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I. PODSTAWA PRAWNA 
 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późniejszymi zmianami):  

 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z 
późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie MEN  z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
(Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w 
szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 
(Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875)) 

 Statut Szkoły.  

 Program Profilaktyczny Szkoły.  
 
 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1. Treści wychowawcze zawarte w niniejszym programie przewidziane są do realizacji w 
ciągu   trzyletniej nauki w gimnazjum. 

2. Program wychowawczy przygotowany jest w formie spójnego dokumentu, którego 
elementy mogą być modyfikowane w kolejnych latach pracy szkoły, w zależności od 
zmieniających się potrzeb. Program wychowawczy określa pracę wychowawczą jako 
współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednocześnie uznaje, że największe 
prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice. Szkoła wspomaga rodziców w 
procesie wychowania. 

3. Integralną częścią Programu wychowawczego są również treści wychowawcze zawarte            
w Programie Profilaktycznym Szkoły, Statucie Szkoły działaniach doraźnych i 
okolicznościowych. 

 

Zadania wychowawcze realizowane są w ramach: 
 

 lekcji wychowawczych,  

 lekcji przedmiotowych,  

 zajęć pozalekcyjnych: klubów dyskusyjnych, zajęć świetlicowych, zajęć sportowych  

 wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,  

 wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów 

na terenie szkoły,  

 wyjść do placówek kulturalnych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina,  

 indywidualnej pracy psychologiczno -pedagogicznej z uczniem,  

 akcji charytatywnych, ekologicznych,  

 zawodów i imprez sportowych,  
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 akcje promujące zdrowy styl życia, 

 współpraca z zagranicznymi placówkami oświatowymi,  

 stałego uaktualniania strony internetowej,  

 współpracy z rodzicami  

 

 

4. Szczegółowe formy realizacji celów i założeń Programu Wychowawczego Szkoły zostały     
ujęte w planie działań wychowawczych dla klas I-III,  kalendarzu imprez, uroczystości i 
akcji   szkolnych oraz klasowych programach wychowawczych. 
  

 
III. MISJA SZKOŁY 

 
Dążymy do tego, aby być liderem w edukacji, w najszerszym znaczeniu tego słowa,           

w stosunku do wszystkich uczniów, bez względu na ich możliwości i umiejętności. Dążymy do 
tego, aby nasza szkoła była szkołą włączającą. Okazujemy szacunek i doceniamy każdego członka 
społeczności szkolnej. Jesteśmy otwarci na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne i potrafimy 
korzystać z tego, co nas otacza. Dbamy o bezpieczeństwo, przeciwdziałając pojawianiu się 
zachowań ryzykownych. Tworzymy pozytywny klimat wokół patrona szkoły Zjednoczonej Europy. 
Dbamy o rozbudzanie świadomości zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. 
 
Naszym celem jest:  
 
1. Zaoferowanie każdemu dziecku możliwości uczenia się, poprzez:  

 stosowanie elementów oceniania kształtującego i wykorzystanie indywidualnego 
potencjału ucznia  

 dostosowanie wymagań programowych zróżnicowanych pod względem poziomu i tempa 
pracy odpowiednio do możliwości ucznia  

 konstruowania indywidualnych programów wtedy, kiedy jest to konieczne  

 korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej  

 wspierania rozwoju specjalistycznymi metodami nauczania, tam gdzie istnieje taka 
potrzeba  

 pracowanie w zespole wraz ze specjalistami z innych dziedzin oraz z przedstawicielami 
organizacji, rodzicami i rodzinami uczniów na korzyść indywidualnego dziecka  
 

2. Przeciwdziałanie  pojawianiu się zachowań ryzykownych 

 prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia 

 wspomaganie ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 
pełnej dojrzałości we wszystkich sferach rozwoju. 

  dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 
opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i 
profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji 
psychoaktywnych 
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IV. PRIORYTETY 
 
 

1. Szkoła podejmuje  działania i dostarcza rzetelnych i aktualnych informacji  mających na celu 
przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem 
przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych 
konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia 
społecznego. 
2. Szkoła podejmuje  działania polegające na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy 
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli                           
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 
3. Szkoła podejmuje działania w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania           
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 
4. Szkoła rozwija kompetencje czytelnicze oraz upowszechnia czytelnictwo wśród dzieci                 
i młodzieży. 
5. Szkoła dba aby uczeń miał poczucie przynależności regionalnej, czuł się obywatelem 
społeczności lokalnej, swojego kraju i Europy. 
 
 

V. CELE PROGRAMU 
 
 

Cel nadrzędny: Wszechstronny rozwój ucznia mający na celu przygotowanie do 
samodzielnego i jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w swoim otoczeniu. Uczeń 
czuje się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, jest ciekawy 
świata. 

 
Cele szczegółowe:  
 
1. Uczeń zna swoje prawa i obowiązki oraz swoje miejsce w społeczności szkolnej i aktywnie        
w niej działa.  
2. Uczeń zna normy dobrego zachowania oraz kultury osobistej i zasady komunikacji, postępuje 
zgodnie z nimi.  

3. Uczeń docenia wartość życia i dba o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych.  

4. Uczeń ma poczucie przynależności regionalnej, czuje się obywatelem społeczności lokalnej, 
swojego kraju i Europy.  

5. Uczeń otrzymuje możliwość nabycia umiejętności płynnego posługiwania się językiem obcym. 

6. Uczeń potrafi rozpoznać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz prawidłowo na nie 
reagować.  

7. Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, rozpoznaje i nazywa emocje; potrafi nad nimi pracować 
i prawidłowo reagować.  

8. Uczeń jest zmotywowany do nauki, zna jej wartość i odczuwa potrzebę zdobywania wiedzy 
oraz umiejętności.  

9. Uczeń we właściwy - krytyczny i efektywny sposób korzysta z masmediów i technik 
multimedialnych.  
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10. Uczeń jest świadomy zagrożeń współczesnego świata, potrafi ich unikać i właściwie na nie 
reagować; jest asertywny.   
 
 
 
 

VI. REALIZATORZY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 
 
 

W realizacji zadań wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły 
oraz Statutu uczestniczą wszystkie podmioty Szkoły oraz rodzice.  

 

1.  Dyrektor Szkoły – jako realizator działań wychowawczych:  

 dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych,  

 monitoruje pracę wychowawców klas i innych pracowników Szkoły,  

 wyznacza odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań.  

2.  Nauczyciele – wychowawcy:  

 tworzą i realizują Klasowe Programy Wychowawcze, uwzględniając specyfikę i potrzeby 
danego zespołu,  

 utrzymują stały kontakt z pedagogiem szkolnym i rodzicami,  

 doskonalą i rozwijają swoje umiejętności wychowawcze,  

 starają się poznać środowisko rodzinne wychowanków.  

3.  Pedagog i psycholog:  

 realizuje Program pracy pedagoga i psychologa szkolnego.  
 

4.  Rodzice:  

 pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają w stosunku do swoich dzieci 
rodzice, którzy przede wszystkim ponoszą odpowiedzialność za ich wychowanie. Szkoła 
jest instytucją wspomagającą i wspierającą działania rodziców poprzez:  
 
a. natychmiastowy kontakt w niepokojących sytuacjach wychowawczych     (telefoniczny, 
listowny),  
b. stały kontakt podczas zebrań, okresowych wywiadówek i konsultacji,  
c. stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców,  
d. spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym.  

 

 realizują wraz ze szkołą założenia Programu Wychowawczego Szkoły,  

 dbają o kształtowanie prawidłowych nawyków u swoich dzieci, związanych z higieną, 
nauką, zdrowiem, spędzaniem czasu wolnego,  

 stwarzają dziecku w domu możliwie najlepsze warunki do nauki i pomagają pokonywać 
trudności.  

 
 
 
 



 7 

VII SPODZIEWANE EFEKTY - SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 
 
 

Uczeń kończący Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy  jest: 
 

1. przygotowany do następnego etapu kształcenia,  

2. zna swoje słabe i mocne strony, wie jak eksponować swoje zalety, stara się eliminować 
wady, 

3. wrażliwy, potrafi dostrzegać potrzeby innych ludzi i reaguje na nie, 

4. uczciwy i prawy, mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa, stosuje się do 
regulaminów, 

5. dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu, czuje się członkiem społeczności lokalnej, 
obywatelem Polski i Europy, jest ciekawy świata, 

6. jest odpowiedzialny, systematycznie i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań, 
stara się przewidzieć skutki swoich czynów i ponosić konsekwencje, 

7. potrafi współpracować w grupie, działa zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, ma 
poczucie współodpowiedzialności, 

8. jest tolerancyjny wobec odrębności i odmienności innych ludzi, potrafi szerzyć idee i 
wartości proeuropejskie, 

9. dba o zdrowie swoje i innych, świadomie prowadzi zdrowy styl życia, 

10. stosuje się do zasad ekologii, szanuje środowisko i jest wrażliwy na piękno przyrody, 

11. właściwie korzysta z masmediów i technologii multimedialnych, jest krytycznym 
odbiorcą, jest świadomy związanych z nimi zagrożeń i odpowiedzialnie  ich unika, 

12. jest świadomym odbiorcą kultury i sztuki, umie wyrażać krytykę i bronić swoich 
przekonań. 

 
 

VIII SPOSOBY EWALUACJI 
 
 

1. Obserwacja zachowania uczniów. 

2.  Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli oraz rodziców. 

3. Rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły. 

4. Analiza dokumentów (klasowe plany wychowawcze, konspekty lekcji, dzienniki).  
 
 
 

Program został zatwierdzony uchwałą przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2015r. i 
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 29.09.2015r. 
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 IX PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III 
 

 

 

 



 

Plan działań wychowawczych dla I klasy gimnazjum. 
 

Cel wychowania: Uczeń aktywnie poznaje siebie i świat. Uczy się żyć w wolności, wybierać i odróżniać to, 

co jest dobre, od tego co złe. 
 

Zadania szkoły 

 

Zadania wychowawców Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Ewaluacja Uwagi 

Kształtowanie 

przyjaznego 

klimatu w szkole, 

budowanie 

prawidłowych 

relacji 

społeczności 

szkolnej. 

 Zmniejszanie barier 

psychicznych między 

nauczycielem a uczniem. 

 

 

 Rozwijanie samowiedzy, 

wewnętrznej niezależności 

i integralności. 

 

 

 Dbałość o kulturę zachowań 

- eliminowanie agresji  

- troska o mienie szkoły 

- poszanowanie języka 

ojczystego 

 Troska o prawidłową realizację 

obowiązku szkolnego.  

 

 Budowanie więzi koleżeńskich 

i współpraca w grupie. 

 Wycieczki integracyjne, przedmiotowe, 

imprezy klasowe (andrzejki, mikołajki, 

walentynki, Dzień wagarowicza, Dzień 

Dziecka, kiermasz szkolny, dyskoteki, 

konkursy, turnieje, piknik integracyjny) 

 Odkrywanie uzdolnień, możliwości 

i własnej wartości, godności. Nauka 

dokonywania wyborów i decydowania 

o sobie zgodnie z systemem wartości 

(treningi asertywności). 

 Pogadanki, dyskusje na temat kultury 

zachowań , uznawanych wartości, norm 

postępowania, poszanowania języka 

ojczystego. 

 

 Indywidualne spotkania z rodzicami, 

współpraca z pedagogiem i psychologiem 

szkolnym, PPP. 

 

 Rozwiązywanie zadań praktycznych 

wymagających współpracy, podziału zadań, 

wspólne realizowanie projektów 

edukacyjnych, opracowywania informacji, 

danych statystycznych.  

 Budowanie przyjaznej atmosfery w szkole.  

Rozwiązywanie problemów osobistych 

uczniów związanych z ich funkcjonowaniem 

w szkole. 

 Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum. 

Wychowawca , 

Pedagog, 

Nauczyciele, 

Rodzice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

IX 

Cały rok 

Obserwacja 

(pedagog –

wychowawca- 

rodzice) 

Rozmowy 

(wychowawcy

-rodzice) 

Kwestionarius

z do 

samooceny 

ucznia 
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Zadania szkoły 

 

Zadania wychowawców Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Ewaluacja Uwagi 

Rozwijanie 

umiejętności 

samokształcenia 

i kreatywności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznawanie technik uczenia się 

i zachęcanie do samodzielnych 

poszukiwań. 

 

 Uświadomienie źródeł 

niepowodzeń i sposobów ich 

eliminowania. 

 

 

 

 Wdrażanie do pracy nad 

własnym rozwojem. 

 

 Uczenie umiejętnego 

korzystania z mediów. 

 Rozwijanie i wspieranie 

wolontariatu 

 

 Angażowanie uczniów uzdolnionych 

z różnych dziedzin do pracy w kołach 

przedmiotowych i kołach zainteresowań 

w szkole i poza szkołą. 

 Analiza wyników samooceny, opracowanie 

indywidualnego planu rozwoju 

(poszukiwanie sposobów eliminacji źródeł 

niepowodzeń, ukazywanie nowych celów, 

inspirowanie do podejmowania wysiłku). 

 Udział uczniów w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych, zawodach 

sportowych.  

 Samodzielne korzystanie z różnych źródeł 

informacji, w tym sieci komputerowej 

i internetowej. 

 Akcja charytatywna „Dziewczynka z 

zapałkami”, „Cała Polska czyta dzieciom”. 

 

Wychowawca, 

Nauczyciele, 

Pedagog, 

Rodzice 

Cały rok 

szkolny 

Ankieta 

Obserwacja  

(nauczyciele-

rodzice)  

  

Zapewnienie 

poczucia 

bezpieczeństwa. 

 Otoczenie właściwą opieką 

i akceptacją wszystkich 

uczniów. 

 Stworzenie warunków do 

rozpoznawania i zaspakajania 

potrzeb. 

 Diagnozowanie jednostek 

patologicznych. 

 

 Zasady bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

 

 Propagowanie zdrowego stylu 

życia. 

 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom 

(nikotyna, alkohol, środki 

psychoaktywne, dopalacze) 

 Praca z uczniem zdolnym i uczniem 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 Poznawanie sytuacji rodzinnej i warunków 

materialnych ucznia, wspieranie i udzielanie 

pomocy finansowej, rzeczowej.  

 Współpraca z domem rodzinnym, 

pedagogiem,  PPP, MOPS. 

 Organizowanie samopomocy, grup wsparcia 

w nauce. 

 Dyskusje, rozmowy z ekspertami, wywiady 

prelekcje, słuchanie wypowiedzi 

autorytetów w sprawach zdrowia 

i bezpieczeństwa. 

 

 

Akcje uświadamiające, spektakle profilaktyczne,      

warsztaty, prelekcje, rozmowy indywidualne. 

 

Wychowawca, 

Nauczyciele, 

Pedagog, 

Rodzice 

 

Cały rok Obserwacja, 

Ankieta, 

Sondaż 
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Zadania szkoły 

 

Zadania wychowawców Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Ewaluacja Uwagi 

Uczeń a świat.  Kształtowanie postaw 

aktywności i odpowiedzialności 

obywatelskiej i patriotycznej. 

 Poznawanie historii, tradycji, 

obyczajów regionu. 

 Poszukiwanie historycznych 

i współczesnych wzorców 

osobowych. 

 

 Zainteresowanie problemami 

narodów świata. 

 

 

 Propagowanie idei Unii 

Europejskiej. 

 Udział w patriotycznych uroczystościach, 

kształtowanie właściwych postaw wobec   

symboli narodowych.  

 Prezentacja miast partnerskich Kołobrzegu. 

 

 Poznawanie Polaków będących autorytetami 

na przestrzeni wieków – prezentacja 

uczniów. Sylwetki znanych, ważnych i 

ciekawych Polaków współczesnych. 

 

 Debaty , dyskusje na temat aktualnych 

wydarzeń na świecie. 

 

 Współpraca ze szkołami partnerskimi. 

Poznanie zasad i celów współpracy 

międzynarodowej, korzyści dla Polski, 

praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy 

przez uczniów. 

 

Wychowawca, 

Nauczyciele 

j. polskiego, 

historii,  

WOS-u 

 

 

 

 

  

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X, V 

Obserwacja,  

Rozmowy,  

Wywiad  

  

 

Nauka 

samorządności. 
 Wdrażanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu szkoły. 

 

 

 Wypracowanie 

demokratycznego stylu 

kierowania klasą. 

 Spotkanie z przedstawicielami SU. 

 Wybory samorządu klasowego,  współ –

praca z SU. 

 Organizowanie prac na rzecz klasy, szkoły  

 

 Organizowanie badań opinii w sprawach 

ważnych dla uczniów. 

Wychowawca, 

Dyrektor szkoły, 

Opiekunowie 

SU, 

Nauczyciele 

IX 

 

Cały rok 

Obserwacja 

własnych 

dokonań 

(uczniowie, 

nauczyciele) 

Wywiad, 

Sondaż  
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Zadania szkoły 

 

Zadania wychowawców Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Ewaluacja Uwagi 

Umiejętność 

organizacji 

wolnego czasu 

i wypoczynku. 

 Wdrażanie do kulturalnego 

i aktywnego wypoczynku. 

 Kształcenie umiejętności 

planowania wolnego czasu. 

 Tworzenie warunków do 

wypoczynku (dyskoteki, 

wycieczki). 

 Zapoznanie z formami 

spędzania wolnego czasu. 

 Kształtowanie kultury 

czytelniczej. 

 Planowanie i organizowanie wycieczek 

turystyczno-krajoznawczych, zawodów  

sportowych, wspólne wyprawy na wystawy, 

koncerty, do galerii, muzeum,  kina, teatru. 

 

 Propagowanie zdrowego i aktywnego 

wypoczynku. Angażowanie rodziców do 

organizowania i uczestnictwa w aktywnych 

formach wypoczynku wspólnie z uczniami 

i wychowawcą. 

 Poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

wyrabianie potrzeb samodzielnego myślenia. 

Wychowawca, 

Nauczyciele wf, 

biologii, 

biblioteka, 

Rodzice  

Cały rok Obserwacja 

(wychowawca 

–nauczyciele –

rodzice) 

ankieta 

 

Działalność 

informacyjna 
 Dostarczanie rzetelnych i 

aktualnych informacji 

dostosowanych do wieku 

uczniów, nt zagrożeń i 

rozwiązywania i   problemów 

związanych z używaniem 

środków i substancji  

psychoaktywnych 

 

 

 

 

 

 

 Aktualizowanie strony internetowej szkoły 

 Gazetki ścienne 

 Dziennik internetowy 

 Zebrania z rodzicami, rozmowy 

indywidualne 

 Organizowanie spotkań ze specjalistami. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok Obserwacja   
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Plan działań wychowawczych dla II klasy gimnazjum. 
 

 

Cel wychowania: Uczeń aktywnie poznaje siebie i świat. Uczy się rozumieć świat, szuka w nim miejsca dla siebie. 
 

 

Zadania szkoły 

 

Zadania wychowawców Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Ewaluacja Uwagi 

Kształtowanie 

stosunków 

międzyludzkich. 

 Umiejętność rozwiązywania 

problemów i radzenia sobie 

w sytuacjach stresowych – 

nauka negocjacji. 

 

 Rozwijanie postaw 

poszanowania wartości 

moralnych i tolerancji. 

 

 

 Rozwijanie postaw aktywnych 

i odpowiedzialnych. 

 Analizowanie przykładów zdarzeń i postaw. 

Nauka wyrażania własnego zdania, 

decydowania o sobie, symulacja sytuacji ... 

pozwalających odegrać rolę asertywnych 

uczniów. 

 Rozwijanie problemów wymagających 

analizowania i wartościowania, 

odwoływania się do autorytetu moralnego, 

etycznego. 

 Planowanie własnego rozwoju (autokreacja). 

Stawianie celów i samodzielne dobieranie 

sposobów ich realizacji. Analizowanie  

jakości wyników swojej pracy. Nauka 

konstruktywnej samooceny. 

 

Wychowawcy, 

Pedagog, 

Nauczyciele, 

Rodzice, 

Cały rok Obserwacja 

(pedagog – 

wychowawca 

– rodzice), 

Rozmowy 

(wychowawca 

– rodzice), 

Kwestionarius

z do 

samooceny, 

 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

samokształcenia 

i kreatywności. 

 Rozwijanie umiejętności 

korzystania ze współczesnej 

techniki. 

 Utrwalanie umiejętności 

argumentacji. 

 

 Pobudzanie do aktywności 

i twórczości. 

 

 

 

 

 Projekt edukacyjny 

 Samodzielne korzystanie z sieci 

komputerowej i internetowej. 

 

 Organizacja debat, przygotowanie głosu 

w dyskusji, prezentacja  własnego zdania 

w różnych sytuacjach. 

 

 Analizowanie osobistych zainteresowań, 

inicjowanie wymiany doświadczeń uczniów. 

Swobodna twórczość literacka, plastyczna, 

muzyczna jw. prezentacja własnej 

twórczości. 

 Autokreacja, rozwijanie osobistych 

zainteresowań 

Wychowawca, 

Nauczyciele,  

Rodzice,  

 

Cały rok Ankieta, 

Obserwacja 

(nauczyciele – 

rodzice) 
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Zadania szkoły 

 

Zadania wychowawców Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Ewaluacja Uwagi 

Zapewnienie 

poczucia 

bezpieczeństwa. 

 Profilaktyka uzależnień. 

 

 

 Dbałość o spójność 

oddziaływań wychowawczych 

szkoły i domu rodzinnego 

w zakresie zapobiegania 

uzależnieniom. 

 

 Dyskusje, rozmowy z ekspertami, prelekcje, 

słuchanie wypowiedzi autorytetów. 

 

 Indywidualne spotkania z rodzicami. 

 

 Współpraca z pedagogiem, PPP,  

Wychowawca, 

Pedagog, 

Rodzice,  

Nauczyciele, 

 

Cały rok Obserwacja, 

Ankieta, 

Sondaż, 

 

 

Uczeń a świat.  Poznanie walorów 

krajoznawczo – turystycznych 

Polski. 

 Rozwijanie wrażliwości na 

problemy środowiska (regionu). 

 Pobudzanie do działania dla 

dobra innych ludzi. 

 Propagowanie idei Unii 

Europejskiej. 

 Akceptacja i tolerancja w 

stosunku do uczniów 

niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

 

 

 Rozwijanie świadomości 

ekologicznej poprzez aktywny 

udział w akcjach 

proekologicznych.  

 Planowanie i organizowanie wycieczek 

turystyczno- krajoznawczych. 

 

 Wzbudzanie zainteresowania problemami 

środowiska, angażowanie do działania.  

 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej, udział 

w akcjach charytatywnych. 

 Samodzielny zdobywanie informacji 

z różnych źródeł, organizowanie prelekcji, 

dyskusji. 

 Pogadanki, spektakle teatralne; udział w 

warsztatach integracyjnych. 

 Współpraca ze szkołami partnerskimi. 

 

 Udział w akcji Sprzątania świata, Dniach 

Ziemi, konkursach ekologicznych ... 

Wychowawca, 

Nauczyciele j. 

polskiego, 

historii, WOS, 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX, V 

Obserwacja, 

Rozmowy, 

Wywiady,  

 

Nauka 

samorządności 
 Inspirowanie do samodzielnych 

działań na rzecz szkoły 

i środowiska. 

 

 

 

 Podejmowanie przez uczniów prac na rzecz 

klasy, szkoły, środowiska.  

 Współudział w imprezach organizowanych 

przez władze miasta, jw. obchodach nadania 

praw miejskich... 

 

Wychowawca, 

Nauczyciele, 

Opiekunowie 

SU, Rada SU, 

Rodzice,  

Dyrektor szkoły, 

 

Cały rok 

 

 

  

 

 

 

Obserwacja 

własnych 

dokonań 

(uczniowie – 

nauczyciele), 

Wywiad, 

Sondaż, 
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Zadania szkoły 

 

Zadania wychowawców Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Ewaluacja Uwagi 

 

 Rozwijanie samorządności 

uczniów. 

 

 

 Aktywna praca w SU. 

 

 Udział w wyborach do SU .Opracowanie 

planu pracy SU (klasowego, szkolnego). 

Nauka umiejętności kierowania pracą 

innych, brania odpowiedzialności   

 Zgłaszanie przez uczniów postulatów do 

przedstawicieli SU, współpraca Rady SU 

z Dyrektorem szkoły, występowanie 

z propozycjami i inicjatywami dotyczącymi 

spraw uczniowskich do nauczycieli 

i Dyrektora szkoły. 

 Prowadzenie sondaży w sprawach 

uczniowskich. 

 Redagowanie szkolnej gazetki. 

 Organizowanie imprez szkolnych zgodnie 

z terminarzem, zgłaszanie własnych 

propozycji. 

 

 IX  

Kształtowanie 

umiejętności 

organizacji czasu 

wolnego i 

wypoczynku. 

 Ukazywanie niebezpieczeństw 

wynikających ze złego 

zagospodarowania czasu (grupy 

nieformalne, sekty). 

 Akcentowanie zależności 

między wypoczynkiem 

i relaksem, a zdrowiem 

psychicznym i fizycznym. 

 Prelekcje z pedagogiem szkolnym, 

pracownikami PPP, pielęgniarką szkolną, 

psychologiem. 

 

 Angażowanie rodziców do aktywnego 

uczestnictwa w organizowaniu i udziału 

w aktywnych formach wypoczynku 

wspólnie z uczniami i wychowawcą.  

Wychowawca, 

Rodzice, 

Pielęgniarka, 

Pedagog, 

Nauczyciele wf, 

biologii, 

Cały rok Obserwacje 

(wychowawca 

– rodzice – 

uczniowie), 

Ankieta,  
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Plan działań wychowawczych dla klasy III gimnazjum. 
 

Cel wychowania: Uczeń aktywnie poznaje siebie i świat. Uczy się żyć coraz lepiej, mądrzej i odpowiedzialniej, 

jest zdolny do autokreacji i poświęceń dla odniesienia sukcesu szkolnego. 
 

 

Zadania szkoły Zadania wychowawców Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Ewaluacja Uwagi 

Kształtowanie 

stosunków 

międzyludzkich. 

 Przygotowanie do życia 

w społeczeństwie ludzi dorosłych: 

- propagowanie tematyki 

zawodoznawczej, 

- udział w życiu społeczności 

lokalnej. 

 

 Pomoc w wyborze dalszego kierunku 

kształcenia, osiągania celów 

życiowych. 

 Prezentacja szkół ponadgimnazjalnych, 

lekcje preorientacji  zawodowej. 

 Planowanie własnego rozwoju. 

 Udział w lokalnych uroczystościach, 

świętach, pielęgnowanie tradycji, 

obyczajów i zwyczajów naszego 

regionu. 

 Przedstawienie uczniom warunków 

rekrutacji do wybranej szkoły, 

inspirowanie do osiągnięcia celu. 

Wychowawca , 

rodzice,      

pedagog, 

nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok Obserwacja 

(pedagog – 

wychowawca – 

rodzice) 

Rozmowy 

(wychowawca 

– rodzice) 

Kwestionariusz 

do samooceny 

ucznia. 

 

Rozwijanie  

umiejętności 

samokształcenia 

i kreatywności. 

 Umiejętność korzystania ze zdobytej 

wiedzy.  

 Udział w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych, zawodach sportowych 

szkolnych i pozaszkolnych. 

 Organizowanie prac na rzecz klasy, 

szkoły, środowiska,  projektowanie 

ulepszeń organizacyjnych. 

 Prezentacja efektów realizacji 

indywidualnych zadań uczniów. 

 Umiejętność komunikacji 

intermedialnej. 

 Organizowanie debat, dyskusji 

literackich, spotkań z twórcami kultury 

 

. 

Wychowawca, 

Rodzice, 

Nauczyciele 

Cały rok Ankieta, 

Obserwacja 

(nauczyciele) 
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Zadania szkoły Zadania wychowawców Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Ewaluacja Uwagi 

Zapewnienie 

poczucia 

bezpieczeństwa. 

 Wzmacnianie właściwych zachowań 

zdrowotnych. 

 Wskazywanie właściwych wzorców 

osobowych. 

 Wdrażanie do aktywnego działania na 

rzecz zdrowia swojego i innych. 

 

 Kształtowanie postaw społecznych – 

samokontrola zdrowia. 

 Propagowanie zdrowia – apele, artykuły 

do gazetki szkolne, pogadanki. 

 Prezentacja wzorców osobowych 

(literackich, historycznych, 

współczesnych). 

 

 

 Rajdy i wycieczki propagujące zdrowy 

i aktywny wypoczynek. 

 Turnieje i zawody sportowe. 

Wychowawca, 

Pielęgniarka, 

Nauczyciele 

biologii, wf 

 

 

 

jw. 

Cały rok Ankieta, 

Obserwacja, 

Sondaż  

 

Uczeń a świat.  Przygotowanie do życia w państwie 

demokratycznym. 

 

 

 

 Kształcenie postaw 

internacjonalistycznych poprzez: 

- poznawanie kultury i 

obyczajów innych narodów. 

 

 Aktywność w ramach organizacji 

młodzieżowych. 

 Dyskusja na temat przestrzegania praw 

i obowiązków w szkole – przez 

uczniów i nauczycieli, WSO- przez 

nauczycieli. 

 Prezentacja kultury, szkolnictwa, 

obyczajów innych narodów (filmy, 

przeźrocza, zdjęcia, książki, albumy, 

pamiątki, przedstawiciele kultury, 

kuchnia innych narodów. 

 Wycieczka do lapidarium. 

 Prezentacja miast partnerskich 

Kołobrzegu. 

 Współpraca ze szkołami partnerskimi. 

Wychowawca, 

Nauczyciele 

j. polskiego, 

j. obcego, historii, 

WOS,  

Rodzice  

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X, V 

Obserwacja,  

Wywiad, 

Rozmowy  

 

Nauka 

samorządności. 
 Przygotowanie do pełnienia różnych 

ról w społeczeństwie. 

 

 

 

 

 

 

 Współudział w kierowaniu szkołą. 

 

 

 

 Uczestnictwo w wyborach do Rady SU. 

 Pełnienie funkcji w SU (planowanie 

pracy, kierowanie pracą innych, 

samodoskonalenie i przygotowanie do 

pełnienia nowych ról społecznych. 

 Podejmowanie inicjatyw, poddawanie 

ich pod dyskusję, ankietowanie, 

badanie opinii. 

 Współpraca z radą pedagogiczną w 

zakresie tworzenia wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania, badania opinii  na 

Wychowawca,  

Dyrektor szkoły,  

Opiekunowie SU, 

Nauczyciele  

Cały rok Obserwacja 

własnych 

dokonań 

(uczniowie, 

nauczyciele) 

Wywiad 

Sondaż  
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Zadania szkoły Zadania wychowawców Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Ewaluacja Uwagi 

 

 

 Zdobywanie wiedzy na temat 

samorządności lokalnej. 

tematy ważne dla uczniów, zgłaszanie 

postulatów do dyrektora szkoły, 

planowania imprez szkolnych.  

 Spotkania, wywiady 

z przedstawicielami samorządu 

lokalnego. 

Kształtowanie 

umiejętności 

organizowania 

czasu wolnego 

i wypoczynku. 

 Samodzielne organizowanie 

wycieczek krajoznawczych i imprez 

rozrywkowych na terenie szkoły. 

 Organizowanie form kulturalnego 

spędzania wolnego czasu (andrzejki, 

mikołajki, walentynki, Dzień 

wagarowicza, Dzień Dziecka, 

dyskoteki, koncerty, wspólne wyjście 

do kina, teatru, muzeum, galerii. 

 Organizowanie wycieczek turystyczno 

– krajoznawczych, przedmiotowych... 

 

Wychowawca, 

Rodzice, 

Nauczyciele  

Cały rok Obserwacja 

(wychowawca 

– nauczyciele – 

rodzice) 

Ankieta  
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