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POLEGLI, ABYŚMY ŻYLI WOLNI… 
 

 

 

 

 

 

 

Orlęta Lwowskie to bohaterska młodzież polska ze Lwowa, 

wsławiona podczas walk polsko-ukraińskich w 1918 r. 1 listopada 

1918 r. Lwów stał się widownią zmagań wywołanych podjętą przez 

Ukraińców próbą włączenia go siłą do powstającego wówczas 

ukraińskiego państwa. Zdecydowana większość mieszkańców nie 

chciała pogodzić się z tą perspektywą i spontanicznie podjęła walkę  

w obronie polskości swego miasta i jego przynależności do odradzającej 

się Polski. Przez dwa i pół tygodnia lwowiacy bili się w osamotnieniu. 

Dopiero 19 listopada przybyły z odsieczą oddziały polskie, co 

doprowadziło do tego, że po trzech kolejnych dniach walk całe miasto 

znalazło się w polskim ręku. Pierwszym bastionem obrońców stały się 

lwowskie szkoły. Wśród 6022 znanych z nazwiska obrońców 1421 

miało nie więcej niż siedemnaście lat, najmłodsi – dziewięć. Doliczono 

się pomiędzy nimi 16 uczniów szkół powszechnych (podstawowych), 

518 – szkół średnich i 65 – szkół zawodowych. Lwowska młodzież 

szybko stała się ogólnonarodowym symbolem patriotyzmu i wzorcem 

do naśladowania podawanym kolejnym pokoleniom dorastających 

obywateli II Rzeczypospolitej.  
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I. PODSTAWA PRAWNA 
 

Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego zawarte są w następujących 

aktach prawnych i dokumentach:  

1) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 48, 53, 54, 70, 72)  

2) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

3) Konwencja Praw Dziecka  

4) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. 

Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)  

5) Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. nr 97, 

poz. 674 ze zmianami)  

6) Statut Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Gromniku 

Realizacja Programu Wychowawczego Szkoły opiera się na konsekwentnej postawie całego 

zespołu pedagogicznego, właściwej współpracy z rodzicami, pracownikami szkoły, 

instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, a także na różnych działaniach stałych. 

 

II. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 
 

1. Gimnazjum w swej misji realizuje nadrzędny cel pracy edukacyjnej, jakim jest wszechstronny 

rozwój każdego ucznia, w oparciu o wartości ewangeliczne  

i patriotyczne, służące osiągnięciu przez niego dojrzałości wewnętrznej oraz przygotowania go do 

podjęcia zadań rodzinnych, społecznych, zawodowych. 

2. Gimnazjum, realizując swą nadrzędną funkcję, wspierając w tym zakresie powinności rodziców, 

dąży do: 

 kształtowania u uczniów postaw moralnych, patriotycznych i obywatelskich, 

 zapoznawanie z historią narodową i regionalną, 

 kształtowania samodzielności, samorządności i przedsiębiorczości, 

 wdrażania do aktywnego i twórczego działania w życiu społecznym, 

 integracji społecznej na poziomie regionu, kraju, Europy, 

 rozwijania w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra  

i piękna w świecie. 

3. Priorytetami wychowawczymi w gimnazjum są: 
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 pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, 

 personalizacja życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w społeczności lokalnej, 

państwowej, 

 kształtowanie etyki pracy. 

4. Program wychowawczy w gimnazjum obejmuje w szczególności: 

 powinności wychowawcze, będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, 

 powinności wychowawców klasowych, 

 powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

 harmonogram działań doraźnych i okazjonalnych, 

 zasady współpracy z rodzicami i społecznością lokalną, 

 zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego. 

 

III. CELE WYCHOWAWCZE 
 

Głównymi celami w zakresie pracy wychowawczej w gimnazjum, mając na uwadze całego ucznia 

we wszystkich sferach jego osobowości, są: 

 rozwój intelektualny, 

 rozwój duchowy, 

 rozwój moralny, 

 kształcenie zdolności spostrzegania i kojarzenia, 

 wychowanie fizyczne, 

 ukierunkowanie uczuć, emocji, 

 kształcenie woli. 

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM 
 

Gimnazjalista: 

 w zakresie rozwoju intelektualnego poszukuje prawdy, przezwycięża lenistwo myślowe, 

poznaje swoje mocne i słabe strony, rozszerza swoje zainteresowania, nabywa 

umiejętności przyswajania wiedzy, poszukiwania informacji, wypowiadania się, szanuje 

siebie i innych, zna swoje prawa i powinności oraz wynikające z nich obowiązki; 

 w zakresie rozwoju duchowego poznaje zasady wiary, dorobek kultury, kształtuje 

postawę twórczą, myśli refleksyjnie, rozwija swój kontakt z drugim człowiekiem; 

 w zakresie rozwoju moralnego posiada umiejętność myślenia wartościującego, oceny 
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własnych i cudzych zachowań, gotowość do poświęceń, odwagi cywilnej, a także wyróżnia 

się autentyzmem działań, otwartością, ufnością, poszukuje i dąży do osiągania celów 

życiowych i wartości wyższych, ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie; 

 w zakresie kształcenia zdolności spostrzegania i kojarzenia, posiada umiejętność 

obserwacji, koncentracji oraz wykorzystania wiedzy zintegrowanej; 

 w zakresie wychowania fizycznego rozwija sprawność fizyczną, poznaje i stosuje 

profilaktykę zdrowotną, w tym rekreacyjnego uprawiania różnych dyscyplin sportu oraz 

turystyki; 

 w zakresie pracy dotyczącej ukierunkowania uczuć, emocji oraz kształcenia woli kształtuje  

w sobie wrażliwość uczuciową, empatię, asertywność, panuje nad emocjami, nabywa 

umiejętność komunikacji interpersonalnej, kształci u siebie pracowitość, rzetelność, 

wytrwałość, odpowiedzialność, przedsiębiorczość; 

 w zakresie kształcenia zdolności samooceny predyspozycji zawodowych nabył 

umiejętność odpowiedniego wyboru szkoły, zgodnej z zainteresowaniami i predyspozycjami, 

zdobywa wiedzę o rynku pracy. 

 

V. WYCHOWAWCY, NAUCZYCIELE 
 

1. W realizacji celów służących wychowaniu, ważną rolę odgrywa nauczyciel, a szczególnie 

wychowawca, sprawujący opiekę nad uczniami podczas całego etapu edukacyjnego. 

2. Realizując swoje zadania nauczyciel, wychowawca powinien: 

 szczegółowo rozpoznać warunki życia i nauki każdego wychowanka, 

 utrzymywać systematyczny i ciągły kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji działań 

wychowawczych, 

 współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, 

 dążyć do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy i szkoły wszystkich 

uczniów, również tych nieakceptowanych lub nieaktywnych, 

 upowszechniać wiedzę o prawach, powinnościach oraz obowiązkach ucznia, 

 współpracować z pedagogiem szkolnym i z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, 

 kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na poszanowaniu godności osoby 

ludzkiej, 

 inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc 
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w tym zakresie, 

 prowadzić działania dla upowszechnienia kultury pedagogicznej wśród rodziców, 

 inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły i prowadzić do możliwie 

najpełniejszej integracji szkoły ze społecznością lokalną, 

 organizować zajęcia pozalekcyjne umożliwiające wyrównywanie braków w nauce oraz 

rozwijające zainteresowania i pasje, 

 opracować, w oparciu o Program Wychowawczy Gimnazjum i Szkolny Program 

Profilaktyki, klasowy program wychowawczy, w tym harmonogram i tematykę godzin do dyspozycji 

wychowawcy. 

3. Wszyscy nauczyciele realizujący zadania w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej  

i wychowawczej wspomagają nauczycieli - wychowawców w ich szczególnej roli, jaką jest troska o 

rozwój osobowy ucznia: przygotowanie do życia w społeczeństwie, rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków, tworzenie zwyczajów i obyczajów 

szkolnych, klasowych. 

4. Nauczyciel rozbudza pasje uczniów, motywuje do nauki, odkrywa i rozwija ich talenty. 

Bez zaangażowanych i twórczych nauczycieli – pasjonatów, którzy wykorzystują 

różnorodne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub 

tematem prowadzonych zajęć nie ma atrakcyjnej i pobudzającej uczniów do rozwoju 

szkoły. 

5. Nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy Programu Wychowawczego 

Gimnazjum i Szkolnego Programu Profilaktyki. 

6. Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów ściśle współpracują ze Samorządem Uczniowskim 

mającym prawo do działania na terenie szkoły. 

7. Nauczyciele ściśle współpracują z uczącymi w poszczególnych oddziałach klasowych, diagnozują 

sytuację dydaktyczno- wychowawczą gimnazjalistów, podejmują działania wspierające uczniów. 

8. W zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym nauczyciele i wychowawcy rozpoznają potrzeby 

społeczności lokalnej i uwzględniają zadania służące jej aktywizacji, inicjują działania  

o charakterze środowiskowym, starają się znajdować i pozyskiwać sympatyków  

i sprzymierzeńców dla swoich działań wychowawczych. 

9. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło. 
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VI. RODZICE 
 

1. Każdy z rodziców powinien uczestniczyć w życiu szkoły i klasy w wybranej  

i zdeklarowanej dziedzinie (wychowawczej, kulturalnej, gospodarczej, organizacji wycieczek, itp.), 

świadomie podejmując współpracę. Przy tym daje dziecku pozytywny przykład angażowania się w 

sprawy społeczne. 

2. Rodzice powinni uczestniczyć w spotkaniach z dyrektorem, wychowawcą i kadrą pedagogiczną 

dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowania. 

3. Rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcą w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych, w tym usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka. 

4. Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 

5. Rodzice powinni zapewnić swojemu dziecku w domu rodzinnym odpowiednie warunki do 

nauki. 

6. Rodzice są odpowiedzialni za uczestniczenie swojego dziecka w zajęciach dydaktyczno - 

wychowawczych. 

7. Rodzice mają prawo wyrażania opinii dotyczących programu pracy wychowawczej  

i profilaktycznej. 

 

VII. CEREMONIAŁ 
 

Ceremoniał szkolny Gimnazjum Publicznego im. Orląt Lwowskich w Gromniku jest 

opisem uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego. Należą do nich ślubowania, obchody 

świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe. Stanowi integralną cześć z tradycjami 

szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych. Ceremoniał jest ważnym 

elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on bowiem do tradycji szkoły, 

a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli 

narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do 

tradycji narodu polskiego i jego symboli.  

1) Poczet sztandarowy oraz skład rezerwowy zostanie wytypowany z uczniów  

w następującym składzie: chorąży-uczeń/chłopiec i asysta- uczennice/dziewczęta.  

2) Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.  

Skład zasadniczy – strój wzorowany na „Piłsudczyków”  

Skład „rezerwowy”: 
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Uczeń - ciemne spodnie, biała koszula  

Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice  

3) Insygnia pocztu sztandarowego:  

a. biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,  

b. białe rękawiczki.  

4) Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:  

a. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

b. ślubowanie klas pierwszych  

c. święto szkoły- Dzień Patrona 11 listopada - Święto Niepodległości  

d. uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja  

e. pożegnanie absolwentów  

f. uroczyste zakończenie roku szkolnego  

5) Chwyty sztandaru:  

- postawa zasadnicza -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na 

wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. 

Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.  

- postawa "spocznij" sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 

"zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".  

- postawa "na ramię" -chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce 

na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka 

wyciągnięta wzdłuż drzewca.  

- postawa prezentuj z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką  

i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości 

barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza 

prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta  

w postawie "zasadniczej". 

- salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy prezentuj -"Chorąży robi 

zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na 
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odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie 

"salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."  

- salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy 

salutowaniu w miejscu.  

Komendy: na prawo patrz pochyla sztandar- "baczność"- bierze sztandar na ramię.  

6) Udział sztandaru w uroczystościach:  

a. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 

pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony 

czarnym kirem.  

Sposób udekorowania flagi kirem:  

- wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie 

szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na 

sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu 

od lewej górnej strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się 

możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub 

plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu. 

b. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet 

przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po 

lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, 

podnosząc sztandar do pionu.  

 

W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie 

klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc 

cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 

45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:  

 podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. 

oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu 

Najświętszego Sakramentu;  

 podczas opuszczania trumny do grobu;  

 podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;  
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 podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na 

każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną 

przemawiającą osobę.  

Akt ślubowania klas I: 

(ślubujący podnoszą prawą rękę w kierunku sztandaru, po dwoje z każdej pierwszej klasy, 

ale po troje z obu stron sztandaru – 3 chłopców, 3 dziewczyny) 

"My, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Publicznego imienia Orląt Lwowskich  

w Gromniku - naszej Ojczyźnie, Patronom Szkoły i Tobie Szkoło - ślubujemy: 

 posiadaną wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystać w swej dalszej edukacji; 

 czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym szkoły oraz środowiska 

lokalnego; 

 rzetelnie rozwijać: możliwości naszego intelektu, ducha oraz sprawności fizyczne; 

 dbać o dobre imię szkoły i wysoko nieść zaszczytne miano wychowanka Gimnazjum 

Publicznego imienia Orląt Lwowskich  w Gromniku 

Ślubujemy".  

Akt ślubowania absolwentów gimnazjum: 

Ślubowanie Gimnazjum 

My absolwenci Gimnazjum Publicznego im. Orląt Lwowskich w Gromniku: 

Ślubujemy 

- dbać o honor i tradycje szkoły i godnie reprezentować jej imię: 

Ślubujemy 

- zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu: 

Ślubujemy 

- wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy 

innym: 

Ślubujemy  

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie, a wiedza, której podstawy zdobyliśmy w tej szkole, 

będzie służyła dobru naszego kraju: 

Ślubujemy. 
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VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA  
ZAWODOWEGO 

 

Założenia Wewnątrzszkolnego System Doradztwa Zawodowego:  

 Wybór zawodu jest bardzo ważną decyzją w życiu każdego ucznia, dlatego powinien 

on być świadomy i poparty rzetelną wiedzą na jego temat.  

 Na jego wybór wpływają zainteresowania, wyznawane wartości oraz środowisko,  

w którym uczeń na co dzień funkcjonuje.  

 WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami  

i nauczycielami /Radą Pedagogiczną/.  

 Ma charakter planowych działań. Nie mogą one mieć charakteru doraźnego, lecz 

powinny być systematyczne i zaplanowane.  

Cele główne:  

 określenie własnych predyspozycji i zainteresowań,  

 wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji 

życiowych,  

 przygotowanie młodzieży gimnazjum do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu  

i przyszłej aktywności zawodowej,  

 tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy edukacyjno-informacyjnej z zakresu 

orientacji i poradnictwa zawodowego,  

 gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów  

i zatrudnienia,  

 przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych,  

 współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego,  

 współpraca z przedstawicielami szkół średnich.  

Program WSDZ obejmuje następujące obszary działania - pracę z:  

 nauczycielami,  

 uczniami (klasą),  

 rodzicami.  

WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje:  

 badania /diagnoza/ zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole,  
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 zajęcia służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery 

zawodowej,  

 zajęcia służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój 

zawodowy i karierę zawodową,  

 zajęcia doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej  

i współdziałania,  

 zajęcia uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych /CV, list 

motywacyjny/,  

 zajęcia służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy 

wstępnej /kwalifikacyjnej/ z pracodawcami,  

 gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach,o rynku 

pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych 

uczelni/ w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych,  

 tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie 

szkoły,  

 indywidualna praca z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i 

zawodu,  

 przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, 

poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika,  

 udzielanie informacji dotyczącej wpływu rynku pracy na planowanie kariery, 

obejmujące: zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach w ostatnich 

latach, cechy dobrego pracownika oczekiwane przez pracodawców;  

 kształtowanie umiejętności świadomego wyboru.  

Formy adresowane do uczniów:  

 lekcje wychowawcze,  

 rozmowy doradcze,  

 praca z Internetem,  

 praca z informatorami: o zawodach, o szkołach ponadgimnazjalnych, udostępnianie 

literatury z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa,  

 zawodowego.  

WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje:  

 prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,  

 

 zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania 

decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,  
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 indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, 

emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,  

 gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej,  

 przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.  

Formy adresowane do rodziców:  

 udostępnianie bazy danych i literatury z zakresu poradnictwa zawodowego,  

 indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym/pedagogiem.  

WSDZ w ramach pracy z nauczycielami /Radą Pedagogiczną/ obejmuje:  

 utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zgodnie ze Statutem Szkoły,  

 określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach 

programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki,  

 określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia 

poradnictwa zawodowego w placówce,  

 realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli 

pracownika, zawartych w programie wychowawczym szkoły.  

Osoby uczestniczące w realizacji WSDZ:  

 Dyrektor szkoły,  

 Doradca zawodowy,  

 Wychowawcy klas,  

 Pedagog szkolny,  

 Bibliotekarka,  

 Nauczyciele,  

 Poradnia psychologiczno – pedagogiczna.  
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Harmonogram pracy gimnazjum 

Praca z uczniami 

Moduł I  

Samopoznanie – realizowany w klasie I  

 Moje hobby, moje zainteresowania. (lekcja wychowawcza)  

 Moje mocne i słabe strony. (lekcja wychowawcza)  

 Moje wartości i cele życiowe. (lekcja wychowawcza)  

 Stosunek i motywacja do pracy, obowiązków. (na wszystkich przedmiotach)  

 Jak zorganizować własny warsztat pracy? (na wszystkich przedmiotach)  

 Jak pracować w zespole? (lekcja wychowania fizycznego)  

 Predyspozycje zdrowotne i ich wpływ na wybór zawodu. (biologia)  

 

Moduł II  

Poznajemy różne zawody – realizowany w klasie II  

 Praca w życiu człowieka, a wybór zawodu. (lekcja wychowawcza)  

 Co to znaczy dobrze czy źle wybrany zawód. (lekcja wychowawcza)  

 Rola temperamentu i osobowości przy wyborze zawodu. (lekcja wychowawcza)  

 Znaczenie uzdolnień i zainteresowań w wyborze zawodu. (lekcja wychowawcza)  

 Klasyfikacja zawodów i specjalności. (wos)  

 Poznajemy zawody przyszłości. (wos)  

 

Moduł III  

Kim będę w przyszłości? – realizowany w klasie III  

 Oferta edukacyjna dla gimnazjalisty - poznanie sieci szkół ponadgimnazjalnych, sieci 

szkół sportowych i artystycznych. (informatyka)  

 Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej. (lekcja wychowawcza z doradcą zawodowym)  

 Sporządzanie dokumentów - CV, list motywacyjny. (lekcje języka polskiego)  

 Rozmowa kwalifikacyjna. Autoprezentacja. (lekcje języka polskiego)  

 Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stres, bezrobocie, problemy zdrowotne). (lekcja 

wychowawcza)  

 Planowanie ścieżki kariery zawodowej. Preferencje zawodowe. (lekcja wychowawcza  

z doradcą zawodowym)  

 Praca i stabilność finansowa. (lekcja wychowawcza) 
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IX. GŁÓWNE CELE I SPOSOBY REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZEJ  

Cele 

szczegółowe 

Zadania i jego treści; formy 

realizacji 

Umiejętności nabywane przez 

ucznia 

Odpowiedzialni Terminy Sposoby 

ewaluacji 

Wychowanie do patriotyzmu, kształtowanie postaw obywatelskich oraz poszanowania dziedzictwa regionalnego 

1.Rozbudzanie 

szacunku  

dla symboli 

narodowych, 

religijnych i 

miejsc pamięci. 

Przybliżenie symboli narodowych i 

religijnych, ich roli i znaczenia oraz zwrócenie 

szczególnej uwagi na odpowiednie 

zachowanie się w ich obecności: 

- w szkole kultywowana jest historia Orląt 

Lwowskich, patrona Gimnazjum 

- lekcje wychowawcze, lekcje języka 

polskiego, lekcje historii, lekcje WOS; 
- nauka hymnu „Orlątko” 

- przeprowadzenie lekcji wychowawczych 

„Orlęta Lwowskie” 

Uczeń zna pojęcie symbolu narodowego, 

religijnego. 

Uczeń potrafi odpowiednio się zachować 

w obecności symboli narodowych 

i religijnych oraz w miejscach szczególnie 

związanych z historią Ojczyzny. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele,  

rodzice 

Cały rok -obserwacja 

-rozmowy 

-wpisy do 

dziennika 

-apele 

-artykuły w 

lokalnej gazecie  

-Kronika Szkolna 

-kroniki klasowe 

-karty wycieczek 

 Kultywowanie świąt narodowych i religijnych: 

 1 IX - rocznica wybuchu II wojny światowej; 

 14 X – Dzień KEN; 

 1 XI – Wszystkich Świętych; 

 11 XI – Święto Odzyskania Niepodległości; 

 11 XI Święto Patrona 

Uczeń aktywnie uczestniczy  

w przygotowaniach  

do uroczystości  związanych  

z historią Narodu oraz  świętami 

religijnymi. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele,  

rodzice 

 

Cały rok 

w/g 

harmonogramu 

uroczystości 

  XII – szkolna Wigilia; 

 znaki Wielkiego Postu – szkolne rekolekcje; 

 IV – Wielkanoc; 

 3 maj – rocznica uchwalenia Konstytucji. 

Uczeń rozumie znaczenie świętowania i 

kultywowania tradycji. 

 

   

 Uczestniczenie w uroczystościach 

patriotycznych: 

 „Ścieżkami historii”- Jamna, Dąbry; 

 Złaz Niepodległościowy „Łowczówek”; 

 „Szlakiem Pamięci - opieka nad grobami z I i 

II wojny światowej; 

 Święto Flagi Narodowej; 

Zapoznanie z historią męczeństwa i kaźni 

narodów w obozie hitlerowskim Auschwitz-

Birkenau w Oświęcimiu – wycieczki. 

Wykonanie gazetek tematycznych w klasach; 

Uczeń pamięta o historycznych rocznicach 

poprzez symboliczne zapalenie zniczy na 

miejscach kaźni Polaków, modlitwę, 

pieśni patriotyczne. 

Uczeń potrafi wskazać miejsca 

szczególnie ważne dla historii regionu 

Ojczyzny, zadbać o ich estetykę. 
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2. Rozwijanie 

 i umacnianie 

tradycji 

narodowych oraz 

tożsamości 

narodowej. 

Podtrzymywanie tradycji kulturowo-

rodzinnych, lokalnych i narodowych: 

-Jesienny koncert Piosenki i Pieśni 

Patriotycznych; 

-Andrzejki; 

-Kalendarz adwentowy; 

-Mikołajki; 

-Wigilie klasowe i szkolne; 

-kartka bożonarodzeniowa; 

-kartka wielkanocna; 

-1 Dzień Wiosny; 

-„Świętowanie w szkolnej rodzinie” – 

spotkania klasowe. 

Narodowe Czytanie  

Uczeń zna folklor, gwarę, etymologię 

nazw i nazwisk swojego miejsca 

zamieszkania, regionu oraz zwyczaje 

lokalne związane z obchodzeniem 

poszczególnych świąt, potrafi wskazać 

miejsca spoczynku żołnierzy z I i II wojny 

światowej. 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, 

bibliotekarz 

 

Cały rok 

w/g 

harmonogramu 

uroczystości 

i terminarza 

konkursów 

-obserwacja 

-rozmowy 

-prezentacje 

-konkursy 

-kwestionariusze 

-wpis do 

dziennika 

-apele 

-Kronika Szkolna 

-kroniki klasowe 

 

3.Kształtowanie 

postaw i 

podstawowych 

wartości 

obywatelskich. 

Śledzenie aktualnych wydarzeń publicznych  

w gminie, regionie, kraju poprzez: 

prasę krajową i lokalną oraz inne media; 

- spotkania z władzami powiatu, gminy, 

miejscowości; 

 

Przygotowanie do prawidłowego 

współdziałania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia zbiorowego. 

Uczeń zna najważniejsze wydarzenia z 

życia kraju i regionu. 

 

 

 

Uczeń umie hierarchizować wartości, 

dokonywać właściwych wyborów 

moralnych.  

Uczeń potrafi udzielić pierwszej pomocy 

w nagłych przypadkach; zachować się w 

stanach zagrożenia życia i zdrowia; 

określić znaczenie obrony cywilnej. 

 

Dyrekcja, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok -wpis do 

dziennika 

-konkursy 

-obserwacja 

-Kronika Szkolna 

-kroniki klasowe 

-artykuły w 

„Nowinkach” 

-broszury 

 

4.Wprowadzanie 

uczniów 

 w życie społeczne 

Poznawanie ludzi związanych z historią 

regionu, kraju poprzez spotkania z: 

-kombatantami; 

-twórcami ludowymi; 

-emerytowanymi nauczycielami, 

-działaczami społecznymi, 

-ciekawymi ludźmi; 

 przeprowadzenie wywiadów dla gazetki 

szkolnej i lokalnej; 

 spotkania podczas uroczystości szkolnych; 

 akcja masowego czytania w szkole ”Ja nie 

czytam, jak czytam” 

Uczeń odnosi się  

z szacunkiem do ludzi starszych, 

zasłużonych. 

 

Uczeń potrafi słuchać, zadawać pytania, 

wypowiadać się, dyskutować, 

argumentować, bronić swojego zdania, 

dzielić się swoimi opiniami 

Uczeń jest aktywnym uczestnikiem klubu 

dyskusyjnego. 

SU 

Dyrekcja,  

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

poloniści, 

bibliotekarz, 

wychowawcy 

Cały rok 

w/g 

harmonogramu 

uroczystości 

-obserwacja 

-rozmowy 

-ankiety 

- artykuły w 

„Nowinkach” 
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5. Integrowanie 

szkoły  

ze społecznością 

lokalną. 

Zapoznanie z ważnymi instytucjami  w naszej 

gminie i ich rolą. 

 

Uczeń umie określić rolę, funkcję oraz 

znaczenie instytucji społecznych. 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy 

  

-obserwacja 

-Kronika Szkolna 

Uczniowie są 

aktywni. 

Poprawa wizerunku szkoły w środowisku. 

 

Uczeń potrafi zareklamować swoją szkołę 

w szczególności wśród młodszych 

kolegów (broszury, foldery). 

 

Nauczyciele plastyki, 

techniki 

 -kroniki klasowe 

-artykuły 

-broszury 

 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej – rozpoznawanie środowiska 

ucznia, udzielanie doraźnej pomocy 

finansowej.  

 

Współpraca z Urzędem Gminy, Gminnym 

Ośrodkiem Kultury, Bankiem- BSR 

Nadleśnictwem, Ośrodkiem Zdrowia. 
 

Udział przedstawicieli w. w instytucji oraz 

społeczności lokalnej w życiu szkoły 

(uroczystości szkolne, imprezy 

środowiskowe): 

 pośredniczenie w przepływie informacji 

gmina – rodzic (ulotki, foldery); 
 

 Przegląd Kabaretów Klasowych – 

„MARZANNA 2017” pierwszy dzień 

wiosny; 
 
 

 

„Prezentacja dorobku artystycznego szkoły” – 

akcja propagowania osiągnięć szkolnych w 

środowisku lokalnym 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna przedstawicieli instytucji  

lokalnych. 

 

 

 

Uczeń prezentuje swoje osiągnięcia 

społeczeństwu gminy(przedstawienia, 

artykuły i wiersze w „Nowinkach”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, SU,  

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 klas III 

 

 

 

 

 

SU 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec 

 

 

 

marzec 

 

 

 

 

 

 

czerwiec 

 

 

 

 

 

-apel 

-strona 

internetowa 

szkoły 

-wpisy w 

dziennikach 
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6. Kształtowanie 

proekologicznych 

zachowań w 

postępowaniu z 

odpadami w życiu 

codziennym 

 Zbiórka surowców wtórnych 

 Prowadzenie zajęć dotyczących właściwego 

gospodarowania odpadami 

 Wykorzystanie materiału przedmiotowego – 

pogadanki podczas różnych lekcji 

 Drugie życie niepotrzebnych rzeczy – akcja 

Pchli Targ 

  Akcja Sprzątanie Świata 

  

Uczeń jest świadomy korzyści z 

prowadzonych akcji ekologicznych. Swoją 

przedsiębiorczością staje się sponsorem 

np. pomocy dydaktycznych. 

Uczeń jest świadomy zagrożeń jakie niesie 

wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów 

mgr inż. A. Cudek 

mgr H. Kras 

mgr L. Biesek 

mgr M. Starzyk 

mgr A. Karplewicz  

SU, wychowawcy, 

samorządy klasowe 

Świetlica 

Cały rok Plany 

wychowawcze 

7. Rozwijanie 

samodzielności, 

samorządności  

i przedsiębior -  

czości 

Zapoznanie z instytucjami samorządu 

lokalnego - ich rolą, znaczeniem, zasadami 

funkcjonowania: 

 przeprowadzenie wyborów do Szkolnej Rady 

Uczniowskiej; 

 przeprowadzenie kampanii wyborczej 

 debata kandydatów. 

Uczeń potrafi nazwać procedury 

demokratycznych wyborów . 

Uczeń zna regulamin funkcjonowania 

Szkolnej Rady Uczniowskiej. 

Uczeń potrafi rozróżnić prawdę od 

manipulacji przedwyborczej. 

Uczeń umie zaprezentować siebie oraz 

dokonać wyboru odpowiedniego 

reprezentanta społeczności uczniowskiej 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, 

SU 

Cały rok 

wrzesień 
-ankiety 

-wpis do 

dziennika 

-konkursy 

-obserwacja 

-Kronika Szkolna 

-kroniki klasowe 

-artykuły w 

„Nowinkach” 

-broszury 
 Wdrożenie w realia współczesnego świata i 

praw nim rządzących poprzez zapoznanie z: 

 Konwencją Praw Dziecka; 

 Powszechną Deklaracją Praw Człowieka; 

 Europejską Kartą Praw Rodziny; 

 prawami i obowiązkami ucznia w szkole; 

 

Uczeń zna swoje prawa i wynikające z 

nich obowiązki; na terenie szkoły nie 

występują przejawy uprzedzeń i 

niesprawiedliwości. 

Uczeń zna zasady rynku, potrafi 

odpowiedzialnie pracować w sklepiku 

Wychowawcy, 

nauczyciele, SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 działalnością organizacji szkolnych: 

- SU; 

- SKO; 

- sklepik Gimnazjalista; 

 Prawami Konsumenta. 

 

 

 

 

szkolnym „Gimnazjalista”. 

Uczeń zna korzyści wynikające z 

oszczędzania w  SKO i potrafi planować 

swoje wydatki. 

Uczeń potrafi zdefiniować i 

przeciwdziałać mechanizmom 

korupcyjnym. 

Uczeń potrafi określić mechanizmy 

gospodarki wolnorynkowej. 

 

 

opiekunowie 

szkolnego sklepiku, 

SU, SKO  
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Kształtowanie etyki pracy, wybór dalszej drogi – ocena potrzeb rynku 

1. Dostrzeganie 

ważności wyboru 

zawodu i wartości 

pracy w życiu 

każdego  

człowieka. 

Poprawa wyników nauczania,  

a szczególnie wyników końcowego egzaminu 

gimnazjalnego, poprzez: 

 motywowanie uczniów słabszych do 

systematycznej pracy ; 

 zorganizowanie pomocy nauczycielskiej w 

formie społecznych kółek przedmiotowych 

dla uczniów z niepowodzeniami w nauce w 

klasach najstarszych; 

 organizacja sieci pomocy koleżeńskiej w 

odrabianiu lekcji uczniom najsłabszym. 

 

Uczeń potrafi efektywnie uczyć się, zna 

przyczyny trudności w nauce i eliminuje 

je. 

Uczeń potrafi dostrzec problem i pomóc  

w nauce słabszym uczniom. 

Uczeń jest zmotywowany  

do systematycznej nauki. 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

 

Cały rok -wpis do 

dziennika 

-konkursy 

-obserwacja 

-wpis do 

dziennika  

-Kronika Szkolna 

 

 Odpowiedź na pytanie, kim chciałbym zostać, 

co lubię, co potrafię, co jest dla mnie ważne: 

 realizacja przyjętego programu z zakresu 

orientacji zawodowej; 

 pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

 spotkania z przedstawicielami szkół, PPP. 

Cykl lekcji z doradcą zawodowym  

SZOK-u przygotowywanie informacji o 

kształceniu zawodowym, spotkania z 

przedstawicielami szkół zawodowych. 

Uczeń potrafi dostrzec przydatność swojej 

edukacji, być odpowiedzialnym  

za rozwój i swoją przyszłość. 

Uczeń ma poczucie odpowiedzialności za 

wybór szkoły 

 

 

 

Uczeń podejmuje świadomy wybór 

odpowiedniego zawodu 

Dyrekcja 

Wychowawcy klas 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy, 

doradca zawodowy/ 

pedagog szkolny 

 -kroniki klasowe 

-gazetka szkolna 

-artykuły w 

„Nowinkach” 

2.Ukierunkowanie 

uczniów na rozwój 

zainteresowań i 

zgodnego z nimi 

wyboru zawodu. 

Organizowanie i udział uczniów  

w kółkach zainteresowań, zajęciach 

wyrównawczych, konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych: 

 kółka przedmiotowe 

 zajęcia wyrównawcze 

 UKS 

 konkursy przedmiotowe 

 zajęcia taneczno - gimnastyczne  

 wyjazdy na basen, lodowisko, narty 

 koło techniczne 

 nauka programowania – udział w akcji 

„Mistrzowie Kodowania” 

 

Uczeń dostrzega swoje możliwości  

i rozwija własne zainteresowania 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

Cały rok -wpis do 

dziennika zajęć 

pozalekcyjnych 

- strona 

internetowa 

szkoły 
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3. Uwzględnianie 

szczególnych 

aspektów edukacji 

matematyczno – 

przyrodniczej w 

kształceniu 

ogólnym. 

Organizowanie i udział uczniów w konkursach  

z zakresu przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych. Popularyzacja gier i 

łamigłówek matematycznych.  

Wprowadzanie do pracy z uczniami 

edukacyjnych programów komputerowych. 

Cykliczne wydawanie internetowej gazetki 

Cykl wycieczek w celu preorientacji 

zawodowej. 

Uczeń świadomie podejmuje naukę 

matematyki rozumiejąc jej wykorzystanie 

w życiu codziennym.  

Uczeń dąży do poprawy swoich wyników 

z zakresu przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych. 

Umie stosować technologię informacyjną. 

Dostrzega związek między edukacją 

matematyczną a wyborem dalszego 

kształcenia i miejsca na rynku pracy. 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

matematyczno – 

przyrodniczych 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Cały rok -konkursy i ich 

wyniki,  

-strona 

internetowa 

szkoły 

 

 

- wpisy do 

dziennika, 

- karty wycieczek 

4. Rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych oraz 

upowszechnianie 

czytelnictwa wśród 

młodzieży. 

Poprawa czytelnictwa poprzez: 

 organizowanie międzyklasowych konkursów 

czytelniczych, 

 promowanie czytelnictwa poprzez gazetki 

tematyczne, 

 cykliczne prezentowanie stanu czytelnictwa 

uczniom i rodzicom, 

 dzień głośnego czytania dla uczniów 

nauczania wczesnoszkolnego, 

 zbiórka  książek dla przedszkoli szpitalnych 

„Książka przyjazna dziecku”. 

 

Uczniowie systematycznie korzystają z 

zasobów biblioteki szkolnej. 

Rozumieją potrzebę własnego rozwoju 

poprzez czytanie. 

Potrafią ucharakteryzować się na 

bohaterów przeczytanych książek. 

Dzielą się przeczytana książką z chorymi 

rówieśnikami. 

Bibliotekarz, 

wychowawcy, 

poloniści, SU 

Cały rok - gazetki, 

- wystawki, 

- wyniki 

konkursu, 

- prezentacja na 

stronie 

Internetowej 

Poszanowanie własnej i cudzej godności – integracja i akceptacja, tolerancja we wspólnocie europejskiej.  

1. Nabywanie 

umiejętności 

poprawnego 

komunikowania się 

oraz aktywnego 

słuchania innych. 

Wskazywanie wzorców osobowościowych - 

autorytety moralne: 

-lekcje języka polskiego; 

-lekcje historii; 

-lekcje wychowawcze. 

 

Uczeń potrafi prawidłowo  rozpoznać 

pozytywne cechy człowieka. 

Potrafi określić swój autorytet moralny 

oraz jego rolę we współczesnym świecie. 

Uczeń potrafi określić/ nazwać swoją 

hierarchię wartości. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów. 

SU 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

-konkursy 

-Kronika Szkolna 

-kroniki klasowe 

-artykuły w 

„Nowinkach” 

-broszury 

2. Kształtowanie 

poczucia 

solidarności, 

odpowiedzialności 

za klasę, szkołę, 

społeczność. 

Komunikowanie się interpersonalne, werbalne 

i niewerbalne w różnych sytuacjach. 

 

Nabywanie podstawowych reguł i zasad 

obowiązujących  

w relacjach interpersonalnych. 

 

 

Uczeń zna pojęcia i zasady  obowiązujące 

w relacjach interpersonalnych. 

Potrafi określić bariery komunikacyjne, 

zdefiniować asertywność i empatię, 

formułować komunikaty, wyrażać swoje 

uczucia.  

Posiada zdolność rozwiązywania  

konfliktów, aktywnego słuchania, 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

-konkursy 

-obserwacja 

-wpis do 

dziennika  

-Kronika Szkolna 

-kroniki klasowe 

-artykuły w 

„Nowinkach” 
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 udział w konkursach i turniejach 

przedmiotowych; 

 uczestnictwo w zawodach sportowych; 

 zajęcia integracyjne w klasach. 

 

Tworzenie właściwego wizerunku siebie. 

Kultura bycia. 

 

Kształtowanie poczucia wspólnoty szkoły, 

wyłonienie najbardziej wszechstronnej klasy 

przestrzegania reguł. 

Umie właściwie dokonać wyboru 

sposobów funkcjonowania  

w relacjach międzyludzkich, aktywnie 

uczestniczy w życiu szkoły, klasy, dba o 

dobre imię szkoły. 

 

Uczniowie integrują się, czują się 

odpowiedzialni za klasę 

 

 

 

 

 

 

 

SU 

 

 

 

 

 

 

 

IX- V 

-broszury 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na  

„Super Klasę”  

3.Tworzenie więzi 

opartych na 

integracji wokół 

wspólnych 

wartości, 

stworzenia 

atmosfery 

życzliwości, 

sympatii i 

szacunku w szkole 

Integrowanie zespołów klasowych, 

społeczności całej szkoły. Dbanie o dobre 

imię szkoły: 

 ogniska integracyjne; 

 spotkania wychowawcze;  

 dyskoteka zapoznawcza 

 

Akcja „Każdy kiedyś był pierwszakiem....” – 

pomoc w aklimatyzacji uczniów klas 

pierwszych. 

 

Uczeń rozumie potrzebę integracji z 

zespołem klasowym, szkołą. 

Rozumienie wartości uczuć jakie daje 

przyjaźń(akceptacja, bezpieczeństwo). 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

SU 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

-obserwacja 

-wpis do 

dziennika  

 

4.Wyrabianie 

zdolności  

wyrażania 

szacunku do siebie 

i drugiego 

człowieka - kultura 

osobista. 

Kształtowanie osobowości zdolnych do 

krytycznego myślenia i podejmowania 

zdrowego trybu życia: 

 Udział w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 „Zachowaj trzeźwy umysł”; zajęcia 

warsztatowe; 

 „Życie fundamentalną wartością”. 

Eliminowanie zjawisk agresywnych - „Fala”-  

pierwsze dni w szkole”. 

 

Uczeń jest promotorem zdrowego trybu 

życia. 

Uczeń aktywnie uczestniczy  

w ćwiczeniach terapeutycznych dla 

gimnazjalistów uzależnionych od 

nikotyny, narkotyków i alkoholu.  

Uczeń potrafi okazywać życzliwość 

młodszym kolegom. 
 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

 

 

X -spotkanie 

-prelekcja 

-ankiety 

-konkursy 

-obserwacja 

-wpis do 

dziennika  

-Kronika Szkolna 

-kroniki klasowe 

 

 Wdrażanie do refleksji i logicznego myślenia; 

kształtowanie wrażliwości moralnej; 

zachęcanie do bliższego i głębszego poznania 

samego siebie; pogłębianie rozumienia 

rzeczywistości 

 

 

Uczeń odkrywa własną tożsamość; szuka 

odpowiedzi na podstawowe pytania; zna 

najważniejsze osiągnięcia filozofii. 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 -broszury 
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 Uczenie tolerancji dla odmienności 

kulturowej, wyznaniowej, narodowej. 

Kształtowanie postaw akceptacji i 

pozytywnych wzajemnych relacji: 

 spotkania z niepełnosprawnymi; 

„Kultura słowa” -  reklama dobrego 

wychowania 

 

Uczeń akceptuje prawa innych do 

odmiennych poglądów 

i jednocześnie kulturalnie odnosi się do 

nich i wymaga tolerancji i akceptacji od 

siebie i innych. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, SU, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wzbudzanie 

chęci pomagania 

sobie nawzajem. 

Nabywanie umiejętności przebywania z 

innymi ludźmi. Rozwijanie więzi 

koleżeństwa, przyjaźni, miłości: 

- zajęcia świetlicowe; 

- organizacja sieci pomocy koleżeńskiej w 

odrabianiu lekcji uczniom słabszym; 

- dyskoteki; 

- aktywne uczestnictwo w życiu szkoły;  

- działalność w sekcji przy SU; 

- włączenie w życie szkoły uczniów 

niepełnosprawnych ; 

- Pierwsza Pomoc; 

 

Uczeń posiada zdolność dostrzegania i 

określania  problemów kolegów, innych 

ludzi, chęć niesienia pomocy, zdolność 

empatii, poczucie odpowiedzialności za 

drugą osobę. 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów. 

SU 

wychowawcy klas 

Cały rok -obserwacja 

-wpis do 

dziennika  

-Kronika Szkolna 

-kroniki klasowe 

-gazetka szkolna 

-artykuły w 

„Nowinkach” 

 akcje charytatywne; 

 Każdy znaczek wspiera misje 

 zbiórka fantów na WOŚP; 

 XXV Finał WOŚP – wolontariat; 

 pomoc w nagłych sytuacjach; 

„podziel się maskotką - wolontariat 

Uczniowie kierują się wrażliwością  

i troską o drugiego człowieka.  

Uczniowie chcą nieść bezinteresowną 

pomoc, służąc tak potrzebującym jak  

i samym sobie 

wszyscy nauczyciele, 

dyrekcja 

 zdjęcia 

-broszury 

- strona 

internetowa 

szkoły 

- podziękowania 

dla osób i 

instytucji 

6. Dbałość o 

zdrowie psychiczne 

i fizyczne 

Poznanie zasad zdrowego trybu życia: 

 spędzania wolnego czasu, 

 higieny układu nerwowego. 

 

Dbanie o zajmowanie przez uczniów  

właściwej postawy i pozycji ciała w trakcie  

zajęć lekcyjnych i poza nimi. 

 

Poznanie zasad racjonalnego żywienia i 

płynących z nich korzyści. 

Uczeń rozumie, że aktywność fizyczna 

sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, 

wpływa na stan zdrowia i 

samopoczucie 

 

 

 

 

Uczeń jest świadomy bezcennej wartości 

życia ludzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ankieta , 

- plakat,  

-gazetka klasowa, 

-happening 

połączony z akcją 
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Pogadanki na lekcjach wychowawczych o 

konieczności kształtowania postaw 

asertywnych 

„Prawo i ....co dalej?” – - co wiem o prawach 

człowieka i wynikających z nich 

obowiązkach; pogadanki, dramy 

Co to jest agresja- przejawy agresji fizycznej i 

psychicznej 

 

 

 
 
 

Papierosom NIE program antynikotynowy  

 

 

 

Uczeń dostrzega zachowanie agresywne i 

potrafi opanować emocje. 

Uczeń dla swego dobra potrafi przyjąć 

postawę asertywną. 

Uczeń umie radzić sobie w otaczającym 

świecie, zachowując przyjęty system 

wartości. 

Uczeń wie czym jest agresja psychiczna i 

wie jakie są jej skutki. 

 

Uczeń świadomy zagrożeń wynikających z  

uzależnienia od nikotyny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr A Karplewicz 

mgr M.Kapałka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 

V 

 

 

 

 

rozdawania 

ulotek 

 

 

7. Monitorowanie 

frekwencji 

uczniów, 

eliminowanie 

nieusprawiedli- 

wionych 

nieobecności 

Przeprowadzanie rozmów, których celem 

będzie poznanie przyczyn wagarów, ucieczek 

z lekcji, nieuzasadnionego opuszczania lekcji 

i pozostawania w domu, a także stanu 

świadomości ucznia dotyczącej konsekwencji 

dokonywania wyborów i podejmowania 

decyzji 

Systematyczny monitoring frekwencji 

uczniów; interwencje w razie uchylania się od 

obowiązku uczęszczania do szkoły. 

Przestrzeganie terminów usprawiedliwiania 

nieobecności uczniów. 

 

Systematycznie uczestniczy w zajęciach 

lekcyjnych.  

Wpajanie zasad odpowiedzialnego 

traktowania obowiązków szkolnych 

Ponoszenie odpowiednich konsekwencji 

zgodnie z zasadami WSO 

Dyrekcja,  

Wszyscy nauczyciele, 

rodzice, pedagog  

Cały rok -rozmowy 

indywidualne  

-ankieta  

-stała współpraca 

z rodzicami, 

-współpraca z 

władzami 

lokalnymi  

-konkurs  

8.  8.Dbanie o 

bezpieczeństwo 

swoje i innych 

ukierunkowane 

na dzieci 

niepełnosprawne 

. 

Przeprowadzanie rozmów na temat 

bezpieczeństwa podczas poruszania się po 

drogach publicznych i zwrócenie szczególnej 

uwagi na konieczność noszenia odblasków. 

Uczeń dostrzega znaczenie noszenia 

odblasków i dbania o bezpieczeństwo 

swoje i innych. 

Wszyscy nauczyciele 

Świetlica 

Cały rok -rozmowy, 

- lekcje 

wychowawcze 
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X. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 
Program Wychowawczy zakłada realizację celów i zadań nie tylko w czasie tradycyjnych 

godzin wychowawczych, ale uwzględnia działania wychowawcze wszystkich nauczycieli w 

czasie lekcji przedmiotowych, uroczystości szkolnych, zajęć pozalekcyjnych. 

Poszczególne elementy programu zawarte są w planie pracy szkoły, w planach nauczania 

każdego przedmiotu, w planach pracy wychowawcy klasowego, w planach zajęć 

pozalekcyjnych i Samorządu Uczniowskiego. 

Na każdym etapie realizacji programu wychowawczego będziemy szukać odpowiedzi na 

pytanie, czy i jak podjęte działania wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy, 

czy osiągamy założone cele programu. 

Będziemy to czynić poprzez: 

 analizę wyników ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców, 

 udział uczniów w różnego rodzaju uroczystościach, 

 analizę trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych i 

postępów w tym zakresie, 

 działalność samorządów na terenie klasy, szkoły, 

 podsumowanie udziału uczniów w konkursach itp., 

 rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

 analizy frekwencji i uwag w zeszycie wychowawczym. 

 

 

 

 

 
Przyjęto do realizacji w dniu: 


