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Modyfikacji programu wychowawczego dokonano na podstawie modelu opracowanego przez 

wojewódzkich koordynatorów szkół promujących zdrowie, dyrektorów szkół i nauczycieli 

konsultantów z całej Polski oraz pracowników Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno 

-Pedagogicznej w Warszawie. 
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Część opisowa

Ustalenie ważnych WARTOŚCI przez całą społeczność szkolną
Przyjęcie koncepcji wychowawczej opisanej przez określenie wartości, umiejętności, postaw

CELE OGÓLNE
Zgodne z podstawą programową, spójne z programami nauczania

DIAGNOZA POTRZEB I ZASOBÓW
Całej społeczności szkolnej w podanych niżej wymiarach ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb i zasobów uczniów

Przegląd kalendarza świąt i uroczystości, 
obyczajów, tradycji środowiska lokalnego i 

tradycji szkoły przez całą społeczność szkolną

Ustalenie kalendarza świąt i uroczystości 
ważnych z punktu widzenia środowiska szkoły 

i środowiska lokalnego

Wymiar 
fizyczny

Wymiar 
psychiczny

Wymiar 
duchowy

Wymiar 
społeczny

Analiza wyników i wyciąganie wniosków z diagnozy przez 
przedstawicieli całej społeczności szkolnej

WYBÓR PRIORYTETÓW
Zgodnych ze wszystkimi trzema elementami z udziałem przedstawicieli całej społeczności szkolnej

OKREŚLENIE CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH
(z uwzględnieniem przyczyn problemów i różnych  

aspektów funkcjonowania szkoły)

Analiza  przyczyn problemów oraz wybór 
zasobów, z których można skorzystać przy 

rozwiązywaniu problemów

FORMUŁOWANIE ZADAŃ
(z uwzględnieniem przyczyn problemów)

Uwzględnienie zadań MEN i KO
(ew. innych zadań, np. gminnych)

Ustalenie planu działań z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za realizację

Realizacja zadań poprzez plany klasowe Monitoring Ewaluacja procesu i wyniku

Model programu 
wychowawczego
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I.  WSTĘP 
Postać Mikołaja Kopernika, jego patriotyzm, odwaga i prawość życia, rozległa wiedza                                

i zainteresowania, wytrwałość i naukowa pokora – to walory, które my również chcemy czynić 

treścią naszych edukacyjno-wychowawczych starań. Przywołując pamięć Patrona naszego 

gimnazjum, możemy zauważyć wartości i postawy niezwykle potrzebne w życiu młodzieży 

gimnazjalnej. Jesteśmy świadomi, że szkoła ma czynić człowieka lepszym nie tylko                                           

w wymiarze naukowym, ale też społecznym, moralnym, duchowym. 

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż wychowanie jest złożonym procesem kształtowania 

osobowości człowieka, w którym bierze udział zarówno szkoła, jak i rodzice oraz środowisko 

lokalne. Istotne staje się zatem kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne                           

i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, a także przygotowanie młodzieży 

do życia w społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy. Dlatego zamierzamy kształtować 

postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, są nimi: 

uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek 

dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 

gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.                        

W rozwoju społecznym bardzo ważne staje się kształtowanie postaw obywatelskich, 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz innych kultur i tradycji. 

 Ponadto „Program wychowawczy „Per aspera ad astra” w szczególny sposób akcentuje 

działania związane ze wzmocnieniem procesu wychowawczego ukierunkowane na 

kształtowanie postaw zgodnych z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. 

Dokładamy wszelkich starań, aby budować wspólnotę szkolną opartą na diagnozie 

wychowawczej, rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych każdego z uczniów, mając na względzie 

ich indywidualną sytuację oraz zróżnicowane możliwości i potrzeb. Istotne zatem jest 

budowanie pozytywnego klimatu sprzyjającego uczeniu się i wychowaniu, ciągła modyfikacja 

działań wychowawczych zgodnie ze specyfiką szkoły, zintegrowanie działań oraz partycypacja 

uczniów i rodziców. Za realizację programu wychowawczego odpowiadają nauczyciele, 

wychowawcy, wychowawcy wspomagający, pracownicy niepedagogiczni szkoły, a także 

uczniowie oraz rodzice. Program jest źródłem planowania pracy wychowawczej każdego 

nauczyciela wychowawcy, a podejmowane planowe i przemyślane działania wychowawcze 

służą rozwojowi młodzieży i propagowaniu wartości zgodnie z przyjętymi normami  w naszym 

środowisku szkolnym. Działalność wychowawcza szkoły jest określona przez: 

 szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

 program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym; 
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 program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.  

 program współpracy z rodzicami zawierający cele, formy, metody współdziałania              

z rodzicami/prawnymi opiekunami.  

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki         

i program współpracy z rodzicami tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania 

opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej 
szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

 Fundamentem opracowania i modyfikacji Programu Wychowawczego Szkoły  „PER 

ASPERA AD ASTRA” stała się rzetelna diagnoza potrzeb i zasobów środowiska szkolnego, zaś 

konstrukcja i treści zostały zbudowane na podstawie analizy niżej wymienionych aktów 

prawnych: 

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483 

z późn. zm.) 

  Konwencja o prawach dziecka  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych   dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991.121.526 z późn. zm.) 

  Powszechna deklaracja praw człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu 

  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r.,                        

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

poszczególnych typach szkół  (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.) 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola ora publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.,                   

Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204  

z późn. zm.) 

 Statut Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 

 
II. CHARAKTERYSTYKA GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU 

Dokonując oceny realizacji dotychczasowych działań wychowawczych, na początku zapraszamy 

do wnętrza naszej szkoły, aby na miarę własnej wrażliwości odczytać harmonię tego co estetyczne, z tym 
co wychowawcze i dydaktyczne. 
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Wchodząc do Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku uwagę przykuwa ściana 

– naprzeciw głównego wejścia – poświęcona patronowi szkoły. Monumentalna, kamienna 

tablica z popiersiem uczonego,  jest bez wątpienia „osią szkoły”, od której „szkoła się zaczyna”                   

i której odbiciem –„echem” – jest wystrój pozostałych korytarzy i pomieszczeń. Zwieńczeniem 

tablicy i całej ściany jest rozłożysty napis stanowiący motto przywołujące słowa patrona:                       

„… zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągać człowieka od zła i kierować jego 

umysł ku większej doskonałości”. Posadzka przed tablicą upamiętniającą nadanie imienia 

szkole zawiera logo nawiązujące do układu heliocentrycznego. Główny korytarz mieści 

kilkuskrzydłową gablotę eksponującą – w centrum – sztandar i zapis nutowy hymnu szkoły. 

Pozostałe skrzydła gabloty są miejscem prezentacji osiągnięć uczniów– w rzędach pucharów                               

i nagród. Na ścianach odnajdujemy estetyczne gazetki tematyczne i informacyjno-porządkowe. 

Rzucającą się rzeczą w całej szkole jest „wszechobecność” patrona w powtarzających się „logo” 

i jego postaci na drzwiach wejściowych do klas. Na parterze znajduje się również Izba Pamięci 

poświęcona legendzie Dwójki- Władysławowi Żurowskiemu. Prawie stuletni budynek gimnazjum 

przemawia swoim niepowtarzalnym klimatem, a widoczne gruntowne remonty i modernizacje 

pomagają dostrzec porządek i ogólną schludność. 

 Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku jest jednym z czterech gimnazjów na 

terenie Gminy Olecko, liczącym 360 uczniów. Młodzież uczęszczająca do gimnazjum  

- w zdecydowanej większości - należy do obwodu szkoły i zamieszkuje teren miasta. Zaledwie 

5,6% uczniów dowożonych jest z okolicznych wsi. Nasi uczniowie pochodzą  

z różnych środowisk i prezentują zróżnicowany status społeczno-ekonomiczny i kulturowy. 

Niemniej ważnym aspektem środowiskowym jest pochodzenie uczniów z rodzin dotkniętych 

bezrobociem, z Domów im. Janusza Korczaka w Olecku, rodzin zastępczych, niepełnych i 

rozbitych. Szkoła boryka się również z problemem niedostosowania społecznego uczniów oraz 

problemem drugoroczności. Średnio 2,5% młodzieży nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej. Coraz częstszym zjawiskiem staje się problem eurosieroctwa i związana 

z tym migracja zarobkowa rodziców. Ów proces stawia przed szkołą konieczność dostosowania 

procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości uczniów powracających z innych systemów 

edukacyjnych. Aż 23,6% ogółu młodzieży posiada opinie o dostosowaniu procesu 

dydaktycznego do indywidualnych potrzeb i możliwości w tym 10,8% ze wskazaniem do nauki          

w klasie terapeutycznej. Wyzwaniem dla szkoły jest praca z uczniem zdolnym,                                      

a w szczególności diagnozowanie jego potencjału i wymaga wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego. 1,9%  uczniów jest z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Działania zmierzające do ustawicznego rozwoju każdego ucznia wdraża doświadczone, otwarte 

na zmiany 45-osobowe grono pedagogiczne (28 nauczycieli posiada stopień awansu 

zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 11 - mianowanego, 5 - kontraktowego,  

1 - nauczyciela stażysty). W większości nauczyciele posiadają doświadczenie powyżej 
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dziesięciu lat pracy zawodowej. Nad właściwym, nowatorskim i harmonijnym funkcjonowaniem 

szkoły czuwa dwuosobowa kadra kierownicza: dyrektor i wicedyrektor. Specjalistyczną pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną realizuje pedagog szkolny (socjoterapeuta), psycholog 

szkolny i doradca zawodowy. Zadania opiekuńczo-wychowawcze wypełnia wychowawca 

świetlicy, a pracę każdego wychowawcy wspiera wychowawca wspomagający. W proces 

wychowawczy i opiekuńczy włączają się pracownicy administracji i obsługi. W bibliotece 

szkolnej zatrudnionych jest dwóch nauczycieli w wymiarze 1 i 1/2 etatu. 

Gimnazjum posiada trzy kondygnacje, przestronne korytarze i dobrze wyposażone sale 

lekcyjne, a także salę gimnastyczną, siłownię, aulę, bibliotekę z centrum multimedialnym, 

pracownię internetową wyposażoną w 15 stanowisk komputerowych, stołówkę i sklepik 

uczniowski. Na terenie obiektu jest pełny dostęp do internetu, jednakże na 19 sal lekcyjnych 

tylko 10 wyposażonych jest w sprzęt multimedialny. W pokoju nauczycielskim dostępny jest 

jeden komputer oraz mobilny zestaw multimedialny do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych. 

Usytuowanie szkoły w centrum miasta, w niewielkiej odległości od nowoczesnych obiektów hali 

widowiskowo-sportowej „Lega” z pływalnią, zapewnia możliwość korzystania z komfortowej 

bazy i tym samym stwarza warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, szkolenia 

sportowego i jednej obowiązkowej godziny zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez 

ucznia zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami młodzieży.  
Szkoła zapewnia uczniom indywidualne szafki uczniowskie oraz posiada monitoring, 

który ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa uczniów i czystość w szkole. Nasi uczniowie 
wdrażani są do przestrzegania zasad Statutu Szkoły, wszystkich uczniów obowiązuje jednolity 

strój uczniowski. Rozmowy z rodzicami odbywają się w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu 

„Pokoju spotkań z rodzicami”.  
Główną platformą komunikacyjną szkoły jest stale aktualizowana strona internetowa 

szkoły: www.gim2.olecko.edu.pl.   
Uczniowie gimnazjum korzystają z bogatej oferty edukacyjnej szkoły: 

1. Oddziały realizujące innowację matematyczno-przyrodniczą – oferta skierowana do 

uczniów wykazujących zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze i 

realizująca treści ponadprogramowe oparte o obecnie realizowaną innowację programowo–

organizacyjną pn. „Atomowi bywalcy ekologicznego RAJu” z zakresu matematyki, chemii i 
biologii w korelacji z geografią i fizyką, planowana do realizacji w ramach dodatkowych 

zajęć edukacyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 
2. Oddziały realizujące innowację językową z rozszerzonym programem języka angielskiego – 

oferta skierowana do uczniów posiadających predyspozycje językowe i wykazujących 

zainteresowanie nauką języków obcych, realizująca treści ponadprogramowe oparte na 
programie własnym pn. „Angielski kluczem do sukcesu”, planowana do realizacji w ramach 
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dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 
3. Klasy terapeutyczne – oferta skierowana do uczniów wykazujących jednorodne trudności 

edukacyjne (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), wymagających dostosowania organizacji i 

procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. 
W klasie terapeutycznej realizowane są wszystkie zajęcia edukacyjne zawarte w ramowym 

planie nauczania dla gimnazjum. Maksymalna liczba uczniów w oddziale: do 15 osób. 
4. Oddział realizujący innowację humanistyczną – oferta skierowana do uczniów 

wykazujących zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne pt. „Komunikacja w kulturze 

cyfrowej.” Planowana do realizacji w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 

2 godzin tygodniowo, w celu sprawnego komunikowania się w mowie i piśmie, a także 
uczenia się kreatywności oraz twórczego i krytycznego korzystania z nowych technologii.  

5. Nauczanie trzech języków obcych do wyboru przez ucznia na poziomie III.0: język 

niemiecki, rosyjski, francuski oraz język angielski nauczany na poziomie III.1  
6. Bogata i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych zapewniająca możliwość rozwijania pasji                     

i zainteresowań, wyrównywania braków i konsultacji przedmiotowych.  
7. Oferta projektów edukacyjnych sprzyjająca kształtowaniu kompetencji kluczowych                            

i wywiązania się przez każdego ucznia z obowiązku realizacji projektów edukacyjnych. 
 
Wymiernymi wskaźnikami aktywności społeczności szkolnej, otwartości na nowe 
rozwiązania są uzyskane przez szkołą certyfikaty oraz udział w projektach  
i programach realizowanych ze środków pozabudżetowych, m. in.: 

1. Certyfikaty:  „Szkoły Uczącej Się”, „Lepszej szkoły”, „Szkoły w Ruchu” 
2. Programy i projekty: Partnerskie Projekty Szkół, Comenius Uczenie się przez całe życie, 

„Mały Archimedes - program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji nauk 

matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości, liczne projekty ekologiczne realizowane 

w ramach „Małych grantów” oraz projekty realizowane w porozumieniu z lokalnymi 

instytucjami i placówkami oświatowymi. 
.Tradycją naszej szkoły jest organizacja cyklicznych imprez i uroczystości, takich jak: 

 Dzień Bożonarodzeniowych Życzeń; 

 Święto Szkoły połączone z Memoriałem im.  Władysława Żurowskiego; 

 Regionalny Turniej czytelniczy „LEKTUROMANIACY”; 

 Dzień Patrona Szkoły; 

 Dzień Otwarty Szkoły; 

 Otrzęsiny; 

 Połowinki; 

 Bal gimnazjalny. 
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Przyznajemy honorowe tytuły: 

 Ambasadora Szkoły; 

 Absolwenta Roku; 

 Animatora życia społecznego i kulturalnego szkoły; 

 Przyjaciela Dwójki 

 Mistrza Kultury Osobistej. 

 
Aktywność szkoły w środowisku lokalnym. 
 Ważnym aspektem pracy gimnazjum jest troska o budowanie ścisłych relacji ze 

społecznością lokalną. Aby szkoła mogła się rozwijać i cieszyć prestiżem, potrzebne jest jej 

mocne zakorzenienie w środowisku i regionie. Przez zakorzenienie rozumiemy czerpanie 

z tradycji lokalnych, świadomość historii regionu, kultywowanie związków z miejscowymi 

organizacjami i instytucjami, budowanie tożsamości szkoły w oparciu o potencjał lokalny. 

Jednocześnie ważne jest uświadamianie, że szkoła jest miejscem, gdzie dojrzewają i kształcą 

się przyszli gospodarze gminy, miejscowa elita intelektualna i kulturalna, potencjalni radni, 

nauczyciele, lekarze, właściciele lokalnego biznesu, pracownicy sektora usługowego.  

 Od jakości kształcenia i wychowania zależy nie tylko los pojedynczych osób, ale  klimat 

miasta, jego rozwój i znaczenie. Warto wymienić tu następujące instytucje i organizacje                     

z którymi szkoła współpracuje, m. in.: Gmina Olecko, Kuratorium Oświaty Delegatura w Ełku, 

Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku -  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna               

w Olecku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku, Sąd Rejonowy w Olecku III 

Wydział Rodzinny i Nieletnich, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym              

w Olecku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olecku, Komenda Powiatowa Policji w Olecku, Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Olecku, Nadleśnictwo w Olecku, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, 

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”, Biblioteka Miejska, Stowarzyszenie „Otwarte 

Drzwi” w Olecku, Parafia Rzymskokatolicka NMPKP w Olecku, gminnymi i powiatowymi 

szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi  i ponadgimnazjalnymi, lokalnymi mediami.  
 
 
I I I.  MISJA SZKOŁY 

Misja szkoły zakłada długofalowe działania wytyczające kierunki oddziaływań 

wychowawczych. Patrzymy w przyszłości dostosowujemy działania do szybko zmieniającej się 

rzeczywistości. Mamy za zadanie stworzyć wszystkim uczniom takie same warunki rozwoju, 

przygotować ich do życia w społeczeństwie otwartym na wiedzę, do wyboru dalszej drogi 



 10

kształcenia, człowieka przedsiębiorczego, przygotowanego do aktywnego życia we 

współczesnym świecie.  

 Tworzymy szkołę na miarę naszych wyzwań, szkołę przyjazną, odnoszącą sukcesy 

edukacyjne. W działaniach dydaktycznych i wychowawczych nauczyciele kierują się przede 

wszystkim dobrem uczniów, troszczą się o ich zdrowie, bezpieczeństwo oraz poszanowanie 

godności osobistej. W procesie wychowania szkoła za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady 

etyki, tolerancji, respektując humanistyczny system wartości i godność osoby ludzkiej. 

IV. WIZJA SZKOŁY 

Wizja to przekonujący i nasycony emocjami obraz szkoły. Dobrze sformułowana wizja może być 

treścią marzeń nauczycieli, uczniów i rodziców. Stając się wyzwaniem może wykrzesać zapał                

i entuzjazm, a w konsekwencji pobudzić do działania potrzebnego do osiągnięcia celu. 

Nadrzędną wartością dla określenia wizji Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku jest 

DOBRO. A zatem, DOBRA SZKOŁA to szkoła: 

PROFESJONALNA – czyli świadomie budująca i wspierająca rozwój osobisty ucznia                               

i nauczyciela. 

PRZYJAZNA – dostosowująca wymagania programowe do możliwości konkretnego 

pojedynczego ucznia. 

BEZPIECZNA – zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, pomagająca  

w indywidualnych problemach. 

RADOSNA – budująca optymizm, wyzwalająca radość i pogodę ducha. 

TWÓRCZA – inspirująca do twórczego rozwoju nauczycieli, uczniów, rodziców i środowisko                     

w różnych aspektach życia. 

INTEGRUJĄCA – zachęcająca i wciągająca całe środowisko szkolne  

do współdecydowania i współdziałania. 

OTWARTA – reagująca na potrzeby otoczenia, współpracująca z rodzicami i środowiskiem. 

CZYSTA – jasna, przestronna, estetycznie, higienicznie i bezpiecznie urządzona. 

NOWOCZESNA – skomputeryzowana, bez barier architektonicznych, ekologiczna                                  

w utrzymaniu. 

POLSKA i EUROPEJSKA – odwołująca się do tradycji, budująca poczucie dumy patriotycznej, 

wzmacniająca poczucie bycia Europejczykiem. 

V. MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent gimnazjum to osoba, która będzie reprezentowała następujące cechy i postawy.  

Absolwent: 

 będzie aktywnie uczestniczył w procesie kształcenia i wychowania; 
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 stanie się osobą myślącą, kreatywną, pracującą twórczo oraz potrafiącą współpracować                  

z innymi; 

 osiągnie świadomość swoich możliwości i zaangażuje się w „proces uczenia się przez całe 

życie”; 

 będzie znał, rozumiał i stosował zasady moralne, istotę odpowiedzialności, kultury 

osobistej, zasad bezpieczeństwa; 

 będzie znał historię i kulturę własnego regionu i narodu; 

 w sposób odpowiedzialny i aktywny będzie uczestniczył w życiu szkoły i środowiska 

lokalnego; 

 będzie rozwijał umiejętności komunikacyjne w języku ojczystym oraz w językach obcych; 

 będzie umiał posługiwać się świadomie nowoczesnymi środkami informatycznymi, ponosić 

odpowiedzialność za własne słowa i czyny, wykonane zadania oraz świadomie, krytycznie             

i selektywnie odbierać przekaz medialny; 

 świadomie podejmie decyzję dotyczącą dalszego kierunku kształcenia; 

VI. KONCEPCJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY 

Głównym celem działalności dydaktycznej i wychowawczej naszego gimnazjum jest rozwój 

potencjału ucznia. Szkoła, dbając o jego harmonijny rozwój osobowy, ma czynić go lepszym                    

w każdym wymiarze – fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Będziemy starali się 

czynić to poprzez ukształtowanie w uczniu uniwersalnych wartości niezbędnych  

w dzisiejszym świecie i w naszym społeczeństwie, uznając za najważniejsze: 

 moralność rozumianą jako uczciwość, respektowanie norm społecznych, postępowanie 

zgodne z obowiązującymi zasadami, przestrzeganie regulaminów; 

 patriotyzm czyli przedkładanie potrzeb ojczyzny ponad własne cele, kształtowanie postawy 

obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu; 

 odpowiedzialność jako gotowość bycia konsekwentnym i ponoszenia odpowiedzialności za 

własne słowa i czyny; 

 samodzielność czyli gotowość do brania aktywnego udziału w życiu szkoły, 

wykorzystywanie warunków do wszechstronnego rozwoju, inicjowanie działań 

wewnątrzszkolnych i lokalnych dla dobra wspólnego; 

 praca zespołowa to bycie przydatnym dla ogółu, współudział w realizacji wspólnych planów, 

gotowość do uczestnictwa w życiu szkoły i lokalnej społeczności; 

 kultura osobista a więc poszanowanie innych i samego  siebie; kultura słowa i negacja 

wulgaryzmów, agresji, przemocy; piękno wewnętrzne ponad pięknem zewnętrznym; 

propagowanie zdrowego stylu życia. 

Strategię wychowawczą naszego gimnazjum cechować będą również: 

 podmiotowość w relacjach nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, uczeń-uczeń; 
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 ocenianie w oparciu o szkolne kryteria oceniania i zasady oceniania kształtującego; 

 tolerancja realizowana podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

 motywowanie uczniów do nauki i pożądanego zachowania; 

 profilaktyka w zakresie zwalczania patologicznych zachowań, współpracy z instytucjami 

wspomagającymi proces wychowania i profilaktyki; 

 wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o pogłębioną 

diagnozę wychowawczą, zarówno indywidualną, jak i całego zespołu klasowego                             

z uwzględnieniem kontekstu społecznego. 

 kreatywność i pasja w procesie dydaktycznym, ale też w tworzeniu programów własnych 

zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki oraz warsztatów z uczniami zdolnymi; 

 zintegrowanie działań dydaktyczno - wychowawczych całego środowiska szkolnego; 

 współpraca z rodzicami stanowiąca integralną część pracy wychowawczej i dydaktycznej 

szkoły; rodzice i prawni opiekunowie będą mieli istotny wpływ na życie szkoły oraz 

niekwestionowane prawo decydowania o sposobie podejmowania czynności w stosunku do 

ich dzieci; będą partycypowali w tworzeniu i modyfikacji działań wychowawczych oraz 

współuczestniczyli w imprezach szkolnych; spotkania z rodzicami będą miały charakter 

partnerski w duchu „szkoły współpracy”, a rozmowy indywidualne na temat dziecka będą 

poufne. 

 
VII. GŁÓWNE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY 

Wzmocnienie rozwoju osobowości ucznia i podnoszenie jakości kształcenia poprzez 

rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności i przedsiębiorczości. Rozpoznawanie 

potrzeb rozwojowych każdego z uczniów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji, a co z tym 

związane uwzględnianie w pracy nauczyciela i wychowawcy zróżnicowanych potrzeb 

rozwojowych uczniów. Diagnoza wychowawcza całego zespołu klasowego  z uwzględnieniem 

kontekstu społecznego. 

Przygotowanie ucznia do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu państwa i 

społeczności lokalnej poprzez wdrażanie ucznia do samodzielności. Kształtowanie postaw 

obywatelskich poprzez m. in. podejmowanie inicjatyw i udział w działaniach na rzecz 

społeczności szkolnej  i lokalnej, zaangażowanie uczniów w życie klasy i szkoły, kształtowanie 

postaw zgodnych z wartościami i normami współżycia społecznego.  

Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności 

szkolnej poprzez wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w szkole, poznawanie zasad 

obowiązujących  w szkole i norm współżycia społecznego, rozumienie oraz przestrzeganie 

wspólnie ustalonych reguł, tworzenie warunków do poczucia bezpieczeństwa psychicznego                  

i fizycznego w różnych sytuacjach, klimatu sprzyjającego uczeniu się i wychowaniu. 

Doradztwo zawodowe – wdrażanie szkolnego systemu doradztwa zawodowego, który 
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kierunkuje ucznia do świadomego i właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej bez 

porażek. Wiąże się to z osiągnięciem sukcesu zawodowego w dorosłym życiu. 
Podejmowanie działań na rzecz współpracy z rodzicami poprzez wdrażanie programu 

współpracy z rodzicami pt. „Rodzice - szkole, szkoła - rodzicom” oraz budowanie relacji 

nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń i nauczyciel-rodzic. 

VIII. KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI WAŻNYCH  Z  PUNKTU WIDZENIA 
ŚRODOWISKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

Lp. Zadanie Termin Możliwość wykorzystania  
w aspekcie wychowawczym 

1. 

Uroczysta inauguracja roku 
szkolnego 2016/2017(w tym 
ślubowanie na sztandar uczniów 
klas pierwszych). 

01.09.2016 Budzenie szacunku do tradycji szkoły; 
doskonalenie umiejętności przestrzegania 
ceremoniału; kształtowanie postaw 
patriotycznych, społecznych i 
obywatelskich. 

2. 
Inauguracyjne spotkanie z 
rodzicami. 

21.09.2016 Budowanie pozytywnych relacji z 
rodzicem, włączanie go w życie szkoły, 
angażowanie do współpracy miedzy 
organami kolegialnymi szkoły. 

3. Otrzęsiny klas pierwszych. 
30.09.2016 Integrowanie zespołów  klasowych; 

doskonalenie umiejętności współpracy w 
grupie. 

4. 
Akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej 

14.10.2016 Doskonalenie umiejętności 
współpracy grupowej 

5. 
Akademia z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 

10.11.2016 Kształtowanie postaw patriotycznych 

6. 
Dzień Bożonarodzeniowych 
Życzeń 

22.12.2016 Kultywowanie tradycji związanych ze 
świętami 

7. 

Święto Szkoły – uroczystości 
związane z rocznicą urodzin z VIII 
Memoriałem im. Władysława 
Żurowskiego 

17.02.2017 Utrwalanie wiedzy o patronie szkoły, 
ludziach zasłużonych dla szkoły oraz 
społeczności lokalnej; rozwijanie 
zainteresowań naukowych i sportowych; 
kształtowanie postaw społecznych; 
podawanie przykładu patrona szkoły jako 
autorytetu i wzór do naśladowania. 
Otwartość na współpracę z lokalnym 
środowiskiem. 

8. Połowinki klas drugich 
21.01.2017 Kształtowanie właściwych zachowań i 

wzmacnianie postaw prospołecznych, 
integracja klas II. 

9. Dzień Otwarty Szkoły 
17.03.2017 Kształtowanie postawy otwartości i 

umiejętności dzielenia się dokonaniami; 
promowanie szkoły w środowisku 
lokalnym 

10. V Regionalny Turniej Czytelniczy 24.03.2017 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 
doskonalenia współpracy zespołowej, 
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„LEKTUROMANIACY” uwrażliwienie na żywe słowo 

11. 
Akademia z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3. Maja, 
Święto Flagi 

28.04.2017 Rozwijanie zainteresowań 
historycznych; kształtowanie postaw 
patriotycznych. 

12. Bal klas trzecich 1.06.2017 Kultywowanie tradycji szkolnych, 
integracja zespołów klasowych 

13. 
Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego klas pierwszych i 
drugich. Pożegnanie 
Absolwentów 

23.06.2017 Kształtowanie i wzmacnianie postaw 
społecznych 
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IX. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 
Z realizacji głównych celów programu wychowawczego wyłaniają się następujące cele i zadania szczegółowe: 
I. Cel ogólny: Wzmocnienie  rozwoju osobowego ucznia 

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 
realizacji 

1. Stwarzanie uczniom 
możliwości rozwoju 
zainteresowań w czasie lekcji i 
zajęć pozalekcyjnych: 
dokonanie diagnozy 
dydaktycznej 
i wychowawczej klasy, 
rozpoznanie zainteresowań 
uczniów i dostosowanie oferty 
zajęć pozalekcyjnych, 
wzrost liczby uczniów biorących 
udział w zajęciach 
organizowanych przez szkołę. 

1.Oferta zajęć pozalekcyjnych 
opracowana w oparciu o diagnozę 
potrzeb, dostosowana do możliwości 
uczniów; modyfikacja planów 
dydaktycznych dostosowanych do 
możliwości i potrzeb wszystkich 
uczniów; organizacja konkursów 
wiedzy, artystycznych, sportowych; 
stosowanie innowacyjnych metod 
pracy podczas lekcji i zajęć 
pozalekcyjnych; ekspozycje ciekawych 
prac (wytwory uczniowskie) oraz 
dorobku artystycznego 
isportowego uczniów 
(w gablotach szkolnych);realizacja 
projektów edukacyjnych. 

1. Uczniowie znają ofertę 
zajęć pozalekcyjnych, biorą  
w nich czynny udział  
w proponowanych zajęciach 
zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami, 
uczestniczą  
w organizowanych przez 
szkołę konkursach i zajmują 
wysokie pozycje. 

1.Wychowawcy, 
dyrektor, 
wicedyrektor, 
pedagog,      
nauczyciele 

Wrzesień 
Cały rok 

2. Budzenie ciekawości 
poznawczej i rozwijanie 
umiejętności twórczego 
myślenia. 

2.Stosowanie aktywizujących metod 
pracy na lekcjach wszystkich 
przedmiotów  i metod oceniania 
kształtującego; stymulowanie 
aktywności poprzez prezentację 
osiągnięć uczniów w szkole 
i środowisku lokalnym;wspieranie 
uczniów zdolnych i uczniów z 
trudnościami  w uczeniu się. 

2. Uczniowie angażują się w 
swój wszechstronny rozwój, 
dostrzegają potrzebę 
samorozwoju, prezentują 
swe sukcesy w środowisku 
lokalnym. 

2. Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog 

Cały rok 
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3. Kształcenie umiejętności 
korzystania z różnych źródeł 
informacji 

3. Kontynuacja innowacji  
z zakresu edukacji medialnej  
i humanistycznej, językowej. 
matematyczno- przyrodniczej oraz  
edukacji czytelniczej. 
Prowadzenie zajęć w zakresie 
czterech języków obcych (angielski, 
francuski, rosyjski, niemiecki); 
organizowanie zajęć z wykorzystaniem 
różnorodnego sprzętu 
audiowizualnego; stosowanie różnych 
źródeł informacji na lekcjach; 
działalność szkolnych kół 
zainteresowań. 
Realizacja projektów edukacyjnych 

3. Uczniowie potrafią 
korzystać z różnych źródeł 
informacji. Mają 
świadomość korzyści 
 i zagrożeń wynikających  
z korzystania  
z multimediów, krytycznie 
selekcjonują materiały 
dostępne 
 w Internecie, efektywnie 
działają 
 w kołach zainteresowań, 
eksponują wytwory swej 
pracy. 

Nauczyciele 
przedmiotów, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

 
3. Cały rok 

4. Promowanie tradycji regionu, 
wspieranie kontaktów 
z osobami i instytucjami 
zajmującymi się pomnażaniem 
dziedzictwa kulturowego w 
regionie 

4. Organizowanie wycieczek 
regionalnych; udział uczniów w 
imprezach regionalnych i szkolnych; 
organizowanie spotkań z ludźmi 
zasłużonymi dla regionu; 
Rozwijanie kultury żywego słowa 
poprzez inscenizacje utworów, 
konkursy recytatorskie; organizacja 
imprez podtrzymujących 
zwyczaje, tradycje regionu i szkoły. 

4. Uczniowie znają tradycje 
własnego regionu, 
świadomie podejmują 
współpracę z instytucjami 
zajmującymi 
się pomnażaniem 
regionalnego dziedzictwa 
kulturowego, poznają swe 
materialne i niematerialne 
dziedzictwo, a także 
dziedzictwo innych 
kultur, czerpią wiedzę ze 
spotkań z ludźmi 
zasłużonymi dla regionu, 
aktywnie uczestniczą 
w spotkaniach, aktywnie 
uczestniczą w życiu szkoły 
podtrzymując jej tradycje. 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
pedagog, 
nauczyciele 
przedmiotów; 
wychowawcy 
i uczniowie, 
opiekunowie kół, 
bibliotekarze 

4. Wg 
kalendarza 
i planu pracy 
szkoły 
Wg 
harmonogramu 
wycieczek 
Cały rok 
Wg kalendarza 
imprez 
szkolnych 
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5. Stwarzanie warunków do 
kształtowania zdrowego stylu 
życia i harmonijnego rozwoju 

5. Edukacja prozdrowotna; 
prowadzenie zajęć „Edukacja dla 
bezpieczeństwa”; pogadanki o 
zachowaniu zasad bezpieczeństwa, 
próbna ewakuacja szkoły; spotkania 
ze specjalistami na zajęciach z 
wychowawcą; Projekcja filmów o 
tematyce zdrowotnej (AIDS, 
anoreksja, bulimia, narkotyki, 
dopalacze, cyberprzemoc, 
zapobieganie przemocy, agresji, 
wulgaryzmom, uzależnieniom); 
czynny udział uczniów w lekcjach wf i 
zajęciach sportowych; szkolenie z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy; 
organizacja wycieczek rowerowych i 
pieszych w ramach rekreacji 
zdrowotnej; 

5.Uczniowie dążą do 
harmonijnego rozwoju, 
stosują zasady 
bezpiecznego i zdrowego 
trybu życia. Posiadają 
wiedzę o zagrożeniach oraz 
sposobach radzenia sobie z 
nimi. 
 

5.Nauczyciele 
przedmiotów 
wychowawcy, straż 
pożarna, pedagog, 
pielęgniarka, 
nauczyciele w-f 

5. Cały rok 
 
Wg kalendarza 
imprez szkolnych 

II. Cel ogólny: przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu szkoły, społeczności lokalnej, państwa i Europy 
Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1. Integrowanie zespołu 
klasowego 
Kształcenie umiejętności 
komunikowania się; 
Budowanie więzi między 
uczniami; 
 
Uczenie odpowiedzialności 
i poszanowania mienia 
wspólnego; 
 
Współpraca z rodzicami; 

1. Organizacja wycieczek, imprez 
klasowych i szkolnych; przydzielenie 
klasom sal lekcyjnych i powierzenie im 
opieki nad nimi; przeprowadzenie 
ankiety – diagnoza wstępna (badanie 
samopoczucia uczniów w szkole); 
prowadzenie zajęć integracyjnych; 
zajęcia z wychowawcą na temat 
aktualnych problemów klasy – 
pogadanki np. o przyjaźni, 
koleżeństwie. 
Włączenie rodziców w działalność 
klasy i szkoły. Konkursy 
wewnątrzklasowe. 

1. Uczniowie identyfikują się 
z zespołem klasowym, 
przyjmują odpowiedzialność 
za właściwe relacje  
w zespole, uczestniczą w 
proponowanych działaniach 
integracyjnych. 

1.Wychowawcy, 
wychowawcy 
wspomagający, 
uczniowie, pedagog 

 Wrzesień 
Październik 
Wg kalendarza 
imprez 
 
Cały rok 
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2. Wdrażanie uczniów do 
aktywności w życiu społecznym 
Kształtowanie postaw 
obywatelskich, patriotycznych; 
Upamiętnianie lokalnych i 
regionalnych miejsc pamięci; 
Wpajanie szacunku dla tradycji 
rodzinnych i narodowych; 
Podejmowanie inicjatyw 
uczniowskich; 
Wdrażanie do rozwiązywania 
problemów o charakterze 
społecznym 
 

2. Organizowanie uroczystości 
narodowych, apeli okolicznościowych 
i związanych z Patronem szkoły; 
poznawanie hymnu szkoły; zajęcia z  
wychowawcą nt. godnego 
uczestnictwa w uroczystościach z 
udziałem pocztu sztandarowego; 
aktywny udział w uroczystościach 
gminnych; odwiedzanie lokalnych i 
regionalnych miejsc pamięci; staranny 
dobór uczniów do pocztu 
sztandarowego; godny udział w 
uroczystościach szkolnych z udziałem 
pocztu sztandarowego. Realizacja 
działań na rzecz rozwoju społeczności 
szkolnej, lokalnej podejmowanych 
przez uczniów. Konkurs na 
najciekawszą inicjatywę klasy. 
Konsultacje w poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Zajęcia wychowania 
do życia w rodzinie. 

2. Prezentują właściwe 
postawy obywatelskie, 
szanują tradycje narodowe, 
inicjują działania społeczne  
i obywatelskie, uczestniczą  
w uroczystościach 
szkolnych i gminnych, 
aktywnie uczestniczą  
w  zajęciach wdrażających 
do poprawnego 
funkcjonowania  
społeczeństwie. 

2. Nauczyciele, 
wychowawcy, 
opiekunowie pocztu, 
opiekun SU, pedagog, 
uczniowie, zespoły 
zadaniowe zgodnie z 
odrębnym 
przydziałem. 

2. Wg 
kalendarza 
imprez 
 
Cały rok 

3. Kształtowanie poczucia 
przynależności; kształtowanie 
poczucia jedności we wspólnym 
działaniu; nauka praktycznej 
znajomości języków obcych; 
wzmacnianie istoty tolerancji, 
wspieranie walki z rasizmem  i 
ksenofobią. 

3. Realizacja działań  
w ramach bieżących programów dla 
kształtowania poczucia przynależności 
lokalnej, narodowej i 
międzynarodowej, organizacja 
konkursów szkolnych języka 
francuskiego, angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego; zajęcia z 
wychowawcą o tematyce 
antydyskryminacyjnej, pogadanki 
policjanta w klasach, interwencja 
wychowawcza w każdej sytuacji 
prześladowania. 

 
3. Uczniowie czynnie 
uczestniczą  
w działaniach w ramach 
projektów edukacyjnych 
organizowanych przez 
szkołę. 
Przeciwstawiają się 
przejawom dyskryminacji  
i niesprawiedliwości 
społeczne. 
 
 

3. Dyrektor, 
nauczyciele języków 
obcych, wychowawcy, 
pedagog, nauczyciele 

3. Cały rok 
Zgodnie  
z planem pracy 
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III. Cel ogólny: czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w środowisku szkolnym. 

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 
realizacji 

1 Umiejętność rozwiązywania 
konfliktów  
i radzenia sobie  
z przemocą 

1. Organizowanie warsztatów 
wychowawczych z zakresu 
przeciwdziałania przemocy z udziałem 
pracownika Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, kuratora, policjanta. 
Prowadzenie zajęć edukacyjnych; 
przestrzeganie praw ucznia i dziecka 
na terenie szkoły; zapoznanie uczniów 
z prawami  
i obowiązkami ucznia, ze statutem 
szkoły; godziny wychowawcze na 
temat przeciwdziałania przemocy, 
rozwiązywania konfliktów i radzenia 
sobie w sytuacjach stresujących; 
projekcja filmów o tematyce 
profilaktycznej z zakresu przemocy, 
agresji, wulgaryzmów; monitoring na 
terenie szkoły; ankiety na temat 
poczucia bezpieczeństwa dla uczniów. 
Prowadzenie zajęć „Edukacja dla 
bezpieczeństwa”. 

1. Uczniowie stosują 
asertywne komunikaty, 
potrafią właściwie radzić 
sobie  w sytuacjach 
stresowych, znają 
i respektują prawa 
i obowiązki ucznia, 
postępują zgodnie ze 
statutem szkoły. 

Dyrektor, pedagog, 
wychowawcy, 
Wiesław Bukpaś 

Wrzesień 
Cały rok 

2 Współpraca wychowawcza z 
rodzicami, instytucjami 
opiekuńczymi, poradniami, 
policją, sądem i kuratorami 
sądowymi 

2. Organizacja zebrań 
z rodzicami; 
ustalenie zasad współpracy  
z rodzicami; „Wywiadówki 
partnerskie”. 
Współpraca z rodzicami  
w zakresie organizacji imprez 
klasowych i szkolnych; organizacja 
spotkań profilaktycznych dla rodziców 
ze specjalistami w ramach „Szkoły 
współpracy”; współpraca z MOPS, 
PCPR – pomoc socjalna 

2. Uczniowie współpracują 
z wychowawcami  
w zakresie organizowania 
spotkań z rodzicami. 

2.Wychowawcy, 
pedagog, 
wicedyrektor 

2. Cały rok 
 
W razie potrzeby 
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3. Poprawa poczucia 
bezpieczeństwa uczniów na 
terenie szkoły 
 
 
 

3. Monitoring wizyjny; dyżury 
nauczycieli podczas przerw 
śródlekcyjnych; ankiety 
 w zakresie poczucia bezpieczeństwa 
uczniów; konsekwentne 
przestrzeganie regulaminu szkoły; 
eliminowanie przejawów agresji 
słownej i fizycznej, zawieranie 
kontraktów (współpraca z rodzicami, 
policją, sądem, kuratorami sądowymi, 
instytucjami wychowawczo-
opiekuńczymi);  
Monitorowanie frekwencji uczniów na 
lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. 

3.Przestrzega zasad 
zawartych w statucie, 
reaguje na przejawy 
niewłaściwego zachowania, 
współpracuje  
z organami szkoły  
w celu eliminowania 
zachowań agresywnych. 

3. Dyrektor 
Wicedyrektor 
Nauczyciele 
dyżurujący 
Pedagog 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
Nauczyciele w-f 

3.Październik/ 
kwiecień 
 
Cały rok 

IV. Cel ogólny: Doradztwo zawodowe – stworzenie szkolnego systemu doradztwa zawodowego, który ukierunkuje ucznia do świadomego i 
właściwego wybory dalszej ścieżki edukacyjnej 

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin realizacji 

KLASA I 
Diagnoza potrzeb rozwojowych 
 i edukacyjnych uczniów 

1. Wstępna diagnoza psychologiczno-
pedagogiczna uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 
Zakwalifikowanie uczniów do różnych 
form pomocy i zajęć pozalekcyjnych. 
Zbadanie zapotrzebowania w zakresie 
działań doradczych. Współpraca z 
wychowawcami i nauczycielami pod 
kątem realizacji treści z zakresu 
zawodoznawstwa. 
 Analiza opinii psychologiczno- 
pedagogicznych. Organizacja zajęć 
pozalekcyjnych. 

1. Uczniowie dokonują 
wstępnej samooceny, 
świadomie korzystają  
z różnych form pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej w celu 
wyrównywania deficytów 
edukacyjnych i 
rozwojowych. 

1. Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele, pedagog 

1. Wrzesień 
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2.Wyzwalanie aktywności 
uczniów w kierunku 
samopoznania  
i samooceny. Kształtowanie 
dobrych nawyków związanych z 
uczeniem się. 

2. Wstępna identyfikacja predyspozycji 
indywidualnych. Kształtowanie 
umiejętności integracji i współpracy w 
grupie. Zajęcia warsztatowe, spotkania 
integracyjne, lekcje na temat technik 
skutecznego uczenia się i 
zapamiętywania 

2. Uczniowie są 
zmotywowani do pracy nad 
samopoznaniem  
i samooceną. Integrują się z 
zespołem klasowym, 
wykorzystują informacje 
zwrotne od grupy w celu 
samopoznania. Znają swój 
styl uczenia się i czynniki 
sprzyjające uczeniu się. 

2. Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele, pedagog,  
W. Bukpaś 

2. Cały rok 

3.Rozwijanie wiedzy na temat 
różnych zawodów. 

3. Spotkania z reprezentantami 
różnych zawodów. Prelekcje podczas 
lekcji wychowawczych. 

3. Uczniowie znają różne 
zawody oraz kwalifikacje 
niezbędne do ich 
wykonywania. 

3. Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy, 
nauczyciele wg 
przydziału zadań, 
pedagog 

3. Cały rok 

KLASA II 
1.Rozwijanie wiedzy uczniów 
dotyczącej ich zainteresowań, 
uzdolnień, wartości, 
temperamentu, stanu zdrowia- 
jako ważnych czynników 
wpływających na wybór zawodu. 

1. Wstępne określenie predyspozycji 
zawodowych uczniów. Przedstawienie 
oferty szkół dla uczniów  
z problemami edukacyjnymi  
i zdrowotnymi. Warsztaty  
ze szkolnym doradcą zawodowym, 
konsultacje z pracownikami PPP. 

1. Uczniowie potrafią kreślić 
swoje mocne strony i są 
świadomi swoich 
ograniczeń. Potrafią ocenić 
swoje preferencje 
zawodowe. Wiedzą, gdzie 
szukać pomocy przy 
planowaniu swojej kariery 
zawodowej. 

1. Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, 
pracownicy PPP 

1. Cały rok 

2. Zapoznanie uczniów  
z zawodami i rynkiem pracy.  
 

2. Przekazanie informacji na temat 
zawodów i kwalifikacji niezbędnych do 
wykonywania różnych profesji. 
Przygotowanie uczniów do wytyczania 
własnej drogi rozwoju. Prowadzenie 
lekcji  
i warsztatów zawodoznawczych, 
wykorzystanie informatorów, Internetu.   
Organizowanie konkursów wiedzy o 
zawodach, gazetek i wycieczek do 
zakładów pracy. 

2. Uczniowie znają zawody, 
wiedzą jakich kwalifikacji  
i predyspozycji wymagają 
poszczególne profesje. 
Znają wymagania 
współczesnego rynku pracy. 

2. Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele, pedagog, 
rodzice 

2. Cały rok 
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KLASA  III 
1.Zapoznanie uczniów, rodziców 
i nauczycieli 
z systemem szkolnictwa, ofertą 
edukacyjną oraz zasadami i 
terminami naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych. 

1. Zorganizowanie sprawnego 
przepływu informacji związanej z 
rekrutacją do szkół 
ponadgimnazjalnych. Otoczenie 
szczególną opieką uczniów z 
problemami edukacyjno- 
wychowawczymi 
i zdrowotnymi. Prowadzenie lekcji 
informacyjno- edukacyjnych. 
Organizowanie spotkań z 
przedstawicielami szkół 
ponadgimnazjalnych. Wyjście na Targi 
Edukacyjne. 

1. Uczniowie znają terminy i 
zasady przyjęcia do szkół. 
Potrafią wypełnić niezbędne 
dokumenty rekrutacyjne. 
Wiedza, gdzie uzyskać 
dodatkowe informacje. 

1. Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy klas, 
pedagog 

1. II półrocze 

2.Rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych niezbędnych 
podczas egzaminu 
gimnazjalnego, podejmowania 
decyzji edukacyjnych 
i zawodowych, a także 
wchodzenia na rynek pracy 
 

2. Przeprowadzenie treningów 
interpersonalnych dotyczących 
zachowań asertywnych, 
rozwiązywania konfliktów bez 
przemocy, mediacji, umiejętności 
podejmowania trafnych decyzji, 
opanowania technik radzenia sobie ze 
stresem. 

2. Uczniowie posiadają 
umiejętności społeczne 
niezbędne w szkole 
i w pracy: znają zasady 
mediacji, potrafią 
nawiązywać pozytywne i 
trwałe relacje 
z ludźmi, są odporni na 
zmiany, czują się 
odpowiedzialni za 
podejmowane decyzje. 

2. Pedagog, 
psycholog, doradca 
zawodowy. 

2. Cały rok 

V. Cel główny: Podejmowanie działań na rzecz współpracy z rodzicami w duchu „Rodzice - szkole, szkoła - rodzicom” 

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin realizacji 

1.Partnerstwo z rodzicami dla 
wsparcia uczenia się uczniów 

1.Aktywne zaangażowanie 
w procesy edukacyjno-wychowawcze i 
podejmowanie decyzji dotyczących 
tego, co dzieje się w szkole; 
2. Współpraca z rodzicami, 
współdecydowanie, 
współodpowiedzialność; 

1.Zaangażownie rodziców w 
proces edukacyjny; 
2.Partycypacja rodziców;  
3.Systemowość zbierania 
i uwzględniania opinii 
rodziców; 

Dyrektor, pedagog, 
nauczyciele 
wychowawcy, rodzice 

Cały rok szkolny 
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3.Tworzenie w szkole przestrzeni do 
zaangażowania rodziców, działania, 
jakie podejmuje szkoła, by dzielić się 
odpowiedzialnością za proces uczenia 
się.  

2.Wypracowanie modelu 
współpracy z rodzicami opartego 
rzeczywiste potrzeby i 
oczekiwania rodziców 

2.Zbadanie rzeczywistych potrzeb i 
oczekiwań rodziców, jeżeli chodzi o 
wsparcie dziecka i współprace ze 
szkołą; 

2.Nauczyciele na bieżąco 
pozyskują opinie rodziców 
na temat działań szkoły; 
szkoła skupia się na 
budowaniu pozytywnych 
relacji bez względu na 
nastawienie rodziców 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
pedagog, nauczyciele 
wychowawcy 

Cały rok szkolny 

3.Uaktywnienie rodziców, 
dziadków, którzy  mogliby 
przekazać swoje doświadczenie, 
włączenie ich w procesy uczenia 
klasy; 

3.Organizowanie wspólnych zajęć dla 
uczniów i rodziców 3.Wspólne uczenie się; 

nauczyciele 
wychowawcy, 
uczniowie 

Cały rok szkolny 

4.Organizowanie spotkań 
z rodzicami, na których wspólnie 
z rodzicami podejmuje się 
decyzje dotyczące szkoły; 
Organizowanie spotkań  
z rodzicami klasy w celu podjęcia 
ważnych decyzji  związanych z 
klasą, np. wspólne planowanie 
działań 

4. Organizowanie zebrań ogólnych, 
wywiadówek zbiorowych, partnerskich; 

4. Aktywny udział rodziców  
w organizowanych 
spotkaniach, propozycje 
działań na rzecz szkoły i 
klasy; 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
pedagog, nauczyciele 
wychowawcy, rodzice 

Wg ustalonego 
harmonogramu 
spotkań 

5.Tworzenie warunków by, 
rodzice mogli proponować 
inicjatywy na rzecz rozwoju 
uczniów i klasy 

5.Tworzenie warunków do zgłaszania 
inicjatyw przez rodziców; 

5.Realizacja inicjatyw 
proponowanych przez 
rodziców; 

Dyrektor, pedagog, 
nauczyciele 
wychowawcy, rodzice 

Wg zgłaszanych 
propozycji, 
potrzeb 
i możliwości 
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X. EWALUACJA 

Program wychowawczy podlega ewaluacji całościowej na początku i na końcu etapu 

edukacyjnego. Cząstkowa ewaluacja programu prowadzona jest na bieżąco, trakcie roku 

szkolnego (ewaluacja kształcąca) oraz na koniec roku szkolnego (ewaluacja sumująca). 

Wyniki ewaluacji służą modyfikacji działań i uwzględniane są w planach pracy 

wychowawczej.  

Na każdym etapie realizacji programu wychowawczego należy szukać odpowiedzi na 

pytanie: czy i jak podjęte działania wpłynęły pozytywnie na rozwój uczniów, ich wiedzę, 

umiejętności i postawy? Czy osiągamy założone cele programu?  

Ewaluacji dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły. Wnioski z ewaluacji podawane 

są do wiadomości rodziców, uczniów i nauczycieli podczas spotkań. Modyfikacja treści 

programu wymaga wspólnych ustaleń organów kolegialnych szkoły: 

 Rady Pedagogicznej; 

 Rady Rodziców; 

 Samorządu Uczniowskiego; 

Ewaluacja przeprowadzona będzie poprzez, m.in.: 

 obserwacje; 

 analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców,nauczycieli; 

 analizę dokumentacji szkolnej; 

 rozmowy z rodzicami; 

 wywiady z rodzicami; 

 narzędzia obserwacji zajęć edukacyjnych i arkuszy innych zajęć. 
 
Na mocy Uchwały nr 5/16/17 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku             
z dnia 13 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczego oraz po zasięgnięciu 
opinii Samorządu Uczniowskiego w dniu 21 września 2016 r. i w porozumieniu z Radą Rodziców                
w dniu 21 września 2016 r. - wprowadza się niniejszy program do realizacji w roku szkolnym 
2016/2017. 
 

Dyrektor Gimnazjum nr 2 
 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

Barbara Taraszkiewicz 
 
Opracowanie: 

Barbara Taraszkiewicz 
Agnieszka Dorota Kowalewska 
Małgorzata Harasim 
Tomasz Katana 
Wiesław Bukpaś 
Elżbieta Tokajuk 
Maciej Mularczyk 
Mariola Jolanta Kłosińska 
Justyna Jeżewska 
Karolina Truchan 
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