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SPIS TREŚCI: 

Misja Szkoły 

1. Cele działań wychowawczych szkoły. 

2. Modele absolwenta: 

 edukacji wczesnoszkolnej, 

 szkoły podstawowej, 

 gimnazjum. 

3. Zadania wychowawcze szkoły dla: 

 klas 1-3, 

 klas 4-6, 

 gimnazjum. 

4. Powinności wychowawcze Rady Nauczycieli. 

5. Zadania wychowawcze rodziców i opiekunów. 

6. Prawa i obowiązki uczniów. 

7. Rada Uczniów jako forma wprowadzania do samorządności. 

8. Zasady realizacji Programu Wychowawczego. 

9. Ewaluacja. 
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MISJA SZKOŁY 

„Wychowanie to proces towarzyszeniu danej osobie w przybliżaniu się jej do wartości, w 
poddaniu się właściwym, niezbędnym doświadczeniom, by nadawały znaczenie działaniom 
życiowym”. 

 R. L. Pounds, R. L. Garretson  

Misją naszej szkoły jest stworzenie  wspólnoty opartej na kulturze osobistej 
nauczycieli, dzieci i rodziców, ich wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współpracy.  
Pragniemy tworzyć atmosferę, która umożliwia kształtowanie  właściwych postaw 
społecznych i moralnych , zaspokajanie potrzeb,  rozwijanie poczucia własnej wartości, 
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do wspólnoty szkolnej. Dążymy  do 
stworzenia  jednolitego środowiska wychowawczego, w którym wszyscy nauczyciele 
stanowią jeden kierujący się tymi samymi zasadami i cieszący się autorytetem wśród uczniów 
i rodziców zespół. Kładziemy nacisk na wysoko wykwalifikowane grono pedagogiczne, które 
stale dba o swoje wykształcenie i wzbogaca swoje umiejętności poprzez różne formy 
dokształcania zgodnie z potrzebami szkoły. Nasi nauczyciele wspierają młodzież w rozwoju, 
pomagają w rozwiązywaniu problemów, a dzięki temu budzą zaufanie swoją kompetencją i 
życzliwością.  Warunki, jakie tworzymy dają uczniowi możliwość wszechstronnego rozwoju 
osobowości, nabywania rzetelnej wiedzy i posługiwania się nią we współczesnym świecie. 
Pragniemy w  naszych uczniach  budować   dzielność, uspołecznienie i  odpowiedzialność. 
Kształtujemy również  umiejętność poszukiwania, odkrywania oraz twórczego rozwiązywania 
problemów, przygotowujemy do samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów oraz 
wprowadzamy do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie. 

 

I. CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY 

Program został oparty na trzech wartościach, które pragniemy uczniom wpajać: 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ-  rozumiana jako świadome przyjmowanie na siebie 
zobowiązań i wywiązywanie się z nich oraz liczenie się z uczuciami i potrzebami innych. 

UPOŁECZNIENIE- rozumiana jako gotowość do podejmowania i realizowania z 
sukcesem różnych przedsięwzięć społecznych. 

DZIELNOŚĆ- rozumiana jako odważne i konsekwentne zmierzanie do celu. To 
umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu, podnoszenia się z porażek. 

 Nadrzędnym celem niniejszego programu wychowawczego jest „wszechstronny rozwój 
osobowy” uczniów. Należy postrzegać wychowanka w kategoriach jego podmiotowości, 
godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków. Rozwój osobowy 
ucznia powinien przebiegać we wszystkich wymiarach, w szczególności zaś: intelektualnym, 
psychicznym, estetycznym, moralnym i duchowym. Działanie wychowawcze doprowadzić 
ma do dojrzałej osobowości ucznia. A zatem powinno ono obejmować: 
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1) uczenie wychowanka wartości wynikających z poszukiwania szeroko rozumianej 
prawdy,  

2) kształtowanie umiejętności  przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania 
informacji,  

3) kształtowanie  nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań,  
4) kształtowanie umiejętności  przekazywania swojej wiedzy innym,  
5) kształtowanie   umiejętności  publicznego wypowiadania się, 
6) uczenie   samoakceptacji oraz samokrytycyzmu,  
7) uwrażliwienie ucznia na wartości: dobro, prawda, uczciwość, 

odpowiedzialność, altruizm, delikatność, wyrozumiałość, współczucie, łagodność, 
życzliwość, wdzięczność, 

8) kształtowanie odpowiedzialności za własne słowa i czyny, 
9) kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny,  
10) uczenie  otwartości na innych ludzi,  
11) przygotowanie uczniów do skutecznego komunikowania się z rówieśnikami i 

dorosłymi w różnych, zwłaszcza trudnych i konfliktowych sytuacjach, a także 
asertywnego wyrażania własnych emocji,  

12) uczenie tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności, 
kultury języka i zachowania,  

13) przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu 
demokratycznego społeczeństwa,  

14) kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, 
środowiska lokalnego i szkoły,  

15) kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt 
narodowo-państwowych,  

16) kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczności szkolnej i lokalnej   
17) rozwijanie dzielności uczniów, umiejętności podejmowania inicjatyw i radzenia sobie 

ze stresem, 
18) kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie,  
19) wyrabianie nawyków higienicznych,  
20) propagowanie ruchu i zdrowego trybu życia. 

 

II. MODEL ABSOLWENTA 
 

 Edukacji wczesnoszkolnej 

1) Po ukończeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej, uczeń przygotowany jest do 
podjęcia nauki na wyższym szczeblu. Posiada odpowiednią do wieku, uporządkowaną 
wiedzę o otaczającym go świecie. Potrafi krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, 
śmiało wyraża własne poglądy, rozwija swoje zainteresowania, umie praktycznie 
wykorzystać zdobytą wiedzę, czerpie radość z nauki i poznawania „nowego”, jest 
wrażliwym odbiorcą sztuki, 

2) Uczeń ma świadomość, że rodzina jest nadrzędną wartością w życiu każdego 
człowieka. Uczeń zna własne korzenie rodzinne oraz jest świadomy swojego 
pochodzenia, 
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3) Uczeń zna i postępuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w klasie, szkole, 
środowisku. Potrafi współdziałać w grupie, utrzymuje prawidłowe kontakty z 
rówieśnikami. Chętnie uczestniczy w różnych grach i zabawach, przestrzega zasad 
fair play, bierze udział w  organizowanych konkursach,  potrafi pogodzić się z porażką 
i cieszyć się z sukcesów innych, 

4) Ponosi odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Rzetelnie wykonuje swoje 
obowiązki, podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły (np. sumiennie wypełnia rolę 
dyżurnego, pomaga w przygotowaniach imprez klasowych, przygotowuje dekoracje, 
gazetki szkolne i klasowe), 

5) Szanuje pracę drugiego człowieka. Zna podstawowe zawody i wie na czym polega 
specyfika ich pracy, 

6) Potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach. Dba o kulturę słowa, grzecznie 
odnosi się do kolegów i dorosłych, właściwie zachowuje się w miejscach publicznych: 
kino, teatr, środki komunikacji miejskiej,  

7) Uczeń zna i szanuje symbole narodowe, tradycje, najważniejsze wydarzenia i postacie 
historyczne. Zna także patrona i logo swojej szkoły. Zna tradycje obchodzenia 
różnych świąt w Polsce, a także w innych krajach. Pielęgnuje więzi rodzinne i włącza 
się do obowiązków z tym związanych. Utożsamia się ze środowiskiem lokalnym, zna 
ważne miejsca i symbole swojego miasta.  Chętnie uczestniczy w wyjściach do 
muzeów, miejsc pamięci, domów kultury, 

8) Uczeń zna zasady bezpieczeństwa, prawidłowo uczestniczy w ruchu drogowym, 
właściwie reaguje w sytuacjach zagrożenia , dba o zdrowie swoje i innych, 

9) Jest nastawiony proekologicznie. Zna zasady ochrony środowiska., 
10) Uczeń wie, że należy pomagać innym. Bierze udział w akcjach charytatywnych o 

zasięgu szkolnym i lokalnym, 
11) Uczeń potrafi właściwie wykorzystywać nowoczesne technologie komputerowe. Zna 

zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi multimedialnych i wynikające z niego 
zagrożenia, 

12) Uczeń ma świadomość korzyści płynących z uczenia się języków obcych.  Zna 
podstawowe zwroty w języku obcym, potrafi się nimi posługiwać, chętnie bierze 
udział w konkursach z języka obcego, 

13) Uczeń ma świadomość konieczności uprawiania sportu i płynących z  tego korzyści 
dla zdrowia. Chętnie uczęszcza na lekcje W-F oraz na dodatkowe zajęcia sportowe w 
szkole i poza nią. Zna zasady zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania. Uczeń ma 
świadomość szkodliwego działania używek, narkotyków oraz innych substancji 
psychoaktywnych.  

 Absolwenta szkoły podstawowej 

1) Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń przygotowany jest do kontynuacji nauki na 
wyższym szczeblu. Osiąga zadowalające wyniki w nauce oraz wykazuje się chęcią 
dalszego poszerzania wiedzy, 

2) Uczeń myśli logicznie, krytycznie i twórczo. Umie wykorzystać w praktyce zdobytą 
wiedzę. Potrafi łączyć fakty, wysuwać wnioski, formułować problemy oraz wysuwać 
propozycje ich rozwiązań. Wyznacza sobie cele oraz określa sposoby ich osiągniecia. 
Jest dociekliwy, uważnie słucha. Swobodnie wysławia się w języku ojczystym, 
komunikuje się w języku obcym. Rozwija swoje talenty i zainteresowania. Jest 
świadomy życiowej użyteczności nauki oraz  dostrzega potrzebę samokształcenia,  
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3) Ma poczucie własnej wartości, zna swoje mocne i słabe strony. Potrafi radzić sobie z 
problemami, porażkami i stresem. Widzi potrzebę dokonywania samooceny i 
samokontroli w celu świadomego rozwoju własnej osobowości, 

4) Uczeń ma ugruntowane zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich. 
Jest koleżeński, otwarty i tolerancyjny. Łatwo nawiązuje kontakty oraz zawiązuje 
trwałe przyjaźnie, szanuje innych. W sytuacjach konfliktowych nie wycofuje się i nie 
przejawia agresji. Zna konstruktywne sposoby rozwiazywania konfliktów oraz potrafi 
je zastosować. Próbuje podejmować mediacje, 

5) Uczeń potrafi rozpoznawać i nazywać swoje emocje oraz wyrażać j w sposób 
akceptowalny społecznie, 

6) Uczeń bierze czynny udział w życiu społeczności szkolnej i lokalnej. Potrafi 
współdziałać i współpracować w grupie. Udziela się w różnych szkolnych 
organizacjach (np. w Radzie Uczniów), w kołach zainteresowań, konkursach,  
olimpiadach. Jest kreatywnym pomysłodawcą szkolnych imprez, współorganizuje 
uroczystości szkolne oraz jest odpowiedzialny za ich przebieg,  

7) Uczeń jest patriotą. Szanuje tradycje i symbole narodowe. Rozumie przesłanie świąt 
państwowych oraz bierze udział w obchodzeniu ważnych rocznic. Godnie 
reprezentuje szkołę i kraj, z którego pochodzi. Postrzega siebie jako obywatela Polski 
i Europy, 

8) Uczeń szanuje środowisko naturalne, rozpoznaje współczesne zagrożenia środowiska 
oraz przeciwdziała im. Wie na czym polega segregacja odpadów, jest jej aktywnym 
uczestnikiem. Bierze udział w akcjach proekologicznych organizowanych na terenie 
szkoły i poza nią, uczestniczy w konkurach o tematyce ekologicznej, 

9) Uczeń jest otwarty na potrzeby i oczekiwania drugiego człowieka. Wykazuje empatię, 
dostrzega krzywdę. Czuje potrzebę niesienia pomocy nie tylko ludziom , ale i 
zwierzętom. Udziela się w akcjach charytatywnych, 

10) Uczeń prowadzi zdrowy tryb życia. Uprawia sport, zdrowo się odżywia oraz potrafi 
aktywnie wypoczywać. Ogranicza korzystanie z komputera i internetu na rzecz 
aktywnego spędzania czasu wolnego. Zna sposoby radzenia sobie ze stresem. Dba o 
zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Promuje styl życia bez nałogów, używek, 
narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. Jest świadomy ich 
destrukcyjnego wpływu. Ma ogólną wiedzę na temat uzależnień, potrafi odmawiać.  

11) Uczeń umiejętnie gospodaruje swoim czasem. Posiada umiejętność planowania i 
organizowania swojej pracy. Dotrzymuje terminów, ma świadomość, że jest to oznaką 
szacunku dla drugiego człowieka. Jest punktualny i odpowiedzialny, 

12) Uczeń potrafi w przemyślany sposób korzystać z różnych źródeł informacji.  Zna 
również zagrożenia związane z technologiami informatycznymi, za pomocą których 
komunikuje się ze światem. Wie czym jest cyberprzemoc i wie jak jej przeciwdziałać. 

Absolwent szkoły podstawowej jest kreatywny, otwarty i dzielny. Podejmuje wiele 
działań, za które bierze pełna odpowiedzialność. Porażki i przeciwności losu nie podcinają 
mu skrzydeł, wręcz przeciwnie- są konstruktywną nauką. Ma umiejętność logicznego 
myślenia, wiązania teorii z praktyką. Gotowość do współpracy oraz pozytywne myślenie 
ułatwiają mu osiąganie wyznaczonych celów. 

 

 

 

 



7 
 

 Absolwenta gimnazjum 
 
Po ukończeniu gimnazjum uczeń jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym 

szczeblu edukacji. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte na poprzednich etapach 
edukacji. 

1) Posiada odpowiednią do wieku wiedzę o otaczającym świecie i chętnie ją poszerza, 
jest pozytywnie nastawiony na wieloetapowy proces uczenia się, potrafi przyznać się 
do swojej niewiedzy  i nie pozostaje wobec niej bierny, 

2) Stosuje strategie i sposoby zapamiętywania i uczenia się oraz organizacji własnego 
czasu. Potrafi odnieść się do informacji z różnych dziedzin nauki, samodzielnie 
wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje. Potrafi pracować metodą 
projektów. Wykorzystuje doświadczenia, dostrzega związki przeszłości z 
teraźniejszością, związki przyczynowo-skutkowe i funkcjonalne. Potrafi sformułować 
problem i zadaje trafne pytania, dąży do rozwiązania problemu, szuka odpowiedzi na 
nurtujące go wątpliwości, 

3) Ma adekwatne poczucie własnej wartości, zna swoje mocne i słabe strony oraz potrafi 
je wykorzystywać dla swojego rozwoju. Obiektywnie ocenia swoje umiejętności. 
Potrafi rozpoznawać i kontrolować swoje emocje, jest empatyczny, radzi sobie ze 
stresem, 

4) Zależy mu na rozwoju indywidualnym, ale potrafi też pracować w grupie i 
dostosowuje się do przydzielonych mu zadań i ról. Przestrzega ustalonych reguł. 
Potrafi negocjować, podejmować decyzje grupowe. Dostrzega potrzeby własne i 
innych ludzi. Jest odpowiedzialny nie tylko za siebie i swoje czyny, ale także 
wykazuje odpowiedzialność za rówieśników. Jest asertywny, potrafi rozwiązywać 
konflikty i problemy, 

5) Swobodnie i poprawnie posługuje się językiem ojczystym, ma bogate słownictwo, 
dużo czyta, potrafi wybrać odpowiednią lekturę i film, korzysta z dóbr kultury miasta 
(kino, teatr, filharmonia, muzeum, domy kultury). Dba o kulturę bycia i kulturę 
języka. Rozwija własną wrażliwość poprzez sztukę, wykazuje troskę o estetykę 
otoczenia. Nie obawia się wystąpień publicznych. Zna przynajmniej jeden język obcy 
na poziomie średniozaawansowanym, dba o stałe postępy w tej dziedzinie, 

6) Szuka prawdy o sobie i celu swojego życia, poszukuje własnej tożsamości, kreuje i 
podkreśla swoją indywidualność bez naruszania indywidualności innych, a także w 
zgodzie z ogólnymi zasadami. Nie wstydzi się własnego zdania, umie go bronić. 
Potrafi oprzeć się modom i presji grupy rówieśniczej, 

7) Jest samorządny, dociekliwy i dąży do prawdy. Podejmuje wyzwania, nie boi się 
zmian, bierze odpowiedzialność za swoje słowa, czyny i rozpoczęte działania. Nie boi 
się nowych sytuacji, potrafi wyciągnąć wnioski z niepowodzeń, 

8) Wykazuje postawę otwartości i cechuje się wysokimi umiejętnościami społecznymi. 
Bierze czynny udział w życiu społeczności szkolnej i lokalnej, udziela się w 
samorządzie szkolnym i innych organizacjach młodzieżowych, współorganizuje 
różnego rodzaju akcje (np. artystyczne, sportowe, ekologiczne, charytatywne ), 
udziela się w organizacjach życia społecznego i pożytku publicznego, jest dumny i 
czuje radość z faktu robienia czegoś dla innych bezinteresownie,   

9) Identyfikuje się ze społecznością lokalną. Docenia piękno swojego miasta, potrafi w 
pełni korzystać z jego infrastruktury, ma też świadomość niebezpieczeństw 
czyhających w mieście i we współczesnym świecie, 

10) W życiu kieruje się uniwersalnymi wartościami, jest wolny od stereotypów i 
uprzedzeń, relacje z innymi opiera na szacunku i wzajemnej akceptacji, swoją otwartą 
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i akceptująca postawą wzbudza zaufanie. Jest tolerancyjny wobec innych ras, kultur, 
religii i płci. Obca jest mu ksenofobia, 

11) Odczuwa empatię, reaguje na krzywdę innych, potrafi stawić czoła niesprawiedliwości 
wykazując odwagę cywilną, zabiera głos w obronie słabszych i skrzywdzonych, 

12) Przejawia postawę patriotyczną, utożsamia się z własnym krajem i jest dumny z bycia 
jego obywatelem, szanuje własność swoją, cudzą i publiczną. Zna historię swojego 
kraju, symbolikę i znaczenie świąt państwowych i ważnych rocznic, szanuje tradycje 
oraz symbole narodowe i religijne. Czuje przynależność do Europy, rozumie 
wzajemne powiązania krajów oraz niezależność w sferze kulturowej i gospodarczej. 
Reprezentuje postawę proeuropejską wśród młodzieży, 

13) Szanuje środowisko naturalne i przestrzega związanych z tym wymagań(segregowanie 
odpadów, oszczędzanie wody), rozumie zasady zrównoważonego rozwoju, rozróżnia 
pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko, dba o warunki 
życia zwierząt, 

14) Prowadzi i propaguje zdrowy styl życia: dba o higienę osobistą, rozróżnia czynniki 
wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie  rozwój, uprawia sporty, aktywnie 
wypoczywa. Świadomie unika niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń, dba o 
bezpieczeństwo swoje i innych, zna zagrożenia i problemy związane z uzależnieniami 
(używkami, narkotykami oraz innymi substancjami psychoaktywnymi), posiada 
umiejętność odmawiania, jest wolny od nałogów, 

15) Ma rozległe zainteresowania i pasje, wciąż je poszerza, gdyż wiąże z nimi swoje 
ambicje, a często i przyszłość zawodową, 

16) Umie myśleć perspektywicznie. Zna szkoły, do których mógłby w przyszłości 
uczęszczać (ich profile, kierunki, wymagania). Rozumie potrzebę rzetelnej i uczciwej 
pracy oraz jej rolę w dorosłym życiu, 

17) Zna i rozumie zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z technologii 
informatycznych, korzysta z nich w sposób świadomy i tylko w dobrym celu, potrafi 
selekcjonować znalezione w internecie treści, nie narusza przestrzeni prywatnej, nie 
popełnia plagiatu, racjonalnie korzysta z komputera. 

 

III. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY 

Szkoła jest instytucją społeczną, w której aktualizuje się rozwój dziecka zapoczątkowany 
w rodzinie. jest miejscem nauczania i wychowania. Młody człowiek spędza znaczną ilość 
czasu w murach szkoły. To tu doświadcza kontaktów z nowymi ludźmi, buduje swoja pozycję 
w zespole, odnosi sukcesy bądź porażki, zarówno w nauce jak i w życiu towarzyskim, otwiera 
się na wpływ rówieśników, buduje obraz samego siebie. Szkoła musi mieć świadomość 
ogromnego wpływu na ucznia i nie może uciekać od ponoszenia odpowiedzialności za losy 
swoich absolwentów, za ich stosunek do ludzi, pracy i siebie. Szkoła musi zatem organizować 
takie warunki, które sprzyjają uspołecznianiu uczniów oraz wyrabianiu w nich 
odpowiedzialności i dzielności. 

Zadania ogólne 

1) Stwarzanie uczniom warunków do poznawania samych siebie, swych mocnych i 
słabych stron, uczenie krytycznego patrzenia na siebie w relacjach z innymi, 

2) Zapewnianie czasu i przestrzeni dla formalnych  i nieformalnych kontaktów uczniów z 
uczniami i uczniów z nauczycielami, celem poznawania innych, nabywania 
umiejętności komunikowania się, poznawania ról społecznych np. organizowanie 
różnego rodzaju imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek i wyjść, 
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3) Częste stosowanie pracy w grupach na różnych poziomach wiekowych, celem 
kształtowania umiejętności współpracy, współdziałania i odpowiedzialności z przyjęte 
na siebie zadania, 

4) Powierzanie uczniom różnego rodzaju funkcji związanych z działalnością szkoły. 
5) Prowadzenie warsztatów z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej i 

konstruktywnego rozwiazywania konfliktów, 
6) Przeciwdziałanie agresji i przemocy, 
7) Stawianie uczniów w sytuacjach problemowych, zmuszających ich do podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji, wyrabianie umiejętności proszenia o pomoc. 
8) Stwarzanie możliwości współpracy uczniów starszych z młodszymi, powierzanie 

uczniom starszym opieki nad młodszymi, 
9) Nauka poszanowania wszelkiej odmienności, ze szczególnym uwzględnieniem 

niepełnosprawności oraz dysfunkcji dotykających uczniów, 
10) Pobudzanie kreatywności, pomysłowości oraz przedsiębiorczości uczniów, 
11) Propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień (używek, narkotyków oraz innych 

substancji psychoaktywnych), kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i 
higienicznych ( w tym profilaktyka słuchu), rozwijanie sprawności fizycznej uczniów. 

12) Kształtowanie postaw patriotycznych, 
13) Kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych, rozwijanie wrażliwości i 

empatii, 
14) Współpraca z różnymi instytucjami społecznymi, organizowanie akcji 

charytatywnych, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, 
15) Stworzenie pola do udziału rodziców w życiu szkoły. 

Zadania wychowawcze dla klas 1-3 

1) Uświadamianie uczniom korzyści wynikających z posiadania wiedzy, budzenie 
ciekawości poznawczej, organizowanie różnego rodzaju konkursów i kół 
zainteresowań ( w tym z języków obcych), 

2) Zapoznanie z normami i regułami społecznymi obowiązującymi w klasie , szkole i 
środowisku oraz uświadamianie konieczności ich przestrzegania: np. tworzenie 
kodeksów klasowych; organizowanie różnego rodzaju gier grupowych, w których 
uczą przestrzegania zasad fair play itp., 

3) Uświadomienie, ze rodzina jest wartością nadrzędną w życiu każdego człowieka: 
definiowanie pojęć takich jak rodzina, rodzic, dzieci, dziadkowie, wnuki; rozwijanie 
świadomości własnego pochodzenia, 

4) Podkreślanie roli zespołu klasowego, umiejętności współpracy i współdziałania  z 
innymi oraz odpowiedzialności za swoje czyny i słowa: powierzanie uczniom różnych 
obowiązków np. pełnienie funkcji dyżurnego, przewodniczącego, skarbnika w klasie; 
przygotowywanie gazetek klasowych, wspólne organizowanie klasowych imprez, 
praca na lekcjach z podziałem na grupy, itp., 

5) Kształtowanie postaw akceptacji siebie i innych oraz postawy tolerancji wobec innych 
kultur, narodowości i religii: zapoznawanie z tradycjami obchodzenia różnych świąt w 
Polsce, poznawanie głównych religii i świąt w nich obchodzonych, 

6) Rozwijanie postaw patriotycznych.  Zapoznawanie z tradycjami rodzinnymi, szkoły, 
regionu i kraju, wyrabianie szacunku wobec symboli narodowych, tradycji, 
zapoznawanie z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi: organizowanie 
wyjść do muzeów, miejsc pamięci narodowej, domów kultury, organizowanie spotkań 
z zasłużonymi Polakami, organizowanie uroczystości okolicznościowych w szkole, 



10 
 

7) Uświadamianie znaczenia pracy zawodowej, zapoznawanie z różnymi zawodami: np. 
zapraszanie do szkoły przedstawicieli różnych zawodów, wycieczki do różnych miejsc 
pracy, 

8) Wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie właściwych 
nawyków żywieniowych i higienicznych ( w tym profilaktyka słuchu), uczenie 
radzenia sobie ze stresem, uświadomienie negatywnego wpływu używek, narkotyków 
oraz innych substancji psychoaktywnych na organizm, organizowanie imprez, akcji  i 
konkursów o tematyce prozdrowotnej, organizowanie zawodów sportowych, wyjścia 
na basen, lodowisko, sanki, itp., 

9) Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych, przeciwdziałanie agresji i 
przemocy: monitoring przy wejściu, drzwi wejściowe zamykane i otwierane karta 
magnetyczną, pogadanki o bezpieczeństwie w szkole i poza nią, zapoznawanie z 
konstruktywnymi sposobami rozwiazywania sytuacji konfliktowych, 

10) Kształtowanie nastawienia proekologicznego: organizowanie akcji ekologicznych- 
Dzień Ziemi, Dzień Drzewa, zbiórka makulatury i puszek, zbiórka nakrętek, 
przygotowanie w każdej klasie pojemnika na makulaturę i nakrętki, zbiórki darów dla 
potrzebujących zwierząt, 

11) Rozwijanie postaw prospołecznych, empatii oraz wrażliwości na potrzeby innych- 
organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, 

12) Uwrażliwianie na problemy niepełnosprawnych dzieci oraz formy ich wspomagania, 
13) Uczenie właściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii komputerowych, 

uświadamianie korzyści i zagrożeń z nich płynących, 
14) Wdrażanie do efektywnego spędzania czasu wolnego: ograniczanie korzystania z 

internetu, dobór odpowiednich gier komputerowych do wieku dziecka, propagowanie 
aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego. 

Zadania wychowawcze dla klas 4-6 

1) Przygotowanie do kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacyjnych. 
Usprawnianie umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania, analizowania, 
łączenia faktów, szybkiego zapamiętywania.  Kształtowanie dociekliwości, 
umiejętności zadawania pytań, rozwiazywania problemów i wykorzystywania wiedzy 
w praktyce. Rozwijanie świadomości życiowej użyteczności nauki, 

2) Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, 
wycieczek krajoznawczych, wyjść do planetariów, centrów nauki, filharmonii, teatru, 

3) Promowanie właściwych relacji interpersonalnych, wspieranie prawidłowego rozwoju 
emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie 
umiejętności aktywnego słuchania,  zapobieganie agresji i przemocy poprzez 
rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe dotyczących technik komunikacyjnych oraz 
sposobów rozwiazywania sytuacji trudnych, konfliktowych, 

4) Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i empatii. Uczenie świadomego uczestnictwa 
w życiu społecznym z zachowaniem refleksyjnej postawy wobec drugiego człowieka i 
różnych sytuacji życiowych, budzenie uczuć humanitarnych wobec ludzkich 
nieszczęść oraz potrzeby niesienia pomocy potrzebującym. Prowadzenie lekcji 
warsztatowych dotyczących empatii, organizowanie spotkań z psychologiem, 
organizacja akcji charytatywnych oraz wolontariatu, 

5) Rozwijanie w uczniach wysokiego poczucia własnej wartości,  umożliwianie im 
poznawania swoich mocnych i słabych stron. Kształtowanie umiejętności 
samoobserwacji i trafnej oceny własnych działam w celu doskonalenia rozwoju 
osobowości. Uświadomienie wpływu innych osób na kształtowanie się własnej 
osobowości i drogi życiowej, 
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6) Kształtowanie postawy patriotyzmu i świadomego członkostwa w państwie 
obywatelskim oraz rozwijanie samorządności uczniów. Aktywizowanie uczniów w 
podejmowaniu decyzji istotnych dla właściwego funkcjonowania szkoły, 
uświadamianie uczniom roli wyborów do władz, wspieranie działań samorządów 
klasowych i Rady Uczniów, uświadamianie związku tradycji narodowych i lokalnych 
z tradycjami rodzinnymi, motywowanie do poznawania historii przodków i 
społeczności lokalnej, rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, 
ojczyzny, społeczności europejskiej. Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania 
się w szkole i poza nią oraz godnego reprezentowania szkoły, 

7) Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji oraz szacunku wobec innych z 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, innych narodowości i 
innych wyznań i religii, 

8) Kształtowanie u uczniów potrzeby ochrony środowiska poprzez realizacje tematyki 
ekologicznej, organizację akcji ekologicznych, organizowanie wycieczek do 
rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, 

9) Upowszechnianie zdrowego trybu życia, wzbogacanie i uzupełnianie wiedzy o 
zdrowiu, jego wartości i zagrożeniach. Prowadzenie profilaktyki uzależnień (używki, 
narkotyki oraz inne substancje psychoaktywne), prowadzenie warsztatów 
asertywności. Propagowanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, 

10) Kształtowanie umiejętności gospodarowania czasem, szanowania czasu swojego i 
innych oraz terminowości, trenowanie umiejętności organizacji czasu pracy, 
zwracanie uwagi na punktualność, 

11) Kształtowanie postawy otwartości na nowe technologie komputerowe oraz wyrabianie 
umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z nich. 
 

Zadania wychowawcze dla gimnazjum 

1) Integrowanie zespołu klasowego oraz kształtowanie pozytywnego obrazu siebie: 
kształtowanie postawy akceptacji siebie i innych, postawy asertywnej oraz 
umiejętności rozróżniania oceny  opinii, 

2) Wyrabianie nawyku dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne: zapoznanie z 
problemami okresu dojrzewania (relacja uczeń - uczeń, uczeń - rodzic), kształtowanie 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, agresją oraz przemocą, uświadomienie 
problemów związanych z bulimią i anoreksją, prowadzenie profilaktyki słuchu, 
propagowanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, uświadomienie 
zagrożeń płynących ze strony sekt i subkultur młodzieżowych, przeciwdziałanie 
uzależnieniem od używek, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, 
przeciwdziałanie uzależnieniom od gier komputerowych i internetu, 

3)  Kształtowanie postawy dobrego obywatela oraz postępowania zgodnego z przyjętymi 
normami: wdrażanie do dyskusji na tematy społeczne i światopoglądowe z 
zachowaniem szacunku dla różnorodnych poglądów ludzi, pielęgnowanie postawy 
patriotyzmu, uświadomienie zasad funkcjonowania państwa, budowanie postawy 
tolerancji dla wszelkiego rodzaju odmienności (kulturowych, poglądów i wyznań, 
estetycznych), uczenie właściwych postaw wobec ludzi z dysfunkcjami i 
niepełnosprawnością, 

4) Kształtowanie właściwych nawyków kulturowych: organizowanie klubów 
dyskusyjnych., kół zainteresowań, wystawianie sztuk teatralnych i prac plastycznych, 
rozbudzanie zainteresowań kulturalnych poprzez wycieczki do teatru, filharmonii, 
kina i muzeów, rozbudzanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych poprzez 
wycieczki i  rajdy, 
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5) Usprawnianie umiejętności intelektualnych, zapoznanie z technikami i higieną pracy 
umysłowej, 

6) Rozwijanie umiejętności społecznych: zainteresowanie zmianami zachodzącymi w 
świecie, kształtowanie poglądów i postaw wobec bieżących problemów społecznych 
(dewastacja środowiska, choroby cywilizacyjne, wzrost przestępczości, terroryzm), 
wyrabianie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 
przygotowanie do życia w rodzinie, klasie, społeczności lokalnej, w państwie, 

7) Kształtowanie postawy młodego Europejczyka: zapoznanie z zasadami 
funkcjonowania najważniejszych organizacji europejskich, z celami, podstawami 
ustrojowymi i instytucjonalnymi Unii Europejskiej oraz z formami i możliwościami 
współpracy w zintegrowanej Europie, 

8) Organizowanie szkolnego systemu preorientacji zawodowej i poradnictwa 
zawodowego, uświadamianie własnych możliwości, predyspozycji i cech charakteru 
warunkujących wybór przyszłego zawodu,  poradnictwo w zakresie wyboru szkoły, 
wyrabianie w uczniach postawy szacunku dla każdej pracy, zapoznanie ze sposobami 
zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz z wymaganiami stawianymi 
przez różne zawody, specjalności, stanowiska pracy, uświadomienie skutków 
nietrafnie wybranego zawodu - (strata czasu i pieniędzy, niemożność osiągnięcia 
satysfakcji osobistej i pożądanej pozycji społecznej), 

9) Rozwijanie samorządności w  uczniach, kształtowanie odpowiedzialności za 
podejmowane zadania, zachęcanie do uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska 
lokalnego, inicjowanie różnorodnych działań wynikających z twórczej inicjatywy 
młodzieży.   

 
 

IV. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE GRONA PEDAGOGICZNEGO 

Jeśli pragniemy, by absolwenci naszej szkoły prezentowali swoim zachowaniem takie 
wartości jak: dzielność, odpowiedzialność i uspołecznienie, musimy dążyć, by nasza szkoła 
była pełna dzielnych, odpowiedzialnych i uspołecznionych nauczycieli. Każdy nauczyciel 
zatem musi świecić przykładem. Tego, czego wymagamy od uczniów, musimy także 
wymagać od siebie. Poza tym funkcjonowanie dobrej, wychowującej szkoły nie opiera się na 
indywidualnych wyczynach, ale na synergii wynikającej ze zbiorowego wysiłku całego grona 
pedagogicznego. Wszyscy nauczyciele powinni stanowić zgrany zespół ludzi uczących się , 
doskonalących swoje umiejętności wychowawcze, posiadających  ujednolicone poglądy 
dotyczące postępowania wobec uczniów. Musi być to zespół, w którym wszyscy grają według 
tych samych reguł i są dla siebie wzajemnym wsparciem. Brak ścisłej współpracy między 
nauczycielami, rywalizacja o względy uczniów, brak konsekwencji jest ogromnym 
zagrożeniem, ponieważ pozostawia uczniom pewną przestrzeń, którą w bardzo łatwy sposób 
zagospodarują oni swoimi „grami”. A to zarówno obniża autorytet nauczycieli, jak i niszczy 
wizerunek szkoły. 

Powinności dyrektora szkoły 

1) Jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie szkoły, za właściwy poziom 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

2) Dba o kształtowanie twórczej atmosfery, umożliwiającej rozwijanie samorządnej i 
samodzielnej pracy uczniów, 

3) Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia  
uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej. 

4) Współpracuje z Samorządem Uczniowskim, 
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5) Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 
6) Powinien pozyskiwać do współpracy najlepszych i najciekawszych dla uczniów 

nauczycieli i wspólnie z Zarządem Koła STO troszczyć się o ich rozwój zawodowy i 
dobre warunki pracy: ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla 
nauczycieli, umożliwiania udziału w kursach pedagogicznych, 

7) Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom jak i 
pracownikom szkoły (dyżury nauczycielskie, dyżury pracowników szkoły, monitoring 
wejść i wyjść osób wchodzących i wychodzących ze szkoły, monitoring wizyjny) . 

 

Powinności wychowawcy klasy i nauczycieli przedmiotów 

1..Dobry wychowawca każdego dnia powinien kompetentnie pełnić kilka ról  
jednocześnie, ponieważ jest to jedyny gwarant skuteczności procesu wychowania. Musi 
zatem: 
1) być wzorem do naśladowania- autentyczną, konsekwentną i spójną osobą z poczuciem 

własnej wartości, stale pracującą nad swoim rozwojem intelektualnym, emocjonalnym 
i społecznym. Zgodnie z wyżej wspomnianą zasadą „wymagając od innych, wymagaj 
od siebie”, swoim zachowaniem musi uczyć systematyczności, dokładności, 
punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm, pracowitości, 

2) być towarzyszem rozwoju osobistego każdego ucznia- musi umieć rozpoznawać 
potrzeby wychowawcze i rozwojowe uczniów, ich trudności i uzdolnienia, odkrywać 
ich zainteresowania i mocne strony. Musi diagnozować sytuację rodzinną uczniów, 
udzielać im pomocy w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych i szkolnych, 
wspierać ich w wyborach, doradzać w trudnych decyzjach (np. dalszej kariery 
zawodowej), kierować do pedagoga szkolnego, czasem do psychologa. Musi też 
podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania w nich 
samokrytycyzmu, 

3) być liderem zespołu klasowego- musi budować ten zespół i pomagać uczniom w 
nabywaniu kompetencji społecznych i obywatelskich. Musi organizować takie 
sytuacje wychowawcze, które stwarzają możliwość integrowania, współdziałania, 
kształtują kulturę osobistą uczniów oraz rozbudzają w nich inicjatywę i 
przedsiębiorczość, 

4) być sprawnym organizatorem, osobą planującą i sprawdzającą efekty swojej pracy; 
5) być znawcą  w dziedzinie psychologii. Musi posiadać wiedzę z zakresu psychologii 

rozwojowej i wychowawczej, a także umiejętności wykorzystania tej wiedzy dla 
poznawania uczniów, organizowania procesu kształcenia i wychowania w szkole oraz 
kontrolowania i oceniania uczących się, 

6) być inicjatorem przyjaznych, otwartych, pełnych ufności kontaktów z rodzicami, które 
owocować będą współpracą w zakresie wychowania i rozwiązywania trudnych 
sytuacji.  

2. Nauczyciel musi uczyć troski o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Uczyć 
konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, unikania 
przemocy i agresji, szacunku dla każdego człowiek, szczególnie dla słabszych i chorych. 
Musi dostarczyć uczniom wiedzy na temat używek i nałogów oraz ich niebezpiecznego 
wpływu na zdrowie i życie człowieka. 
3. Zadaniem każdego nauczyciela jest także wykorzystywanie treści przedmiotowych w 
celu ukazywania: 
1) wartości ogólnoludzkich, które mogą być drogowskazem w życiu człowieka, 
2) przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec 

ludzi, sytuacji, problemów i idei, 
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3) procesu podejmowania decyzji i ich skutków, 
4) rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów, 
5) tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości 

człowieka, 
6) piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami 

cywilizacji, 
7) osiągnięć człowieka, będących skutkiem jego pracy i zaangażowania; 
8) znaczenia norm moralnych w życiu człowieka, 
9) zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody i cywilizacji oraz sposobów ich uniknięcia; 
10) różnic kulturowych i budowania tolerancji wobec innych narodowości, 
11) wartości każdego człowieka bez względu na jego deficyty czy niepełnosprawność, 
12) edukacji medialnej. 

 

V. ZADANIA WYCHOWAWCZE RODZICÓW I OPIEKUNÓW 
 

1) Kształtują postawy moralne, uczą dziecko szacunku i uwrażliwiają na potrzeby 
drugiego człowieka, 

2) Rozwijają zainteresowania i uzdolnienia swojego dziecka, wspierają w 
podejmowanych działaniach i inicjatywach, 

3) Wspierają swoje dziecko w pokonywaniu trudności i niepowodzeń, 
4) Uczą kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach, uwrażliwiają na stosowanie 

form grzecznościowych i unikanie wulgaryzmów, 
5) Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dziecko, proponując mu 

pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście, 
6) Dbają o estetyczny wygląd dziecka zgodnie z WRO, 
7) Zapewniają dziecku potrzebne podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, 
8) Uczestniczą systematycznie w zebraniach i konsultacjach z nauczycielami i 

wychowawcą, 
9) Biorą aktywny udział w życiu szkoły, 
10) Podejmują próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych wspólnie z nauczycielami i 

dyrekcją szkoły, 
11) Systematycznie pisemnie usprawiedliwiają nieobecności dziecka w szkole, 
12) Członkowie Rady Rodziców systematycznie spotykają się z Dyrektorem szkoły w celu 

opracowania działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły. 
13) Integrują działania wychowawcze szkoły i rodziny, 
14) Współrealizują programy wychowawcze klas, 
15) Są świadomi swojej współodpowiedzialności za konsekwentną i spójną linię, 

wychowania szkoła-dom, uznając jednocześnie niezawisłość działań nauczycieli, 
16) Korzystają z różnych form pedagogizacji dorosłych, w szczególności ze spotkań ze 

specjalistami zajmującymi się problemami wychowawczymi dzieci i młodzieży, 
17) Własną postawą uczą dziecko poszanowania wszystkich budujących społeczność 

szkolną (Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice). 
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VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

Uczeń ma prawo do: 

1) Rozwoju osobowości, głoszenia własnych przekonań zgodnie z zasadami tolerancji i 
poszanowania godności innych, 

2) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 
3) Właściwie zorganizowanego i dostosowanego procesu kształcenia, 
4) Korzystania z pomocy pedagoga i psychologa w rozwiązywaniu problemów i w 

przezwyciężaniu trudności, 
5) Uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, sportowych lub innych zgodnie z własnymi 

zainteresowaniami, 
6) Sprawiedliwego, jawnego i obiektywnego oceniania, 
7) Do akceptacji przez rówieśników i dorosłych, 
8) Do bezpieczeństwa, 
9) Do prywatności, 
10) Do niewykorzystywania jego wizerunku w mediach bez jego przyzwolenia. 

Uczeń ma  obowiązek: 

1) Przestrzegać postanowień zawartych w dokumentach obowiązujących w szkole, 
2) Aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych: przynosić na zajęcia 

szkolne książki, zeszyty, przybory, systematycznie odrabiać prace domowe, nie 
spóźniać się na lekcje, w ciągu tygodnia usprawiedliwiać nieobecności, 

3) Przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły oraz  innych ludzi : w szkole słucha i wykonuje polecenia 
nauczycieli i pracowników szkoły, odzywa się do innych kulturalnie i z szacunkiem, 
pomaga pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym, jest tolerancyjny wobec innych, 
uznaje czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost, choroba, niepełnosprawność),  

4) Dbać o czystość i piękno języka : używa słów grzecznościowych: dzień dobry, do 
widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam, dyskutuje kulturalnie, nie przerywa 
wypowiedzi innych osób, 

5) Przestrzegać zasad życia społecznego, nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej i 
słownej: nie bije innych, nie namawia do bicia, nie wyłudza pieniędzy, nie kradnie, nie 
wyśmiewa, nie przedrzeźnia, nie przezywa nikogo, nie dokonuje samosądów, nie 
izoluje nikogo, współpracuje ze wszystkimi, nie obmawia nikogo, kulturalnie 
zachowuje się na terenie szkoły i poza nią, 

6) Szanować mienie szkoły, swoją i cudzą własność, 
7) Dbać o porządek w szkole i w jej otoczeniu, 
8) Przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o schludny ubiór i wygląd zgodnie z 

WRO, 
9) Dbać o zdrowie, higienę życia, bezpieczeństwo własne i innych, 
10) Nie używać środków uzależniających (używek, narkotyków oraz innych substancji 

psychoaktywnych), 
11) Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz. 
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VII. RADA UCZNIÓW JAKO FORMA WPROWADZANIA DO 
SAMORZĄDNOŚCI 

Podstawowym celem Rady Uczniów jest kształtowanie samodzielnego i świadomego 
kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do 
identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, 
dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. 
Samorządność uczniowska na terenie szkoły przyczynia się do rozwijania wśród młodzieży 
kompetencji społeczno - obywatelskich, pozwalających na aktywne uczestnictwo w 
przyszłości w życiu publicznym.  

1) Radu Uczniów jest oficjalnym organem szkoły reprezentującym społeczność 
uczniowską Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Częstochowie, 

2) Rada Uczniów składa się z przedstawicieli uczniów Społecznego Gimnazjum nr 1 im. 
ks. Jana Twardowskiego i Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana 
Twardowskiego, wybranych w sposób demokratyczny w wyborach: bezpośrednich, 
tajnych, równych i większościowych, 

3) Terenem działania Rady Uczniów jest siedziba Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w 
Częstochowie, 

4) Rada Uczniów działa w oparciu o Statut Szkoły, Regulamin Rady Uczniów oraz inne 
dokumenty obowiązujące na terenie szkoły, 

5) Rada Uczniów opiera swą działalność na pracy społecznej Uczniów, 
6) Opiekunem Rady Uczniów jest nauczyciel lub nauczyciele wskazani przez Dyrektora 

szkoły po konsultacjach z Radą Uczniów. 
 

Cele szczegółowe: 

1) Zapewnienie uczniom uczestnictwa w samodzielnym rozwiązywaniu swoich 
problemów i w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

2) Stwarzanie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania i 
wzajemnego wspierania się oraz współodpowiedzialności za jednostkę i grupę, 

3) Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do 
samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów, 

4) Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów 
obowiązujących w życiu społecznym, 

Zadania: 

1) Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania 
obowiązków szkolnych, 

2) Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Nauczycieli, Radzie Rodziców opinii i 
potrzeb społeczności uczniowskiej, 

3) Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Nauczycieli, Radą Rodziców w 
zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji, 

4) Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, 
organizowanie wypoczynku i rozrywki, 

5) Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym, 
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6) Organizowanie akcji proekologicznych, prozdrowotnych i charytatywnych a także 
prospołecznych, 

7) Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w 
środowisku uczniowskim, 

8) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między 
uczniami i nauczycielami. 
 

VIII. REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 
 

1) Treści Szkolnego Programu Wychowawczego są realizowane przez wszystkich 
nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych, specjalistów szkoły, 
kadrę administracyjną i rodziców, 

2) Na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły wychowawcy opracowują roczne 
plany wychowawcze dla poszczególnych klas. Układając roczny plan pracy 
wychowawczej nauczyciel – wychowawca powinien brać pod uwagę: 
1) sylwetkę absolwenta szkoły, 
2) ogólne zadania wychowawcze szkoły, 
3) powinności wychowawcy określone w programie wychowawczym szkoły, 
4) problemy wychowawcze uczniów danej klasy, 
5) oczekiwania rodziców (zbadane za pomocą ankiety lub na zebraniu), 
6) oczekiwania i życzenia uczniów, 

3) Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, 
uwzględniając specyfikę swoich zadań edukacyjnych, różnorodność form aktywności 
uczniów, ich potrzeby i zainteresowania, 

4) Szczególną rolę w realizacji programu mają godziny wychowawcze. 
 

IX. EWALUACJA 

Ewaluacja ma pomóc w realizacji programu wychowawczego. Pokazuje ona bowiem, co 
już się udało zrealizować, czego jeszcze nie i jak skuteczniej i efektywniej osiągać założone 
cele. Zatem przebieg i efekty pracy w zakresie wychowania muszą być podawane 
systematycznej obserwacji i ocenie.  

Sposoby i środki ewaluacji: 
1) Obserwacja zachowania uczniów, stopnia rozumienia i  stosowania norm, 
2) Systematyczne notowanie uwag o zachowaniu uczniów w Karcie zachowania ucznia. 

 Do sporządzania bieżących notatek zobligowani są wszyscy nauczyciele uczący w 
danej klasie, 

3) Obserwacja postępu w zachowaniu i nauce (okresowa ocena postępu), 
4) Frekwencja  na zajęciach organizowanych przez szkolę (analiza dokumentów), 
5) Dokonywanie samooceny zachowania przez uczniów, 
6) Wyniki ewaluacji programu przeprowadzonej przez uczniów i ich rodziców  
( wywiad, rozmowa, ankiety). 
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Wskaźniki ewaluacji: 
Ilościowe  

1) Frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych, 
2) Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, terapeutycznych (wskaźnik 

nieusprawiedliwionych nieobecności), 
3) Liczba uczniów z problemami wychowawczymi, 
4) Liczba uczniów biorących udział w konkurach, liczba laureatów, 
5) Liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły, 
6) Liczba uczniów biorących udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych i 

prozdrowotnych. 
  

Jakościowe  
1) Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) Umiejętności, wiadomości uczniów, 
3) Przestrzeganie zasad sformułowanych w programie, 
4) Postawy uczniów w konkretnych sytuacjach szkolnych: podczas lekcji, przebywanie 

na korytarzu szkolnym podczas przerw, na świetlicy, w szatni, używanie zwrotów 
grzecznościowych, poszanowanie mienia, dbałość estetykę dekoracji w klasach i na 
korytarzach, współodpowiedzialność za ład i porządek w pomieszczeniach szkoły, 

5) Przyczyny nieobecności na zajęciach, 
6) Postęp w zachowaniu  i uczeniu się, 
7) Oceny śródroczne i końcowe,  roczne, 
8) Współpraca z rodzicami. 
 

 Do ewaluacji zobowiązani są wszyscy nauczyciele w zakresie odpowiadającym ich 
działaniom. 

Opracowały: 

Opara Patrycja, Markowska Izabela, 

Elżbieta Bogusławska, Monika Jamska, Urszula Kotlarczyk 

 

 


