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"W wychowaniu chodzi 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 umiał być nie tylko z drugim, ale  

i dla drugich". 

Jana Paweł II  
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Podstawa prawna 

Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego zawarte są w następujących aktach  

prawnych i dokumentach: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 48, 53, 54, 70, 72); 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 

3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-

noczonych z dnia 20.11.1989r. (Dz. U. z 1991r., Nr 120, poz. 526 ze zm); 

4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz U. Z 2004r. 

Nr 256, poz. 2572 ze zmianami); 

5. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.); 

6. 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 30 sierpnia 2012r., poz. 977); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 1249) 

8. Statut Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie. 
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Wstęp 

Program wychowawczy szkoły jest dokumentem, który określa działalność edukacyjną 

placówki w zakresie wychowania, realizowaną przez wszystkich zaangażowanych w pracę 

wychowawczą szkoły i dlatego tworzenie programu wychowawczego poprzedzone było wie-

loma dyskusjami w gronie pedagogicznym, rozmowami z rodzicami i uczniami. Wychowanie 

w szkole nie jest sprawą odrębną ani też dodatkową, stanowi integralną część działalności 

każdego nauczyciela. 

Program wychowawczy to zaplanowana praca nad formowaniem osobowości młodego 

człowieka, to stymulowanie jego rozwoju emocjonalnego i społecznego, rozumianego jako 

współpraca i współistnienie w grupie społecznej, w taki sposób, który umożliwia rozwój  

i realizację własnych potrzeb.  

Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym dziecka jest rodzina. To rodzice 

powinni zapewnić swojemu dziecku poczucie bezpieczeństwa, miłości, troski oraz równowa-

gi emocjonalnej. Również w rodzinie dziecko poznaje, czym są patriotyzm, dobro, sprawie-

dliwość i zaufanie do drugiego człowieka, a także uczy się poszanowania godności, tolerancji 

oraz szacunku dla siebie i innych. Rodzice wprowadzają dziecko w życie społeczne, w świat 

kultury, wartości moralnych. Pierwotne i największe prawa do wychowania swoich dzieci 

posiadają rodzice, więc kierunek działalności wychowawczej w naszej szkole nie może być 

sprzeczny z wolą i przekonaniami rodziców, w związku z tym nauczyciele wspierają rodzi-

ców w dziele wychowania, tym samym nie ponoszą całkowitej odpowiedzialności za to dzie-

ło.  
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Misja szkoły 

Jesteśmy szkołą, która: 

 opiera swe działania na wartościach: mądrość, miłość, uczciwość, 

 pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów, 

 prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi ucz-

niowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostować wyzwaniom do-

rosłego życia, 

 zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną, 

 wspiera ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami  

i szkoła, miedzy społecznością lokalną i szkolną, 

 wspiera pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie, 

 uczy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, 

 przygotowuje do pełnienie obowiązków rodzinnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 
 

Sylwetka absolwenta 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie: 

służy idei demokracji, m.in. doceniając wartości systemu parlamentarnego (tj. sprawiedliwość 

społeczną, pluralizm), a także podejmuje działania na rzecz ich umacniania. 

Absolwent: 

a) swój patriotyzm wyraża przywiązaniem do tradycji, kultury i symboli narodowych, a także 

dbałością o piękno i czystość języka ojczystego, 

b) dostrzega sprawy własnego środowiska i inicjuje działania na rzecz rozwiązywania jego 

problemów, 

c) potrafi funkcjonować w zespole, respektując prawa człowieka, co wyraża się m.in. tym,  

iż jest: empatyczny, tolerancyjny, kreatywny, kulturalny, uprzejmy, jak również tym, że do-

strzega problemy swoje i innych, i w razie potrzeby służy adekwatną pomocą lub prosi o nią, 

d) umie w konstruktywny sposób spędzać czas wolny, m.in. rozwijając różnorodne zaintere-

sowania i pasje,  

e) w nauce dostrzega szanse życiowe i możliwość osiągania sukcesów, jest przedsiębiorczy, 

f)potrafi świadomie wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje, korzystając  

z zasobów biblioteki i technologii informacyjnej, 

g) świadomie dokonuje różnego rodzaju wyborów życiowych,  

h) ceni własne życie i zdrowie, dbając o nie, co objawia, uprawiając sport, unikając nałogów  

i szkodliwych nawyków czy racjonalnie się odżywiając, 

i) jest wrażliwy na piękno przyrody, dlatego działa na rzecz ochrony środowiska, doceniając 

jednocześnie znaczenie nauki dla rozwoju cywilizacji 

j) jest odpowiedzialny i odważny, co wyraża się tym, iż ceni prawdę, uczciwość i wytrwałość 

w dążeniu do celu, 

k) ceni i szanuje pracę, a powierzone obowiązki wykonuje sumiennie i odpowiedzialnie, po-

trafiąc jednocześnie konstruktywnie ocenić efekty własnych wysiłków, 

l) potrafi radzić sobie z codziennymi problemami i sytuacjami ekstremalnymi występującymi 

w domu i w szkole, 

m) wchodzi w dorosłe życie przygotowany do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym,  

a także gotowy do pełnienia różnych ról społecznych i kształcenia się przez całe życie. 
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Strategia wychowawcza szkoły/zadania szkoły w obszarze wychowania 

1. D U C H O W Y  T E S T A M E N T  P A T R O N A  

Zadania Metody i formy realizacji Terminy Klasa Odpowiedzialni 

- do realizacji dla 

nauczycieli 

1. Organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych  oraz konkur-

sów związanych z życiem i działalnością patrona. 

wg harmono-

gramu imprez i 

uroczystości 

szkolnych oraz 

wycieczek 

I -III dyrekcja, wszyscy nau-

czyciele, ksiądz 

2. Organizowanie wycieczek,  rajdów, projektów pod hasłem „Jan Pa-

weł II moim autorytetem”. 

- skierowane do 

uczniów  

1. Bogacenie wiedzy o Janie Pawle II.   cały rok 

 

I - III 

 

dyrekcja, wszyscy nau-

czyciele, ksiądz, nau-

czyciel świetlicy, bi-

blioteki, pedagog 
2. Wskazywanie uznanych autorytetów moralnych.  

3. Projekcja filmów poświęconych patronowi.  

- skierowane do 

rodziców 

1. Zachęcanie rodziców do pomocy w organizacji imprez szkolnych  

i uroczystości związanych z patronem szkoły. 

cały rok 

 

I - III 

 

dyrekcja, wychowawcy 
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2 .  W Y C H O W A N I E  P A T R I O T Y C Z N E  I  S P O Ł E C Z N E  

 

Zadania Metody i formy realizacji Terminy Klasa Odpowiedzialni 

- do realizacji dla 

nauczycieli 

1. Zapoznanie uczniów z   historią oraz tradycją naszego narodu i re-

gionu w ramach zajęć szkolnych, konkursów, wycieczek, projektów. 

cały rok 

 

 

 

 

 

I - III wychowawcy, 

nauczyciele historii, 

j.polskiego, geografii, 

wos-u, nauczyciel bi-

blioteki, pedagog 

2. Wzbudzanie szacunku do wartości  i symboli narodowych w trakcie 

zajęć dydaktycznych i uroczystości okolicznościowych. 

3. Rozbudzanie poczucia dumy narodowej i patriotyzmu poprzez zapo-

znanie z dziedzictwem kulturowym i dorobkiem naukowym naszego 

kraju w trakcie zajęć dydaktycznych i uroczystości okolicznościo-

wych. 

- skierowane do 

uczniów 

1. Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w obchodach świąt państwo-

wych. 

wg kalendarza 

imprez szkol-

nych i uroczy-

stości oraz wy-

cieczek 

I - III wychowawcy, odpo-

wiedzialni nauczyciele, 

opiekun Szkolnego Ko-

ła Wolontariatu, nau-

czyciel świetlicy i bi-

blioteki, ksiądz, nau-

czyciele  historii, geo-

grafii, j.polskiego, opie-

kun SU 

2. Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej i poznawanie 

piękna ojczystego kraju, godziny wychowawcze, wycieczki, rajdy 

rowerowe, projekty.   

3. Określenie miejsca i roli Polaków w Europie. Rozwijanie poczucia 

tożsamości europejskiej.  

4. Edukacja prawna. Prawa i obowiązki ucznia. Poznanie swoich praw 

obywatelskich. 

5. Poznanie mechanizmów wyborów demokratycznych, wybory do sa-

morządu klasowego, szkolnego; 
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Zadania Metody i formy realizacji Terminy Klasa Odpowiedzialni 

- skierowane do 

rodziców 

1. Zapoznanie rodziców z  prawami i obowiązkami ucznia, dziecka 

określonymi  w  Konstytucji, Konwencji o Prawach Dziecka, Kodek-

sie Dobrego Zachowania w czasie wywiadówek. 

wrzesień 

 

wg harmono-

gramu spotkań z 

rodzicami,  poli-

cjantem i planu 

wychowawczego 

klasy 

I - III dyrektor, wychowawcy 

2. Zapoznanie z odpowiedzialnością prawną młodocianych i nieletnich 

- spotkanie z policjantem. 

 

3 .  R E L A C J E  M I Ę D Z Y L U D Z K I E  I  S P O Ł E C Z N E  

Zadania Metody i formy realizacji Terminy Klasa Odpowiedzialni 

- skierowane do 

uczniów 

1. Zapoznanie z  dokumentami obowiązującymi  w szkole. IX I-III dyrektor, wychowawcy 

2. Organizowanie zajęć integracyjnych. IX-X I wychowawcy, pedagog, 

opiekun SU 

3.Zachęcanie do  działalności w organizacjach, klubach kołach działają-

cych na terenie szkoły. 

cały rok I-III 

 

III 

dyrektor wszyscy nau-

czyciele  

nauczyciel d–z, peda-

gog, wychowawcy 
4. Przygotowanie do wyboru dalszej drogi kształcenia i rozwoju kariery 

zawodowej.  

- skierowane do 

rodziców 

1. Współtworzenie i opiniowanie szkolnych dokumentów określających 

działalność szkoły (Program  Wychowawczy, Program Profilaktyki, 

zestaw podręczników, itp.) 

wg potrzeb I-III dyrektor, wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

2. Umożliwienie indywidualnych konsultacji z nauczycielami i wycho-

wawcami w ustalonych przez nich oraz podanych do ogólnej wiadomo-
cały rok I-III dyrektor, wszyscy nau-
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ści terminach. czyciele 

Zadania Metody i formy realizacji Terminy Klasa Odpowiedzialni 

- skierowane do 

rodziców 

3.Współpraca z rodzicami w celu udzielania pomocy psych. - pedag. 

uczniom - podstawa do realizacji IPET-ów. 

cały rok I-III dyrektor, pedagog, 

wszyscy nauczyciele 

4.Pedagogizacja rodziców – szkolenia, prelekcje.  

- do realizacji dla 

nauczycieli 

1. Zapoznanie rodziców z planowanymi działaniami wychowawczymi 

szkoły. 

wg harmono-

gramu spotkań z 

rodzicami i ter-

minarza konsul-

tacji 

I-III dyrektor, wychowawcy 

2. Umożliwienie rodzicom zaznajomienie się z dokumentami szkoły w 

wersji papierowej i elektronicznej. 

cały rok I-III dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciel informatyki 

i biblioteki 

3. Współpraca z rodzicami w celu realizacji zadań wychowawczych 

szkoły. 

cały rok I-III dyrektor, wychowawcy, 

pozostali nauczyciele 

4 .  B E Z P I E C Z E Ń S T W O  I  Z D R O W I E  

Zadania Metody i formy realizacji Terminy Klasa Odpowiedzialni 

- do realizacji dla 

nauczycieli 

1. Zorganizowanie szkolenia nt. Bezpieczeństwa oraz zasad udzielania 

pierwszej pomocy dla nauczycieli. 

 

 

wg „Planu 

nadzoru dyrek-

tora szkoły”, 

cały rok 

I-III dyrektor, nauczyciele 
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2. Znajomość i stosowanie "Procedur postępowania w sytuacjach kryzy-

sowych......" 

wg harmono-

gramu zajęć 

3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i poza 

nią w czasie zajęć. 

- skierowane do 

rodziców 

1. Informowanie rodziców i prawnych opiekunów na wywiadówkach o 

zasadach bezpieczeństwa. 

IX I-III wychowawcy 

2. Zapoznanie z Kodeksem dobrego zachowania i regulaminem świetlicy. IX I-III wychowawcy 

3. Przedstawienie zasad zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych i świetli-

cowych oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności. 

IX I-III wychowawcy 

4. Uzyskiwanie i uaktualnianie od rodziców rzetelnych informacji nt. 

stanu zdrowia dziecka i jego potrzeb opiekuńczo – wychowawczych oraz 

sposobu komunikacji. 

cały rok, na 

bieżąco 

I-III wychowawcy, nauczy-

ciele 

5. Uświadamianie rodziców, o tym, że ponoszą odpowiedzialność mate-

rialną za ewentualne zniszczenia i kradzieże dokonane na terenie szkoły 

przez swoje dziecko. 

cały rok I-III dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele 

- skierowane do 

uczniów  

1. Przeprowadzenie pogadanek na temat zasad bezpieczeństwa obowiązu-

jących na terenie szkoły, w czasie drogi do szkoły, w miejscach publicz-

nych, w czasie zajęć i wyjazdów odbywających się poza szkołą oraz nt. 

bezpiecznych ferii zimowych i wakacji. 

IX 

wg potrzeb 

I-III wychowawcy, nauczy-

ciele wych.  fiz., nau-

czyciel zajęć technicz-

nych i świetlicy, peda-

gog, dzielnicowy 

2. Wskazywanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu 

wolnego. 
cały rok I-III wychowawcy, nauczy-

ciele wych. fiz., nau-

czyciel zajęć technicz-

nych, biologii i świetli-

cy, pedagog, dietetyk 
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3. Wskazywanie sposobów radzenia sobie z nałogami oraz trudnościami 

związanymi z okresem dojrzewania. 
cały rok I-III wychowawcy, nauczy-

ciele wych. fiz., nau-

czyciel wych. do życia 

w rodzinie, biologii, 

świetlicy, pedagog, 

bibliotekarz, KPP w 

Makowie Maz. 

4. Nauka udzielania pierwszej pomocy w zagrożeniu życia i zdrowia. 
cały rok I-III wychowawcy, nauczy-

ciele wych fiz., nauczy-

ciel zajęć technicznych 

i świetlicy, edukacji dla 

bezpieczeństwa, peda-

gog, pielęgniarka 
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Główne zadania wychowawcy klasowego to: 

• planować własną pracę wychowawczą zgodnie z programem wychowawczym szkoły, 

• realizować program zajęć wychowawczych podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, 

• w swej pracy w sposób szczególny uwzględniać zagadnienia bezpieczeństwa, komunikacji 

interpersonalnej i profilaktyki uzależnień, 

• zapewniać uczniom i ich rodzicom wszechstronną informację dotyczącą wymagań oraz po-

mocy, jaką może zaoferować szkoła, 

• analizować osiągnięcia ucznia oraz informować o nich rodziców, 

• wspomagać zespół uczniowski w podejmowaniu inicjatyw w celu włączania się w życie 

szkoły, 

• rozwiązywać bieżące problemy uczniów, 

• wspierać uczniów mających problemy w nauce, 

• diagnozować potrzeby ucznia oraz jego sytuację rodzinną, 

• organizować różne formy pomocy dla uczniów, 

• organizować sytuacje wychowawcze (imprezy, wycieczki, wyjścia integrujące klasę, propa-

gujące kulturę osobistą , partnerstwo oraz duchowy testament patrona), 

• tworzyć atmosferę poczucia bezpieczeństwa, 

• udzielać wsparcia psychicznego uczniom, 

• korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, 

• pełnić rolę mediatora między uczniami, rodzicami i kadrą szkoły, 

• wspierać rolę wychowawczą rodziny. 

 

Powinności wychowawcze nauczycieli przedmiotów 

Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych 

sytuacji wychowawczych: 

• uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązują-

cych norm, pracowitości itp., 

• motywować do podejmowania zadań oraz przezwyciężania trudności, 

• podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokry-

tycyzmu, 

• uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie, 

• zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego, 

• uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, 
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• dbać o poprawne i kulturalne wyrażanie się uczniów. 

 

Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmioto-

wych do ukazywania: 

• wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka, 

• przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, 

sytuacji, problemów, idei, 

• sposobów podejmowania decyzji i ich skutków, 

• rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów, 

• tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka, 

• wartości rodziny w życiu człowieka, 

• piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywiliza-

cji, 

• osiągnięć człowieka, będących skutkiem jego pracy i zaangażowania, 

• znaczenia norm moralnych w życiu człowieka, 

• zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody i cywilizacji oraz sposobów ich uniknięcia. 
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Ceremoniał szkoły: 

1. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

2. wybór Samorządu Uczniowskiego, 

3. ślubowanie klas pierwszych, 

4. Dzień Patrona, 

5. Dzień Edukacji Narodowej, 

5. Narodowe Święto Niepodległości, 

6. jasełka, 

7. obchody rocznicy śmierci Patrona, 

8. Międzynarodowy Dzień Ziemi, 

9. Święto Konstytucji 3 maja, 

10. Dzień Europejski, 

11. Dzień Sportu i Dzień Dziecka, 

12.uroczyste zakończenie roku szkolnego 

13.Inne: 

 konkursy przedmiotowe, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, sportowe, 

 wycieczki szkolne do teatru, muzeum, kina, turystyczne, edukacyjne, 

 rajdy rowerowe, 

 współpraca z wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami, 

 imprezy szkolne i środowiskowe, 

 dyskoteki, 

 wolontariat, 

 zajęcia w terenie 
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Ewaluacja programu 

1. Program wychowawczy naszej szkoły jest dokumentem otwartym i realizowanym w latach 

2015-2018. Będzie on podlegał ewaluacji zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. 

2. Informacje o realizacji programu będą uzyskiwane poprzez: 

 obserwację i ocenę zachowań uczniów, 

 rozmowy z uczniami, 

 konsultacje z rodzicami, 

 sondaż wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, 

 analizę własnych dokonań, 

 analizę dokumentacji szkolnej. 

3. Ewaluacji programu dokona zespół powołany przez dyrektora szkoły. 

4. Program wychowawczy będzie modyfikowany w zależności od wyników ewaluacji. 

5. Zastosowane wskaźniki ewaluacji: 

 ilościowe: 

a) liczba uczniów z problemami wychowawczymi, 

b) liczba uczniów z problemami w nauce, 

c) frekwencja na zajęciach, 

d) liczba uczestników na zajęciach pozalekcyjnych, 

e) liczba uczniów przystępujących do konkursów, 

f) liczba laureatów konkursów, 

g) liczba wycieczek organizowanych przez szkołę, 

h) liczba rodziców wspomagających pracę szkoły, 

 jakościowe: 

a) ocena zachowania, 

b) wyniki uczniów w konkursach, 
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c) aktywność uczniów na zajęciach, 

d) ocena umiejętności i wiadomości, 

e) ocena postaw uczniów, 

f) deklarowane samopoczucie uczniów w szkole, 

g) przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach, 

h) zaangażowanie w kultywowanie ceremoniału szkolnego (przestrzeganie odpowiedniego 

ubioru na uroczystości szkolne, odpowiednie zachowanie i prezentowane postawy wobec 

symboli szkoły, aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych), 

i) współpraca z rodzicami uczniów, 

j) współpraca z samorządem lokalnym i instytucjami wspierającymi pracę szkoły.  

 

 


