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… W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to,   

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem    

 - o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał”,  

- aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”,  

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy,  

ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko  

z „drugimi”, ale także i „dla drugich”. 

                                                                      Jan Paweł II 

 

 

 

WSTĘP 

 

      Wychowanie jest jednym z głównych i najtrudniejszych zadań, z jakim przychodzi się 

człowiekowi zmierzyć. Art. 48 ust. 1 Konstytucji RP określa, iż to rodzice w pierwszej 

kolejności mają prawo i obowiązek podjęcia trudu kształtowania i wychowania swojego 

dziecka, niemniej szkoła w tych wysiłkach ma ich wspomagać i uzupełniać. Wynika to m.in. 

z art. 1 ustawy o systemie oświaty, gdzie wychowanie stawia się na równi z kształceniem              

i opieką. 

 Jednym z podstawowych założeń programu jest budowanie pomostu między edukacją 

a wychowaniem oraz podjęcie próby zintegrowania oddziaływań wychowawczych, 

profilaktycznych i z zakresu promocji zdrowia w spójną całość, co wynika z przekonania, że 

szkoła ma za zadanie harmonijnie oddziaływać zarówno w zakresie przekazywania wiedzy, 

jak i kształcenia umiejętności i postaw.  

Proponowane działania w ramach programu opierają się na szacunku do przyjętych  

w społeczeństwie norm etycznych, ukierunkowane są na realizację uniwersalnych wartości 

moralnych i bazują na chrześcijańskim systemie wartości. Cały proces wychowawczy  

w Gimnazjum im Jana Pawła II w Rudzicy skoncentrowany jest na kształtowaniu dojrzałości 

moralnej uczniów, przygotowaniu ich do dokonywania właściwych etycznie wyborów oraz 

na pełnienie różnych ról społecznych: rodzica, współmałżonka, pracownika oraz 

praworządnego obywatela, jednym słowem człowieka, „któremu nie tylko byłoby dobrze, ale 

z którym byłoby innym dobrze”. 
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I. PODSTAWA PRAWNA 

 

Szkolny Program Wychowawczy zawiera treści i działania o charakterze wychowawczym, 

zgodne z aktualnymi aktami prawnymi, stanowiącymi podstawę tożsamości Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Rudzicy. Są to w szczególności: 

 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 Art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty 

(tekst jedn. Dz. U. z dnia 2004r. Nr 256, poz. 2572, i Nr 281, poz. 2781;z 2005r. Nr 17, 

141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, nr 249, poz. 

2104: z 2006r. Nr 144, poz.1043,Nr 208, poz. 1532, Nr 227,poz. 1658; z 2007r. nr 42, 

poz.273, nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818) 

 Statut Szkoły 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół 

 (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz.17). 

 Europejska Konwencja Praw Człowieka 

 Powszechna Deklaracja Praw Dziecka 

 Konwencja o Prawach Dziecka 

 

 

II. WIZJA SZKOŁY 

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy to szkoła przyjazna uczniom, dająca poczucie 

bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego swoim 

wychowankom. Gwarantuje dobre i skuteczne nauczanie, ponadto kształtuje swoich 

wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa 

historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, 

odnieść sukcesy osobiste  i zawodowe, każdy na swoją miarę. 

 

III. MISJA SZKOŁY 

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, 

przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. 

Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierują się dobrem 

uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną  

i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.  

Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez: 

 stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania,  

 rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na 

miarę posiadanych możliwości intelektualnych,  
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 rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe 

życie, 

 rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.  

 

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez: 

 uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi,  

 uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, 

 przygotowanie do życia w rodzinie, 

 poznawanie zasad współżycia społecznego,  

 zachęcanie do działania zespołowego,  

 uświadamianie odpowiedzialności za siebie i innych.  

 

 

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

Absolwent naszej szkoły swój system wartości opiera na: miłości, mądrości, bezpieczeństwie 

i poszanowaniu tradycji, dba o rozwój intelektualno-emocjonalny, potrafi korzystać z różnych 

źródeł informacji, posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania 

wiedzy, umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć oraz rozwija zainteresowania, 

talenty i pasje, a także zna historię, kulturę i tradycje regionalne i narodowe. Ponadto jest 

wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych, kulturalny, okazuje szacunek starszym, dba  

o zdrowie własne i innych, docenia wagę więzi międzyludzkich, jest tolerancyjny. Myśli, 

działa i postępuje według ogólnie przyjętych zasad moralnych, wyraża siebie w sposób 

akceptowany społecznie. 

 

Nasz absolwent jest: 

Samodzielny, tj.: 

 potrafi współpracować z dorosłymi w zakresie troski o własne zdrowie, 

 umie wyrażać swoje myśli i przeżycia, 

 zna swoje słabe i mocne strony, 

 umie planować swoją przyszłość. 

Ciekawy świata, tj.: 

 potrafi poszukać, ocenić i wykorzystać informacje, 

 poszerza swoje wiadomości dotyczące interesujących go dziedzin. 

Odpowiedzialny, tj.: 

 rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie, 

 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny, 

 dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia, 

 próbuje dokonać samokontroli i samooceny, 

 potrafi odmawiać, 

 dba o kulturę słowa, 

 spełnia obowiązki wobec rodziny, szkoły i najbliższego otoczenia. 
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Prawy, tj.: 

 potrafi odróżnić prawdę od kłamstwa, 

 przestrzega zasad, reguł i norm współdziałania w grupie, 

 potrafi bronić własnej intymności i nie narusza intymności innych, 

 wybiera postawy związane z prawdą, dobrem – oparte na wartościach ogólnoludzkich, 

 odpowiednio reaguje na niewłaściwe zachowanie, 

 szanuje mienie społeczne. 

Otwarty, tj.: 

 zna zasady komunikowania się i stosuje je, 

 jest gotowy do rozwiązywania problemów w klasie i w swoim środowisku, 

 wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. 

Tolerancyjny, tj.: 

 dostrzega różnice między ludźmi, 

 szanuje poglądy innych, 

 przyjmuje właściwą postawę wobec innych, 

 jest świadomy praw swoich oraz drugiego człowieka. 

Świadomy własnej wartości, tj.: 

 potrafi zaprezentować swoje poglądy i bronić ich, 

 wykorzystuje sukcesy i porażki jako czynniki motywujące do dalszej pracy nad sobą. 

Świadomym obywatelem i patriotą, tj.: 

 szanuje mienie społeczne, 

 spełnia obowiązki wobec rodziny, szkoły, ojczyzny, 

 aktywnie uczestniczy w życiu demokratycznym społeczeństwa, 

 niesie pomoc ludziom potrzebującym. 

 

 

V. GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE I ZADANIA SZKOŁY 

 

Cele ogólne 

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny 

rozwój intelektualny, emocjonalny, duchowy i fizyczny ucznia. W związku z tym,  

w działaniu wychowawczym zmierzać będziemy do osiągnięcia celów, takich jak: 

 wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględniający jego predyspozycje 

psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe, 

 kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich ucznia w duchu poszanowania dla 

tradycji, 

 rozwijanie samodzielności uczniów w ich myśleniu i działaniu. 

 

W szczególności dbać będziemy o: 

Rozwój intelektualny przez: 

 poszukiwanie prawdy, 

 poznanie swoich uzdolnień, 
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 rozszerzanie zainteresowań, 

 doskonalenie umiejętności przyswajania wiedzy, 

 kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji i krytycznej oceny informacji, 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się, 

 kształcenie umiejętności stawiania celów i osiągania ich, 

 rozwój aktywności. 

Rozwój moralny przez: 

 działania ukierunkowane na piękno i dobro, 

 rozwijanie umiejętności dokonywania oceny własnych zachowań, 

 kształtowanie odwagi cywilnej, 

 kształtowanie świadomego posłuszeństwa, 

 kształtowanie woli, 

 kształtowanie samodyscypliny, 

 promowanie pracowitości, rzetelności, wytrwałości, 

 pobudzanie odpowiedzialności, 

 uczenie asertywności, umiejętności mówienia „NIE”, 

 kształtowanie wrażliwości uczuciowej,  

 opanowywanie emocji, 

 doskonalenie umiejętności kontaktowania się z innymi. 

Kształcenie postawy twórczej przez: 

 zachęcanie do samodzielnego myślenia i działania, 

 krytyczne selekcjonowanie informacji docierających ze świata, 

 poznawanie dorobku kultury i udział w jego tworzeniu, 

 zachęcanie do myślenia refleksyjnego. 

Wyrażanie uczuć i emocji przez: 

 poznawanie i kształtowanie własnej sfery uczuciowej, 

 opanowywanie emocji, 

 uwalnianie sądów, ocen spod wpływu uczuć, 

 umiejętność komunikowania się z ludźmi. 

Rozwój fizyczny i zdrowotny przez: 

 stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia, 

 kształtowanie hartu i wytrwałości, 

 wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji sportowych 

Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych przez: 

 aktywne i świadome uczestnictwo w życiu demokratycznym społeczeństwa, 

 kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa,  

środowiska lokalnego i szkoły, 

 szacunek i hołd dla bohaterów narodowych, 

 kultywowanie pamięci o ludziach zasłużonych dla szkoły i otaczającego ją 

środowiska, 
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 kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnego 

miejscowości i szkoły, 

 kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt 

narodowo-państwowych, 

 poznanie historii i tradycji regionu, 

 kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne, m. in. poprzez uczestnictwo  

w akcjach charytatywnych. 

Kształtowanie umiejętności psychospołecznych przez: 

 umożliwienie samopoznania, 

 doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, 

 doskonalenie umiejętności pracy w grupie, 

 ćwiczenie różnych ról społecznych. 

Kształtowanie kultury życia codziennego przez: 

 dbałość o kulturę słowa, 

 zapoznanie z zasadami savoir-vivre’u, 

 przestrzeganie norm współżycia społecznego. 

Przeciwdziałanie patologii, zagrożeniom, agresji itp. przez: 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

 uczenie negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, 

 uświadamianie przyczyn i skutków nałogów, 

 uczenie tolerancji. 

Rozwijanie samodzielności uczniów w myśleniu i działaniu przez: 

 wdrażanie do samorządności, 

 stwarzanie warunków do samopoznania, 

 kształtowanie odpowiedzialności za siebie, swój rozwój, podejmowane decyzje  

i zadania, 

 przejmowanie odpowiedzialności za własne wykształcenie, 

 przygotowanie do dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia lub podjęcia 

pracy, 

 wdrażanie do samowychowania. 

 

Zadania do realizacji: 

Zadania 

nauczyciela 
Cele i realizacja Odpowiedzialni 

Termin 

realiza

cji 

1. Rozwijanie 

zainteresowań 

uczniów. 
  

 

 Diagnoza, poznanie i rozwijanie uzdolnień 

uczniów – lekcje z wychowawcą. 

 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

zainteresowania i pasje uczniów: koła 

przedmiotowe, artystyczne, sportowe. 

 

 

 

 wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

pozalekcyjne, 

nauczyciele 

świetlicy, biblioteki, 

pedagog i 

psycholog szkolny 

cały 

rok 

  

  

cały 

rok 
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 Promowanie osiągnięć uczniów: udział  

w konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

sportowych, eksponowanie prac uczniów w 

gablotach szkolnych, pracowniach 

przedmiotowych, gazetce szkolnej i lokalnej, 

stronie internetowej szkoły. 

 

 Planowanie i realizacja projektów klasowych i 

szkolnych. 

 

 jw. i wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 

 opiekunowie 

projektów 

 

 

cały 

rok 

 

2. Kształtowanie 

umiejętności 

poszukiwania 

informacji i 

poszerzania 

wiedzy. 

 

Stwarzanie warunków do wszechstronnego 

rozwoju osobistego uczniów: 

 wykorzystanie pracowni komputerowej w 

trakcie procesów lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

 korzystanie z pracowni przedmiotowych, 

 wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, 

multimediów i Internetu 

 wykorzystanie platformy edukacyjnej. 

 wszyscy 

nauczyciele 

Cały 

rok 

3. Umiejętność 

pracy w zespole. 

 

 Udział uczniów w zawodach sportowych, 

konkursach przedmiotowych, tematycznych, 

interdyscyplinarnych, artystycznych, 

projektach edukacyjnych.  

 Działania Samorządu Uczniowskiego - 

imprezy, uroczystości. 

 Prowadzenie gazetki szkolnej. 

 nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących, 

opiekunowie kół 

zainteresowań, 

opiekunowie 

projektów 

 

 

 opiekun samorządu 

 

 opiekun szkolnej 

gazetki 

cały 

rok 

4. Umiejętności 

komunikacji 

międzyludzkiej. 

 Nabywanie nawyków kulturalnego 

zachowania się w towarzystwie oraz 

umiejętności prowadzenia rozmowy. 

 Kształtowanie zdolności rozwiązywania 

konfliktów. 

 Nabywanie zasad właściwej komunikacji. 

 Kształtowanie umiejętności aktywnego  

i empatycznego słuchania innych. 

 pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

cały 

rok 

5. Kształtowanie 

kultury języka. 

 

 Utrwalanie zasad poprawnego posługiwania 

się językiem w mowie i piśmie. 

 Udział w konkursach literackich, 

recytatorskich, ortograficznych, 

czytelniczych, lekcje biblioteczne. 

 Wyjścia do kina, teatru, muzeum, filharmonii, 

centrów nauki, domów kultury. 

 wychowawcy, 

nauczyciele języka 

polskiego, 

bibliotekarze 

cały 

rok 

6. Kształtowanie 

u ucznia postawy 

Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły, hymnem 

szkolnym, sztandarem:  
 wychowawca, 

nauczyciel muzyki, 

cały 

rok 
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przynależności 

do środowiska 

szkolnego, 

lokalnego, 

narodowego i 

europejskiego. 

 akademia z okazji dnia patrona szkoły, 

 pogadanki, dyskusje, 

 nauka hymnu.  

Współudział w organizacji i udział w 

uroczystościach szkolnych, lokalnych i 

państwowych: 

 organizowanie apeli, akademii, 

 organizowanie imprez szkolnych: andrzejki, 

jasełka. 

Aktywna praca Samorządu Uczniowskiego: 

 organizacja wyborów opiekuna samorządu,  

 inicjowanie i udział w akcjach 

charytatywnych, 

 organizacja konkursów i wydarzeń szkolnych. 

Kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych, 

lokalnych i kształtowanie postaw patriotycznych: 

 nauka oraz przypominanie hymnu 

państwowego, 

 udział i pomoc w organizacji spotkań 

wigilijnych,  

 uczestnictwo w obchodach świąt 

państwowych, np. Narodowe Święto 

Niepodległości, rocznica Konstytucji 3 Maja. 

Poznawanie symboli narodowych i kształtowanie 

nawyku okazywania im szacunku: 

 udział w apelach i uroczystościach szkolnych, 

organizowanie wycieczek do miejsc pamięci 

narodowej. 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia:  

 zapoznanie ze Statutem, 

 zapoznanie z wewnątrzszkolnym zasadami 

oceniania, 

 zapoznanie z regulaminem szkoły, 

 zapoznanie z programem wychowawczym i 

profilaktycznym. 

nauczyciel języka 

polskiego, samorząd 

uczniowski, 

wychowawcy 

7. Kształtowanie 

w uczniach 

tolerancji. 

 Symulowanie sytuacji sprzyjających 

kształtowaniu sposobów kulturalnego 

wyrażania własnego zdania, uważnego 

słuchania innych. 

 Poznawanie kultur, religii, tradycji innych 

narodów. 

 wychowawcy, 

pedagog 

cały 

rok  

8. 

Ukierunkowanie 

uczuć i emocji. 

 

 Kształtowanie umiejętności okazywania 

własnych uczuć i emocji. 

 Trening kontrolowania własnych emocji. 

 Umiejętność budowania właściwych relacji z 

rówieśnikami i otoczeniem. 

 Zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze 

stresem. 

 spotkania z 

pedagogiem 

szkolnym, zajęcia 

psychoedukacyjne, 

grupy wsparcia, 

dramy, spotkania 

okolicznościowe. 

cały 

rok 
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9.Rozwiązywanie 

problemów i 

trudnych 

sytuacji. 

 Nabywanie umiejętności asertywnych, nauka 

stosownego używania słowa „nie” jako 

postawy, dzięki której możemy zachować 

swoją tożsamość i poczucie własnej wartości. 

 Nabywanie i rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania problemów w grupie. 

 Rozwijanie umiejętności zachowania się w 

sytuacjach nietypowych/trudnych. 

 Nabywanie umiejętności akceptacji osób 

niepełnosprawnych, przedstawienie roli 

integracji. 

 Wskazywanie sposobów pomagania 

rówieśnikom. 

 dyrektor szkoły, 

wychowawcy, 

samorząd 

uczniowski, 

psycholog 

 

wg 

potrzeb 

10. 

Przestrzeganie 

przepisów 

bezpieczeństwa 

w szkole i poza 

nią. 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego 

stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących 

w klasie, szkole i środowisku poprzez: 

 pogadanki, warsztaty, prelekcje, zajęcia w 

terenie, próbne alarmy. 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego 

reagowania w sytuacjach zagrożenia: 

 pogadanki, warsztaty, prelekcje, lekcje w 

terenie, próbne alarmy. 

Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy: 

 udział w kursie pierwszej pomocy. 

 wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

cały 

rok 

11. Współpraca z 

rodzicami i 

instytucjami 

wspomagającymi 

szkołę. 

Kształtowanie integralnych działań 

wychowawczych szkoły i rodziny poprzez: 

 zebrania z rodzicami, 

 współpraca z rodzicami w organizowaniu 

imprez klasowych i szkolnych. 

Wzmacnianie prawidłowego rozwoju 

intelektualnego, emocjonalnego i społecznego 

poprzez: 

 organizowanie opieki i pomocy materialnej 

dla potrzebujących uczniów, 

 współpraca z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej. 

 wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

wg 

potrzeb 

 

 

VI. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE 

 

Nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy realizują zadania i cele zawarte  

w przepisach prawa oświatowego. 

 

W szkole nauczyciele wszystkich przedmiotów stwarzają uczniom warunki do 

nabywania następujących umiejętności: 

 Planowania, organizowania i oceny własnych osiągnięć, a także przyjmowania coraz 

większej odpowiedzialności za własną naukę. 
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 Skutecznego porozumienia się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się 

językiem ojczystym, przygotowania do wystąpień publicznych. 

 Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego 

działania na gruncie zachowania obowiązujących norm. 

 Rozwiązywania problemów w twórczy sposób. 

 Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

 Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz nabywania potrzebnych doświadczeń         

i nawyków. 

 Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 

 Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  

i problemów społecznych. 

 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki 

rodziców, będą zmierzali, by uczniowie: 

 znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym), 

 rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie, 

 mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych jak 

i całej edukacji, 

 stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem 

innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z 

wolnością innych, 

 poszukiwali, odkrywali i dążyli, na drodze rzetelnej pracy, do osiągnięcia wielkich 

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

 uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 

 przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

 kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli  

i uczniów. 

 

Pracownicy obsługi szkoły: 

 Pracownicy administracji i obsługi aktywnie uczestniczą w procesie wychowawczym 

szkoły. 
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Pedagog: 

Pedagog szkolny jest rzecznikiem ucznia oraz doradcą nauczycieli i rodziców w sprawach 

wychowawczych. Zadania, które wykonuje, odzwierciedlają specyfikę szkoły i potrzeby 

środowiskowe. 

Koordynuje działania i współtworzy środowisko w szkole poprzez: 

 diagnozę indywidualnych potrzeb trudności ucznia, 

 diagnozę sytuacji wychowawczej w klasie, 

 współdziałanie z wychowawcami w rozwiązywaniu problemów ucznia i klasy, 

 pracę indywidualną z uczniem zagrożonym – prowadzenie terapii indywidualnej, 

 działalność mediacyjną w sytuacjach konfliktowych uczeń–klasa, uczeń–

nauczyciel, 

 współpracę z rodzicami  w rozwiązywaniu problemów ucznia i rodziny, 

 pracę z grupą – prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, 

 współpracę z zespołem wychowawczym, 

 prowadzenie zajęć warsztatowych z klasami, 

 współpracę ze środowiskiem lokalnym, 

 współpracę z instytucjami działającymi na rzecz ucznia i rodziny, 

 współpracę z samorządem klasowym i samorządem szkolnym. 

 

Wychowawcy: 

Wychowawca w Gimnazjum im. Jana Pawła II to osoba uczciwa i prawa, wrażliwa na 

krzywdę innych, odpowiedzialna oraz otwarta na drugiego człowieka, zawsze gotowa przyjść 

z pomocą swoim podopiecznym. 

Nasz wychowawca: 

 buduje atmosferę tolerancji i wzajemnego szacunku, 

 wspiera indywidualny rozwój ucznia, 

 wdraża uczniów do pełnienia różnych ról społecznych, 

 wzbudza u uczniów ciekawość świata, 

 inspiruje do podejmowania samodzielnych, twórczych działań, 

 wspiera uczniów w rozwiązywaniu ich życiowych problemów, 

 jest sprawiedliwy w swoich sądach, dąży do poznania prawdy 

 organizuje wraz z zespołem klasowym życie kulturalne klasy, szkoły, 

 swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi. 

 

Celem pracy wychowawców klasowych jest: 

 

Wszechstronne poznanie ucznia, tj.: 

 poznanie osobowości ucznia, 

 poznanie środowiska wychowawczego ucznia, 

 wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, 

 obserwacja i dokumentowanie rozwoju ucznia, 

 poznawanie problemów i pomoc w ich rozwiązywaniu, 
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 wspieranie autorytetu rodziny, 

 wypracowywanie z pedagogiem szkolnym modeli działań wychowawczych 

w odniesieniu do ucznia i do klasy. 

 

Organizacja i integracja zespołu klasowego, czyli: 

 zapoznanie uczniów z dokumentami regulującymi życie szkoły, 

 powołanie samorządu klasowego, wyjaśnienie jego roli, przydział obowiązków, 

 budowanie atmosfery wzajemnego zaufania, poczucie bezpieczeństwa, 

 budowanie solidarności klasowej, 

 zapoznanie uczniów z możliwością uzyskania wsparcia i pomocy, 

 przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym (agresji, narkomanii, patologii, 

cyberprzemocy, stosowaniu dopalaczy itp.). 

 

Systematyczny kontakt z pedagogiem szkolnym, tj.: 

 informowanie o trudnościach wychowawczych uczniów (wagary, ucieczki  z lekcji, 

problemy rodzinne, materialne, nałogi), 

 informowanie o trudnościach wychowawczych związanych z funkcjonowaniem w 

klasie, 

 współpraca w celu wykrywania i eliminowania przyczyn społecznego   

niedostosowania, 

 współpraca dotycząca kształtowania kontaktów z rodzicami (pedagogizacja  

rodziców), 

 współpraca w tworzeniu i realizowaniu programów profilaktycznych. 

 

Kontakt z rodzicami uczniów, czyli: 

 okresowe spotkania z rodzicami wg planu, 

 indywidualne kontakty telefoniczne, osobiste w przypadku absencji, ocen, 

niedostosowania lub kłopotów wychowawczych, 

 informowanie rodziców na miesiąc przed klasyfikacją o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych dla ucznia i o nieklasyfikowaniu ucznia (w trybie  ustalonym  

w szkolnym systemie oceniania). 

 Tematyka zagadnień realizowanych w ramach godzin z wychowawcą; główne 

cele pracy wychowawczej. 

 

Klasa I 

 

Hasło: CZŁOWIEK I JEGO EMOCJE 

 kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów 

emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia, 

 realizowanie zadań ułatwiających dorastanie, kształtujących dojrzałość, 

odpowiedzialność, 

 nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni  

i miłości, 
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 kształtowania szacunku do tradycji i historii własnej rodziny na tle historii i tradycji 

regionu jej pochodzenia, 

 rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych, 

wyznaniowych, płciowych, rasowych, światopoglądowych, 

 prezentowanie dzieł sztuki wyrażających emocje twórców (np. wystawy, koncerty) 

 zapobieganie zjawisku przemocy w sieci. 

 

Klasa II 

 

Hasło: PRAWA CZŁOWIEKA 

 dążenie do identyfikowania się z obowiązkami patriotycznymi, 

 poznanie swoich praw obywatelskich, 

 posiadanie świadomości o prawie do życia i godnej śmierci każdego człowieka, 

 przygotowanie do uczestniczenia w życiu społeczeństwa demokratycznego, 

 zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla naszego państwa (np. Sejm, 

Senat, Muzeum Hymnu Narodowego), 

 poznanie roli wyborów demokratycznych poprzez spotkania z osobami wybranymi  

w takich wyborach(np. radny gminy, radny sejmiku wojewódzkiego, poseł) 

 zapobieganie zjawisku przemocy w sieci. 

 

Klasa III 

 

Hasło: CZŁOWIEK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 

 poznanie mechanizmów działania gospodarki wolnorynkowej, 

 kształtowanie postawy umiejętnej obrony własnych poglądów i wartości, 

 wspierania rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości, 

 kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji, 

 uwrażliwianie na zagrożenia dotyczące człowieka współczesnego (min. uzależnienie 

od nikotyny, alkoholu, dopalaczy i narkotyków), 

 pokazywanie roli filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich, 

 zapobieganie zjawisku przemocy w sieci. 

 

VII. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 

Współpraca szkoły z rodzicami opiera się na założeniu, że nadrzędnym celem rodziny i 

szkoły jest dobro dziecka. 

 

Szkoła oferuje rodzicom: 

1. Rzetelną i systematyczną informację o sytuacji dziecka w szkole dotyczącą: 

 postępów w nauce i zachowaniu, 

 relacji z rówieśnikami, 

 ewentualnych trudności i problemów, 

 zainteresowań ucznia i możliwości ich realizacji. 
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2. Pomoc i współpracę  w wyborze metod wychowawczych, stymulujących dziecko do 

maksymalnego rozwoju. 

3. Poradnictwo i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne. 

4. Informację o możliwościach uzyskania pomocy (materialnej, psychologiczno-

pedagogicznej). 

5. Pomoc w rozwoju zainteresowań dziecka. 

6. Wspieranie autorytetu rodziny. 

7. Dokładną informację o pracy szkoły, szczególnie zapoznanie na początku roku 

szkolnego z: 

 wewnątrzszkolnym  systemem oceniania i ze statutem szkoły, 

 szkolnym zestawem podręczników, 

 szkolnym zestawem programów, 

 Szkolnym Programem Wychowawczym i szkolnym Programem Profilaktyki, 

 terminami zebrań, konsultacji i klasyfikacji. 

 

W ramach współpracy szkoła oczekuje od rodziców: 

1. Rzetelnej informacji o dziecku: jego problemach, trudnościach, stanie zdrowia, 

sytuacji rodzinnej itp. 

2. Systematycznego kontaktu ze szkołą – udziału w zebraniach, konsultacjach, 

zgłaszaniu się na wezwania, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. 

3. Zaangażowania w życie szkoły poprzez uczestnictwo w imprezach (uroczystości 

szkolne, wycieczki itp.) i pomoc w ich organizacji. 

4. Współpracy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym w celu eliminowania zjawisk 

niepożądanych i patologicznych. 

5. Systematycznego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole i uzgadniania 

planowanych dłuższych nieobecności z wychowawcą lub dyrektorem. 

6. Poszukiwania rozwiązań, w sytuacjach spornych, we współpracy z wychowawcą, 

zainteresowanymi nauczycielami, pedagogiem lub dyrektorem szkoły. 

7. Wspierania autorytetu szkoły. 

 

 

VIII. CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY 

 

SZTANDAR SZKOLNY 

1.  Sztandar dla społeczności szkolnej to symbol Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej 

najbliższe środowisko.  

2.  Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. 

3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska  

w szkole, dlatego w jego składzie znajdują się uczniowie wyróżniający się w nauce  

i w zachowaniu, prezentujący nienaganną postawę i godni tego zaszczytu.  

4. Kandydatów do pocztu sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna.  

5. Kadencja pocztu sztandarowego trwa 1 rok i może być przedłużona na wniosek Rady 

Pedagogicznej.  
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6. Opiekun sztandaru dba o właściwą celebrę sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg 

uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami. 

 

INSYGNIA POCZTU SZTANDAROWEGO 

 biało-czerwone szarfy, 

 białe rękawiczki, 

 strój szkolny (biała bluzka, biała koszula, granatowa lub czarna spódnica, spodnie). 

 

PLANOWANE UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM SZTANDARU 

 rozpoczęcie roku szkolnego, 

 Dzień Odzyskania Niepodległości, 

 Dzień Patrona Szkoły, 

 rocznica Konstytucji 3 maja, 

 uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

IZBA REGIONALNA 

Jest to pomieszczenie, w którym znajdują się przedmioty będące małym fragmentem 

dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego. 

 

KRONIKA SZKOLNA 

Dokument zawierający opisy najważniejszych wydarzeń mających miejsce w szkole. 

 

ZWYCZAJE SZKOLNE 

1. Wszystkie uroczystości szkolne rozpoczynane są hymnem szkoły. 

2. W określone święta w szkole obowiązuje odświętny strój szkolny (biała bluzka, biała 

koszula, granatowa lub czarna spódnica, spodnie): 

 1 września, 

 Dzień Patrona Szkoły, 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 Święto Niepodległości, 

 rocznica Konstytucji 3 maja, 

 zakończenie roku szkolnego. 

3. Corocznie organizowane są uroczystości: 

 ślubowania klas I gimnazjum, 

 Dzień Dziecka, andrzejki, walentynki, wigilie klasowe, 

 Pożegnanie klas III. 

4. W maju szkoła prezentuje swój dorobek kulturalny w czasie koncertu „Dzieci Swoim 

Rodzicom”. 
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IX HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH w roku 

szkolnym 2015/2016 

 
Rodzaj imprezy Odpowiedzialny 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 wychowawcy klas II: 

Katarzyna Czupryniak 

Edyta Sobczyk - Wiśniewska 

Dzień Chłopca, Dzień Kobiet SU, wychowawcy klas 

Wycieczka śladami Jana Pawła II: wychowawcy klas I, II i III 

 

Dzień Edukacji Narodowej Danuta Seklecka, Anita Ulrych 

Święto Patrona Szkoły (16 października) Katarzyna Czupryniak 

Edyta Sobczyk-Wiśniewska 

Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum 

 

Wychowawcy klas III: Danuta 

Seklecka, Anita Ulrych 

 

Święto Niepodległości Joanna Budny 

Iwona Szcząchor 

Barbara Szimke 

Andrzejki klasowe Wychowawcy klas 

Święta Bożego Narodzenia Marta Poślednik 

Danuta Seklecka 

Jolanta Mżyk 

Walentynki SU 

Dzień Samorządności  – 21 marca – kino/teatr SU, wychowawcy klas 

Święta Wielkanocne  

Konstytucji 3 maja Agnieszka Lanc 

Anita Ulrych 

Elżbieta Kubicius 

Dzień Dziecka – kino/teatr lub Dzień Sportu SU, wychowawcy klas 

Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klas III 

gimnazjum 

Wychowawcy klas II: 

Agnieszka Wielicka - Biedrońska 

Stanisław Biedroński 

Koncert kolęd  Jan Borowski 

Koncert „Dzieci Swoim Rodzicom” Jan Borowski 

Giełda edukacyjna Iwona Szcząchor 

Spotkanie z poetą Juliuszem Wątrobą Marta Poślednik 

SU 

 

 

KONKURSY, ZAWODY SPORTOWE ODPOWIEDZIALNY 

konkursy przedmiotowe nauczyciele uczący danego przedmiotu 

VIII Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny  Katarzyna Czupryniak 
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„Wielcy Polacy”. Edyta Sobczyk-Wiśniewska 

Barbara Szimke 

Szkolny konkurs czytelniczy i biblioteczny Marta Poślednik 

Konkurs Wiedzy Biblijnej ‘Jonasz’. ks. Robert Szymocha 

Mistrzostwa szkoły: biegi przełajowe, piłka koszowa, 

tenis stołowy 

Mirosław Chmielewski 

Arkadiusz Sojka 

Szkolna Liga: 

 piłki nożnej halowej 

 piłki ręcznej 

 koszykówki 

Arkadiusz Sojka 

Mirosław Chmielewski 

 

Turniej piłki nożnej Arkadiusz Sojka 

Mirosław Chmielewski 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”. Stanisław Biedroński 

Konkurs piosenki religijnej Jan Borowski 

Festiwal piosenki Jan Borowski 

Konkursy przedmiotowe organizowane przez LO w 

Czechowicach-Dziedzicach 

Nauczyciele uczący danego przedmiotu 

Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych Katarzyna Czupryniak 

 

 

IX. SYSTEM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

 
SYSTEM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
 

Zajęcia pozalekcyjne w szkole organizowane są zgodnie z zainteresowaniami uczniów, 

możliwościami kadrowymi i bazowymi. Zajęcia te rozbudzają zainteresowania dzieci, 

kształtują właściwe postawy i zachowania oraz pomagają odpowiednio zagospodarować 

wolny czas dziecka. 

Mając na uwadze powyższe zadania i cele w szkole działa: 

 chór i zespół instrumentalny -  rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów, 

 kółko matematyczne – rozwijanie zainteresowań matematycznych, kształtowanie 

logicznego myślenia i wyobraźni, 

 zajęcia wyrównawcze z matematyki – pomoc uczniom mającym trudności w nauce 

oraz stwarzanie możliwości uzupełnienia braków z lat poprzednich, 

 zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – utrwalanie wiadomości gramatycznych, 

ortograficznych oraz stylistycznych, 

 koło polonistyczne – rozwijanie zainteresowań polonistycznych i humanistycznych, 

 koło języka angielskiego – poszerzanie umiejętności językowych uczniów, uczenie 

systematycznej pracy, 

 koło fizyko-chemiczne – rozwijanie zainteresowań związanych z fizyką i chemią, 

 koło z wiedzy o społeczeństwie – poszerzenie wiadomości z wiedzy o społeczeństwie, 

 koło biologiczne – rozwijanie zainteresowań związanych z biologia i ekologią, 
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 UKS i SKS – rozwijanie zainteresowań wybranymi dyscyplinami sportu, doskonalenie 

umiejętności i przygotowanie do zawodów, 

 koło plastyczne – rozwijanie zainteresowania plastycznych, kształtowanie wrażliwości 

na piękno. 

Każde z tych zajęć odbywa się w wyznaczone dni i godziny w oparciu o przygotowany  

i zatwierdzony plan pracy. 

Umiejętności muzyczne i recytatorskie zdobyte na zajęciach pozalekcyjnych wzbogacą 

program imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski. 

 

 

 
X. SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

Samorząd uczniowski jest szkołą demokracji. Uczy demokratycznych zasad współżycia, 

umiejętności kierowania innymi, odpowiedzialności oraz planowania i organizowania. 

Praca w samorządzie uczniowskim kształtuje: 

 właściwą postawę społeczną, 

 samorządność i samodzielność, 

 inicjatywę i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, 

 odpowiedzialność za innych, za podejmowane decyzje i zadania, 

 współodpowiedzialność za działalność szkoły. 

 
Zadania samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014: 

 

 

ZADANIA 

 

 

ŚRODKI REALIZACJI 

 

TERMIN 

 

ODPOWIEDZIA

LNI 

Upowszechniani

e samorządności 

jako metody 

wychowawczej 

Ustalenie programu i planu pracy na bieżący 

rok szkolny. 

do11.09.2015  opiekun 

i przedstawiciele 

SU 

Wznowienie działalności SU 

i samorządów klasowych. 

do11.09.2015  opiekun SU, 

wychowawcy klas 

Przedstawienie przez Radę Uczniowską planu 

pracy  na konferencji Rady Pedagogicznej. 

IX 2015 przewodniczący 

SU, 

opiekun SU 

Współpraca z pedagogiem  szkolnym 

odnośnie pomocy dla uczniów. 

w miarę 

potrzeb 

pedagog, 

wychowawcy klas, 

opiekun SU 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego. do 

15.09.2015 

przedstawiciele 

SU, opiekun SU 

Troska 

o  właściwą 

atmosferę 

i wyniki 

nauczania 

Organizowanie dyżurów SU  w toaletach dla 

zapewnienia ładu, czystości  i dyscypliny na 

terenie szkoły. 

cały rok wychowawcy klas, 

przedstawiciele 

SU, 

opiekun SU 

Stała kontrola nad pracą dyżurnych. cały rok wychowawcy klas, 

opiekun SU 
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Kontynuowanie konkursu „Najlepsi z 

Najlepszych”. 

od IX do 

15.06.2016 

wychowawcy klas,  

komisja, opiekun 

SU 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej. cały rok uczący, uczniowie 

Ocenianie zachowania, nauczania i pracy 

społecznej  w zespołach klasowych. 

I, VI 2016 uczący, uczniowie 

Zorganizowanie apelu podsumowującego 

wyniki nauczania i zachowania w styczniu 

i w czerwcu. 

I, VI 2016 wychowawcy klas,  

opiekun SU, 

 

Zorganizowanie apelu – sprawozdanie 

z działalności Samorządu Uczniowskiego.  

po 

15.06.2016 

wychowawcy klas, 

opiekun SU, 

 

Wzbogacanie 

aktywności 

samorządu 

Samodzielne prowadzenie imprez 

i uroczystości  zorganizowanych przez szkołę. 

zgodnie 

z terminem 

wychowawcy klas, 

opiekun SU 

Udział w uroczystościach z okazji świąt 

i rocznic państwowych. 

zgodnie 

z terminem 

wychowawcy klas 

Aktywne włączenie się w obchody Dnia 

Edukacji i Dnia Dziecka. 

 

X 2015, VI 

2016 

nauczyciele 

uczący,  

opiekun SU 

Dzień Chłopca – dyskoteka. IX 2015 przedstawiciele 

SU, wychowawcy 

klas, opiekun SU 

Mikołajki. XII 2015 opiekun SU 

Spotkania wigilijne w klasie. XII 2015 wychowawcy klas 

Wykonanie kart świątecznych  i złożenie 

życzeń  z okazji świąt Bożego Narodzenia 

emerytowanym pracownikom szkoły. 

XII 2015 uczący,  

opiekun SU 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I 2016 opiekun SU, 

przedstawiciele SU 

Walentynki – dyskoteka walentynkowa. II 2016 opiekun SU, 

wychowawcy klas 

Wybieramy najsympatyczniejszego  kolegę 

i koleżankę. 

IX 2015, 

III2016 

przedstawiciele 

i opiekun SU 

21.03.2016r. – Dzień Samorządności. 21.03.2016 opiekun SU  

 

Zbiórka surowców wtórnych. I i II semestr przedstawiciele SU 

i Stanisław 

Biedroński, 

opiekun SU 

Dzień bez pytania Szczęśliwy numerek. cały rok  przedstawiciele 

SU, 

uczący 

 „Dzień bez pytania” 13 każdego miesiąca. 

 

cały rok przedstawiciele 

SU,  

uczący 

 „Kolorowy dzień”  – każdego miesiąca. 

 

cały rok przedstawiciele 

SU, uczący 

 „Kolorowego tydzień” – ostatni tydzień roku 

szkolnego 

VI 2016 przedstawiciele 

SU, uczący 
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Współpraca z organizacjami działającymi na 

terenie szkoły. 

cały rok przedstawiciele 

i opiekun SU 

Podsumowanie konkursu 

„Najlepsi z Najlepszych”– przydział nagród 

pieniężnych przez Radę Rodziców. 

czerwiec wychowawcy klas, 

dyrektor, 

Rada Rodziców 

Organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

Organizowanie dyskotek dla gimnazjalistów:  IX 2015 

II, V 2014 

przedstawiciele SU 

wychowawcy klas, 

 

Organizowanie różnych konkursów 

i rozgrywek międzyklasowych. 

wg potrzeb uczący i uczniowie 

Inicjowanie wyjść do kina, teatru, 

uczestnictwo w rajdach. 

 

wg potrzeb przedstawiciele SU 

wychowawcy klas,  

 

 

 

XI. PROGRAM WYCHOWAWCZY „POLA NADZIEI” 

 

„Pola Nadziei” to międzynarodowa akcja  przypominająca o osobach nieuleczalnie chorych, 

cierpiących w domach i hospicjach. Zainicjowana została przez szkocka organizację           

Marie Curie CancerCare w 1997 roku. Marie Curie CancerCare (MCCC) to brytyjska 

organizacja pomocy nieuleczalnie chorym na raka. Opiekuje się hospicjami w Wielkiej 

Brytanii.  

Maria Skłodowska – Curie zajmuje szczególne miejsce  w sercach Polaków. Jej życie było 

wypełnione nie tylko pracą uwieńczoną wielkimi odkryciami naukowymi, które przyczyniły 

się do leczenia raka, ale również  poświęceniem dla innych.  

W 1998 roku MCCC obchodziła 50. rocznicę swego powstania. W tym roku Polska, kraj                    

z którego pochodzi Patronka MCCC,  otrzymała od organizacji 350000 cebulek żonkili                 

i 250 000 jedwabnych żonkili do rozprowadzenia wśród ofiarodawców na rzecz chorych.  

Celem akcji jest pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby hospicjów opiekujących się 

ludźmi chorymi na raka oraz propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, 

otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka. Akcja obejmuje takie 

przedsięwzięcia jak: sadzenie cebulek żonkili – symbolu nadziei, prowadzenie zbiórek 

funduszy, współpraca ze szkołami, organizowanie koncertów i festynów promujących ruch 

hospicyjny. 

W roku 2004 po raz pierwszy do tej kampanii dołączyło Salwatoriańskie Stowarzyszenie 

Hospicyjne w Bielsku-Białej. Fundusze zebrane podczas akcji na terenie Bielska i gmin 

powiatu bielskiego są przeznaczone na cel tego stowarzyszenia oraz hospicjów działających 

na tym terenie. 

 

Dlaczego Gimnazjum w Rudzicy włączyło się do akcji „Pola Nadziei”? 

Gimnazjum w Rudzicy włączyło się do akcji „Pola Nadziei”, ponieważ chce mieć swój udział 

we wspieraniu hospicjów na terenie naszego powiatu i propagowaniu wrażliwości                           

na cierpienie drugiego człowieka wśród  uczniów i mieszkańców naszej miejscowości. 

Zaproponowane działania pomogą młodzieży lepiej zrozumieć ludzi cierpiących i ich trudną 
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sytuację. Dadzą okazję do rozwijania zdolności aktorskich, jak również manualnych                             

i twórczych, podczas wykonywania plakatów czy kartek świątecznych. Program wpłynie 

pozytywnie na współdziałanie i integrację klas oraz atmosferę w szkole poprzez wspólne 

przygotowanie i realizację zaplanowanych działań.  

Za realizację programu odpowiedzialni są: Elżbieta Kubicius i Marta Poślednik. 

 

Cele programu: 

 rozwijanie wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka, 

 pozyskiwanie środków i niesienie pomocy, 

 rozwijanie zainteresowań uczniów, 

 współpraca  oraz integracja klas. 

 

Metody realizacji: 

 podająca: rozmowy, pogadanki, spotkania z przedstawicielami Salwatoriańskiego 

Stowarzyszenia Hospicyjnego, 

 przekład intersemiotyczny: plakaty, dekoracje, programy artystyczne,  tworzenie 

własnych utworów, 

 praktyczne działanie. 

Formy ewaluacji: 

 ankieta, 

 wywiad, 

 konkurs 

 kronika. 

 

Plan realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016 

 

L.P. 

 

 

Termin 

realizacji 

zadania 

 

Zadanie 

1.  Październik  Przygotowanie i zasadzenie cebulek żonkili. 

Opracowanie Programu Wychowawczego „Pola Nadziei”. 

Prowadzenie dokumentacji kampanii. 

2.  Listopad 

Grudzień 

Wykonanie oraz sprzedaż kartek świątecznych/ozdób 

choinkowych. 

Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz hospicjum   w 

Bielsku-Białej. 

3.  Styczeń  Jasełka – zaprezentowanie programu mieszkańcom Rudzicy. 

Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz hospicjum   w 

Bielsku-Białej. 

4.  Marzec  Wykonanie kartek świątecznych. 

Dochód przeznaczony na budowę hospicjum w Bielsku-Białej. 

5. Kwiecień  Kwesta na rzecz hospicjum w Bielsku-Białej. 

6. Maj  Sporządzenie sprawozdania z działalności „Pola Nadziei”. 
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7. Czerwiec  Udział w koncercie podsumowującym program „Pola 

Nadziei”2016. 

Zorganizowanie spotkania przedstawicieli Pól Nadziei  –  

przekazanie informacji dotyczących zakończenia akcji w roku 

szkolnym    2015/2016. 

 

Odpowiedzialni: 

 

Podejmowane działania Nauczyciele odpowiedzialni  za realizację 

zadań 

1. Wyszukiwanie i gromadzenie ciekawych 

programów artystycznych. 

Jolanta Mżyk 

2. Wykonanie i rozprowadzenie kartek 

świątecznych. 

3.Wykonanie dekoracji  do prezentowanych 

programów artystycznych .                        

Elzbieta Kubicius 

Jolanta Mżyk 

Danuta Seklecka 

Marta Poślednik 

4. Rozprowadzenie i zasadzenie cebulek 

kwiatowych. 

5. Wybór i przygotowanie programów 

artystycznych.  

6. Przeprowadzenie kwesty na rzecz 

hospicjum w Bielsku-Białej. 

6. Dokonywanie wpłat na konto 

Stowarzyszenia,  prowadzenie dokumentacji.  

Marta Poślednik 

 

Jolanta Mżyk, Marta Poślednik 

 

Marta Poślednik, Elżbieta Kubicius 

 

Marta Poślednik 

 

 

XII. DIAGNOZA POTRZEB WYCHOWAWCZYCH I EWALUACJA 

 

 Diagnoza: 

          Cele         Działania Odpowiedzialność   Monitorowanie 

1.Zapoznanie 

wychowawców  klas I z 

dokumentacją uczniów. 

1. Analiza świadectw 

uczniów ukończenia 

szkoły podstawowej. 

2. Analiza wyników 

sprawdzianu po 

szkole podstawowej. 

3. Zapoznanie się 

wychowawców z 

inną  

dokumentacją 

przekazaną 

przez rodziców 

(zaświadczenia 

lekarskie, 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Rozmowa z 

wychowawcami. 

 

(przeprowadzenie 

testów kompetencji 

z języka 

angielskiego w celu 

podziału na grupy) 
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orzeczenia PPP). 

 

 

2. Diagnozowanie 

uzależnień i patologii 

wśród uczniów  

wszystkich klas. 

1. Ankiety w 

klasach.  

2. Obserwacja 

zachowań uczniów. 

wychowawcy 

pedagog szkolny 

opracowanie 

ankiet, 

analiza zachowań 

na RP 

3. Doraźne i zaplanowane 

diagnozy w związku z 

zauważonymi 

nieprawidłowymi 

zachowaniami uczniów. 

1. Ankiety. 

2. Analiza uwag  

w dzienniku. 

3. Skargi. 

4. Analiza wydanych 

opinii dla sądów 

rodzinnych 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

Zespół 

Wychowawczy 

opracowanie ankiet 

analiza na RP 

4. Diagnozowanie dla 

potrzeb statystycznych, 

realizowanych programów 

wychowawczych. 

1. Ankiety. 

2. Rozmowy. 

3. Zestawienia 

statystyczne. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

Zespół 

Wychowawczy 

opracowanie ankiet 

księga protokołów 

RP 

5. Ewaluacja Szkolnego 

Programu 

Wychowawczego. 

1. Ustalenie 

badanego  

obszaru w danym 

roku szkolnym. 

2. Przygotowanie 

narzędzi 

badawczych. 

Zespół ds. 

Ewaluacji 

opracowanie 

ankiet, wywiadów i 

innych badań 

księga protokołów 

RP 

 

 Ewaluacja: 

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, 

wychowawców klasowych, nauczycieli przedmiotowych i pedagoga. Poddawany jest 

systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma bowiem 

charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie także na zakończenie każdego 

roku szkolnego, co pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań 

wychowawczych. Ewaluacja powinna być prowadzona z udziałem całej Rady Pedagogicznej. 
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Wszyscy nauczyciele powinni dokonywać profesjonalnej refleksji nad własną pracą, która 

prowadzić powinna nie tylko do lepszego poznania każdego ucznia, lecz także dostarczyć 

nauczycielom orientacji w ocenie jego działań wychowawczych. Rzetelna ewaluacja własnej 

pracy wymaga informacji na temat panującej w klasie atmosfery, sukcesów uczniów w 

procesie uczenia się, ich postaw i zachowania  oraz tych wszystkich elementów, które mają 

lub mogą mieć wpływ na proces wychowawczy.  

Narzędzia monitorujące to przede wszystkim: obserwacja zachowań uczniów, 

dyskusje z nimi i z rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady 

z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Natomiast do głównych narzędzi ewaluacji 

należy zaliczyć: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, sprawozdania 

wychowawców z realizacji planów wychowawczych, informacje zebrane podczas spotkań z 

rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania 

opiekunów kółek i przewodniczących zespołów samokształceniowych, ankiety dla uczniów, 

ankiety dla rodziców, nauczycieli, obserwacja i ocena zachowań. 

 

 


