
 .  

 

Papież  rozumie  wychowanie jako proces stawania się człowieka coraz bardziej 

człowiekiem. Człowiek ma troszczyć się o to, aby coraz bardziej „ być ”, a nie „ mieć ”. 

 Praca wychowawcza wiąże się z bezpośrednią  formacją sumienia. 

Jan Paweł II rozróżnia wyraźnie wychowanie od wykształcenia. 

Człowiek właściwie wychowany jest dojrzały i zdolny jest wychowywać sam siebie i innych. 

Proces wychowania powinien zmierzać w kierunku kultury życia, która zmienia postawę 

człowieka z obojętności na zainteresowanie. W procesie tym doniosłą rolę odgrywają 

wychowawcy. Działania pedagogiczne rodziny i szkoły nie wystarczą lub mogą być 

zniweczone, jeśli sam wychowanek nie podejmie dzieła swego wychowania. 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NARUSZEWIE 

 

 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” 

Jan Paweł II 
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MISJA SZKOŁY  

Jesteśmy społecznością nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych. Jako 

pełnoprawni członkowie tej społeczności pragniemy, aby nasi uczniowie funkcjonowali aktywnie i 

twórczo w życiu szkoły, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia               

z uwzględnieniem jego predyspozycji i możliwości intelektualnych. 

Dążymy do kreowania postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie, a w szczególności wolności 

od wszelkich nałogów, odpowiedzialności za swoje zachowanie, wyniki w nauce. Uczymy 

poszanowania historii, tradycji, kultury języka, odpowiedzialności za losy ojczyzny i regionu. 

Uczymy tolerancji, szacunku dla siebie i innych. Wspomagamy rozwój ucznia dzięki zajęciom 

lekcyjnym i pozalekcyjnym. 

 

 

 

WIZJA SZKOŁY 

Nasza szkoła zapewni swoim uczniom wiedzę na wysokim poziomie nauczania niezbędną do 

powodzenia w dalszej edukacji, zapewni i rozwinie umiejętności uczniów w zakresie korzystania z 

różnych źródeł informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej. Wykształci 

postawy prospołeczne uczniów, takie jak: otwartość wobec innych, uczciwość, empatię, 

asertywność, tolerancję, poszanowanie godności własnej i innych, poszanowanie dla tradycji i 

kultury, altruizm oraz myślenie kategoriami Polaka - Europejczyka. Organizujemy wszechstronną 

pomoc potrzebującym uczniom i obejmujemy ich działaniami profilaktycznymi. Promujemy 

działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym. 

 

 

 

MY NAUCZYCIELE… 

 Chcemy tworzyć szkołę bezpieczną, w której uczniowie nie boją się nas, a my - nie boimy 

się uczniów i rodziców; szkołę mądrą, w której młodzież uczy się po to, aby ciągle się 

doskonalić. 

 Chcemy tak wychowywać naszych uczniów, by byli wrażliwi na drugiego człowieka, 

na przyrodę, sztukę, by umieli dbać o swoje zdrowie, mieli poczucie własnej 

wartości, byli samodzielni, uczciwi i odważni. 

 Chcemy przygotować ich do życia w rodzinie, do radzenia sobie w społeczeństwie w 

zmieniających się warunkach, do poszanowania środowiska i dóbr kultury. 
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SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM 

 Szanuje symbole i tradycje narodowe 

 Stara się trafnie podejmować decyzje w zgodzie ze swoim sumieniem i wartościami 

chrześcijańskimi, ponosi konsekwencje swoich nieudanych wyborów 

 Szanuje godność i prawa każdego człowieka 

 Posiada nawyki zdrowego stylu życia 

 Dba o kulturę języka 

 Jest odpowiedzialny za swoje postępy w nauce, za właściwe współżycie w grupie 

 Stara się być kreatywnym i rozwiązywać problemy 

 Umiejętnie organizuje własne uczenie się - potrafi się uczyć 

 Sprawnie posługuje się komputerem 

 Łatwo i zwięźle formułuje myśli (także na piśmie), sprawnie komunikuje się, także w języku 

obcym 

 Jest tolerancyjny dla innych kultur, mniejszości etnicznych, wyznaniowych 

 Umie zgodnie współżyć i współpracować w zespole, szanując pracę swoją i innych 

 Przestrzega regulaminu szkoły 

 Jest ekologiem, dba o środowisko 

 

 

 

CEL NADRZĘDNY 

Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka na miarę XXI wieku, którego głównym 

celem będzie dążenie do nieustannego doskonalenia i kształcenia, zarówno osobowości jak i 

doskonalenia zawodowego, człowieka wyposażonego w odpowiedni zasób wiedzy z różnych 

dziedzin potrzebnych do współżycia w społeczeństwie, przy czym posiadającego system wartości, 

których istotnym elementem jest szacunek dla siebie, drugiego człowieka, tolerancja dla 

odmiennych poglądów, wyznań i kultur. 

 

CELE OGÓLNE 

1. Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. 

2. Kształtowanie postaw obywatelskich, więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla 

dziedzictwa narodowego. 
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3. Kształtowanie poczucia przynależności do „małej ojczyzny”. 

4. Kształtowanie tożsamości europejskiej. 

5. Stymulowanie i wspieranie rozwoju ucznia. 

6. Kształtowanie sprawności fizycznej oraz nawyków dbałości o zdrowie i jakość środowiska - 

walka z uzależnieniami. 

7. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole 

8. Kształtowanie kultury osobistej. 

9. Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej; rozpoznanie 

europejskiego rynku pracy. 

10. Poprawa  frekwencji uczniów na lekcji. Eliminowanie nieusprawiedliwionych nieobecności. 

 

 

 

OPIS RÓZNORODNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

 

CELE ZADANIA SZKOŁY OSIĄGNIĘCIA 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1.Budowanie 

pozytywnego obrazu 

szkoły poprzez 

kultywowanie i 

tworzenie jej tradycji. 

• popularyzowanie sylwetki 

patrona w środowisku 

szkolnym, 

• organizowanie 

uroczystości szkolnych ku 

czci Patrona, 

•  organizacja uroczystych 

akademii z okazji ważnych 

świąt narodowych oraz 

promocja w środowisku 

lokalnym, 

•  prowadzenie kroniki 

szkolnej, 

•  dbanie o wystrój szkoły 

oraz pracowni, 

•  organizowanie wystaw 

prac uczniów, 

 

Uczeń: 

• wykazuje znajomość faktów, 

z życia i działalności Patrona 

•  pielęgnuje tradycje szkoły, 

•  identyfikuje się ze swoją 

szkołą, 

•  propaguje szkołę i postać 

Patrona w środowisku, 

•  pozytywnie odbiera działania 

szkoły dzięki promocji w prasie 

lokalnej oraz środowisku, 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

bibliotekarz, 

wszyscy 

nauczyciele 
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 Upowszechnianie 

czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

 Bierze udział w 

wydarzeniach 

promujących czytelnictwo. 

 Bierze udział w projekcie 

z wykorzystaniem 

księgozbioru biblioteki 

szkolnej. 

 

 

2.Kształtowanie więzi 

z krajem ojczystym 

oraz 

poszanowania 

dla  dziedzictwa 

narodowego. 

• czczenie świąt 

państwowych, 

• stałe kształtowanie 

szacunku dla symboli 

narodowych, 

• organizowanie 

wycieczek krajoznawczych, 

• kształtowanie 

postawy patriotyzmu 

rozwijanie szacunku dla miejsc 

pamięci narodowej. 

Uczeń: 

• utożsamia się z własną 

ojczyzną, 

• zna tradycje i obyczaje 

kraju, 

• umie zachować się 

wobec symboli narodowych, 

• darzy szacunkiem i 

miłością ojczyznę, 

• dostrzega piękno 

własnego kraju, 

• godnie reprezentuje 

swój kraj. 

wychowawcy, 

nauczyciele: 

języka 

polskiego, 

historii, 

plastyki, 

WOS-u, 

muzyki, 

organizatorzy 

wycieczek 

3. Kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

„małej ojczyzny”. 

• kształtowanie 

postawy, 

patriotyzmu wobec swojej 

małej ojczyzny, uczenie 

szacunku do historii i 

tradycji regionu, 

• organizowanie 

wycieczek po najbliższej 

okolicy 

 udział w kulturalnym życiu 

gminy i środowiska 

lokalnego, 

 udział w akcji 

charytatywnej „ Zbieranie 

plastikowych nakrętek”. 

Uczeń: 

• kocha swoją rodzinę i 

swą małą ojczyznę, 

• zna tradycje i 

zwyczaje regionu, 

• zna historię i legendy 

związane z regionem, 

• aktywnie uczestniczy 

w życiu gminy, 

• zna symbolikę gminy, 

powiatu, województwa. 

• Aktywnie angażuje się 

w pomoc, jest wrażliwy, 

tolerancyjny i empatyczny. 

wychowawcy, 

bibliotekarz, 

pedagog 

szkolny,  

wszyscy 

nauczyciele 
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4. Kształtowanie 

tożsamości 

europejskiej. 

• pogłębianie wiedzy 

o geografii, kulturze i 

historii państw europejskich, 

• budzenie 

świadomości ,,jestem 

Polakiem, jestem 

Europejczykiem”, 

• udział w konkursach 

wiedzy o Unii Europejskiej, 

• rozwijanie 

umiejętności potrzebnych w 

nawiązywaniu współpracy 

europejskiej na poziomie 

indywidualnym, grupowym 

i państwowym. 

Uczeń: 

• posługuje się językiem 

obcym na poziomie 

umożliwiającym swobodną 

konwersację, 

• wykazuje się 

znajomością historii, tradycji i 

zwyczajów innych narodów, 

• utrzymuje kontakty z 

rówieśnikami z innych krajów. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

geografii, 

historii, 

WOS-u, 

języka 

polskiego, 

angielskiego, 

bibliotekarz 

5. Stymulowanie i 

wspieranie rozwoju 

ucznia. 

• integrowanie 

uczniów na szczeblu 

klasowym i 

ogólnoszkolnym, 

• działalność kół 

zainteresowań, 

• organizowanie 

olimpiad i konkursów 

przedmiotowych, 

• wspieranie 

indywidualnego rozwoju 

ucznia poprzez 

różnorodne formy pracy, 

• objęcie uczniów 

posiadających opinie oraz 

orzeczenia z Poradni 

Psychologiczno- 

Pedagogicznej pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną w formie 

zajęć wyrównawczych, 

korekcyjno-

kompensacyjnych, 

Uczeń: 

• wykazuje 

zainteresowaniem danym 

przedmiotem, 

• odnosi sukcesy na 

szczeblu szkoły, gminy, 

powiatu, województwa 

• potrafi rozmawiać o 

swoich problemach z 

wychowawcą lub innym  

nauczycielem, 

 

• uczeń ma możliwość 

wyrównanie braków 

edukacyjnych, zalecanych 

przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

wychowawcy, 

opiekunowie 

kół 

zainteresowań, 

pedagog 
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logopedycznych,  

rewalidacyjnych, oraz 

spotkań o charakterze 

terapeutycznym. 

 

 

6. Kształtowanie 

sprawności fizycznej 

oraz nawyków 

dbałości o zdrowie i 

jakość środowiska- 

walka z nałogami. 

• organizowanie  zawodów 

sportowych, 

• spotkanie z     pielęgniarką, 

• uczenie nawyków zdrowego 

odżywiania i prawidłowej 

organizacji czasu wolnego, 

• diagnozowanie 

podstawowych zagrożeń w 

szkole, 

• uświadamianie skutków 

alkoholizmu, nikotynizmu, 

narkomanii, lekomanii, 

• propagowanie mody na ,, 

niepicie, niepalenie, niebranie”, 

• pokazywanie sposobów 

radzenia sobie z nałogami, 

• promowanie idei zdrowego 

trybu życia w środowisku 

szkolnym i lokalnym, 

• udział w akcji               

,,Sprzątanie świata”. 

• Wdrażanie do aktywnego 

wypoczynku poprzez 

uświadamianie uczniom 

pozytywnego wpływu 

aktywności fizycznej na 

zdrowie człowieka poprzez 

eliminowanie zwolnień z 

zajęć wychowania 

fizycznego 

• Dostarczanie wiedzy o 

szkodliwości palenia 

papierosów, e-papierosów, 

picia alkoholu, zażywania 

narkotyków i dopalaczy. 
 

 
   

Uczeń: 

•  szanuje swoje   zdrowie, 

• uprawia sporty, 

• zna zasady zdrowego żywienia, 

• zna zagrożenia wynikające z 

prowadzenia niezdrowego stylu 

życia  ( bulimia, anoreksja, 

narkomania, alkoholizm, 

nikotynizm, lekomania), 

• jest asertywny wobec uzależnień, 

• bierze aktywny udział w 

programach profilaktycznych, 

• umie sobie radzić ze stresem, 

• czuje się odpowiedzialny za 

życie, zdrowie własne i innych, 

• czuje się odpowiedzialny za 

środowisko, w którym żyje.  

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

biologii, 

pedagog,  

WDŻ, 

pielęgniarka 



 

8 

 

7. Profilaktyka 

agresji i przemocy w 

szkole. 

• kształtowanie postawy 

asertywności, 

• propagowanie wzorów, 

postaw do naśladowania, 

• mobilizowanie do 

zdobycia kontroli nad 

własną słabością i 

agresywnym zachowaniem, 

• uświadomienie 

przyczyn agresji i jej 

rodzajów, 

• kształtowanie 

umiejętności wyrażania 

emocji, 

• wyrabianie postawy 

radzenia sobie z własną i 

cudzą agresją 

diagnozowanie występowania 

agresji w szkole, klasie, 

• prowadzenie 

elektronicznej skrzynki e-mail 

oraz skrzynki problemów 

umieszczonej na korytarzu 

szkoły dla uczniów 

posiadających problemy 

osobiste, rodzinne, szkolne, 

• zakładanie uczniom 

sprawiającym duże problemy 

wychowawcze indywidualnych 

kart obserwacji zachowania 

ucznia. 

 

 

• Kształtowanie postaw. 

Wychowanie do wartości.  

 

 

Uczeń: 

• reaguje na wszelkie przejawy 

agresji, 

• umie wyrażać własne emocje 

zgodnie z przyjętymi 

normami, 

• ponosi 

odpowiedzialność za swoje 

zachowanie, 

•  umie radzić sobie z  

własną i cudzą agresją, 

• przyjmuje postawy 

asertywne, 

• jest wzorem do 

naśladowania 

stale podejmuje pracę nad 

własnym charakterem, 

 

 

• ma możliwość 

dyskretnego przedstawienia 

swoich  problemów, 

 

 

 

 

• ma możliwość na 

podstawie prowadzonej karty 

otrzymywać na bieżąco 

informację zwrotną od 

nauczycieli dotyczącą 

niewłaściwego zachowania na 

zajęciach lekcyjnych. 

• ma możliwość 

wyrażania uczuć 

patriotycznych, uczy się 

szacunku do drugiego 

człowieka, zwraca uwagę na 

Wychowawcy, 

pedagog, 

wszyscy 

nauczyciele, 

pracownicy 

szkoły 
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środowisko przyrodnicze. 

 

8. Kształtowanie 

kultury 

osobistej. 

• propagowanie zasad 

savoir-vivre, 

• podnoszenie 

poziomu znajomości zasad 

dobrego zachowania wśród 

uczniów i środowisku 

(konkursy, prelekcje, 

pogadanki), 

• wyrabianie 

szacunku dla osób 

dorosłych, 

• dbanie o higienę 

osobistą i strój uczniowski, 

• wyrabianie postawy 

odpowiedzialności za 

mienie szkolne i cudzą 

własność, 

• wpajanie zasady 

odpowiedzialnego 

traktowania obowiązków 

szkolnych, 

• propagowanie kultury   

słowa wśród uczniów, 

• mobilizowanie do 

budowania pozytywnego 

wizerunku klasy i szkoły, 

• stosowanie zasad 

dobrego komunikowania 

się rozwijanie postaw 

tolerancji i akceptacji. 

 

 

Uczeń: 

• potrafi taktownie 

zachować się w różnych 

sytuacjach, 

• reaguje na przejawy 

niekulturalnego zachowania, 

wandalizmu, 

• szanuje siebie i 

innych, 

• szanuje swoją i cudzą 

własność, 

• godnie reprezentuje 

szkołę . 

wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

szkolny 

 

9. Przygotowanie 

uczniów do 

podjęcia 

trafnej decyzji 

•    pomoc uczniom w 

pogłębianiu wiedzy o 

interesujących ich 

zawodach, 

Uczeń: 

•    zna swoje mocne i 

słabe strony, 

•   zna istotę zawodu, 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

WOS-u, 
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zawodowej i 

szkolnej; 

rozpoznanie 

europejskiego rynku 

pracy. 

•    kształtowanie 

potrzeby 

konfrontowania 

oceny swojego 

stanu zdrowia z 

wymaganiami 

konkretnego 

zawodu, 

•    przybliżanie 

uczniom podstaw 

ekonomii, technologii i 

prawa pracy, także na rynku 

europejskim, 

•   udział w dniach 

otwartych szkół 

ponadgimnazjalnych, 

• organizowanie 

spotkań uczniów 

kończących gimnazjum z 

doradcą zawodowym, 

• udział uczniów w 

spotkaniach z 

przedstawicielami szkół 

średnich z najbliższej 

okolicy , 

• prowadzenie 

pogadanek, zajęć na 

godzinach wychowawczych 

(doradztwo zawodowe). 

  

czynności, warunki pracy, 

wymagania psychofizyczne, 

jakie stawia określony zawód 

przed kandydatem, 

•    zna drogi prowadzące do 

zdobycia określonego 

zawodu, 

•     zna szkoły 

ponadgimnazjalne w 

najbliższej okolicy oraz 

warunki przyjęcia do nich, 

• potrafi dokonać 

analizy zmieniającego się 

rynku pracy potrafi 

przygotować dokumenty 

potrzebne do podjęcia nauki w 

wybranej szkole. 

języka 

polskiego 

10. Poprawa frekwencji 

uczniów na lekcji. 

Eliminowanie 

nieusprawiedliwionych 

nieobecności. 

• wpajanie zasad 

odpowiedzialnego 

traktowania obowiązków 

szkolnych, 

• stwarzanie 

przyjaznych relacji między 

uczniami a pracownikami 

szkoły, 

Uczeń: 

• lubi szkołę, 

• chętnie uczestniczy w 

zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

• widzi korzyści płynące 

z regularnego uczęszczania na 

zajęcia, 

dyrektor, 

wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 
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• organizowanie 

ciekawych zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

• budowanie u ucznia 

pozytywnej motywacji do 

chodzenia do szkoły, 

• diagnozowanie 

przyczyn nieobecności 

uczniów w szkole, 

• organizowanie 

indywidualnych spotkań 

rodziców, dziecka, 

wychowawcy oraz pedagoga 

w zależności od potrzeb, 

• wdrażanie procedur 

w przypadku 

permanentnego opuszczania 

zajęć pomimo podjętych 

wcześniej działań, 

•    współpraca z rodzicami w 

celu podniesienia frekwencji, 

• współpraca z 

władzami lokalnymi 

odpowiedzialnymi za 

egzekwowanie realizacji 

obowiązku szkolnego. 

• zna konsekwencje i 

podejmowane przez szkołę 

środki w razie 

nieusprawiedliwionych 

nieobecności. 

11. Współpraca z 

rodzicami. 

 umieszczanie 

harmonogramu 

zebrań z rodzicami 

na tablicy ogłoszeń w 

szkole oraz na  

stronie internetowej 

szkoły, 

 indywidualne 

spotkania rodziców z 

pedagogiem/wychow

awcami/dyrektorem, 

 udział rodziców w 

 zwiększenie frekwencji 

rodziców na 

zebraniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

szkoły/ 

nauczyciel 

informatyki , 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 
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ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY: 

1. Tworzenie i realizacja we współpracy z rodzicami ,  uczniami planu wychowawczego klasy 

w oparciu o program wychowawczy i zadania szkoły. 

2. Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwość, obowiązkowość, konsekwencję i 

stanowczość w działaniu. 

3. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu między wychowawcą a 

uczniami. 

4. Dążenie do zapewnienia wychowankom wszechstronnego rozwoju przez wspólną naukę, 

uczestnictwo w życiu kulturalnym (wycieczki, imprezy, uroczystości) i wybór właściwych 

form spędzania wolnego czasu. 

5. Dążenie do poznawania  środowiska  rodzinnego wychowanków i ich rodziców. 

6. Czuwanie nad postępami w nauce i frekwencją ucznia - utrzymywanie kontaktu z rodzicami 

i zapewnienie dostępu do informacji dotyczącej dziecka. 

7. Organizowanie zebrań klasowych. 

uroczystościach 

szkolnych, 

 udział rodziców w 

konstruowaniu planu 

pracy szkoły. 

 Udział rodziców w 

konstruowaniu 

programu 

wychowawczego i 

profilaktyki szkoły. 

 

 

 

 

 

 Zaangażowanie 

rodziców w życie 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły 
 

 

 
Członkowie 

zespołu 
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8. Systematyczne i prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji działalności 

wychowawczej i opiekuńczej. 

9. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży. 

10.  Pomoc uczniom  w rozwiązywaniu ich problemów. 

11. Współpraca z pedagogiem szkolnym w przypadku wystąpienia trudności wychowawczych. 

 

 

 

MONITORING  I  EWALUACJA 

Program wychowawczy monitorowany i ewaluowany jest wielopoziomowo tzn. z punktu 

widzenia różnych organów szkoły: 

• Dyrekcji 

• Rady Rodziców 

• Samorządu Uczniowskiego 

• Rady Pedagogicznej 

Głównymi narzędziami sprawdzającymi funkcjonowanie programu, a szczególnie ilość i 

jakość realizowanych zadań, a co za tym idzie osiąganie celów są: 

• bieżące obserwacje 

• rozmowa 

• wywiad 

• ankieta 

• hospitacja zajęć 

• analiza dokumentów 

 

Program uzyskał pozytywną opinię Samorządu Uczniowskiego, akceptację rodziców oraz 

został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum im. 

Papieża Jana Pawła II. 

 

 

 


