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Program wychowawczy uwzględnia: 

- wnioski z ewaluacji przeprowadzonej w minionym roku szkolnym 

- wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące ochrony zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa i aktywności fizycznej (Rok Szkoły w Ruchu) 

- podstawę programową kształcenia ogólnego  

 

Hasło pracy wychowawczej:  

„Jestem odpowiedzialny za siebie i innych” 

 

Cele są realizowane w klasach I-III i uwzględniane przez wszystkich nauczycieli 

a w szczególności przez Zespół Wychowawczy: 

1. Kształtowanie postawy dbania o własne bezpieczeństwo 

-  współpraca miedzy poszczególnymi klasami gimnazjum a oddziałami nauczania 

początkowego polegająca na pomocy w organizowaniu imprez, akcjach czytania 

dzieciom itp. 

-  realizacja działań ujętych w harmonogramie współpracy z Koordynatorem ds. zdrowia 

-  działania koordynatora ds. BHP 

-  realizacja projektów edukacyjnych dotyczących hałasu, bezpiecznej drogi do domu 

2. Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole 

-  stosowanie wzmocnień pozytywnych - pochwały na forum klasy i szkoły, system 

nagród dla uczniów i klas, wyróżnianych po I i II semestrze  

-  dbanie o dobrą współpracę z rodzicami 

-  organizacja zajęć psychoedukacyjnych dotyczących integracji, współpracy, 

komunikacji 

-  organizacja imprez klasowych, szkolnych 

-  organizacja wyjść, wycieczek 

 



3. Przeciwdziałanie agresji 

-  konsekwentne reagowanie na przejawy agresji 

-  zajęcia psychoedukacyjne 

-  realizacja zadań Szkolnego Programu Profilaktycznego 

 

4. Promowanie zdrowego stylu życia 

-  spotkania z ciekawymi ludźmi, związanymi z aktywnością prozdrowotną 

-  prowadzenie akcji „Zdrowy wtorek” 

- realizacja działań ujętych w harmonogramie koordynatora ds. zdrowia i psychologa  

 

5. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane działania 

- zajęcia z doradcą zawodowym 

- zajęcia psychoedukacyjne, kształtujące umiejętność planowania 

-  realizacja projektów edukacyjnych 

- udział w akcjach wolontarystycznych i powołanie koordynatorów tych akcji, wśród 

uczniów 

 

6. Rozwijamy umiejętność autoprezentacji 

- lekcje wychowawcze związane z prezentowaniem siebie 

- prezentowanie własnych pasji i zainteresowań w trakcie Dnia Pasji 

- konsekwentne udzielanie informacji zwrotnych na temat jakości wystąpienia ucznia w 

trakcie wypowiedzi swobodnych, odpowiedzi na ocenę, prezentowania efektów pracy 

grupy 

 

7. Wpieranie twórczej postawy uczniów 

- zajęcia psychoedukacyjne z technik uczenia się, twórczego rozwiązywania problemów 

- konsekwentne nagradzanie rzetelnie wykonanych projektów (edukacyjnych, gazetek , 

plakatów) i nacisk na omówienie ich jakości 

- organizowanie i zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

olimpiadach sportowych 

 

 


