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Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, 

kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym 

Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie  

i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje 

uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwojowi u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła ma 

obowiązek zadbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia i przygotować uczniów  

do podejmowania przemyślanych decyzji, także poprzez umożliwianie im samodzielnego 

wyboru części zajęć edukacyjnych.  

(Preambuła „Ustawy o systemie oświaty”) 

 

Wychowanie obok nauczania jest podstawowym zadaniem szkoły. W procesie tym 

szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny, respektując uniwersalne zasady etyki. 

Program wychowawczy szkoły, program profilaktyki i szkolny zestaw programów nauczania 

tworzą spójną całość i zawierają wymagania ujęte w postawie programowej kształcenia 

ogólnego. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły jak i każdego 

nauczyciela. 

Misja szkoły: 

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - 

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma,  

co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej 

być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich" 

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980r) 

Wizja i cel: 

Wspomaganie uczniów w urzeczywistnianiu w swoim młodzieńczym życiu szerokiego 

spektrum wartości. 

Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, kreatywnego, 

przedsiębiorczego, otwartego na potrzeby innych. 

Obywatela Europy, uczestnika życia publicznego w Unii Europejskiej. Przygotowanie ucznia 

do umiejętności samodzielnej i krytycznej oceny zjawisk społecznych, kulturowych  

i politycznych współczesnego świata. 

 

 

 



Model sylwetki absolwenta: 

Absolwenta Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi charakteryzuje: 

 odpowiednia wiedza i umiejętności, które zapewniają mu podjęcie nauki na wyższym 

etapie edukacyjnym w szkole wybranej przez siebie lub na szybkie znalezienie pracy 

w zawodzie wyuczonym lub pokrewnym 

 sprawne posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym 

 umiejętność wykorzystywania środków multimedialnych do nauki i pracy 

 umiejętność wykorzystywania technologii informatycznej w nauce i pracy 

 umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, 

obowiązkowość 

 nawyk stałego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności 

 umiejętność komunikowania się z innymi 

 wysoka kultura osobista i wysokie morale, wrażliwość na drugiego człowieka, chęć  

i potrzeba niesienia pomocy 

 dbałość o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia 

 umiejętność korzystania z dóbr kultury, uczestnictwo w życiu kulturalnym, a nawet 

tworzenie go 

 szacunek dla przyrody i otoczenia, postawa proekologiczna 

 szacunek dla rodziny i właściwe przygotowanie do pełnienia określonych ról 

(macierzyńskiej lub ojcowskiej) 

 respekt dla pozytywnych i trwałych wartości ogólnoludzkich 

 umiejętność życia w zgodzie z samym sobą, z innymi i ze światem 

 świadomość konieczności współpracy i integrowania się z innymi w zjednoczonej 

Europie przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności narodowej 

Ponadto absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi powinien: 

 uzyskać taki zasób wiedzy i kompetencji, który pozwoli mu na samorealizowanie  

się w życiu 

 wyrobić umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy i chęć ustawicznego  

jej podnoszenia i pogłębiania 

 umieć przedstawić swoje prawa, racje, pójść na kompromis, ale nie będzie  

się wyrzekał własnego zdania 

 być dobrym negocjatorem 

 być kreatywnym członkiem współczesnej społeczności zarówno w miejscu 

zamieszkania jak i w pracy 

 umieć pracować samodzielnie i w grupie, być dobrym organizatorem pracy 

 być dobrze przygotowanym do podejmowania samodzielnych decyzji i inicjatyw 

 być przygotowanym do skutecznego poszukiwania pracy 

 być człowiekiem dobrze przygotowanym do życia 

 



Główne założenia strategii wychowawczej: 
 w procesie wychowania szkoła i dom są wspierającymi się partnerami, rodzice 

czynnie włączają się w działalność wychowawczą szkoły, szkoła wspiera rodziców  

w procesie wychowania 

 uczeń traktowany jest podmiotowo, z szacunkiem dla jego osobowości 

 praca wychowawcza opiera się na wspomaganiu rozwoju ucznia, kształtowaniu jego 

postawy, działaniach profilaktycznych i korygujących 

 uczeń w procesie wychowawczym traktowany jest ze zrozumieniem, tolerancją,  

ale nie z pobłażliwością 

 Program wychowawczy ma charakter otwarty 

CEL: 

Kształtowanie obywatela naszego kraju, Europejczyka, człowieka ogólnie 

wykształconego, kulturalnego, tolerancyjnego, wrażliwego, przygotowanego do życia  

w dynamicznie rozwijającym się świecie. 

 

Cele szczegółowe: 

 wszechstronny rozwój ucznia uwzględniający jego predyspozycje psychiczne, 

emocjonalne, intelektualne,  środowisko rodzinne i kulturowe 

 rozwijanie u uczniów ich tożsamości, samoświadomości oraz wspieranie  

w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych 

 wpajanie wartości moralnych pozwalających  dokonywać wyborów  

z  zachowaniem  szeroko pojętych wartości humanistycznych,  

tj.: sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, demokracji i wolności, szacunku dla 

siebie i innych 

 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości innych kultur Europy i Świata 

 rozwijanie kultury osobistej oraz kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego 

funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych 

 tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów  

 rozwijanie dociekliwości poznawczej, samodzielności i kreatywności myślenia  

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy 

informacji 

 rozwijanie postaw dystansu i krytycyzmu wobec informacji przekazywanych przez 

media 

 przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy  

 kształtowanie postawy otwartości na proces kształcenia się przez całe życie 

 kształtowanie postawy dialogu i umiejętności współdziałania oraz rozwijanie 

wrażliwości na potrzeby innych 

 integrowanie społeczności szkolnej. 

 

  



Formy i sposoby realizacji 

 

 podmiotowe traktowanie uczniów oraz indywidualizacja procesów wychowawczych  

i dydaktycznych, 

 tworzenie w szkole życzliwej i przyjaznej atmosfery opartej na zaufaniu i wzajemnym 

szacunku, 

 upowszechnianie znajomości statutu szkoły oraz innych dokumentów regulujących jej 

działalność, 

 korygowanie negatywnych zachowań i promowanie postaw godnych uczniów 

poprzez konsekwentne i jednolite przestrzeganie postanowień zawartych  

w statucie i innych dokumentach obowiązujących w szkole, 

 dobór tematyki godzin wychowawczych, metod i form pracy z uczniami w zależności 

od ich zainteresowań i potrzeb, 

 systematyczne monitorowanie obecności uczniów, współpraca z rodzicami, 

pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

 prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, diagnozowanie ich potrzeb, 

problemów i stanów zagrożenia, 

 realizacja programów profilaktycznych i preorientacji zawodowej, 

 opieka nad uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, 

 tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dostosowanej do potrzeb uczniów, 

 zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, 

projektach, zawodach i turniejach sportowych oraz prezentacja ich osiągnięć na forum 

szkoły, 

 rozwijanie postaw empatycznych poprzez udział w wolontariacie, akcjach 

charytatywnych i zachęcanie do pomocy koleżeńskiej, 

 tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej i aktywnego 

uczestniczenia w życiu szkoły, 

 rozwijanie postaw patriotycznych poprzez eksponowanie dorobku i historii 

narodu polskiego oraz upamiętnianie rocznic państwowych, wydarzeń 

historycznych i szkolnych, 

 promowanie zdrowego stylu życia i wyrabianie poczucia odpowiedzialności  

za środowisko i otaczającą przyrodę,  

 rozwijanie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego procesu 

uczenia się i przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę, 

 budowanie świadomości związku pomiędzy absencją, wynikami w nauce a własną 

przyszłością 

 przygotowanie uczniów do trafnego rozpoznawania swoich predyspozycji, 

kwalifikacji i realnych możliwości z punktu widzenia rynku pracy, 

 przekazywanie wiedzy niezbędnej do  wyboru dalszego kształcenia i zawodu, 

 rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach 

interpersonalnych i społecznych, 

 kształtowanie kompetencji uczniów w zakresie  prezentacji własnego punktu widzenia 

i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, 

 kształtowanie kultury języka, walka z wulgaryzmami, 



 rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; 

budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych 

decyzji; skutecznego działania w granicach obowiązujących norm, 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych, 

rozwiązywania problemów w twórczy sposób, funkcjonowania w sytuacjach 

konfliktowych, konstruktywnego ich rozwiązywania, stosowania metod i technik 

negocjacyjnych, 

 rozwijanie poczucia bezpieczeństwa poprzez uświadamianie zagrożeń 

cywilizacyjnych, 

 organizowanie imprez integrujących społeczność szkolną (wycieczki, wyjścia 

klasowe, dyskoteki, wigilie i inne), 

 pielęgnowanie tradycji szkoły, dbanie o jej wizerunek i promocję w środowisku 

lokalnym, 

 włączenie rodziców w życie klasy poprzez wspólne planowanie i realizowanie działań 

wychowawczych, 

 ustalenie z rodzicami wymagań stawianych uczniom i rzetelne egzekwowanie tych 

wymagań, 

 współpraca z władzami samorządowymi i oświatowymi oraz innymi podmiotami  

wspierającymi szkołę w procesie wychowania młodzieży. 

 

CELE SZCZEGÓLOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW DZIAŁAŃ: 

OBSZARY 

DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWC

ZYCH 

 

CELE PROGRAMU 

WYCHOWANIA 

 

ODPOWIEDZIAL

NY 

ZA REALIZACJĘ 

 

SPOSÓB 

DZIAŁANIA 

 

Rozwój sfery 

intelektualnej 

uczniów – 

wychowanie do 

samokształcenia 

i umiejętności 

korzystania z 

dóbr 

intelektualnych. 

Uświadamianie 

wychowankom 

potrzeby pogłębiania 

wiedzy, kształcenia 

umiejętności przy 

wykorzystaniu 

różnorodnych 

źródeł informacji 

wychowawca 

klasy, nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog, psycholog, 

doradca zawodowy 

zajęcia dydaktyczne 

prowadzone przez 

nauczycieli 

przedmiotów, 

- koła 

przedmiotowe, 

- koła artystyczne, 

- udział uczniów w 

projektach 

naukowych, 

zajęciach na 

współpracujących 

uczelniach 

wyższych 

Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego myślenia, 

krytycznego stosunku do 

informacji, formułowania 

własnych wniosków i ich 

obrony przez użycie 

odpowiednich 

argumentów. 

Wzmacnianie u uczniów 

postawy kreatywnej, 



dążącej do 

realizacji własnych pasji 

zarówno intelektualnych, 

jak i artystycznych. 

Kształcenie umiejętności 

określania własnych 

zdolności, 

możliwości, 

predyspozycji 

intelektualnych, 

stosowania 

efektywnych dla siebie 

technik 

uczenia się oraz dążenia 

do wyznaczonych celów 

edukacyjnych. 

wychowawca 

klasy, nauczyciele 

przedmiotów 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, 

doradca zawodowy 

pogadanki 

prowadzone przez 

wychowawcę klasy, 

- spotkania z 

pedagogiem, 

- zajęcia z doradcą 

zawodowym, 

- warsztaty służące 

wykształceniu u 

uczniów 

pożądanych 

zachowań i 

umiejętności, 

- koła i zajęcia 

pozalekcyjne 

przygotowujące 

uczniów do udziału 

w 

konkursach, 

olimpiadach, 

zawodach. 

Budowanie postawy 

odpowiedzialności 

ucznia za własny proces 

uczenia się. 

Motywowanie uczniów 

do 

udziału w konkursach  

i 

olimpiadach 

przedmiotowych 

oraz zawodach 

sportowych w 

celu skonfrontowania się 

z innymi i oceny własnej 

wiedzy  

Wzmacnianie 

umiejętności 

walki ze stresem, 

pokonywania 

trudności w nauce, 

mówienia o swych 

mocnych i słabych 

stronach 

Wzmacnianie 

umiejętności 

pracy w grupie, wymiany 

poglądów, umiejętności 

czerpania z wiedzy 

innych – kolegów, 

nauczycieli 

wychowawca 

klasy, nauczyciele 

przedmiotów,  

opiekun Szkolnego 

Koła Wolontariatu 

- stosowanie metod 

aktywnych i 

aktywizujących 

uczniów, 

- praca z uczniami 

metodą projektu 

- udział uczniów w 

akcjach 

charytatywnych 

Przygotowanie do 

wyboru 

wychowawca klasy 

pedagog szkolny 

- pogadanki i 

dyskusje, 



kierunku studiów i 

dalszego kształcenia 

psycholog szkolny 

szkolny doradca 

zawodowy 

- zapoznanie z 

informatorami 

dotyczącymi 

dalszych możliwości 

kształcenia i 

rozwoju 

zawodowego, 

- spotkania ze 

studentami różnych 

uczelni (w tym 

absolwentami) 

- spotkania z 

Przedstawicielami 

Punktu 

Pośrednictwa Pracy 

Kształtowanie 

sfery 

psychicznej 

ucznia. 

Przygotowanie 

wychowanków 

do właściwego 

rozpoznawania 

oraz kontrolowania 

własnych 

emocji w różnych 

sytuacjach 

życiowych. 

wychowawca 

klasy, nauczyciele 

przedmiotów, a w 

szczególności – 

nauczyciel religii, 

etyki, biologii, 

języka polskiego, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

- lekcje do 

dyspozycji 

wychowawcy klasy, 

- zajęcia 

dydaktyczne, 

- warsztaty 

prowadzone przez 

pedagoga szkolnego 

lub psychologa 

warsztaty 

prowadzone przez 

trenerów 

Uniwersytetu SWPS 

w Sopocie 

Rozwijanie umiejętności 

dokonywania właściwej 

oceny własnych 

zachowań a także ich 

korygowania. 

Budowanie w uczniach 

poczucia godności 

własnej i szacunku dla 

innych. 

Zagwarantowanie 

uczniom poczucia 

bezpieczeństwa w 

szkole i poza szkołą 

dyrektor szkoły 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

- dyżury 

nauczycieli, 

- opieka nad 

uczniami 

podczas imprez 

szkolnych i 

odbywających się 

poza szkołą, 

wycieczek 

szkolnych, 

- monitoring szkoły 

Rozwój sfery 

społecznej 

ucznia – 

wychowanie do 

życia w rodzinie, 

społeczności 

Kształcenie postawy 

empatii 

wobec członków grupy 

rówieśniczej, 

odpowiedzialności 

za człowieka, 

wychowawca 

klasy, 

nauczyciele 

przedmiotów, w 

szczególności – 

religii, etyki, języka 

- pogadanki podczas 

zajęć do dyspozycji 

wychowawcy i 

innych zajęć 

dydaktycznych, 

- dramy, 



szkoły, 

środowiska 

lokalnego i kraju. 

poszanowania 

jego wolności i dobra  

polskiego, biologii, 

edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

pedagog szkolny, 

opiekunowie 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu, 

dyrektor szkoły 

- warsztaty 

prowadzone przez 

nauczyciela 

wychowawcę, 

pedagoga 

szkolnego, 

psychologa, 

- dyskusje 

prowadzone podczas 

zajęć, 

- imprezy 

organizowane przez 

uczniów klasy, 

- spotkania z 

opiekunami 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu 

Doskonalenie 

umiejętności 

interpersonalnych 

uczniów - umiejętności 

komunikowania 

się, słuchania, dialogu, 

argumentacji. 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do grupy 

rówieśniczej, ułatwianie 

społecznej integracji 

uczniów i 

nauczycieli, tworzenie 

pozytywnych więzi 

między nimi 

Kształtowanie 

wrażliwości na potrzeby 

innych 

Integrowanie 

społeczności 

uczniowskiej w obrębie 

klasy i szkoły. 

wychowawca 

klasy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zajęcia integracyjne, 

- wycieczki 

klasowe, 

- budowanie 

obrzędowości 

szkolnej – 

Dzień Chłopaka, 

Dzień Kobiet, 

Mikołajki, 

- tworzenie grup 

wsparcia dla 

uczniów 

w szkole mających 

trudności, kłopoty 

Uświadamianie 

konieczności 

przestrzegania zasad 

wynikających ze Statutu 

Szkoły 

dyrektor szkoły, 

wychowawca 

klasy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

- spotkania dyrekcji 

ze społecznością 

szkolną, 

- pogadanki podczas 

godzin do 

dyspozycji 

wychowawcy, 

- spotkania 

wychowawców z 

rodzicami uczniów 

szkoły 

Uświadamianie uczniom 

troski o mienie szkoły, 

konieczność 

zachowania porządku i 

czystości w salach 

lekcyjnych, na 

korytarzach, toaletach i 

szatni. 

Angażowanie uczniów 

do 

uczestniczenia i 

dyrektor szkoły 

wychowawca 

klasy, 

wybory do 

samorządu, 

klasowego i 



aktywnej 

działalności w 

instytucjach 

szkoły – Samorząd 

Uczniowski, 

Szkolne Koło 

Wolontariatu 

nauczyciel historii, 

wiedzy o 

społeczeństwie, 

edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

opiekun Szkolnego 

Koła Wolontariatu, 

opiekun 

Samorządu 

Szkolnego 

szkolnego, 

- organizowanie 

prawyborów przed 

wyborami w kraju, 

- pogadanki, 

dyskusje 

w czasie godzin do 

dyspozycji 

wychowawcy, zajęć 

historii, wiedzy o 

społeczeństwie, 

- gry symulacyjne 

- spotkania 

przedstawicielami 

organizacji i 

instytucji 

działających na 

rzecz społeczeństwa 

demokratycznego 

Przygotowanie do 

czynnego 

udziału w życiu 

publicznym. 

Kształtowanie postawy 

demokratycznej.  

Rozwijanie aktywności 

społecznej i 

obywatelskiej 

opartej na 

obowiązujących w 

świecie dokumentach 

dotyczących praw 

człowieka, 

praw dziecka i rodziny. 

Kształtowanie 

sfery duchowej 

ucznia – 

wychowanie do 

patriotyzmu, 

poszanowania 

tradycji 

narodowej, do 

postawy 

szacunku do 

szkoły i jej 

symboli. 

Kształtowanie poczucia 

tożsamości 

narodowej, dumy 

narodowej i 

umiejętności 

prezentowania 

polskiej kultury w 

Europie 

dyrektor szkoły 

wychowawca 

klasy, 

nauczyciel 

przedmiotów, a w 

szczególności - 

historii, wiedzy o 

społeczeństwie, 

języka polskiego, 

edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

opiekun pocztu 

sztandarowego 

szkoły 

organizowanie 

uroczystości 

szkolnych z okazji 

świąt narodowych, 

Dnia Patrona  

- upamiętnianie 

ważnych wydarzeń i 

postaci z historii 

Polski, 

- organizowanie 

wycieczek do miejsc 

ważnych dla historii 

Polski, 

- udział uczniów w 

uroczystościach 

organizowanych dla 

upamiętnienia świąt 

narodowych, 

- pogadanki podczas 

zajęć do dyspozycji 

wychowawcy, 

-reprezentowanie 

szkoły przez grupy 

mundurowe, udział 

w uroczystościach 

miejskich i innych 

Wzmacnianie szacunku 

do tradycji narodowej, 

świąt narodowych, 

bohaterów, którzy 

mogą być autorytetami 

dla współczesnej 

młodzieży. 

Wychowanie w 

szacunku do szkoły, jej 

patrona, symboli. 

Kształtowanie postawy  

szacunku  i 

odpowiedzialności 

wynikającej z noszenia 

munduru 

Oddziaływanie 

na sferę 

Wychowanie przez 

uczestnictwo w kulturze 

wychowawca 

klasy, 

wyjścia do placówek 

kulturalnych – teatr, 



estetyczną – 

wychowanie 

do uczestnictwa 

w kulturze. 

Kształtowanie 

wrażliwości 

estetycznej 

nauczyciele 

przedmiotów, a w 

szczególności 

nauczyciele – 

wiedzy o kulturze, 

języka polskiego, 

historii, 

nauczyciele 

biblioteki, 

 

kino, muzea, 

- organizowanie 

spotkań uczniów 

uzdolnionych 

artystycznie, 

- organizowanie 

wystawy 

prac 

uczniów 

- szkolne imprezy 

artystyczne, 

- prezentowanie 

dorobku kultury 

podczas zajęć z 

przedmiotów – 

język 

polski, wiedza o 

kulturze, historii 

 

Ukazywanie związku 

etyki i 

estetyki 

Kształtowanie 

sfery fizycznej 

ucznia – 

wychowanie do 

zdrowego trybu 

życia i troski o 

środowisko 

naturalne. 

Kształtowanie nawyku 

dbałości o własne 

zdrowie. 

dyrektor szkoły, 

wychowawca 

klasy, nauczyciele 

przedmiotów, a w 

szczególności 

nauczyciele – 

wychowania 

fizycznego, 

biologii, edukacji 

dla bezpieczeństwa, 

pedagog szkolny 

- wycieczki, rajdy, 

udział w zawodach 

sportowych, 

- dyskusje, 

pogadanki 

podczas zajęć do 

dyspozycji 

wychowawcy klasy 

oraz takich 

przedmiotów jak 

wychowanie 

fizyczne, biologia, 

- organizowanie 

przez 

szkołę różnorodnych 

kół zainteresowań, 

- promowanie 

zdrowej 

żywności w 

punktach 

sprzedaży na terenie 

szkoły 

Uświadamianie 

konieczności 

aktywności fizycznej 

Wskazywanie różnych 

możliwości spędzania 

wolnego czasu 

Kształtowanie nawyku 

dbałości 

o otoczenie i 

odpowiedzialności 

za środowisko naturalne 

wychowawca 

klasy, 

nauczyciele 

przedmiotów, a w 

szczególności – 

biologii i geografii 

wycieczki i rajdy 

- dyskusje, 

pogadanki 

- udział w akcjach 

lokalnych i 

ogólnopolskich, np. 

Sprzątanie Świata, 

Dzień Ziemi, 

- konkursy 



ekologiczne. 

Kształtowanie 

świadomości zagrożeń 

współczesnego świata 

(uzależnienia od środków 

psychoaktywnych, gier, 

Internetu; sekty; 

zaburzenia odżywiania; 

HIV/AIDS; dopalacze; 

stres i inne) oraz 

asertywnych 

zachowań w walce z 

nałogami, 

promowanie zdrowego 

trybu życia. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciel edukacji 

dla bezpieczeństwa, 

pedagog, psycholog 

szkolny 

- spotkania z 

przedstawicielami 

instytucji, które 

zajmują się walką z 

uzależnieniami, 

- dramy, 

- warsztaty uczące 

zachowań 

asertywnych 

Warsztaty z 

pedagogiem i 

psychologiem 

szkolnym 

Warsztaty w ramach 

Strefy Młodzieży 

organizowane przez 

Uniwersytet SWPS 

w Sopocie 

Oddziaływania 

na sferę 

etyczną ucznia – 

wychowanie do 

respektowania 

zasad 

moralnych. 

Rozwijanie 

umiejętności 

hierarchizacji wartości. 

wychowawca 

klasy, 

nauczyciele 

przedmiotów, a w 

szczególności – 

religii, etyki, języka 

polskiego, historii, 

języków obcych, 

pedagog, psycholog 

szkolny 

pogadanki podczas 

zajęć do dyspozycji 

wychowawcy i 

innych zajęć 

dydaktycznych, 

- warsztaty 

prowadzone przez 

pedagoga i 

psychologa  

- dyskusje 

prowadzone podczas 

zajęć, 

- organizowanie 

spotkań 

rozwijających 

wiedzę na temat 

różnych narodów, 

kultur, religii, 

- projekcje filmów 

uczących szacunku 

dla wszystkich 

odmienności, 

- działanie w 

Szkolnym Kole 

Wolontariatu, 

- udział w 

Programie 

„Nienawiść – jestem 

przeciw”. 

Kształtowanie kultury 

zachowania 

wobec pracowników 

szkoły, kolegów, 

rodziców i innych ludzi. 

Kształcenie 

umiejętności oceny 

postaw, sytuacji, 

wydarzeń zgodnie ze 

społecznie 

usankcjonowanymi 

zasadami moralnymi, 

odróżniania dobra od 

zła. 

Rozwijanie kultury 

słowa - walka z 

wulgaryzmami 

Wzmacnianie postawy 

tolerancji i szacunku 

wobec 

wszelkich 

różnorodności 

Inspirowanie do wysiłku 

intelektualnego. 

wychowawca 

klasy, 

pogadanki podczas 

zajęć do dyspozycji 



Motywowanie do 

kształtowania 

silnej woli i poczucia 

odpowiedzialności. 

nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog, psycholog 

szkolny 

wychowawcy i 

innych zajęć 

dydaktycznych, 

- proponowanie 

uczniom 

różnorodnych zajęć 

pozalekcyjnych, 

- angażowanie 

uczniów do udziału 

w 

olimpiadach i 

konkursach 

przedmiotowych, 

zawodach 

sportowych 

Wskazywanie znaczenia 

uczciwości i 

sprawiedliwości we 

wszelkich działaniach 

człowieka. 

Wspieranie 

rodziców 

w procesie 

wychowania. 

 

Wspieranie rodziców w 

pracy nad harmonijnym 

rozwojem 

dziecka 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

szkolny 

zebrania rodziców z 

dyrektorem szkoły i 

wychowawcami, 

- rozwijanie 

umiejętności 

wychowawczych 

rodziców, 

- konsultacje 

indywidualne, 

- udział rodziców w 

różnych działaniach 

organizowanych 

przez szkołę – 

wycieczki, imprezy 

okolicznościowe, 

- udział rodziców w 

uroczystościach 

szkolnych 

Zapoznanie rodziców z 

zadaniami 

wychowawczymi 

szkoły, jej Programem 

wychowawczym i 

Programem profilaktyki. 

Włączanie rodziców do 

realizacji Programu 

wychowawczego i 

Programu profilaktyki 

Współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi proces 

wychowania (Sąd 

Rodzinny i Nieletnich, 

PPP, MOPS, PCPR, 

Policja i inne) 

Pedagog, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy 

Konsultacje, 

wywiady, opinie, 

udział w 

posiedzeniach 

zespołów 

 

 

 

 

 



EWALUACJA  

Ewaluacja programu będzie dokonywana na podstawie:  

 zapisów w dziennikach lekcyjnych, 

 zapisów na stronie internetowej, 

 obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, 

 obserwacji na zajęciach pozalekcyjnych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych,  

 analizy dokumentacji pracy pedagoga psychologa i doradcy zawodowego, 

 analizy projektów edukacyjnych, 

 pracy zespołu wychowawczego,  

 analizy frekwencji uczniów 

 udziału uczniów w konkursach, imprezach i olimpiadach,  

 wyników klasyfikacji. 

 

Podstawy prawne: 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

 Konwencja o Prawach Człowieka, 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256  

poz. 2572 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 

ze zm.), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 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), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach, 

 Statut Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Przydział zadań szczegółowych  w r. 2016/2017 

 

Lp. Zadania Osoby odpowiedzialne Termin 

1. Akcja „Sprzątanie świata” M. Słowińska, R. Stolarczyk 16 IX 

2. Dzień Edukacji Narodowej D. Dubiel-Stojek, M. Taube  14 X 

3. Wyjazd integracyjny klas I 

 

 

Wybór Samorządu Uczniowskiego 

J. Szyba, K. Hoła,  J. Cylke, 

A. Dąbrowska, M. 

Szczepański, wychowawcy 

klas 

 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego  

A. Andrachewicz 

 22-23 IX 

 

 

  I/II 

4. Otrzęsiny uczniów klasy I A. Andrachewicz X 

5. Rocznica Odzyskania 

Niepodległości 

T. Kurc, K. Hoła XI 

6. Andrzejki A. Andrachewicz  XI 

7. Światowy Dzień Walki z AIDS A. Dąbrowska, K. Hoła,  

J. Cylke 

1 XII 

8. Wigilie klasowe 

 

Wigilijny apel  - Jasełka 

Wychowawcy klas 

ks. K. Krepel, M. Taube 

XII 

9. Walentynki  A. Andrachewicz  II 

10. Dzień otwarty szkoły Zespół ds. promocji III – V 

11. Dzień Ziemi K. Strumnik-Drabińska 

H. Klajnszmit 

M. Słowińska 

IV 

12. Zakończenie roku szkolnego w 

klasach III, pożegnanie 

maturzystów 

M. Włodarski, I. Głąbska 28 IV 

13. Rocznica Konstytucji 3-maja D. Dubiel-Stojek V 

14. Promocja szkoły Zespół ds. promocji II – V 

15. Spotkania i warsztaty rekolekcyjne ks. K. Krepel II-IV 

16. Udział młodzieży w konkursach, 

olimpiadach, zawodach, 

przeglądach teatralnych. 

Nauczyciele i wychowawcy 

klas 

IX – VI 



    

Zespoły samokształceniowe 

 Zespół przedmiotów humanistycznych i języków obcych – przewodnicząca p. Jolanta 

Władkowska 

 Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – przewodnicząca p. Małgorzata 

Słowińska 

 Zespół rozwijający umiejętności społeczne i postawy – przewodnicząca  

 Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa – 

przewodniczący Mirosław Szczepański 

 

Szkolny Zespół Wychowawczy: 

p. Jacek Szyba – przewodniczący 

p. Aleksandra Zarzycka 

p. Anna Dąbrowska 

p. Joanna Cylke 

p. Aleksandra Andrachiewicz - opiekun samorządu  

p. Karina Hoła  

wychowawca klasy 

nauczyciele uczący 

 

Szkolny Program Wychowania i Profilaktyki  

p. Jacek Szyba – przewodniczący 

p. Joanna Cylke 

p. Anna Dąbrowska 

p. Karina Hoła 

 

Zespół ds. promocji szkoły 

p. Anna Dąbrowska – przewodnicząca 

p. Joanna Cylke 

p. Karina Hoła 

p. Halina Klajnszmit 

p. Małgorzata Gudalewska 

p. D. Dubiel-Stojek 

p. Robert Stolarczyk 

p. Marek Cierocki 

 

Komisja Statutowa 

p. Anna Młodzikowska-Zachar 

p. Marta Kontna 

 

Protokolant 

p. Dorota Dubiel – Stojek 

17. Zakończenie r. szk. kl. I i II  M. Włodarski, A. Rogowska  23 VI 



Komisja Uchwał i Wniosków 

p. Anna Młodzikowska-Zachar 

p. Teresa Kurc  

 

Opieka nad Samorządem Uczniowskim 

p. Aleksandra Andrachiewicz  

 

Opieka nad stroną internetową szkoły 

p. Anna Młodzikowska-Zachar 

p. p. Beata Rossa-Stopczyńska 

 

Prowadzenie księgi osiągnięć i kroniki szkoły  

p. Anna Młodzikowska-Zachar 

 

Komisja stypendialna 

p. Mateusz Włodarski 

ks. Krystian Krepel 

p. Anna Rogowska 

 

Opieka nad pocztem sztandarowym 

p. Mirosław Szczepański  

p. K. Hoła 

p. Zbigniew Ciesielski 

 

Opieka nad wolontariatem 

p. Alina Treder 

p. Anna Dąbrowska  

p. Joanna Cylke 

p. Karina Hoła 

ks. Krystian Krepel 

 

Informacje o doskonaleniu nauczycieli  

p. Alina Treder 

 

Dziennik elektroniczny 

p. Beata Rossa-Stopczyńska 

p. Justyna Szymańska 

 

Komisja ds. pomocy materialnej dla uczniów 

p. Anna Dąbrowska  

p. Joanna Cylke 

p. Karina Hoła 

p. Violetta Czechowska 

 

Globalny Klub Przyrodniczy: 

H. Klajnszmit 

K. Strumnik-Drabińska 



 

Zespół ds. imprez i uroczystości: 

D. Dubiel-Stojek 

M. Włodarski 

A. Andrachiewicz 

M. Taube 

B. Rossa-Stopczyńska 

 

Odpowiedzialna za wystawki i dekoracje: 

W. Udalska 

 

Komisja BHP 

Jacek Szyba – przewodniczący 

Karina Hoła 

Jolanta Kijowska 

Robert Sawicki  

 

 


