projekty i programy edukacyjne. 

9. Chór szkolny, zespoły wokalne i muzyczne, kółko teatralne, sekcja sportowe  

10. Przygotowywanie inscenizacji, przedstawień i koncertów. 

11. Spotkania i wywiady z ciekawymi ludźmi. 

12. Praca z uczniem zdolnym i ciekawym świata - koła przedmiotowe i zainteresowań. 

13. Zajęcia wyrównawcze. 

14. Dodatkowe zajęcia dla uczniów wymagających dodatkowej pomocy 

15. Autoprezentacja, samokontrola i samoocena ucznia. 

16. Bezpieczne korzystanie z Internetu.  

17. Edukacja dla bezpieczeństwa. 

 

ROZWÓJ FIZYCZNY -  ZDROWIE I  HIGIENA PODSTAWĄ  MOJEGO 

ROZWOJU  

 

CELE: 
1. Dbałość o ogólny rozwój psychofizyczny uczniów. 

2. Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego.  

3. Wytworzenie i utrwalenie nawyków higienicznego i zdrowego stylu życia. 

4. Kształtowanie postawy prozdrowotnej;  

5. Uświadamianie uczniom zasad zdrowej rywalizacji. 

6. Uświadamianie szkodliwości używek dla zdrowia i życia ludzkiego (papierosy, 

alkohol, narkotyki, dopalacze) 

 

ZADANIA: 

1. Zachowanie BHP w szkole i poza nią. 

2. Zapoznanie uczniów z normami i przepisami obowiązującymi w szkole. 

3. Uświadomienie uczniom i ich rodzicom o istniejących zagrożeniach wynikających ze 

spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i leków. 

4. Uświadomienie zagrożeń wynikających z uzależnienia się od komputera, Internetu  

i telefonu komórkowego. 

5. Uświadamianie troski o nasze środowisko naturalne. 

6. Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody. 

7. Wpajanie zasad higieny osobistej, dbałości o wygląd osobisty i własne zdrowie. 

8. Propagowanie sportu i zdrowego stylu życia. 

9. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i optymalnych warunków do nauki. 

10. Zapewnienie uczniom alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

11. Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza nią. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Przedstawienie zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw. 

2. Apele wychowawcze. 

3. Zawody i imprezy sportowe. 

4. Spotkania ze szkolną pielęgniarką, z lekarzem,  

5. Edukacja prozdrowotna na lekcjach przedmiotowych. 

6. Edukacja dla bezpieczeństwa. 
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7. Wychowanie obywatelskie- wiedza o społeczeństwie. 

8. Szkolenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

9. Programy  profilaktyczne - przeciwdziałanie alkoholizmowi, paleniu papierosów, 

wagarom, narkomanii, nadmiernemu korzystaniu z komputera, Internetu,  telefonu 

komórkowego. 

10. Filmy edukacyjne, projekty edukacyjne  

11. Wychowanie do życia w rodzinie. 

12. Konkursy plastyczne, muzyczne, literackie o różnorodnej tematyce (m.in. konkursy 

przeciwpożarowe, zapobiegania alkoholizmowi). 

13. Pogadanki na lekcji wychowawczej. 

14. Gimnastyka korekcyjna, rewalidacja, zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne. 

 

 HARMONIJNY  ROZWÓJ SFERY  UCZUĆ-   DOJRZEWAM- TO  ZNACZY 

DOSTRZEGAM, ROZUMIEM  SIEBIE I INNYCH 

 

CELE: 
1. Poznanie sfery uczuć człowieka. 

2. Kształtowanie postawy otwartości, wrażliwości, tolerancji. 

3. Rozwijanie u uczniów umiejętności panowania oraz wyrażania pozytywnych  

i negatywnych uczuć i emocji. 

4. Wyrobienie umiejętności prawidłowego komunikowania się z innymi.  

 

ZADANIA: 

1. Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie. 

2. Informowanie uczniów o prawach i obowiązkach członków rodziny. 

3. Akceptacja potrzeb członków rodziny. 

4. Poznawanie różnych uczuć i próbowanie panowania nad nimi. 

5. Uczenie się właściwego zachowania w różnych sytuacjach. 

6. Uczenie się umiejętności określania swoich pozytywnych i negatywnych uczuć. 

7. Wyrabianie postawy wrażliwości społecznej, zwalczanie obojętności i „zmowy 

milczenia” w przypadkach łamania prawa. 

8. Kształtowanie postaw przeciwstawiania się patologiom społecznym. 

9. Propagowanie optymizmu życiowego. 

10. Uświadomienie uczniom, jak panować nad swoimi emocjami. 

  

PROPONOWANE FORMY  REALIZACJI: 

1. Lekcje wychowawcze. 

2. Zajęcia warsztatowe – współpraca w grupie. 

3. Apele wychowawcze. 

4. Spotkania klasowe po lekcjach. 

5. Wychowanie do życia w rodzinie,  

6. Edukacja dla bezpieczeństwa. 

7. Programy  profilaktyczne. 

8. Projekty i programy edukacyjne. 

9. Inscenizacje, przedstawienia i koncerty. 

10. Zajęcia z dla uczniów wymagających od nauczyciela dodatkowej pomocy 

opiekuńczej i wychowawczej.  

11. Współpraca z rodzicami. 

12. Pedagogizacja rodziców -  wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego  

młodzieży. 

13. Pomoc w przygotowaniu i udział w obrzędach religijnych.  
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14. Wolontariat. 

15. Pomoc koleżeńska. 

 

 WYCHOWANIE „DOBREGO CZŁOWIEKA”-  NAJWAŻNIEJSZE ZADANIE 

SZKOŁY 

 

CELE: 

1. Kształtowanie sumienia, rozumu i woli. 

2. Wypracowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka. 

3. Kształtowanie w uczniach umiejętności właściwej hierarchizacji wartości.  

4. Kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z wolności. 

5. Kształtowanie u uczniów postawy empatii i altruizmu. 

 

ZADANIA: 

1. Systematyczne uczenie form dobrego zachowania, zmierzające do uwrażliwienia na 

potrzeby innych, także te niewerbalizowane. 

2. Integrowanie działań wychowawczych szkoły. 

3. Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły. 

4. Prezentowanie absolwentów szkoły, którzy odnieśli sukces w dorosłym życiu. 

5. Uczenie szacunku dla szkoły, jej symboli, pracowników, absolwentów. 

6. Wskazywanie wzorców, autorytetów dla młodego człowieka (m.in. Patron Szkoły – 

Janusz Korczak, Jan Paweł II). 

7. Organizowanie uroczystości rocznicowych istnienia szkoły, zjazdów absolwentów, 

włączanie w ich organizację uczniów i ich rodziców. 

8. Promocja szkoły i jej osiągnięć. 

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI: 

1. Lekcje wychowawcze. 

2. Wewnętrzne klasowe kontrakty i regulaminy. 

3. Pogadanki, dyskusje, opowiadania, dramy. 

4. Zajęcia warsztatowe – współpraca w grupie. 

5. Pomoc w organizacji uroczystości rocznicowych powstania szkoły. 

6. Apele wychowawcze, 

7. Konkursy o Januszu Korczaku  - Wielkim Przyjacielu Dzieci i Młodzieży 

8. Pamięć o bliskich żyjących i zmarłych. 

9. Edukacja czytelniczo-medialna. 

10. Edukacja obywatelska – wiedza o społeczeństwie.  

11. Edukacja dla bezpieczeństwa. 

12. Konkursy plastyczne, muzyczne, literackie o różnorodnej tematyce. 

13. Projekty i programy edukacyjne. 

14. Wychowanie do życia w rodzinie,  

15. Tradycje i obyczaje szkolne. 

16. Gazetka szkolna, strona internetowa i artykuły w prasie promujące osiągnięcia 

uczniów i szkołę. 

17. Współpraca z rodzicami. 

18. Dbałość o mienie szkolne (przeciwdziałanie wandalizmowi). 

19. Wolontariat. 

20. Poszanowanie pracy innych ludzi. 

21. Wychowanie komunikacyjne. 
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VIII. Organy monitorujące i kontrolujące realizujące program 

wychowawczy 

 Rada Pedagogiczna 

 Dyrektor Szkoły 

 Samorząd Uczniowski 

 Rada Rodziców 

 

IX. Formy oddziaływań wychowawczych 

Realizacja programu wychowawczego szkoły odbywa się w ramach: 

 prowadzonych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych oraz wychowawczych, 

 godzin do dyspozycji wychowawcy, 

 zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę, 

 zajęć warsztatowych i ćwiczeń grupowych prowadzonych przez specjalistów, 

 zajęć projektów edukacyjnych EFS i innych funduszy.  

 

X. Ogólne uwagi dotyczące realizacji programu 

 
1. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice i opiekunowie prawni 

dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców i opiekunów  w dziedzinie wychowania,  

a zatem nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie możliwe 

zadania wychowawcze. Szkoła utrzymuje partnerską współpracę z rodzicami  

i opiekunami uczniów i wspiera ich w wychowaniu dzieci. 

2. Program Wychowawczy szkoły jest realizowany przez wszystkich nauczycieli: 

wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych i specjalistów szkoły. 

3. Na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły wychowawca z udziałem uczniów i 

rodziców dopisać planuje zadania wychowawcze dla swojej klasy na dany rok 

szkolny. 

4. Plan Wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom do zaopiniowania na 

pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wraz z zaproszeniem do włączenia się 

w realizację. 

5. Zadania wychowawcze w danej klasie realizują nauczyciele w niej uczący  

z uwzględnieniem specyfiki swoich zajęć edukacyjnych, różnorodności form 

aktywności uczniów, ich potrzeb i oczekiwań. 

6. Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział uczniów w obchodach 

uroczystości państwowych, szkolnych, środowiskowych i religijnych.  

7. Szkoła współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami 

wspomagającymi spełnianie jej roli wychowawczej.  

 

XI. Obrzędowość i zwyczaje w szkole 

 
1. Uroczysta akademia rozpoczynająca rok szkolny. 

2. Wielkie Sprzątanie Świata – koniec września. 

3. Pasowanie na ucznia 
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4. Dyskoteka dla młodzieży z okazji Dnia Chłopaka – 30-IX 

5. Święto Edukacji Narodowej. 

6. Dzień Patrona – 10.XI. w rocznicę nadania szkole Imienia i Sztandaru oraz  konkursy 

o Januszu Korczaku. 

7. Święto Niepodległości – 11.XI. akademie, apele i konkursy z okazji odzyskania 

niepodległości. 

8. Andrzejki – wzmocnienie tradycji i zwyczajów ludowych – 30.XI. 

9. Mikołaj w szkole – 6.XII. 

10. Wieczór wigilijny – jasełka, spotkanie opłatkowe – przed przerwą świąteczną 21.XII.-  

11. Dyskoteki i zabawy karnawałowe. 

12. Zabawy karnawałowe dla rodziców i nauczycieli. 

13. Dzień Babci, Dzień Dziadka – styczeń. 

14. Walentynki – Dzień Zakochanych: poczta z listami – okazywanie sobie przyjaźni, 

sympatii, miłości  - 14.II. 

15. Konkursy i olimpiady przedmiotowe – od stycznia do marca każdego roku.  

16. Konkursy tematyczne: cały rok i organizacja konkursu mitologicznego (etapu 

szkolnego - maj i finału miejsko-gminnego -  maj lub czerwiec). 

17. Rekolekcje wielkopostne.  

18. Dzień Kobiet  w klasie – 8.III. 

19. Pierwszy Dzień Wiosny – 21.III. (różnorodne imprezy klasowe, szkolne  

i środowiskowe zapobiegające „dniu wagarowicza”). 

20. Konkurs kroszonkarski i na najpiękniejszą palmę wielkanocną – marzec. 

21. Turnieje piłkarskie, zapaśnicze i zawody sportowe – wg ustalonych terminów. 

22. Święto Konstytucji 3 Maja, 1 Maja – Święto Pracy i wstąpienie Polski do Unii 

Europejskiej (1.V) oraz Dzień Flagi Narodowej ( 2.V). 

23. Dzień Matki, Dzień Ojca  - maj/czerwiec 

24. Dzień Dziecka -  1.VI. 

25. Tydzień sportu szkolnego – czerwiec. 

26. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zielone szkoły, biwaki – maj, czerwiec. 

27. Apele wychowawcze, samorządowe, sportowe, okolicznościowe, rocznicowe– cały 

rok. 

28. Redakcja kroniki i gazetki szkolnej, strony internetowej, artykuły do lokalnej prasy. 

29. Uroczystości związane z okrągłymi rocznicami istnienia szkoły – Dni Otwarte Szkoły 

i Bale Absolwentów. 

30. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – pożegnanie uczniów (absolwentów szkoły ) 

i nauczycieli odchodzących na emeryturę. 

31. Wolontariat – pomoc w różnych działaniach na terenie szkoły i w środowisku. 

32. Konkursy piosenki, recytatorskie, mam talent  

 

XII. System motywacyjny w wychowaniu 

 

1) Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce i zachowaniu oraz Ci, którzy reprezentują 

szkołę na zewnątrz, mogą być wyróżnieni: 
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 pochwałą nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy, 

 pochwałą dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów, 

 pochwałą wychowawcy na zebraniu rodziców, 

 listem pochwalnym do rodziców, 

 pochwałą dyrektora na zebraniu ogólnym rodziców, 

 nagrodami rzeczowymi na zakończenie roku szkolnego, 

  stypendiami naukowymi lub sportowymi, 

 listem gratulacyjnym dla rodziców,  

 świadectwem z biało-czerwonym paskiem 

 dofinansowanie do zielonej szkoły lub wycieczek (Rada Rodziców). 

 

2) Za zachowanie przynoszące wstyd i uszczerbek dla imienia ucznia i całej szkoły,  

a zwłaszcza za: 

 

-  za niszczenie mienia szkoły lub wandalizm, 

-  uleganie nałogom, 

-  agresję słowną i fizyczną 

-  chuligaństwo na terenie szkoły i poza nią 

 

uczeń może być ukarany przez: 

 rozmowę wychowawcy z uczniem, 

 upomnienie wychowawcy klasy w obecności całego zespołu klasowego, 

 pozbawienie pełnionych w klasie funkcji, 

 ustne lub pisemne zawiadomienie rodziców, 

 zwołanie zespołu interwencyjnego, 

 obniżenie oceny z zachowania, 

 przeniesienie do równoległej klasy, 

 zawieszenie udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

korzystania z niektórych form opieki socjalnej, 

 przeniesienie do innej szkoły, 

 prace porządkowe na rzecz szkoły. 

XIII. Ewaluacja programu wychowawczego 

Program wychowawczy ma charakter otwarty i będzie poddawany systematycznej ewaluacji.  

 

FORMY EWALUACJI: 

- obserwacja (wychowawcy klas), 

- wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców), 

- ankiety przeprowadzane wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

- rozmowy z uczniami, 

- rozmowy z rodzicami, 

- analiza dokumentów, 

- obserwacja i ocena zachowań. 

 
 W programie zakłada się możliwość dokonywania bieżących korekt i uzupełnień w ciągu roku szkolnego. 

Program zatwierdzony dn. 19.03.2015 uchwałą Rady Rodziców i przyjęty do realizacji od roku szkolnego 

2014/15 po pozytywnym zaopiniowaniu przez SU i Radę Pedagogiczną. 

 


