
„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się bardziej 

człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; 

aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada umiał bardziej 

i pewniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również bardziej 

umiał być dla drugich, a nie tylko z drugim” 

                                                                                                             - Jan Paweł II - 
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Wizja szkoły: NASZE GIMNAZJUM SZKOŁĄ  TWÓRCZEJ 

PRZYSZŁOŚCI. 

 



 „Program wychowawczy” przygotowany w oparciu o podstawy prawne 

systemu wychowania: „Konwencja o Prawach Dziecka”, „Deklaracja Praw 

Człowieka”, „Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej”, „Ustawa o Systemie 

Oświaty”, „Konkordat”, „Program Polityki Prorodzinnej Państwa”, „Ustawa - 

Karta Nauczyciela”, „Podstawa programowa”. 

 

 

MISJA SZKOŁY: przygotowanie uczniów do roli wartościowego człowieka, 

przystosowanego do funkcjonowania w otaczającej go 

rzeczywistości, zdolnego do korzystania z możliwości 

doskonalenia własnych umiejętności, otwartego na 

zachodzące zmiany i twórczo uczestniczącego w 

procesie zmian. 

 

 

 Program wychowawczy gimnazjum jest wspólną sprawą nauczycieli, 

rodziców i uczniów. Uwzględnia prawo rodziców do aktywnego włączania się 

do szkolnego systemu wychowania, nauczania moralnego i religijnego poprzez 

możliwość udziału w opracowywaniu, realizacji, akceptację i wnoszenie swoich 

sugestii co do zadań wychowawczo-opiekuńczych. Daje możliwość wypowiedzi 

i akceptacji Samorządowi Uczniowskiemu - reprezentantowi społeczności 

uczniowskiej. 

 Fundamentem działalności wychowawczej szkoły jest dążenie do 

wszechstronnego, twórczego rozwoju ucznia zgodnie z założeniami wizji szkoły.  

Program wychowawczy przyjęty przez szkołę ma na celu: 

- wprowadzenie ucznia na drogę poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna, 

- budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia 

społecznego i rodzinnego, 



- rozwijanie uczuć patriotycznych rozumianych jako wartości o podstawowym 

znaczeniu dla kraju  i regionu, 

- przygotowanie do zaangażowania w pełnienie ról społecznych we 

współczesnym świecie w oparciu  o zasady demokracji, wolności, 

solidarności i tolerancji, 

- uświadomienie przynależności do kultury europejskiej i kultury świata z 

uwzględnieniem zasady: „Polak w Europie, a nie tylko dla Europy”, 

- przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w aktualnych realiach 

gospodarczych (zawód, praca). 

- rozwijanie samodzielności i przedsiębiorczości 

- kształcenie postawy odpowiedzialności za siebie i innych 

 

 Program wychowawczy służy rozwojowi uczniów, uwzględnia ich 

indywidualność w zakresie poziomu dojrzałości, wolności sumienia i wyznania. 

Jest realizowany na zajęciach edukacyjnych przez wszystkich nauczycieli, ze 

szczególnym wskazaniem na wychowawców klas, którzy najlepiej znają zasoby i 

potrzeby danej grupy uczniów. Nauczamy wychowując i wychowujemy 

nauczając. 

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH  

Zadaniem wychowawcy jest: 

- zapewnienie każdemu uczniowi poczucia bezpieczeństwa fizycznego i 

psychicznego, 

- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

- przygotowanie ucznia do rzetelnego i świadomego wypełniania obowiązków 

rodzinnych i obywatelskich, 

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów poprzez 

organizowanie zajęć poruszających tematykę uwzględniającą różnorodne 

potrzeby i zainteresowania ucznia, 

- budzenie ciekawości poznawczej, 



- rozwijanie twórczego myślenia, 

- kształtowanie umiejętności selekcji, syntezy i analizy, 

- pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji i talentów, 

- systematyczna współpraca z rodzicami i uwzględnienie ich sugestii w 

zakresie działań wychowawczych, 

- realizowanie projektów  edukacyjnych o charakterze wychowawczo - 

dydaktycznym. 

 

 

 

 

Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa powyżej winien: 

- zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

- opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy 

uwzględniający wychowanie prorodzinne, 

- organizować zajęcia mające na celu integrację zespołu klasowego, 

- utrzymywać systematyczny i stały kontakt z innymi nauczycielami zespołu 

klasowego w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych, 

- współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, 

- kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i postawę moralną, 

- współpracować w razie potrzeby z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

oraz systematycznie z pedagogiem szkolnym, 

- podejmować działania chroniące uczniów przed złem, przemocą, wyzyskiem 

i demoralizacją, uleganiem nałogom, 

- informować uczniów o prawach zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, 

Deklaracji Praw Człowieka 

- śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, organizować pomoc dla 

uczniów posiadających trudności w nauce, 



- dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, systematycznie 

rozliczać ich z nieobecności lub spóźnień,  

- udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się i wyboru 

zawodu, 

- kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i 

poszanowaniu godności ludzkiej, 

- wspierać wszechstronny rozwój ucznia, 

- motywować go do twórczego działania, 

- uświadamiać wychowankom przynależność do kultury regionalnej, ojczystej i 

europejskiej opartą na zasadach solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności, 

- utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów  w 

nauce i zachowaniu ucznia, 

- powiadamiać ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego śródrocznej, 

rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru, roku 

oraz nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania, 

- prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno 

wychowawczej (dziennik zajęć edukacyjnych, arkusze ocen, zeszyt 

wychowawcy, świadectwo szkolne). 

 

 

 

 

 

 Biorąc pod uwagę: całokształt oddziaływań wychowawczych, 

opiekuńczych oraz profilaktycznych w okresie 3 lat pobytu uczniów w tym 

etapie edukacyjnym potrzeby wychowanków, konsultacje z rodzicami, ustalono 

5 priorytetów (obszarów), w obrębie których przebiegać będzie wychowanie,  

a mianowicie: 

 



I. Rozwój intelektualny i moralny. 

II. Patriotyczna i społeczna postawa ucznia. 

III. Wzrastanie w zdrowiu psychicznym i fizycznym. 

IV. Zdyscyplinowany i odpowiedzialny. 

V. Bezpieczna szkoła. 

 

 


