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1. PODSTAWA PRAWNA  
 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  

z późniejszymi zmianami);  

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz.191);  

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (art. 48 ust. 1; art. 53 ust. 3; art.  

72 ust. 1);  

Konwencja O Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.;  

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;  

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego;  

Statut Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie; 


  Koncepcja pracy szkoły.  
 
 
2. ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE, NA KTÓRYCH OPARTY 
ZOSTAŁ SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY  
 
idee obszaru wychowania Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego; 

założenia programów edukacyjnych nauczycieli gimnazjum; 

założenia koncepcji trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: 

uczeń, szkoła, dom rodzinny; 

tradycje narodowe i rodzinne; 

tradycje szkoły i społeczności lokalnej; 

zagrożenia współczesnego świata; w tym ze strony mediów; 

zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

wymagania stawiane młodym ludziom przez życie w społeczeństwie informacyjnym; 

wymagania stawiane młodym ludziom przez życie w rozwijającej oraz integrującej się  

Europie; 

rosnące aspiracje i oczekiwania młodych ludzi; 

ciekawość poznawcza młodzieży; 

podejmowanie inicjatyw i umiejętność pracy zespołowej. 

 

 
3. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE  
 
autentyczność;  

poczucie własnej wartości; 

wytrwałość; 

prawda, uczciwość, szczerość; 

dobro; 
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odpowiedzialność za siebie i innych; 

sprawiedliwość; 

pozytywny stosunek do nauki i kształcenia; 

zaangażowanie w działalność szkolną i społeczną; 

niezależność w podejmowaniu decyzji; 

wrażliwość na potrzeby innych; 

wrażliwość na piękno przyrody; 

umiejętność życia w rodzinie i społeczeństwie; 

uczestnictwo w kulturze; 

szacunek do języka, historii, tradycji narodowej; 

szacunek do języka, historii, tradycji innych kultur i społeczeństw; 

poszanowanie wartości i godności ludzkiej; 

inicjatywa, kreatywność, przedsiębiorczość; 

zdrowie. 

 
 
4. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  
 
DYREKCJA  
 

dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole; 

dba o kształtowanie twórczej atmosfery w szkole; 

dba o motywację pracowników; 

stwarza warunki do prawidłowej realizacji wymogów zawartych w rozporządzeniach MEN; 

nadzoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów; 

umożliwia i czuwa nad kształceniem nauczycieli i specjalistów szkolnych; 

współpracuje z Radą Rodziców; 

współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

dba o zapewnienie uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa na  

terenie szkoły. 

 
SPECJALIŚCI SZKOLNI 
 
udzielają uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń  

szkolnych; 

przeciwdziałają skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży; 

udzielają porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych; 

koordynują prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej; 

dokonują okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole; 

współpracują w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc  
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terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą;  

wspierają wychowawców klas;  

wspierają nauczycieli;  

prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, których celem jest zdobycie lub rozwój  

 określonych umiejętności psychospołecznych, wsparcie psychologiczno -pedagogiczne, 

profilaktyka zaburzeń, uzależnień i przemocy, w tym cyberprzemocy;  

diagnozują środowisko uczniów;  

kontrolują systematyczność uczęszczania uczniów do szkoły;  

organizują różne formy terapii dla uczniów z przejawami niedostosowania społecznego.  

 
NAUCZYCIELE 
 

wspierają rozwój psychofizyczny uczniów stosownie do ich potrzeb i możliwości, rozwijają  

     ich zdolności oraz zainteresowania, w tym matematyczno-przyrodnicze; 

modelują swoją postawą i działaniami pedagogicznymi zachowania społecznie  

     adekwatne;  

kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji oraz szacunku dla  

     każdego człowieka, poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

podejmują kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji; 

odpowiadają za bezpieczeństwo gimnazjalistów podczas pobytu w szkole i poza jej  

     terenem (w czasie wycieczek, wyjść, itp.);  

reagują na przejawy niedostosowania społecznego u młodzieży;  

udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie  

      potrzeb uczniów;  

współpracują z instytucjami wspierającymi wychowawczą rolę szkoły;  

współpracują z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania uczniów;  

współpracują ze społecznymi organami szkoły;  

organizują konkursy oraz imprezy dla uczniów.  

 
WYCHOWAWCY 
 

sprawują opiekę nad uczniami;  

dbają o integrację zespołu klasowego;  

dbają o kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych;  

tworzą warunki wspomagające wszechstronny rozwój uczniów  

dbają o przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie;  

motywują uczniów do aktywności społecznej;  

uczą tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;  

zachęcają do czytelnictwa; 
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prowadzą działalność profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa, uzależnień 

     oraz przemocy, w tym cyberprzemocy; 

współpracują z nauczycielami uczącymi w danej klasie uzgadniając z nimi i koordynując 

działania wychowawcze, zwłaszcza wobec uczniów, którzy wymagają zapewnienia 

zindywidualizowanej opieki;  

współpracują z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – 

wychowawczych uczniów, udzielania pomocy w działaniach wychowawczych  

      oraz otrzymywania pomocy od nich, włączania ich w sprawy klasy i szkoły;  

organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla swoich wychowanków;  

współpracują ze specjalistami szkolnymi.  

 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 

inspiruje i organizuje życie kulturalne oraz intelektualne na terenie szkoły;  

rozwija demokratyczne formy współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,   

     wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;  

kształtuje umiejętności zespołowego działania;  

stwarza warunki do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;  

organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;  

przedstawia władzom szkoły opinie i potrzeby uczniów, jest rzecznikiem interesów ogółu  

     społeczności uczniowskiej;  

współdziała z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do  

     nauki oraz rozwijania zainteresowań w ramach różnych zajęć pozalekcyjnych;  

dba o mienie szkolne;  

organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym na trudności w nauce;  

rozstrzyga spory między uczniami, zapobiega konfliktom;  

dba o dobre imię i honor szkoły.  

 

RADA RODZICÓW 

wspiera proces wychowawczy szkoły;  

ukierunkowuje działania wychowawcze szkoły;  

współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz o ich wypoczynku;  

organizuje formy aktywności na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;  

gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.  
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5. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KIERUNKÓW PRACY 
WYCHOWAWCZEJ, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 
WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY  
    GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY   
 

A. Wspomaganie naturalnego rozwoju w wymiarze intelektualnym, psychicznym,  
     zdrowotnym, estetycznym i  duchowym.  
 
B. Kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane.  
 
C. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.  
 
CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI  
 
A. Wspomaganie naturalnego rozwoju w wymiarze intelektualnym, psychicznym,  
     zdrowotnym, estetycznym, duchowym  
 
CELE SZCZEGÓŁOWE  
 
rozwijanie ciekawości poznawczej, kreatywności, przedsiębiorczości oraz czytelnictwa; 

przygotowanie uczniów do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną;  

     multimedialną, naukę języków obcych;  

rozwój zainteresowań aktywnością sportową, turystyczną, rekreacyjną i prozdrowotną;  

kształtowanie potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym;  

kształtowanie umiejętności współpracy;  

kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła;  

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;  

kształtowanie poszanowania cudzego mienia.  

 
ZADANIA  
 
organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych;  

motywowanie do aktywności twórczej i rozwijania zdolności poprzez uwzględnienie w  

     programach dydaktyczno – wychowawczych zadań wyzwalających opisaną wyżej  

     aktywność;  

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcze;  

organizowanie zajęć pozalekcyjnych;  

prowadzenie zajęć metodą aktywnego nauczania;  

organizowanie lekcji bibliotecznych; 

organizowanie imprez i akcji promujących czytelnictwo; 

organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia; 

realizacja prozdrowotnych programów i projektów edukacyjnych; 

organizowanie wyjść klasowych do muzeów związanych z edukacją matematyczno- 

     przyrodniczą 

prowadzenie warsztatów rozwoju umiejętności psychospołecznych;  
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prowadzenie zajęć z obszaru profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych;  

motywowanie do przestrzegania zasad szkolnych;  

modelowanie zachowań pożądanych społecznie;  

 kontynuowanie działalności SKO.  

 

 
B. Kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane  
 
CELE SZCZEGÓŁOWE  
 
kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych i rodzinnych;  

kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych;  

kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej;  

kształtowanie postawy poszanowania dla innych tradycji i kultur;  

kształtowanie postawy poszanowania godności drugiego człowieka bez względu na rasę,  

     narodowość, płeć;  

kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych 

kształtowanie postaw wykluczających stosowanie przemocy, w tym cyberprzemocy, w  

     stosunkach międzyludzkich. 

 
ZADANIA  
 
organizowanie akademii z okazji świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic;  

poznawanie przez uczniów życiorysów i najważniejszych osiągnięć wybitnych Polaków  

     (na różnych lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych);  

udział w uroczystościach upamiętniających śmierć więźniów Pawiaka;  

opieka nad symboliczną mogiłą nauczycieli na cmentarzu w Mrokowie;  

udział w wycieczkach krajoznawczych;  

sprzątanie terenów zielonych;  

współpraca z instytucjami gminnymi;  

integracja ze społecznością lokalną poprzez:  

udział w gminnych konkursach,  

udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi;  

udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych;  

działalność Samorządu Szkolnego;  

udział w akcjach charytatywnych (WOŚP, PCK, oraz kiermaszach świątecznych);  

praca na rzecz innych w ramach wolontariatu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dobra  

     Wola” 

organizacja i udział w imprezach sportowych;  

poznawanie przez uczniów ciekawych informacji na temat krajów UE (geografia i WOS); 
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spotkania i rozmowy z pielęgniarką szkolną;  

zajęcia dotyczące pierwszej pomocy, higieny osobistej, zdrowego odżywiania, aktywności  

     fizycznej; 

udział w warsztatach i spotkaniach dotyczących profilaktyki przemocy (w tym  

     cyberprzemocy); 

prowadzenie wymiany z uczniami z Węgier; 

udział w warsztatach dotyczących wielokulturowości. 

 
C. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny  
 
CELE SZCZEGÓŁOWE  
 
wzmacnianie wartości rodzinnych;  

wspieranie rodziców w procesie wychowawczym;  

kształtowanie postawy prorodzinnej wśród uczniów i rodziców;  

przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych;  

zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin ubogich, patologicznych,  

     niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych;  

włączanie rodziców w życie szkoły.  

 

ZADANIA  

 

diagnozowanie potrzeb rodzin (sytuacji materialnej, problemów wychowawczych,  

     patologii, uzależnień, itp.); 

diagnozowanie zachowań ryzykownych wśród młodzieży i ich podłoża rodzinnego; 

pomoc materialna uczniom z rodzin najuboższych (dożywianie, organizowanie paczek  

     świątecznych i wyprawek szkolnych, zakup potrzebnych ubrań); 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom i ich rodzicom w procesie wychowania; 

prowadzenie warsztatów dla rodziców; 

psychoedukacja rodziców; 

organizowanie zebrań i dni otwartych w szkole; 

uczestnictwo rodziców w życiu szkoły poprzez opiniowanie pracy nauczycieli kończących  

     staż na kolejny stopień awansu zawodowego; 

współorganizowanie imprez szkolnych i gminnych (np. Dzień Sportu, Choinka Szkolna,  

     Święto Szkoły, Wieczornica Bożonarodzeniowa); 

udział w uroczystościach szkolnych; 

współorganizowanie kiermaszów przedświątecznych; 

działania na rzecz pozyskiwania sponsorów dla szkoły; 

pomoc w organizacji zbiórki surowców wtórnych; 
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pełnienie funkcji opiekunów podczas imprez klasowych i szkolnych (wieczorki klasowe, 

     dyskoteki, ognisko, wycieczki). 

 
 
  
6. ZAMIERZONE EFEKTY DZIAŁANIA PROGRAMU  
    SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM  
 
Celem oddziaływań wychowawczych, środowiskowych, dydaktycznych podejmowanych 
w naszej szkole jest ukształtowanie sylwetki absolwenta Gimnazjum, który: 
 
aktywnie funkcjonuje w swoim otoczeniu: szkole, domu, środowisku lokalnym; 

jest przygotowany do życia w społeczeństwie informacyjnym, posiada umiejętność 

selekcjonowania informacji w oparciu o wartości moralne i etyczne; 

swobodnie korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy; 

poszukuje nowych kierunków aktywności i problemów do rozwiązania; 

samodzielnie stawia sobie cele i wytrwale do nich dąży; 

jest zmotywowany do samodzielnego podejmowania decyzji; 

jest przygotowany do życia w państwie, społeczeństwie, rodzinie; 

jest tolerancyjny, szanuje kultury różnych narodów; 

jest wrażliwy na potrzeby innych, w tym osób niepełnosprawnych 

odróżnia dobro od zła opierając się o uniwersalne wartości moralne; 

szanuje dobro wspólne jako podstawę życia społecznego;  

jest rozważny, uczciwy, lojalny i prawdomówny; 

jest świadomy zagrożeń związanych z uzależnieniami i unika ich; 

jest świadomy zasad zdrowego stylu życia; 

szanuje siebie i innych, nie stosuje przemocy; 

posiada umiejętności społeczne niezbędne do nawiązywania i utrzymywania relacji 

z innymi; 

stosuje zasady kulturalnego zachowania. 
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ZADANIA  DO REALIZACJI w roku szk. 2016/2017 

 

L

p. 

Zadanie 

 

Sposób realizacji zadania 

 

Termin  

 

Odpowiedzialn

y 

 

Uwagi 

1.  Podejmowanie działań 

motywujących uczniów 

do skutecznego uczenia się. 

1. Rozpoznawanie właściwych dla 

konkretnych predyspozycji ucznia 

odpowiednich stylów uczenia się. 

2. Wykonywanie przez uczniów 

osobistych map aspiracji 

edukacyjnych.  

3. Prezentacja czynników 

wspierających efektywne uczenie się 

oraz elementów zaburzających to 

zadanie. 

wrzesień-

październik 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

psycholog, 

wychowawcy 

 

doradca 

zawodowy 

 

pedagog 

 

2. Praca wychowawcza 

ukierunkowana na poprawę 

dyscypliny na lekcjach, 

podniesienie poziomu kultury 

osobistej uczniów,  

propagowanie właściwych  

relacji interpersonalnych, 

wolnych od agresji, 

nietolerancji i ksenofobii. 

1. Zapoznanie uczniów z zasadami 

obowiązującymi w klasie, w całej 

szkole i we wszystkich relacjach 

interpersonalnych. 

2. Wszyscy dbamy o kulturę słowa,  

warsztaty w klasach. 

3. Uczymy się rozpoznawać emocje 

i radzić sobie z nimi. Zajęcia 

specjalistów. 

4. Co determinuje postawy nietolerancji 

i ksenofobii?  

wrzesień. 

 

 

 

październik 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

wychowawcy 

 

 

 

pedagog 

 

psycholog 

 

 

psycholog 

 

3. Działania wychowawcze 

wobec dzieci 

cudzoziemskich, w celu 

poprawy ich funkcjonowania 

w roli uczniów, zwiększania 

ich kompetencji językowych 

i społecznych. 

1. Przedstawienie pozytywnych 

aspektów obecności dzieci 

cudzoziemskich w naszej szkole, 

pogadanka w klasach. 

2. Pomoc w adaptacji dzieci 

cudzoziemskich w szkole. 

3. Wypracowanie zasad 

obowiązujących w szkole, które 

poprawią  funkcjonowanie uczniów 

cudzoziemskich. Warsztaty 

w klasach. 

4. Kontrolowanie frekwencji uczniów 

cudzoziemskich na lekcjach 

i wszelkich innych zajęciach 

organizowanych przez szkołę. 

5. Stała współpraca z wychowawcami 

i nauczycielami przedmiotowymi, 

monitorowanie postępów w nauce 

dzieci cudzoziemskich. 

wrzesień 

 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

kulturowy. 

 

wychowawcy, 

pedagog kul. 

pedagog 

kulturowy 

 

 

 

pedagog 

kulturowy, 

wychowawcy 

 

pedagog 

kulturowy 
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6. Współpraca z asystentami 

kulturowymi. 

 

7. Współpraca z instytucjami 

zewnętrznymi wspierającymi dzieci 

cudzoziemskie. 

8. Stworzenie w formie tablicy 

poglądowej słownika określeń 

specyficznych dla każdego 

przedmiotu. 

9. Praca nad rozwijaniem kompetencji 

w zakresie języka polskiego przez 

dzieci cudzoziemskie. 

10. Szkolne celebrowanie  Chińskiego 

i Wietnamskiego Nowego Roku. 

 

11. Program klasowy: „Jestem 

nauczycielem języka polskiego dla 

mojego cudzoziemskiego kolegi”. 

12. Interdyscyplinarny Festiwal 

pt. „Szkoła Wielu Kultur”. 

cały rok. 

 

 

cały rok. 

 

 

październik

. 

 

 

cały rok 

 

 

styczeń 

 

 

cały rok 

 

 

czerwiec 

pedagog 

kulturowy, 

wychowawcy. 

pedagog 

kulturowy, 

 

nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

i specjaliści. 

pedagog 

kulturowy, 

asystenci 

uczniowie, 

wychowawcy 

 

pedagog 

kulturowy, 

asystenci 

4. Udział w projekcie „Szkoła 

otwarta na wielokulturowość, 

III edycja”, Studium Prawa 

Europejskiego. 

1. „Co kraj , to obyczaj, co wiemy na 

temat krajów, z których pochodzą 

nasi koledzy?”. Ogólnoszkolny 

konkurs wiedzy. 

2. „Kuchnie świata”, przyrządzanie 

tradycyjnych potraw chińskich 

i wietnamskich.   Konkurs 

ogólnoszkolny. 

3. Przewodniki turystyczne po Chinach 

i Wietnamie.  Konkurs 

ogólnoszkolny. 

4. Muzyka chińska i wietnamska. 

Prezentacja azjatyckich utworów  

muzycznych na lekcjach muzyki. 

5. Najpiękniejsze miejsca Chin 

i Wietnamu. Ogólnoszkolny konkurs 

prezentacji folderów 

przedstawiających najatrakcyjniejsze 

miejsca w wymienionych krajach. 

6. „Wszystkie dzieci nasze są”. 

Ogólnoszkolny festiwal piosenek 

ze świata, o dzieciach i dla dzieci. 

 cały rok 

 

 

 

listopad 

 

 

 

grudzień 

 

 

listopad 

 

 

grudzień 

 

 

 

 

styczeń 

 

 

pedagog 

kulturowy 

 

 

pedagog 

kulturowy 

 

 

J. Januszewicz 

 

 

A. Nartowska 

 

 

pedagog 

kulturowy 

 

 

 

A. Nartowska 
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7. Tworzenie międzynarodowych tablic 

zasad dobrego wychowania. 

Ogólnoszkolny konkurs plastyczny. 

8. Moda świata. Stroje regionalne 

z różnych części świata. 

Ogólnoszkolny konkurs plastyczny. 

luty 

 

 

marzec 

E. Kuczara 

 

 

E. Kuczara 

5. Wspieranie uczniów 

szczególnie uzdolnionych 

w rozwijaniu ich talentów. 

1. Koła zainteresowań. 

2. SKS 

3. Indywidualna praca nauczycieli 

przedmiotowych z uczniami wybitnie 

zdolnymi. 

cały rok 

cały rok 

 

cały rok 

 

nauczyciele 

naucz. w - f 

nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

6. Podnoszenie poziomu 

kompetencji 

wychowawczych rodziców. 

 

1. Włączanie rodziców w realizację 

klasowych programów wych. 

2. Konsultacje specjalistów szkolnych 

z rodzicami w sprawach 

rozwiazywania problemów 

wychowawczych ich dzieci. 

3. Wykład dla rodziców na temat 

sprawowania przez nich funkcji 

wychowawczych i opiekuńczych. 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

 

październik 

wychowawcy 

 

pedagog, 

psycholog 

 

 

specjaliści 

zewnętrzni 

 

 

7. Kształtowanie właściwych 

postaw moralnych 

i społecznych uczniów. 

Wychowanie do 

rozpoznawania i realizowania 

pozytywnych wartości. 

Propagowanie patriotyzmu, 

poszanowania dla własnej 

kultury, historii i tradycji. 

1. Bohaterowie polskiej historii 

i wartości przez nich realizowane. 

Pogadanki  na lekcji historii. 

2. Co współcześnie znaczy być 

patriotą? 

Pogadanka na godz. wych. 

3. Dekalog, systemy etyczne i prawne 

Starożytnej Grecji i Rzymu jako 

fundamenty aksjologiczne naszej 

kultury.  Warsztaty  

4. Udział w uroczystościach 

związanych z celebrowaniem  świąt 

narodowych i państwowych. 

5. Udział w uroczystości 

upamiętniającej pomordowanych 

więźniów Pawiaka. 

6. Czym jest duma narodowa? 

Które wydarzenia z naszej historii 

napawają nas dumą i dlaczego? 

godziny wychowawcze - pogadanki 

7. Mój ulubiony bohater narodowy. 

Charakterystyka postaci 

rzeczywistej. 

8. Zwiedzamy wybrane muzeum 

lub galerię. 

cały rok 

 

 

listopad 

 

 

grudzień 

 

 

 

cały rok 

 

 

28 maja 

 

 

marzec 

 

 

luty – 

marzec. 

 

cały rok. 

K. Waszczyk 

 

 

wychowawcy 

 

 

katecheta 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

i specjaliści 

K. Waszczyk 

 

 

wychowawcy 

 

 

nauczyciele 

 j. polskiego 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodni

e z 

planem 

obchod

ów 

świąt. 
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8. 

 

Propagowanie postaw pro 

ekologicznych uczniów. 

1. Prezentacja globalnych problemów 

świata: zanieczyszczenie wody 

i powietrza, deficyt wody i energii, 

skutki industrializacji, gospodarka 

odpadami. Prezentacja właściwych 

postaw proekologicznych.  

2. Udział w akcji „Sadzenie Lasu Dobrej 

Woli.” 

maj 

 

 

 

 

 

kwiecień 

nauczyciele 

biologii 

i geografii 

 

 

 

Stowarzyszenie 

„Dobra Wola.”  

D.Mieszkowska 

 

9. Upowszechnianie zdrowego 

stylu życia wolnego 

od nałogów i zachowań 

ryzykownych. 

1. Co sprzyja zdrowiu?  Właściwe 

odżywianie, higiena, aktywność 

fizyczna. Pogadanka na godzinach 

wychowawczych. 

2. Wpływ środków psychoaktywnych na 

zdrowie człowieka. Pogadanka na 

godzinach wychowawczych. 

3. Jak uniknąć zakażenia AIDS. 

Pogadanka na godzinach 

wychowawczych. 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

pielęgniarka 

 

 

 

pielęgniarka 

 

 

pielęgniarka 

 

 

1

0. 

Kształtowanie umiejętności 

dostrzegania potrzeb innych, 

tolerancji i poszanowania 

godności. Propagowanie 

wolontariatu. 

1. Specyficzna sytuacja osób 

niepełnosprawnych.  

Warsztaty w klasach. 

2. Udział w „Tataspartakiadzie. 

3. Wigilia „Dobrej Woli”. 

4. Szkolny finał WOŚP. 

5. Adopcja na odległość. 

6. „Wolpreza”. 

luty 

 

 

październik 

grudzień 

styczeń 

cały rok. 

czerwiec 

Prezes Stow. 

„Dobra Wola.” 

 

D.Mieszkowska 

D.Mieszkowska 

K. Waszczyk 

K. Waszczyk  

D.Mieszkowska 

 

1

1. 

Włączanie rodziców 

w realizację zadań 

wychowawczych szkoły. 

1. Szkolny Sportowy Turniej 

Integracyjny w badmintona, dla 

rodziców i dzieci. 

2. Udział rodziców w imprezach 

klasowych. 

3. Zapoznanie rodziców z Programem 

wychowawczym szkoły i dyskusja na 

ten temat. 

czerwiec 

 

cały rok 

 

wrzesień 

nauczyciele w -f 

 

wychowawcy. 

 

wychowawcy. 

 

1

2. 

Propagowanie przesłania 

płynącego z twórczości 

patrona szkoły ks. Jana 

Twardowskiego. 

1. Spotkanie z człowiekiem znającym 

osobiście ks. Twardowskiego i jego 

twórczość.  

2. Udział reprezentacji szkoły 

w corocznych  obchodach urodzin 

ks. Twardowskiego, 1 czerwca. 

3. Konkurs literacki na temat:  

„Co dało mi spotkanie z poezją 

ks. J. Twardowskiego?” 

Marzec 

 

 

 

czerwiec 

 

maj 

dyrekcja 

 

 

 

A. Świdecka, 

pedagog. 

nauczyciele 

języka 

polskiego 
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1

3. 

Zapoznawanie uczniów 

z walorami naszego regionu, 

jego historią i krajobrazem. 

1. Mazowsze moja mała ojczyzna. 

2. Rajd pieszy wybranym  przez każdą 

klasę szlakiem mazowieckim. 

Wycieczki klasowe. 

3. Plenery i pejzaże Mazowsza – 

śladami Józefa Chełmońskiego. 

Szkolny konkurs plastyczny. 

 

cały rok 

 

maj 

 

 

maj 

K. Waszczyk 

 

wychowawcy. 

 

 

E. Kuczara 

 

1

4. 

Upowszechnianie 

racjonalnego i bezpiecznego 

korzystania 

z elektronicznych nośników 

informacji. 

1. Czy kontakty w cyberprzestrzeni 

mogą nam zastąpić bezpośrednie 

poznawanie rzeczywistości i osobiste 

relacje z innymi ludźmi. Warsztaty. 

2. Obyczajowe, społeczne i prawne 

aspekty agresji (hejtowania) w 

Internecie. Warsztaty. 

marzec 

 

 

 

kwiecień 

 

 

pedagog 

 

 

 

zaproszony 

przez szkołę 

prawnik. 

 

1

5. 

Rozwój czytelnictwa. 1. Programy, konkursy i zadania 

z zakresu upowszechniania 

czytelnictwa. 

cały rok M. Krajewska 

W ramach 

projektu 

Biblioteka 

przyjazna 

uczniowi. 

. 

 


