
PROGRAM WYCHOWAWCZY  

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 

 IM. JANA PAWŁA II  

w DOBRODZIENIU 
 

 

 Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne  

i wewnętrzne dokumenty szkoły.  

 Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(DzU 

1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);  

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r.  

 Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;  

 Konwencję o Prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 

roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(DzU 2009 nr 

4, poz. 17);  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 30 

kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych(DzU 2007 nr 83, poz. 562 ze zm.);  

 Statut szkoły  

 

PREAMBUŁA 

 

 

Program wychowawczy powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, które zostały 

opracowane przez zespół ds. programu wychowawczego, po uprzednim zdiagnozowaniu 

potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy 

treści i działania o charakterze wychowawczym podejmowane w szkole i jest realizowany 

przez wszystkich nauczycieli. 



Wartości wybrane przez społeczność szkolną 

 
Zadaniem programu wychowawczego szkoły jest kształcenie 

odpowiedzialnej osobowości ucznia w oparciu o: 
 

 Empatię wobec drugiego człowieka;   
 Dojrzałe i sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie;  

 
 Wykorzystanie wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu 

problemów; Dbanie o zdrowie swoich i innych;  

 

Zadania wychowawcze 
 

 

1. Kształtowanie potencjału intelektualnego(dążenie do prawdy, znajomość 

własnych wartości, poszukiwanie i rozwój zainteresowań, ciekawość 

poznawcza, kreatywność).  
 

2. Rozwijanie uczuć i emocji(kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, świadome 

dokonywanie wyborów, rozwój kultury osobistej i kultury słowa, tolerancji  

i poszanowania dla różnych religii, kultur i tradycji).  
 

3. Komunikacja społeczna (formy komunikacji, poszanowanie dla drugiego 

człowieka, akceptacja praw drugiego człowieka, asertywność, utrwalanie 

bezpiecznych zachowań, dyscypliny, umiejętność pracy w grupie, inicjowanie 

własnej aktywności, kształtowanie przedsiębiorczości, poszanowanie dorobku 

własnego narodu i lokalnej społeczności, aktywne uczestnictwo w życiu 

kulturalnym szkoły i klasy, środowiska, rozwijanie samodyscypliny).  
 

4. Kształtowanie systemu wartości( obiektywna ocena własnego zachowania, 

przestrzeganie norm społeczno-moralnych, tworzenie hierarchii wartości, 

kształtowanie własnej odpowiedzialności, wypracowanie twórczych postaw, 

kształtowanie wrażliwości na walory estetyczne i wartości moralne.  
 

5. Dojrzałość fizyczna( dbanie o własne ciało profilaktyka zdrowia fizycznego  

i psychicznego, kształtowanie prawidłowych postaw wobec przyrody, 

umiejętności radzenia sobie z problemami, dojrzałość społeczna).  
 

6. Zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju z 

uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości, predyspozycji oraz 

aspiracji.  
 

7. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów.   
8. Współpraca ze środowiskiem i odpowiednimi instytucjami 

ukierunkowana na podniesienie jakości pracy szkoły.  
 

9. Włączenie rodziców do aktywnej współpracy w proces wychowania i opieki.  
 
 

 

„Program wychowawczy” został opracowany wspólnie przez Radą Rodziców i Radę 

Pedagogiczną i zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

dnia,…………………………a przez Radę Rodziców …………………………..
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„…Wy jesteście przyszłością świata”  
Jan Paweł II 



ZADANIA DO REALIZACJI 

 

L.p. Zadania nauczyciela Cele i realizacja Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

1.  
Rozwijanie 

zainteresowań 
Uczniów 

 diagnoza, poznanie i rozwijanie uzdolnień uczniów 
 lekcje z wychowawcą 
 zajęcia rozwijające uzdolnienia, zainteresowania i pasje 

uczniów: koła   zainteresowań, klasy sportowe, językowe, 
matematyczno-fizyczne 

 promowanie osiągnięć uczniów: udział w konkursach 
przedmiotowych, artystycznych, sportowych, eksponowanie 
prac uczniów w gablotach szkolnych, stronie internetowej 
szkoły, gazetce lokalnej 

 projektowanie i realizacja projektów klasowych, szkolnych i 
edukacyjnych 

 organizowanie zajęć sportowych 

Nauczyciele prowadzący 
zajęcia, pedagog, 

nauczyciele biblioteki, 
świetlicy, wychowawcy 

klas, opiekunowie 
projektów 

 

Cały rok 

2.  

Kształtowanie 
umiejętności  

poszukiwania informacji 
i poszerzania wiedzy 

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego 
uczniów: 
 wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie procesów 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 
 korzystanie z pracowni przedmiotowych 
 wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, multimediów i 

Internetu 
 wykorzystanie platformy edukacyjnej 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

3.  
Umiejętność pracy w 

zespole 

 udział uczniów w zawodach sportowych, konkursach 
przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, projektach 
edukacyjnych 

 działania samorządu uczniowskiego, imprezy, uroczystości 
 prowadzenie gazetek 

Nauczyciele 
przedmiotowi, 

opiekunowie kół 
zainteresowań, 

opiekunowie projektów 
opiekunowie  samorządu 

Cały rok 

4.  
Umiejętności 
komunikacji 

międzyludzkiej 

 nabywanie nawyków  kulturalnego zachowania się w 
towarzystwie oraz umiejętność prowadzenia rozmowy 

 kształtowanie zdolności rozwiązywania konfliktów 
 nabywanie zasad właściwej komunikacji 
 kształtowanie umiejętności aktywnego i empatycznego 

słuchania innych 

Wychowawcy, pedagog Cały rok 



5.  
Kształtowanie kultury 

Języka 

 utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się językiem 
polskim w mowie i piśmie 

 udział w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych, 
czytelniczych, lekcje biblioteczne 

 wyjścia do kina, teatru, muzeum, filharmonii, centrów nauki, 
domów kultury 

Wychowawcy, 
nauczyciele 

języka polskiego, 
bibliotekarz 

Cały rok 

6.  

Kształtowanie u ucznia 
postawy przynależności 

do środowiska 
szkolnego, lokalnego, 

narodowego, 
europejskiego 

Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły Jana Pawła II, sztandarem: 
 akademie z okazji dnia patrona szkoły 
 pogadanki, dyskusje 
Współudział w organizacji i udział w uroczystościach szkolnych, 
lokalnych i państwowych: 
 organizowanie apeli, akademii 
 organizowanie imprez szkolnych wg. kalendarza imprez  
Aktywna  praca samorządu uczniowskiego: 
 organizacja wyborów do samorządu uczniowskiego 
 inicjowanie i udział w akcjach charytatywnych 
 organizacja konkursów i wydarzeń szkolnych 
Organizacja i działalność w wolontariacie. Kultywowanie tradycji, 
obyczajów szkolnych i lokalnych oraz kształtowanie postaw 
patriotycznych 
 udział i pomoc w organizacji spotkań wigilijnych  
 przygotowanie i uczestnictwo w obchodach świąt państwowych 

np. Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja 
 udział w apelach i uroczystościach szkolnych, organizowanie 

wycieczek do miejsc pamięci narodowej 

Wychowawcy, 
nauczyciel 

muzyki, języka 
polskiego, 

samorząd uczniowski 
Opiekun PCK, 
wolontariatu 

Cały rok 

7.  
Kształtowanie w 

uczniach tolerancji 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia 
 zapoznanie ze statutem 
 zapoznanie z WSO, PSO 
 zapoznanie z programem wychowawczym i profilaktyki 
 współudział w tworzeniu klasowego programu 

wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych  
 symulowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu kulturalnego 

wyrażania własnego zdania, uważnego słuchania innych 
 poznanie kultur, religii, tradycji innych narodów 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele języków 

obcych 
Cały rok 



8.  
Ukierunkowanie uczuć 

 i emocji 

 kształtowanie umiejętności okazywania własnych uczuć i emocji 
 nauka kontroli własnych emocji 
  umiejętność budowania właściwych relacji z rówieśnikami i 

otoczeniem 
 zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem 

Spotkania z 
psychologiem, 

pedagogiem szkolnym, 
warsztaty 

Cały rok 

9.  
Rozwiązywanie 

problemów i trudnych 
sytuacji 

 nabywanie postaw asertywnych, nauka stosownego używania 
słowa nie jako postawy, dzięki której możemy zachować swoją 
tożsamość i poczucie własnej wartości, 

  nabywanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania 
problemów w grupie, 

  rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach 
nietypowych/trudnych, 

  nabywanie umiejętności akceptowania osób 
niepełnosprawnych, przedstawienie roli integracji, 

  wskazanie sposobów pomagania rówieśnikom 

spotkania 
okolicznościowe z 
członkami rodzin 
Dyrektor szkoły, 

wychowawcy, samorząd 
uczniowski, pedagog  i 

psycholog szkolny 

Cały rok 

10.  

Przestrzeganie 
przepisów 

bezpieczeństwa w 
szkole i poza nią 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad 
bezpieczeństwa 
obowiązujących w klasie, szkole i środowisku oraz prawidłowego 
reagowania  
w sytuacjach zagrożenia: 
 pogadanki, warsztaty, prelekcje, 
 zajęcia w terenie, próbne alarmy  
Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy: 
 udział w warsztatach pierwszej 
 pomocy 
Nabywanie umiejętności w obszarze edukacji komunikacyjnej: 
 udział w kursie na kartę motorowerową 
 udział w warsztatach pierwszej pomocy 
Nabywanie umiejętności w obszarze edukacji komunikacyjnej: 
 udział w kursie na kartę Motorowerową 

Wychowawcy, 
pielęgniarka, 

nauczyciele wychowania 
fizycznego 

Cały rok 



11.  
Współpraca z rodzicami 

i Instytucjami 
Wspomagającymi szkołę 

Kształtowanie integralnych działań wychowawczych szkoły i 
rodziny: 
 zebrania z rodzicami 
 współpraca z rodzicami w 
 organizowaniu imprez klasowych i 
 szkolnych 
Wzmacnianie prawidłowego rozwoju intelektualnego,  
emocjonalnego i społecznego: 
 tworzenie opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących 

uczniów 
 organizowanie zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce 
 współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, GOPS, 

MOPS, policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi itp. 

Wychowawcy, pedagog 
szkolny, dyrektor szkoły 

Cały rok 

12.  Dbamy o zdrowie 

Rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska naturalnego, 
realizowanie edukacji ekologicznej Promowanie wartości zdrowego 
stylu życia spotkania z pielęgniarką szkolną, lekcje wychowawcze, 
wdrażanie do realizacji zadań Programu profilaktyki. Doskonalenie 
sprawności fizycznej:  
 udział w zajęciach sportowych 
 zajęcia na basenie 
 udział w zawodach sportowych 

Nauczyciel biologii, 
chemii, 

wychowawcy, 
nauczyciele 

wychowania fizycznego 

Cały rok 



13.  Orientacja zawodowa 

Przygotowanie uczniów gimnazjum do podjęcia trafnej decyzji 
zawodowej i szkolnej. 
Uczeń: 
1. Zna czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o 

wyborze zawodu.  
2. Zna zawody.  
3. Zna siebie, swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz 

własne predyspozycje do wykonywania zawodu.  
4. Zna podstawowe podziały zawodów.  
5. Zna strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego.  
6. Zna kryteria przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych. 
7. Posiada informacje o funkcjonowaniu rynku pracy.  
8. Umie kompletować niezbędna dokumentację, napisać 

podanie, cv. 
9. Wie, gdzie szukać pomocy w wyborze zawodu, szkoły i 

planowaniu 
10. kariery zawodowej.  
11. Dostrzega zmiany na rynku pracy. 
12. Potrafi zaplanować swoją drogę do zawodu. 
13. Samodzielnie szuka informacji i korzysta z różnych dostępnych 

źródeł informacji 

Wychowawcy, pedagog 
szkolny, doradca 

zawodowy 
II semestr 

 


