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  I.  WSTĘP 

Zespół Szkół w Czernikowie jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla uczniów i ich rodziców. Ważna jest dla nas życzliwa atmosfera, 
partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek, respektowanie zasad demokracji oraz dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Kształtujemy w 
uczniach postawy, które sprzyjają ich wszechstronnemu rozwojowi. Indywidualne podejście do ucznia oraz wspieranie jego rozwoju pozwala z 
jednej strony odkrywać i realizować uczniowskie pasje, z drugiej wyrównywać szanse edukacyjne. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, 
pozwalający dobrze przygotować naszego absolwenta do dalszych etapów kształcenia. Zapewniamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych.  
Doskonaląc się  zawodowo, zdobywamy  nowoczesną wiedzę i doświadczenie, gwarantujące osiąganie wytyczonych celów. Głównym celem 
naszej pracy jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze: psychicznym, społecznym, duchowym i fizycznym. Dostrzegając problemy 
wychowawcze i dydaktyczne naszych uczniów, we współpracy z rodzicami poszukujemy rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich członków 
szkolnej społeczności. Współpracujemy w tym zakresie z instytucjami oświatowymi, wychowawczymi i kulturalnymi. Nowoczesna baza 
dydaktyczna i sportowa zapewnia odpowiednie warunki do realizacji przyjętych zadań szkoły. 

 

II. ZAŁO ŻENIA OGÓLNE PROGRAMU 

Program wychowawczy zawiera opis zadań wychowawczych, których realizacji podejmuje się Zespół Szkół w Czernikowie. Opracowany 
został  przez zespół nauczycieli, po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Treści programu są spójne ze Statutem 
Zespołu Szkół. Członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i zgodnie go realizują, ponosząc współodpowiedzialność za efekty 
jego realizacji. Wszyscy pracownicy szkoły, własnym przykładem i konsekwencją  we wdrażaniu programowych zapisów, wspomagają się w 
realizacji celów i rozwiązywaniu problemów. Program stanowi załącznik do Statutu Zespołu Szkół. (Rozporządzenie MEN z dnia21 maja 2001 r. 
z późniejszymi zmianami). 
 

III.  AKTY PRAWNE 

Podstawą tworzenia szkolnego programu wychowawczego są : 
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty(po zmianach z 27 czerwca  2003 r. ). 
3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jedn.: Dz U z 2006 r.  nr  97 ze zm.)  
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4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009 r. nr 4, poz. 17).  

5. Konwencja o Prawach Dziecka. 
6. Narodowy Plan działań na Rzecz dzieci i Młodzieży 2004 -2012 Polska dla Dzieci.  
7. Statut Zespołu Szkół w Czernikowie. 

 

IV.  MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA 

 Misją Zespołu Szkół jest aktywne i profesjonalne współdziałanie z rodzicami uczniów w procesie wychowawczym. Dążymy do 
wychowania młodzieży tolerancyjnej, otwartej na świat i zdobywanie wiedzy. Kształtujemy w uczniach poszanowanie ojczystej tradycji i kultury 
oraz uczymy szacunku do innych kultur. Uczymy podejmowania przemyślanych decyzji i wyborów związanych z kolejnymi etapami 
edukacyjnymi. Zwracamy szczególną uwagę na przygotowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania w życiu informacji 
przekazywanych przez media. Wspólnymi oddziaływaniami dążymy do kształtowania osobowości wychowanków, zgodnie z przyjętym 
modelem absolwenta. Zakładamy, iż absolwent naszej szkoły będzie kierował się w życiu: uczciwością wobec siebie i otoczenia, wiarygodnością 
i odpowiedzialnością w realizowanych działaniach. Cechować go będzie wytrwałość i poczucie własnej wartości oraz tolerancja i poszanowanie 
godności drugiego człowieka. Charakteryzuje go ciekawość poznawcza oraz otwartość na samodoskonalenie poprzez ustawiczne kształcenie. W 
życiu dorosłym jest kreatywny i przedsiębiorczy w podejmowanych działaniach, uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, jest świadomym 
odbiorcą i użytkownikiem mediów, podejmuje samodzielne inicjatywy oraz potrafi pracować w zespole, realizując wspólne projekty i zadania. 
Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. 

 

V.  GŁÓWNE CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

CELE WYCHOWANIA 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich , kultywowanie tradycji. 
2. Wdrażanie do przestrzegania uznawanych wartości i  przygotowanie do życia w rodzinie. 
3. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. 
4. Kształtowanie postaw proekologicznych. 
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Wychowanie patriotyczne i obywatelskie; tradycje szkoły 

Cele ogólne  Cele szczegółowe Forma realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

Kształtowanie 
pożądanych postaw i 
wartości 
prospołecznych. 

 

 

1. Poznanie i respektowanie obowiązującego 
prawa wewnątrzszkolnego. 
Kształtowanie  postaw: odpowiedzialności, 
sumienności, otwartości, tolerancji. 

2. Rozwijanie u uczniów odpowiedzialności za 
własny wszechstronny rozwój, 
zaangażowanie w ciągłą samodzielną pracę 
nad sobą. 

3. Kształtowanie umiejętności samokształcenia i 
doskonalenia technik uczenia się.  

4. Wdrażanie uczniów do samorządności i pracy 
na rzecz innych (postawa humanitarna, 
wolontariat). 

5. Wyrabianie odporności na negatywne 
wpływy środowiskowe. 

6. Przygotowanie do korzystania z dóbr kultury 
i nauki. 

7. Inicjowanie i uczestnictwo w różnorodnych 
działaniach edukacyjnych, kulturalnych, 
szkolnych i środowiskowych. 

8. Pomoc uczniowi w rozpoznawaniu i 
rozwijaniu swoich zdolności i zainteresowań.  

• Zapoznanie z dokumentacją 
wewnątrzszkolną podczas godzin do 
dyspozycji  wychowawcy, zebrań z 
rodzicami, zamieszczenie na stronie 
Internetowej szkoły 

•  Zajęcia edukacyjne – WOS, WDŻ 
• Działania profilaktyczne – prelekcje 

godziny do dyspozycji wychowawcy, 
spotkania  
z psychologiem, pedagogiem, zajęcia 
socjoterapeutyczne, programy 
profilaktyczne, filmy edukacyjne 

• Wyjazdy do teatru, muzeów, na 
wystawy  

• Zajęcia w bibliotekoznawcze, wyjazdy 
do biblioteki miejskiej w Toruniu 

• Udział w imprezach środowiskowych 
•  i szkolnych, 
• Projekty i wyjazdy edukacyjne 

 
 

• Koła zainteresowań, zajęcia 
zawodoznawcze 

wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
socjoterapeuta 

 



Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie Strona 5 

 

Stymulowanie i 
podejmowanie działań 
służących rozwojowi 
umiejętności 
skutecznego 
komunikowania się i 
integracji zespołu 
klasowego. 

1. Kształtowanie relacji interpersonalnych, 
zasad współżycia w zespole klasowym, w 
środowisku szkolnym. 

2. Ukazywanie i kształcenie postaw 
asertywnych w różnych sytuacjach 
życiowych. 

3. Tworzenie więzi międzyludzkich i 
współpracy zespołowej podczas realizacji 
zadań. 

4. Prezentacja własnych zdolności, 
zainteresowań i osiągnięć na forum 
klasy i szkoły.  

• Wyjazdy integracyjne, edukacyjne, 
wycieczki krajoznawczo – turystyczne 

• Uroczystości i imprezy klasowe 
• Spotkania z zaproszonymi gośćmi, 

filmy edukacyjne 
• Gimnazjalny projekt edukacyjny, 

realizacja cyklicznych zadań 
związanych z obchodami rocznic lub 
wydarzeń związanych z postaciami 
wybitnych Polaków 

• Zajęcia psychoedukacyjne: psychologa, 
pedagoga, godziny do dyspozycji 
wychowawcy, zajęcia 
socjoterapeutyczne, zajęcia WDŻ 

• Strony Internetowe, gazetki szkolne, 
apele szkolne, konkursy szkolne i 
zewnętrzne 

wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
socjoterapeuta 

 

 

 

Kształtowanie 
szacunku do tradycji ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
ceremoniału szkolnego, 
jako niezbędnego 
czynnika w rozwijaniu 
poczucia ciągłości 
historycznej. 

1. Udział  i przygotowanie apeli z okazji 
uroczystości szkolnych, środowiskowych 
oraz świąt narodowych 

2. Rozwijanie i  pielęgnowanie tradycji i 
ceremoniału szkolnego 

3. Poznawanie i wyrabianie szacunku do 
dziedzictwa narodowego, symboli, 
kształtowanie postawy patriotycznej 

• Projekty szkolne 
• Projekt gimnazjalny  
• Akademie,  uroczystości szkolne i 

środowiskowe, ślubowanie klas 
pierwszych 

• Prowadzenie kroniki szkolnej 
• Święto Szkoły – Dni Patrona, 
• Pożegnanie absolwentów. 

dyrekcja 

opiekunowie: 
pocztu 
sztandarowego i 
SU  

wychowawcy 

Wdrażanie ucznia do 
funkcjonowania w 
środowisku lokalnym.  

1. Budowanie współpracy z rodzicami w celu 
podnoszenia efektywności pracy szkoły, 
pozyskiwanie sponsorów, jako 
współuczestników zainicjowanych działań na 
rzecz szkoły 

• Wycieczki piesze i rowerowe po 
gminie, lekcje w terenie, projekty 
edukacyjne 

• Zebrania z rodzicami, – Rada 

dyrekcja 

wychowawcy, 
nauczyciele  
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2.  Poszerzanie wiedzy z zakresu historii szkoły 
i środowiska lokalnego oraz własnego 
regionu. 

3.  Poznawanie celów instytucji działających w 
środowisku lokalnym. 

4. Kształtowanie postawy obywatelskiej i 
zaangażowanej na rzecz osób potrzebujących  

Rodziców, wspólne projekty 
• Zajęcia pozalekcyjne, konkursy 

regionalne SGZD 
• Spotkania w Gminie – wycieczki 

przedmiotowe 
• Lekcje WOS-u, wolontariat, akcje 

WOŚP, koła zainteresowań, konkursy 
przedmiotowe i artystyczne  

Ukierunkowanie 
uczniów w wyborze 
dalszej drogi 
kształcenia i 
planowania przyszłej 
ścieżki zawodowej  

1. Rozpoznawanie zdolności i predyspozycji 
ucznia. 

2. Planowanie ścieżki własnego rozwoju – 
ucznia. 

3. Wdrażanie uczniów do pełnienia ról 
społecznych. 

4. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy – 
pomoc  
w wyborze szkoły i zawodu. 

• Zajęcia edukacyjne, koła  
przedmiotowe  
i artystyczne. 

• Zaprezentowanie oferty rynku pracy, 
zajęcia pozalekcyjne, spotkania z 
przedstawicielami różnych szkół i  
zawodów 

• Informatory, gazetki tematyczne, 
godziny wychowawcze.  

• Giełda szkół. 
• Wyjazdy – „Drzwi otwarte”. 

wychowawcy, 
nauczyciele 
pedagog, 
psycholog, doradca 
zawodowy  

 

 

Poszanowanie uznawanych wartości oraz przygotowanie do życia w rodzinie   

Cel ogólny - zadania Cel szczegółowy Forma realizacji 
Osoby 
odpowiedzialne 

Kształtowanie i 
rozwijanie w uczniach 
tolerancji i szacunku w 
stosunku do innych 
ludzi 

1. Budowanie tożsamości społecznej i 
indywidualnej. 

2. Kształtowanie postaw tolerancji, otwartości, 
wyzwalanie gotowości do niesienia pomocy. 

3. Wyrabianie szacunku dla pracy własnej i 
innych. 

• Udział w akcjach charytatywnych 
• Zajęcia psychoedukacyjne: godziny 

wychowawcze 
• Udział w imprezach szkolnych  

i klasowych  

pedagog,         
psycholog,   
nauczyciele 
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4. Propagowanie idei tolerancji w stosunku do 
osób niepełnosprawnych intelektualnie 

Stymulowanie i 
wspieranie rozwoju 
uczniów w osiągnięciu 
sukcesu edukacyjnego: 

a) praca z uczniem o 
specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

b) praca z uczniem z 
trudnościami w 
nauce 

c) praca z uczniem 
zagrożonym 
demoralizacją i 
wykluczeniem 
społecznym 

1. Motywowanie uczniów do nauki. 
2. Indywidualizacja pracy na lekcjach. 
3. Zapoznanie z technikami efektywnego 

uczenia się. 
4. Wyrabianie nawyku pracy z dostępnymi 

źródłami. 
5. Organizacja zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 
6. Organizowanie pomocy dla uczniów  z 

deficytami i trudnościami w opanowaniu  
podstaw programowych. 

7. Poznawanie i rozwijanie mocnych stron 
ucznia. 

8. Stworzenie odpowiednich warunków do 
wszechstronnego rozwoju. 

 

• Karta Indywidualnych Potrzeb 
Ucznia, 

• Indywidualny Program Edukacyjno – 
Terapeutyczny, 

• Zajęcia specjalistyczne (rewalidacja, 
socjoterapia, zajęcia wyrównawcze), 

• Kółka zainteresowań 
• Różnorodna oferta zajęć 

pozalekcyjnych i wyrównawczych 
 

pedagog, psycholog, 
wychowawcy, 
socjoterapeuta, 
nauczyciele nauczania 
indywidualnego 

Zespoły nauczycieli 
do spraw pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Kształtowanie 
nawyków do 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego 

1. Zapoznanie ze sposobami aktywnego 
spędzania czasu wolnego. 

2. Wdrażanie do aktywnych form wypoczynku. 
3. Promowanie zasad współpracy oraz  

zdrowego współzawodnictwa. 
4. Współpraca z instytucjami kulturalnymi. 

Zajęcia pozalekcyjne: 

• SKS, 
• klub „Trampek”, 
• wyjazdy na basen, 
• lodowisko; 
• wycieczki 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 
wychowawcy, 
wychowawcy 
świetlicy 

Integrowanie uczniów, 
rodziców i nauczycieli 

1. Integracja zespołów klasowych. 
2. Integracja uczniów nauczanych 

indywidualnie ze środowiskiem szkolnym i 
pozaszkolnym. 

3. Włączanie uczniów, rodziców i nauczycieli 

• Ślubowanie kl. I, 
• wigilie i spotkania klasowe, 
• wspólne wycieczki 

wychowawcy, 
nauczyciele nauczania 
indywidualnego 
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do różnych form aktywności w szkole oraz 
działalności w środowisku lokalnym. 
 

Upowszechnianie 
wartości związanych z 
rodziną. 

1. Uświadomienie wagi rodziny w życiu 
człowieka. 

2. Zapoznanie z rozmaitością ról rodzinnych 
oraz związanych z nimi prawami i 
obowiązkami. 

3. Kształtowanie pozytywnego stosunku do 
własnej płciowości. 

4. Poszanowanie życia, miłości, przyjaźni i 
małżeństwa. Kształtowanie dojrzałości 
psychofizycznej, uczenie podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji. 

5. Kształtowanie umiejętności do 
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 
i problemów.  

• Zajęcia z przedmiotu WDŻ 
• Zajęcia świetlicowe 
• Godziny wychowawcze 
• Lekcje religii 

nauczyciele 
wychowania do życia 
w rodzinie, 
wychowawcy 
świetlicy 

Promowanie 
pozytywnych postaw i 
zachowań wśród 
uczniów. 

1. Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach 
charytatywnych. 

2. Rozwijanie idei wolontariatu. 
3. Kształtowanie u uczniów kompetencji 

miękkich przydatnych na rynku pracy. 
4. Kształtowanie nawyków kulturalnego 

zachowania. 
5. Kształtowanie umiejętności współżycia w 

grupie, społeczeństwie i rodzinie zgodnie z 
obowiązującymi normami i regułami. 

• Udział w WOŚP 
• Góra Grosza, 
• zbiórka Maskotek dla DD, 
• akcja „Cała Polska czyta dzieciom – 

gimnazjaliści i licealiści 
przedszkolakom”, 

• staże wolontariackie  w przedszkolu 

pedagog, psycholog, 
wychowawcy, 
wychowawcy 
świetlicy 
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Prowadzenie zdrowego i bezpiecznego stylu życia 

Cel ogólny - zadania Cel szczegółowy Forma realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

Podejmowanie działań 
służących podniesieniu 
bezpieczeństwa w 
szkole i poza nią 

 

1. Rozwijanie współpracy Szkoły z różnymi 
instytucjami, których zadaniem jest troska o 
szeroko pojęte bezpieczeństwo (Policja, 
Straż, Gminny, Ośrodek Pomocy 
Społecznej); 

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w 
szkole i podczas odwozów; 

3. Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej. 
4. Budowanie współpracy z rodzicami w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa na teranie 
szkoły i poza nią; 

• Realizowanie tematyki dotyczącej 
bezpieczeństwa na zajęciach 
wychowania fizycznego (edukacja 
zdrowotna), edukacja dla 
bezpieczeństwa; 

• Działania profilaktyczne – prelekcje 
(godziny wychowawcze, spotkania  
z psychologiem); 

• Udział w imprezach środowiskowo – 
szkolnych; 

• Godziny wychowawcze. 

dyrekcja 

wychowawca, 

nauczyciele, 
pracownicy obsługi 

 

 

 

Propagowanie i 
kształtowanie zasad 
higieny osobistej. 

 

1. Wdrażanie do prowadzenia zdrowego i 
higienicznego trybu życia; 

2. Dbanie o higienę pracy ucznia w szkole; 
3. Otoczenie troskliwą i wszechstronną opieką 

uczniów z dysfunkcjami. 

• Zajęcia psychoedukacyjne w klasach 
(pielęgniarka, lekarz, nauczyciel 
biologii, nauczyciel wdż, 
wychowawca, pedagog, psycholog, 
socjoterapeuta) na temat zdrowego i 
higienicznego trybu życia 

• prezentacja filmów o problemach 
okresu dojrzewania, 

wychowawca, godziny 
wychowawcze, 
nauczyciele w-f 
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Promowanie zdrowego 
stylu życia. 

 

1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzebę dbania 
o własne zdrowie i bezpieczeństwo; 

2. Kształtowanie umiejętności racjonalnego 
zagospodarowania czasu wolnego 

3. Uświadomienie korzyści wynikających z 
uprawiania sportu; 

4. Zapobieganie uzależnieniom: nikotynizm, 
alkoholizm, narkotyki; 

5. Rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb 
psychicznych dzieci; 

6. Promowanie zdrowego trybu życia; 
7. Nawiązanie współpracy ze specjalistami z 

zakresu terapii uzależnień, poradnią 
psychologiczno – pedagogiczną, 
organizacjami działającymi na rzecz pracy z 
uczniami zagrożonymi patologiami 
społecznymi; 

• Organizowanie zajęć pozalekcyjnych 
o charakterze sportowym (SKS, 
turnieje szkolne i międzyszkolne); 

• Imprezy, uroczystości szkolne i 
środowiskowe, konkursy oraz 
wystawy: 

• Promowanie zdrowego stylu życia 
poprzez udział w rajdach 
rowerowych, wycieczkach jako formy 
spędzania czasu wolnego (włączenie 
uczniów z dysfunkcjami) 

• uwrażliwienie młodzieży na 
zagrożenia współczesnego świata 
(alkoholizm, nikotynizm, narkomania) 
– pogadanki, konkursy, lekcje 
przedmiotowe, godziny 
wychowawcze, 

• realizacja programów z zakresu 
profilaktyki uzależnień, 

 

 

pedagog, psycholog 
szkolny, 

socjoterapeuta, 

nauczyciele w-f 
 i przedmiotów 
artystycznych, 
wychowawcy. 

 

 

 

 

 

 



Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie Strona 11 

 

Prezentowanie postaw proekologicznych oraz dbałość o środowisko naturalne 

Cel ogólny - zadania Cel szczegółowy Forma realizacji Osoby odpowiedzialne 

Zapoznanie z 
ekologicznym stylem 
życia 
 

Kształtowanie aktywnych postaw  w działaniach 
na rzecz środowiska. 

 
 

• udział w akcjach ekologicznych m. 
In. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi 

• konkursy plastyczne o tematyce  
ekologicznej i zdrowotnej, 

• realizacja tematów z zakresu ekologii 
na lekcjach przedmiotowych i 
godzinach wychowawczych 

Wych. klas 
 
Nauczyciele biologii i 
geografii 
 

Kształtowanie postaw 
proekologicznych 
 

Zrozumienie konieczności zachowań 
ekologicznych. 
 
Poznawanie piękna przyrody w regionie i 
umiejętność docenienia go, kształtowanie 
wrażliwości na estetykę otoczenia 
 
Poznawanie źródeł energii odnawialnej 

• podejmowanie inicjatyw na rzecz 
ochrony środowiska, 

• poznawanie flory i fauny na terenie 
gminy 

• kształtowanie umiejętności 
właściwego obcowania z przyrodą 
(zachowanie) podczas wycieczek, 
wyjść, rajdów, 
 

Wychowawcy 
Nauczyciele biologii, 
techniki, chemii 
 
 
 

Uświadomienie 
zagrożeń  środowiska 
naturalnego 
występujących w 
otoczeniu ucznia i 
podejmowanie działań 
związanych z jego 
ochroną 

Uświadomienie konieczności segregacji 
odpadów w gospodarstwach domowych 

Poznawanie skutków niewłaściwego 
odprowadzania ścieków 

• zorganizowanie spotkań ze 
specjalistami zakresu ekologii,  

• zwracanie uwagi na potrzebę dbania o  
estetykę  otoczenia, 

• wycieczka do oczyszczalni ścieków 
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VI.  ZAJ ĘCIA POZALEKCYJNE 

Zajęcia pozalekcyjne pomagają w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań. Każdy uczeń naszej szkoły, zgodnie z predyspozycjami i 
talentem może pogłębiać zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności lub pożytecznie spędzać czas wolny. Każdy uczeń ma szanse na sukces 
w dziedzinie, którą wybrał i  pragnie pogłębiać. W zależności od zainteresowań uczniów, prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne. 
Chętni uczniowie uczęszczają do Szkoły Muzycznej I stopnia, której filia mieści się w budynku naszej szkoły. Na zajęciach wyrównawczych , 
utrwalających  podstawy programowe, rozwijana  jest motywacja wewnętrzna do pracy oraz wiara w siebie. Uczniowie ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi, uczęszczają na zajęcia indywidualne lub grupowe, prowadzone przez socjoterapeutę, pedagoga, psychologa oraz 
zatrudnionych w szkole nauczycieli – specjalistów rewalidacji, terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. 

 

Propozycje zajęć pozalekcyjnych  rozwijających zainteresowania: 

Rodzaj zajęć 
 

Koła zainteresowań, szkolne kluby, organizacje dla  gimnazjum i LO 

 
Zajęcia artystyczno  - literackie 

Chór szkolny    
Zespół kameralny  
Koło teatralne 
Koło literackie  
Koło Przyjaciół Książki Bibliofil  

 
 
Zajęcia sportowo - turystyczne 

SKS  - piłka koszykowa 
SKS – piłka siatkowa 
SKS  - tenis stołowy 
SKS – piłka halowa 
Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne Trampek 

 
 
Koła przedmiotowe 

Koło  języka polskiego 
Koło  historyczne 
Koło języka angielskiego 
Koło języka niemieckiego 
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Koło matematyczne  
Liga Zadaniowa 
Koło biologiczne 
Koło chemiczne 
Matematyka  dla maturzystów 
Geografia dla maturzystów 
WOS  dla maturzystów 

Gry logiczne Klub Szach Mat - szachy i warcaby 
Samorządność szkolna Samorząd Uczniowski 

 Szkolny Klub Wolontariusza 
Zajęcia dziennikarskie Gazetka Trzy kropki 

Radiowęzeł szkolny 
Zajęcia przedsiębiorczości Jestem przedsiębiorczy - sklepik szkolny 
Doradztwo edukacyjno - zawodoznawcze  Moja przyszła szkoła i zawód 

 

Propozycja  zajęć kompensacyjno –wyrównawczych: 

Rodzaj zajęć        Tematyka zajęć dla gimnazjum 

Zajęcia  wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych 

Zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne 

 

język  polski  dla klas  1 -3 
historia dla klas 1-3                        
dysleksja dla klas 1-3 
 
 

Zajęcia wyrównawcze  z przedmiotów matematyczno - 
przyrodniczych 

 

matematyka  dla klas   1-3    
geografia       dla klas   1-3    
biologia         dla klas   1-3    
fizyka            dla klas   1-3    
chemia          dla klas   1-3    
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Zajęcia wyrównawcze z języków obcych język angielski  dla  klas  1 – 3  
język niemiecki  dla klas  1-  3   

Zajęcia rewalidacyjne indywidualne lub grupowe zajęcia, prowadzone przez terapeutów 
zatrudnionych w szkole 

Zajęcia socjoterapeutyczne   grupowe i indywidualne zajęcia dla klas 1-3  

Zajęcia psychoedukacyjne, programy wychowawczo - 
edukacyjne   

grupowe i indywidualne zajęcia organizowane przez pedagoga i psychologa 
szkolnego, zaproszonych specjalistów, artystów.  

 

VII.  KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTO ŚCI SZKOLNYCH 

Realizacja zadań wychowawczych odbywa się również poprzez organizację imprez i uroczystości szkolnych. Wydarzenia te przebiegają 
zgodnie z opracowanym kalendarzem imprez, przy współpracy z Samorządem Szkolnym, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną. 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 
2. Klasowy Dzień Chłopaka. 
3. Witamy wśród nas  - otrzęsiny klas I połączone z dniem integracji pierwszoklasistów. 
4. Międzynarodowy Dzień Muzyki. 
5. Dzień Komisji Edukacji Narodowej. 
6. Jan Paweł II i jego przesłanie – Dzień Papieski. 
7. Święto Odzyskania Niepodległości. 
8. Dzień Patrona Szkoły – Święto Szkoły. 
9. Jasełka, wigilie klasowe – Przy Wspólnym Stole. 
10. Studniówka LO. 
11. Walentynki. 
12. Międzynarodowy Dzień Kobiet – Szkolny Dzień Uprzejmości 
13. Międzynarodowy Dzień Teatru. 
14. Dzień Ziemi - Chrońmy Naszą Planetę. 
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15. Światowy Dzień Książki  Przywitaj Wiosnę Poezją 
16. 3 Maja –święto parlamentaryzmu polskiego. 
17. Dzień Unii Europejskiej – Tradycje i Kultura Europejska. 
18. Dzień Dziecka - Dzień Samorządności i Sportu. 
19. Bal gimnazjalny klas III. 
20. Uroczyste pożegnanie klas III. 
21. Zakończenie roku szkolnego. 
22. W ciągu roku uczniowie uczestniczą także w akcjach: Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, 

zbiórka elektrośmieci i inne. 
 
 

VIII.  REALIZATORZY PROGRAMU I ICH ZADANIA  

1. Istotą działań wychowawczych jest wspólna troska i odpowiedzialność wszystkich osób mających wpływ na kształtowanie osobowo 
ści i właściwych postaw wychowanków. Nauczyciele wychowują własnym przykładem, przestrzegając obowiązujących  norm etycznych 

i społecznych. Szanując i ucząc poszanowania godności każdego człowieka oraz kierując się we wszystkich działaniach prawdą, przybliżają 
wychowankom pożądane wzorce osobowe. 

Nauczyciel w naszej szkole jest kreatywny i konsekwentny w swoich działaniach. Podejmuje współpracę z rodzicami, środowiskiem 
lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę. Jest organizatorem atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, 
sportowych i rekreacyjnych. Zna możliwości intelektualne swojego ucznia, jego mocne i słabe strony, systematycznie diagnozuje przyrost 
wiedzy i umiejętności. Potrafi zainteresować przedmiotem, którego naucza, zintegrować zespół klasowy. 

Wychowawca w naszej szkole jest opiekuńczy w stosunku do wychowanka, monitoruje jego uczęszczanie do szkoły i wspiera w 
osobistym rozwoju. Zna ucznia, jego  rodziców i środowisko, rozpoznaje jego zainteresowania oraz śledzi sukcesy i porażki. Potrafi 
diagnozować problemy wychowawcze i podejmować działania zmierzające do ich rozwiązania. Pełni rolę mediatora w rozwiązywaniu 
konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. Podejmuje współpracę z nauczycielami 
uczącymi w jego klasie oraz pedagogiem i psychologiem Szanuje godność osobistą ucznia i nie narusza prywatności jego uczuć. Jest 
organizatorem różnych form życia klasowego. Odpowiednio dobiera treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 
wychowawcy klasowego oraz dba o właściwą atmosferę klasy, kierując się zasadą obiektywizmu i życzliwości. 
 
IX.  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 
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Stałe współdziałanie rodziców z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją zapewnia właściwą realizację zamierzeń wychowawczych. 
Nasza szkoła oferuje rodzicom możliwość włączania się w jej życie poprzez działania w zespołach klasowych i Radzie Rodziców. Rodzice mają 
zapewnioną możliwość kontaktowania się z nauczycielami w czasie zebrań klasowych oraz podczas indywidualnych dyżurów nauczycieli. W 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych wsparciem służą rodzicom pedagog i psycholog szkolny. Uczestnicząc w 
zebraniach oraz współpracując w organizacji  uroczystości klasowych i szkolnych, rodzice poznają zasady funkcjonowania szkoły i specyfikę jej 
pracy. Szkoła oczekuje, aby rodzice inspirowali uczniów do aktywnego uczestnictwa w jej życiu , wspierali wychowawcę, nauczycieli i dyrekcję 
szkoły w ich działaniach wychowawczych oraz dbali o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 

Szkoła bierze udział w uroczystościach państwowych i lokalnych organizowanych na terenie naszej miejscowości przez władze 
samorządowe. Przedstawiciele samorządu terytorialnego zapraszani są do udziału w uroczystościach szkolnych i innych ważnych wydarzeniach 
w życiu społeczności szkolnej. Organy samorządu informowane są o istotnych problemach i potrzebach związanych ze statutową działalnością 
szkoły. 

 

X. KIERUNKI PRACY WYCHOWAWCZEJ 

W celu wspólnego oddziaływania wychowawczego w stosunku do uczniów, wybrana została podstawowa tematyka do realizacji na 
poszczególnych poziomach nauczania: 

Klasa I gimnazjum: 

INTEGRACJA ZESPOŁU KLASOWEGO I SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, ADAPTACJA W NOWEJ RZECZYWISTOSCI 
 

� Integracja zespołu klasowego. 

� Najważniejsze wartości w życiu człowieka. 

� Nasz patron – jego życie i osiągnięcia naukowe. 

� Kultura bycia na co dzień – zachowanie, aktywność, ubiór. 

� Motywacja do nauki i efektywne uczenie się, techniki uczenia się. 

� Znajomość praw człowieka.  

�  
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Klasa II gimnazjum: 
 
ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ I TALENTÓW, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ 
 

� Dokonywanie właściwych wyborów moralnych. 

� Samodoskonalenie i samorealizacja. 

� Historia, kultura i tradycje regionu. 

� Kształtowanie postawy i odpowiedzialności obywatelskiej. 

� Postawa wobec praw drugiego człowieka. 

 
Klasa III gimnazjum: 
 
WŁASCIWE WYBORY I DECYZJE 
 

� Przygotowanie do życia w rodzinie. 

� Umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

� Zaangażowanie w działania na rzecz innych (akcje charytatywne, wolontariat). 

� Walka ze stresem  egzaminacyjnym. 

� Wybór dalszej drogi edukacyjnej. 

 
Klasa I LO  
SAMOROZWÓJ  I  KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ OSOBOWOŚCI 

� Samoakceptacja i poczucie własnej wartości. 

� Realizacja planów i własnych marzeń, poszerzenie zainteresowań. 

� Dostrzeganie zagrożeń w Internecie, krytyczny odbiór informacji. 
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� Moralność a etyka i obyczajowość.  

� Angażowanie się w życie szkoły. 

� Własna droga do sukcesu życiowego. 

Klasa II LO  

ZDROWY STYL ŻYCIA I UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI 

� Higieniczny tryb życia, umiejętność dysponowania wolnym czasem. 

� Racjonalne odżywianie się oraz aktywność fizyczna, podstawą zdrowia. 

� Sąd nad używkami. 

� Własna odrębność i godność osobista. 

� Przejawy nietolerancji i agresji. 

� Konsekwencje własnych wyborów życiowych. 

� Poznawanie technik prezentacji i umiejętności prowadzenia dyskusji. 

Klasa III LO   

ŻYCIE W DEMOKRATYCZNYM  SPOŁECZEŃSTWIE 

� Niezależne myślenie i samodzielne działanie cechą demokratycznej jednostki. 

� Umiejętność współpracy, negocjowanie, podejmowanie decyzji. 

� Funkcjonowanie w rzeczywistości globalnej,  przy zachowaniu tożsamości narodowej. 

� Własna odrębność i godność osobista. 
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� Znajomość przepisów i odpowiedzialności prawnej . 

� Pełnienie różnych ról rodzinnych i społecznych. 

� Działania na rzecz społeczności i  ochrony środowiska. 

 

XI.  EWALUACJA PROGRAMU 

Ewaluacja programu zostanie przeprowadzona po roku realizacji. Badania ewaluacyjne będzie prowadził zespół członków Rady 
Pedagogicznej powołany przez dyrektora szkoły, przedstawiciel Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Obowiązki lidera zespołu 
przyjmie pedagog szkolny. Wyniki ewaluacji zostaną ujęte w raporcie ewaluacyjnym i wykorzystane do modyfikacji programu w następnym 
roku szkolnym. 

 

XII.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

Program Wychowawczy Zespołu Szkół stanowi załącznik do statutu szkoły. Załącznikiem do szkolnego programu wychowawczego są 
plany pracy wychowawców klasowych, uwzględniające także zadania przyjęte do realizacji w programie profilaktyki szkolnej wraz z tematyką 
godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego oraz regulaminem uczniowskim. 

 

                    Program Wychowawczy uchwalony przez Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. 

 

 


