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I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne 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. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004         

nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006         

nr 97, poz. 674 ze zm.); 

 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 r.                 

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. 
 

 

II. KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA                                   

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci              

i młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. 

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

 
III. MISJA SZKOŁY 
 

                                                                                     „Szkoła nie jest przystankiem 

                                                                                        Jest drogą, która otwiera się 

                                                                                      Na coraz to nowe horyzonty” 

                                                                                                        (Celestyn Freinet) 

 

 

 

 

 



Priorytety 

Jesteśmy po to, aby: 

 wychować dobrego, kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, 

który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, 

 wpajać system wartości ogólnoludzkich, kształtować postawy i uczyć norm społecznych, 

 pobudzać zainteresowania , rozwijać zdolności, 

 promować zdrowy styl życia, 

 przygotować do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, 

 wykształcić ucznia o wysokim poziomie wiedzy, 

 wykształcić ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na świat.                    

Cele ogólne 

Jesteśmy po to, aby: 

 nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności, 

 podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny, 

 rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące, 

 kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie 

obowiązki, 

 uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań, 

 rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, 

 wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności-inności, 

 kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

 wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające, 

wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne. 

 
IV. WIZJA SZKOŁY 

 

„Nie ma wolności                                                                                                                                                                       

bez odpowiedzialności”                                                                                                                                                                                    

(Jan Paweł II) 

Priorytet 

     Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności 

kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego                                  

i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na 

ustawicznie zmieniającym się rynku pracy. Umożliwia uczniowi stawanie się człowiekiem 

wolnym oraz odpowiedzialnym za siebie i innych. 

 

 

 

 



Założenia 

Szkoła jest: 

a)    otwarta i pomocna – wspomagająca indywidualny rozwój każdego ucznia, dostosowując 

się do jego potrzeb i możliwości, szczególną troską otaczająca młodzież ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; 

b)   przyjazna i partnerska – życzliwa wychowankom, szanująca podmiotowość ucznia; 

c)    bezpieczna – monitorowana; walcząca z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami       

i  przemocą;  wymagająca asertywności; 

d)   wychowująca – kształtująca model wartości wsparty tradycją polskiego dziedzictwa 

kulturowego; 

e)    kompetentna – zatrudniająca kompetentną i wykwalifikowaną kadrę, która 

profesjonalnie przygotowuje do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych; 

f)    spełniająca oczekiwania środowiska – współpracująca z rodzicami oraz dbająca o dobrą 

opinię w środowisku; 

g)   nowoczesna – przygotowująca uczniów do współczesnych zadań i zmieniających się 

warunków życia. 

Nasza szkoła: 

a)  wykształca u uczniów potrzebę i postawę stałego uczenia się i doskonalenia umiejętności, 

czyli uczy młodego człowieka, jak się uczyć; 

b)  jest kreatorem własnej drogi rozwoju ucznia. Postrzega ucznia jako aktywnego uczestnika 

procesu uczenia się, a nauczyciela jako profesjonalnego doradcę w procesie samokształcenia; 

c) stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych                

dla obywatela Europy; 

d)  jest postrzegana w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim 

poziomie jakości; 

e)  kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się 

dokształcają i doskonalą; 

f)  jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi 

organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej; 

g)  uczy szacunku do drugiego człowieka, środowiska naturalnego oraz do dziedzictwa 

kulturowego narodu, Europy i świata; 

h)  przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych i umożliwia im dalsze kształcenie 

się. 

 

 

 

 

 



V. WIZJA ABSOLWENTA SZKOŁY 

       Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad 

tolerancji i jest świadomy jej granic (np. nałogi, agresja, krzywdzenie drugiego człowieka, 

postawy aspołeczne). Skutecznie komunikuje się oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, 

odpowiedzialnie wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Potrafi patrzeć na świat z 

różnych punktów widzenia i rozumie ludzi posiadających odmienny punkt widzenia. 

Racjonalnie broni własnego stanowiska nie naruszając godności adwersarza. Charakteryzuje 

się kulturą osobistą i okazuje szacunek każdemu człowiekowi. Umie pracować w zespole nie 

zatracając poczucia własnej indywidualności. Doskonali umiejętność posługiwania się 

obcymi językami, ale nie zapomina o ćwiczeniu umiejętności sprawnego i poprawnego  

władania ojczystym językiem. 

MODEL ABSOLWENTA  

Nasz absolwent: 

…jest aktywny 

  

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę 

swoich możliwości 

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki 

- wykazuje się samodzielnością 

…jest ciekawy 

świata 

  

- stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z 

różnych źródeł 

- lubi i chce się uczyć 

- wrażliwy na piękno przyrody (świadomość 

ekologiczna) 

…jest 

odpowiedzialny 

- umie podejmować działania i przewidywać ich 

konsekwencje 

- umie rozwiązywać problemy 

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki 

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować 

- umie dokonać samooceny 

…jest otwarty 

  

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami 

- umie współdziałać w grupie 

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy 

innych 

- jest dobrym organizatorem 

 

…jest optymistą - jest pogodny 



- pozytywnie patrzy na świat 

- wierzy w siebie 

- umie odróżniać dobro od zła 
 

           …jest prawy 

   

            - cechuje go uczciwość i prawdomówność 

- zna normy dobrego zachowania się i według nich 

postępuje 

           - zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się   

wobec nich zachować     

…jest tolerancyjny 

  

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś 

naturalnym 

- jest wrażliwy na potrzeby innych (np. bierze udział 

w akcjach charytatywnych, jest uczynny itp.) 

 

…jest krytyczny 

  

- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, 

ocenia ich przydatność do określonego celu 

…jest świadomy nie 

tylko swoich praw, 

ale i praw innych 

ludzi 

- zna swoją wartość 

- zna i respektuje prawa innych 

…korzysta z 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnej 

-rozumie media 

-umie wyszukać, analizować i zarządzać informacją 

-jest świadomy zagrożeń 

 

…współpracuje w 

ramach grupy i 

społeczności 

-rozwiązuje problemy 

-umie konstruktywnie krytykować i przyjmować 

krytykę 

-docenia pracę, wysiłek, osiągnięcia innych 

 

…dba o dobre imię 

szkoły 

  

-reprezentuje szkołę poprzez udział w konkursach, 

olimpiadach, zawodach sportowych, uroczystościach, 

akcjach społecznych itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY 
 

 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom: 
 

a)  stworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu, 
 

b)  propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, 
 

c)  podnoszenie wiedzy rodziców na temat zagrożeń społecznych, 
 

d)  przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
 

e)  organizowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy szkolnej, 
 

f)  zapewnienie podstawowej opieki medycznej w szkole, 
 

g) zapewnienie opieki nad uczniami z nadpobudliwością i skłonnością do zachowań 

agresywnych, 
 

h) identyfikacja różnych form przemocy i agresji, ustalenie ich źródeł i podjęcie 

środków zaradczych, 
 

i)  ograniczenie zachowań agresywnych uczniów poprzez ich uczestnictwo w różnych 

formach działalności pozalekcyjnej na terenie szkoły, 
 

j)   współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania w szkole. 
 
2. Przyjazna szkoła: 
 

a) integruje środowisko klasowe, szkolne i lokalne poprzez udział w imprezach                

i uroczystościach, 
 

b) kształtuje więzi emocjonalne ze szkołą, nawiązuje do tradycji i historii szkoły, 
 

c) wyrównuje wiedzę uczniów, 
 

d) eliminuje napięcia psychiczne i zapewnia pomoc wychowawczą, 
 

e) kształtuje nawyki kultury osobistej i higieny, 
 

f) tworzy warunki do rozwoju indywidualnego ucznia, 
 

g) wspiera właściwy rozwój emocjonalny i społeczny, 
 

h) wspiera samorządność uczniów oraz ich wartościowe inicjatywy, 
 

i)  kształtuje właściwy stosunek do obowiązku szkolnego, 
 

j)  wychowuje w szacunku i tolerancji do wszystkich ludzi i osiągnięć cywilizacji, 
 

k) prowadzi edukację regionalną i kulturalną, 
 

l)  tworzy warunki do pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych            

oraz do pracy z uczniem zdolnym, 
 

m)  rozwija zdolności i zainteresowania uczniów oraz zagospodarowuje im czas 

wolny. 
 
3. Bezpieczna szkoła: 
 

a) szkoła wolna od zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. 
 

b) szkoła wzmacniająca poczucie własnej wartości dziecka, dzięki czemu uczeń 

potrafi odkryć swoje mocne strony i rozwijać je przy pomocy wychowawcy, 

umacnia wiarę we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych 

celów. 

c) w szkole są sprzyjające warunki dla rozwoju, aktywności i uczestnictwa 

podmiotów szkoły na rzecz bezpieczeństwa. Rozwija się także umiejętności 

podmiotów szkoły do zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 
 
4. Atrakcyjna szkoła: 
 



a) czyli oferująca takie zajęcia szkolne i wychowawcze, które będą służyły 

harmonijnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka wychodząc 

naprzeciw jego naturalnym potrzebom i zainteresowaniom wynikającym z życia 

w rodzinie, regionie, kraju. 
 
5. Lubiana: 
 

a) czyli taka, z którą utożsamia się każdy członek społeczności szkolnej, do której 

dziecko przychodzi z radością i aktywnie uczestniczy w jej życiu. 

 

VII. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE SZKOŁY 
 
 
Najważniejsze wartości wychowawcze szkoły to: 
 

1. poszanowanie godności ludzkiej, 

2. uczciwość, 
 
3. szczerość, 
 
4. prawdomówność, 
 
5. odpowiedzialność, 
 
6. wytrwałość, 
 
7. tolerancja, 
 
8. zdrowy styl życia, 
 
9. umiejętność współżycia i współpracy w różnych sytuacjach społecznych, 
 
10. altruizm, 
 
11. wrażliwość na piękno przyrody, 
 
12. szacunek i duma z dorobku tradycji narodowej, 
 
13. poczucie własnej wartości, 
 
14. poszanowanie zasad demokracji, 
 
15. konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. 

 

VIII. POWINNOŚCI NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 
 
 
Zadaniem nauczycieli - wychowawców jest wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania. 

Nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszelkie możliwe 

działania wychowawcze, stanowią jednak wsparcie dla rodziców. 
 
 

Głównymi i podstawowymi obowiązkami wychowawcy są: 

 

1. Stworzenie i realizacja programu wychowawczego dostosowanego do potrzeb                    

i możliwości uczniów. 
 
2. Rozpoznanie sytuacji domowej ucznia. 

3. Stała współpraca z rodzicami i włączanie ich w życie szkoły. 
 
4. Rozwiązywanie bieżących problemów i sytuacji konfliktowych w klasie. 

 

5. Szanowanie godności osobistej każdego ucznia, potrzeby wyrażania własnych poglądów 

i uczuć. 
 

6. Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, znajomość jego sukcesów                   

i porażek oraz umiejętne stosowanie nagród i kar. 

7. Bycie rzecznikiem spraw ucznia w  kontaktach z innymi ludźmi. 



 
8. Współpraca z zespołem wychowawczym klasy. 

 

9. Dociekanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i podejmowanie próby ich 

rozwiązywania. 
 
10. Integracja zespołu klasowego. 
 
11. Organizacja i udział w wycieczkach krajoznawczych celu poznania przyrody, zabytków 

regionu, kraju. 
 
12. Organizowanie imprez wewnątrzklasowych i wewnątrzszkolnych. 
 
13. Kultywowanie szkolnych tradycji. 

 

14. Kształtowanie postaw prospołecznych, patriotycznych. 
 
15. Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej. 
 
16. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. 

 

17. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem                         

i logopedą szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc                         

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także szczególnych uzdolnień uczniów. 
 
18. Przeciwdziałanie absencji. 
 
19. Egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego. 

 

IX. POWINNOŚCI NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
 

 
1. Nauczyciel godnie reprezentuje społeczność nauczycielską. 

 

2. Nauczyciel stoi na straży wartości moralnych, wychowuje swoim przykładem. 
 
3. Nauczyciele kierują się dobrem ucznia i służą mu pomocą. 
 
4. Nauczyciel zapoznaje uczniów z dziedzictwem kultury narodowej na tle kultury 

europejskiej. 

 

X. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI   
 
 
 
Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dla każdego dziecka jest jego 

rodzina. Rola szkoły polega na wspieraniu rodziców w wychowaniu dzieci. 
 
1. Wychowanie polega na wzajemnym oddziaływaniu rodziców i wychowawców. 
 
2. Podstawą współpracy rodziców i nauczycieli powinno być rozsądne partnerstwo, oparte 

na wzajemnym poszanowaniu praw i obowiązków. 
 
3. Rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły i klasy w wybranej i zadeklarowanej 

formie. 
 
4. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach rodziców i w dniach otwartych. 

5. Rodzice powinni zapewnić dziecku komplet podręczników i przyborów szkolnych. 
 
6. Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 
 
7. Szkoła zapewnia rodzicom fachową pomoc psychologiczno -pedagogiczną. 

 

8. Szkoła umożliwia i ułatwia kontakty rodziców z instytucjami i specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności                       

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 
 

9. Szkoła wskazuje instytucje wspierające problemy rodzinne: pomoc finansowa                       

i materialna rodzinom ubogim oraz profilaktyczna i terapeutyczna. 
 
10. Spotkania z rodzicami realizowane są w oparciu o harmonogram na każdy rok szkolny. 
 



11. Zasady współpracy nauczycieli z rodzicami: 
 

- wzajemne zaufanie i życzliwość, 
 

- pozytywna motywacja, 
 

- jedność oddziaływania, 
 

- aktywność i systematyczność. 
 

 

XI. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY DLA UCZNIA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
 
 
1. Kształtowanie u dzieci bezpiecznych zachowań w czasie pobytu w szkole, w drodze            

do szkoły i w domu. 

 

2. Uświadomienie uczniom znaczenia znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, poleceń 

wydawanych przez policjanta. 

 

3. Przybliżenie zagrożeń związanych z nieprawidłowym poruszaniem się po drodze, 

podczas zabaw w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w przypadku braku 

posłuszeństwa wobec osoby sprawującej opiekę na przykład podczas wycieczki szkolnej. 

 

4. Przygotowanie dzieci do racjonalnego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. 

 

5. Nabywanie umiejętności prawidłowego zachowania się wobec obcych. 

 

6. Wdrażanie dzieci do zachowań asertywnych, a przede wszystkim umiejętności 

zdecydowanego i skutecznego odmawiania. 

 

7. Rozwijanie umiejętności przewidywania przez dzieci skutków zachowań niepożądanych 

i ryzykownych. 

 

8. Kształtowanie postawy twórczej, myślenia refleksyjnego, rozwoju duchowego na 

wszystkich lekcjach, godzinach wychowawczych, wycieczkach szkolnych i zajęciach 

pozalekcyjnych. 

 

9. Kształtowanie zdolności spostrzegania i kojarzenia, umiejętności koncepcji na lekcjach 

prowadzonych metodami aktywnymi, na zajęciach pozalekcyjnych i na zajęciach 

sportowych. 

 

10. Umiejętność oceny własnych zachowań, odwaga cywilna, otwartość, ufność w trakcie 

wszystkich zajęć, godzin wychowawczych, oraz rozmowach nauczyciela z uczniami. 

11. Kształtowanie wrażliwości uczuciowej, opanowanie emocji, umiejętność kontaktowania 

się z ludźmi na wszystkich zajęciach, godzinach wychowawczych, oraz rozmowach 

nauczyciela z uczniem. 

12. Poznawanie swoich uzdolnień, rozszerzanie zainteresowań, umiejętności przyswajania 

wiedzy i poszukiwania informacji. 

 

13. Kształcenie pracowitości, rzetelności, wytrwałości, odpowiedzialności, stawiania celów  

i ich osiągania, aktywności w trakcie wszystkich zajęć, organizacji imprez klasowych          

i szkolnych, pracy w samorządzie uczniowskim. 

14. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych (właściwego sposobu 

odżywiania się, korzystania z Internetu, telefonu komórkowego, komputera, telewizji), 

dbania o sprawność fizyczną. 



15. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i rozumienia, że są one częścią 

życia społecznego. 

 

16. Kształtowanie uczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz ład i porządek  

w miejscu pracy. 

 

17. Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie - mocne i słabe strony. 

 

18. Kształtowanie umiejętności samooceny. 

 

19. Akceptacja potrzeb innych ludzi. 

 

20. Integracja środowiska klasowego. 

 

21. Kształtowanie więzi emocjonalnej ze szkołą. 

 

22. Kształtowanie właściwego stosunku do obowiązku szkolnego. 

 

23. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. 

 

24. Otwarcie na wartości kultur Europy i świata. 

 

25. Rozumienie procesów dojrzewania i wpływu grupy rówieśniczej na własne zachowania. 

 

26. Rozumienie kształtowania pozytywnych więzi w rodzinie i grupie społecznej. 

 

27. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia i wdrażanie do ich stosowania. 

 

28. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i jej użyteczność. 

 

29. Rozwijanie poczucia solidarności, tolerancji, pomagania sobie nawzajem. 

 

30. Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobrego i złego zachowania oraz wyboru 

dobrych zachowań. 

 

31. Kształtowanie umiejętności eliminowania form agresji (bicie z kolegami i koleżankami, 

oszukiwanie nauczycieli, rozpowszechnianie kłamstw o innych uczniach, obrażanie                

i wymyślanie uczniom, wulgaryzmy). 

32. Kształtowanie postaw poszanowania praw, norm, wartości i autorytetów społecznych. 

33. Rozbudzanie zainteresowania dzieci własnym zdrowiem i bezpieczeństwem. 

 

34. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży. 

 

35. Poznawanie tradycji rodzinnych, szkoły, regionu, narodu i kraju. 

36. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, uczenie i wdrażanie do udzielania 

bezinteresownej pomocy i wsparcia. 

 

XII. CELE WYCHOWAWCZE DLA UCZNIA GIMNAZJUM 
 

 
1. Kształtowanie bezpiecznych zachowań w czasie pobytu w szkole, w drodze do szkoły, 

na wycieczkach, w domu. 

 

2. Nabywanie umiejętności prawidłowego zachowania się wobec obcych. 



 

3. Wdrażanie do zachowań asertywnych, a przede wszystkim umiejętności zdecydowanego 

i skutecznego odmawiania. 

 

4. Rozwijanie umiejętności przewidywania przez dzieci skutków zachowań niepożądanych 

i ryzykownych. 

 

5. Kształtowanie postawy twórczej, myślenia refleksyjnego, rozwoju duchowego                    

na wszystkich lekcjach, godzinach wychowawczych, wycieczkach szkolnych i zajęciach 

pozalekcyjnych. 

 

6. Kształtowanie zdolności spostrzegania i kojarzenia, umiejętności koncentracji                     

na lekcjach prowadzonych metodami aktywnymi, na zajęciach pozalekcyjnych                     

i na zajęciach sportowych. 

 

7. Poznawanie swoich uzdolnień, rozszerzanie zainteresowań, umiejętności przyswajania 

wiedzy i poszukiwania informacji. 

8. Kształcenie pracowitości, rzetelności, wytrwałości, odpowiedzialności, stawiania celów  

i ich osiągania, aktywności w trakcie wszystkich zajęć, organizacji imprez szkolnych            

i klasowych, umiejętności prowadzenia samorządu uczniowskiego. 

9. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych (właściwego sposobu 

odżywiania się, korzystania z Internetu, telefonu komórkowego, komputera, telewizji), 

dbania o sprawność fizyczną. 

 

10. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i rozumienia, że są one częścią 

życia społecznego. 

 

11. Kształtowanie uczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz ład i porządek  

w miejscu pracy. 

 

12. Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie - mocne i słabe strony. 

 

13. Kształtowanie umiejętności samooceny. 

 

14. Akceptacja potrzeb innych ludzi. 

 

15. Krzewienie wartości takich jak: tolerancja, sprawiedliwość, wolność. 

 

16. Integracja środowiska klasowego. 

 

17. Kształtowanie więzi emocjonalnej ze szkołą. 

 

18. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. 

 

19. Otwarcie na wartości kultur Europy i świata. 

 

20. Rozumienie procesów dojrzewania i wpływu grupy rówieśniczej na własne zachowania. 

 

21. Rozumienie kształtowania pozytywnych więzi w rodzinie i grupie społecznej. 

 

22. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia i wdrażanie do ich stosowania. 

 

23. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i jej użyteczność. 

 



24. Rozwijanie poczucia solidarności, tolerancji, pomagania sobie nawzajem. 

 

25. Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobrego i złego zachowania oraz wyboru 

dobrych zachowań. 

26. Kształtowanie umiejętności eliminowania form agresji (bicie z kolegami i koleżankami, 

oszukiwanie nauczycieli, rozpowszechnianie kłamstw o innych uczniach, obrażanie          

i wymyślanie uczniom, wulgaryzmy, publikowanie obelg w Internecie). 

27. Kształtowanie postaw poszanowania praw, norm, wartości autorytetów społecznych. 

Dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 

 

28. Poznawanie tradycji rodzinnych, szkoły, regionu, narodu i kraju. 

 

29. Uświadamianie uczniom zasad demokracji w życiu codziennym. 

 

30. Tworzenie realistycznych zachowań wobec siebie i otoczenia. 

 

31. Rozwijanie zainteresowań, także na kołach zainteresowań i w pracy społecznej. 

 

32. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży. 

 

33. Współpraca i współdziałanie na rzecz budowania zdrowego środowiska 

psychospołecznego tzw. klimatu szkoły. 

 

34. Uczestnictwo w promocji szkoły, udział w akcjach społecznych, konkursach                     

i uroczystościach. 

 

35. Kształtowanie odpowiedzialności za słowo. 

 

36. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, uczenie i wdrażanie do udzielania 

bezinteresownej pomocy i wsparcia. 
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XIII. TRADYCJE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
 
1. Złożenie wiązanki pod pomnikiem z okazji Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. 
 
2. Obchody Rocznicy Bitwy pod Brwinowem. 
 
3. Obchody Dni Brwinowa. 
 
4. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. 
 
5. Sprzątanie Świata. 
 
6. Obchody Dnia Edukacji Narodowej. 
 
7. Ślubowanie Klas Pierwszych Szkoły Podstawowej - Pasowanie na Ucznia. 
 
8. Obchody Święta Odzyskania Niepodległości. 
 
9. Klasowe „Andrzejki", „Mikołajki", Wigilie. 
 
10. Bal Noworoczny. 
 
11. Dzień Ucznia - Obchody Pierwszego Dnia Wiosny. 
 
12. Obchody Święta Ziemi. 
 
13. Uroczystość z Okazji Śmierci Jarosława Iwaszkiewicza. 
 
14. Dzień Papieski - Powiatowy Koncert Talentów. 



 
15. Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja. 
 
16. Dzień Rodziny - Obchody Dnia Matki i Dnia Ojca. 
 
17. Obchody Dnia Dziecka. 
 
18. Uroczyste Pożegnanie Absolwentów. 

 

XIV. TRADYCJE GIMNAZJUM 
 

 
1. Złożenie wiązanki pod pomnikiem z okazji Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. 
 
2. Obchody Rocznicy Bitwy pod Brwinowem. 
 
3. Obchody Dni Brwinowa. 

4. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. 

5. Sprzątanie Świata. 
 
6. Obchody Dnia Edukacji Narodowej. 
 
7. Ślubowanie Klas Pierwszych Gimnazjum. 
 
8. Światowy Dzień Żywności. 
 
9. Obchody Święta Odzyskania Niepodległości. 

10. Klasowe „Andrzejki", „Mikołajki", Wigilie. 
 
11. Bal Noworoczny. 
 
12. Dzień Ucznia - Obchody Pierwszego Dnia Wiosny. 
 
13. Obchody Święta Ziemi. 
 
14. Obchody Rocznicy Bitwy Pod Arsenałem. 

15. Dzień Papieski - Powiatowy Koncert Talentów. 
 
16. Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja. 
 
17. Obchody Dnia Matki i Dnia Ojca. 
 
18. Obchody Dnia Dziecka. 
 
19. Gminna Sesja Ekologiczna. 
 
20. Opieka nad grobami Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Brwinowie. 
 
21. Uroczyste Pożegnanie Absolwentów. 
 
 

XV. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:  

 

1. Profesjonalna pomoc edukacyjno-zawodowa powinna być usytuowana blisko ucznia; 

2. Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem 

rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia; 

3. Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, 

ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;  

4. Na wybór zawodu wpływają głownie cechy osobowościowe jednostki (temperament, 

charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, 

doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj  

i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;  



5. Szkoła odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów, pomocy             

i wsparcia udzielają specjaliści i nauczyciele; 

6. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku 

życia człowieka; działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane             

i realizowane według harmonogramu pracy szkoły; 

7. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami  i nauczycielami, 

środowiskiem lokalnym; 

8. WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez 

szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 

charakter; 

9. Głównym celem WSDZ jest przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu                 

i drogi dalszego kształcenia, jest jednym z najważniejszych celów wychowawczych 

szkoły; 

10. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności                

i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w rożnych rolach 

zawodowych i społecznych. 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 
 

1. Korzyści dla indywidualnych odbiorców:  

a) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

b) poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów; 

c) ułatwienie absolwentom wejścia na rynek pracy; 

d) wzrost mobilności zawodowej absolwentów;  

e) wyrównywanie szans na rynku pracy; 

f) podkreślenie elastyczności i możliwości modyfikacji zaplanowanej kariery. 

2. Korzyści wynikające z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

dla szkoły: 

a) realizacja zobowiązań ujętych w ustawie o systemie oświaty dotyczących 

przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 

b) utworzenie w szkole bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz jej 

aktualizacja. 

3. Korzyści wynikające z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

dla pracodawcy:  

a) zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów 

świadomych oczekiwań rynku pracy; 

b) nawiązanie dialogu między szkołami, pracodawcami a władzami samorządowymi 

w celu dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

 
 

 



XVI. METODY I SPOSOBY REALIZACJI 
 

 
1. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program 

profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane          

w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej 

szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

 
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego 

współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 

 
3. Wszyscy pracownicy szkoły przy współudziale rodziców i prawnych opiekunów 

uczniów zgodnie realizują program wychowawczy podejmując współodpowiedzialność 

za efekty jego realizacji. 

 
4. Wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie w zwalczaniu 

problemów, przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego 

osobowości 

 
5. Treści programowe realizowane będą w ramach godzin wychowawczych i innych lekcji 

wymagających zajęcia określonego stanowiska, wymiany doświadczeń oraz podczas 

zajęć warsztatowych, w czasie których wychowawca proponuje uczniom rozwiązanie 

jakiegoś realnego problemu, ocenianie postaw moralnych. 

 
6. W czasie rzeczywistych sytuacji problemowych ucznia i wspólnym zastanawianiu się 

nad ich rozwiązaniem. 

 
7. W konkretnym działaniu np. podczas realizacji akcji organizowanych np. przez klasę, 

samorząd, szkołę. 

 
8. Program wychowawczy jest ściśle powiązany z programem profilaktycznym szkoły          

oraz z programami dydaktycznymi i stanowi jednolity dokument określający zasady 

pracy szkoły. 

 
9. Szczegółowe ujęcie treści wychowawczych w formie załączników znajduje się w: 

- planach pracy wychowawców klasowych, 

- programach nauczania poszczególnych przedmiotów, 
 

- planie pracy samorządu szkolnego, 
 

- planie pracy pedagoga szkolnego, 
 

- programie pracy świetlicy szkolnej, 
 

- planach pracy kół zainteresowań,   
 

- planie pracy biblioteki szkolnej, 
 

- harmonogram imprez i apeli szkolnych. 
 

 
 

 



XVII. EWALUACJA PROGRAMU 
 

 

1.   Program wychowawczy szkoły nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz  

ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań, 

dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności będzie polegać 

na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. 
 

2.  Ewaluacji programu dokonuje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców                                 

i Samorządem Uczniowskim na podstawie: 
 
 -  obserwacji i analizy zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów prowadzonej  

przez nauczycieli, wychowawców, rodziców i dyrekcję szkoły, 
 
        - analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 
3.  Program Wychowawczy został zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 15  

września 2016 roku. 
 
4.    Po zatwierdzeniu przez Radę Rodziców i po uzgodnieniu z Samorządem Uczniowskim. 


