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Gimnazjum im. Władysława Jagiełły 

w Skwierzynie 

 
 

 
 

 

 

 

PROGRAM 

WYCHOWAWCZY   
  

  

  

  

  

  

I. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 
 

Konstytucja RP (art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1) 

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami 

Konwencja Praw Dziecka z dn. 07.12. 2000 r. 

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 r.  

Statut Gimnazjum im. W. Jagiełły w Skwierzynie 

 

II. TREŚCI ZAWARTE W SZKOLNYM PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM 

 

 Postanowienia wstępne 

 Cele programu 

 Misja i wizja szkoły 

 Wartości i treści wychowawcze 

 Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

 Tradycje i zwyczaje szkoły 

 Więź emocjonalna ze środowiskiem lokalnym, ojczystym, przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości kultury Europy i integracją europejską 

 Edukacja prozdrowotna 

 Edukacja ekologiczna 

 Instytucje wspomagające gimnazjum w pracy wychowawczej 

 Ewaluacja 



2 

 

III. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

Treści wychowawcze zawarte w niniejszym programie przewidziane są do realizacji 

w ciągu trzyletniej nauki w gimnazjum. 

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.  

Integralną częścią Programu wychowawczego są również treści wychowawcze zawarte 

w Programie profilaktycznym szkoły, Statucie szkoły, działaniach doraźnych 

i okolicznościowych. 

 

IV. CELE PROGRAMU 

 

Cel nadrzędny: Wszechstronny rozwój ucznia mający na celu przygotowanie do samodzielnego 

i jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

 

Cele szczegółowe:  

 rozwijanie indywidualnych zainteresowań, 

 kształtowanie umiejętności pozwalających na włączenie się do grupy rówieśniczej 

i społecznej, 

 kształtowanie poczucia własnej wartości, sprawczości, godności i niezależności, 

 kształtowanie postaw patriotycznych,  

 wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w życiu rodziny, klasy i szkoły, 

 kształtowanie świadomości ekologicznej, 

 kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych, 

 kształtowanie zaradności osobistej, 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

 

V. WIZJA I MISJA SZKOŁY 

 

V.I.   WIZJA SZKOŁY 

 

Nasza szkoła jest placówką humanistyczną i demokratyczną, wychowującą i przyjazną 

uczniowi oraz wspierającą go w jego wszechstronnym rozwoju. 

W naszej szkole proces wychowania – rozumiany jako dialog nauczyciela z uczniem – 

traktowany jest priorytetowo. 

Odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka ponoszą przed wszystkim rodzice, 

szkoła pełni rolę podrzędną wspomagającą pracę wychowawczą rodziców. 

Celem naszych działań wychowawczych jest wspieranie wielostronnego rozwoju osobowości 

ucznia, którego uznajemy za osobę jedyną i niepowtarzalną, wolną, odpowiedzialną, oraz 

posiadającą niezbywalne prawo do harmonijnego rozwoju, a także prawo do godności, 

zachowania intymności, a przede wszystkim, prawo do popełniania błędów i możliwości ich 

poprawy. 

Naszym nadrzędnym celem nie jest uzyskiwanie możliwie najwyższego notowania na 

,,rynku oświatowym”, lecz takie kierowanie procesem wychowywania, by uczeń czuł się w 

szkole bezpiecznie, chętnie do niej przychodził, mógł liczyć na wsparcie i pomoc, oraz by klimat 

panujący w szkole sprzyjał odnoszeniu sukcesów na miarę możliwości każdego dziecka                      

(z uwzględnieniem jego prawidłowości rozwojowych, ograniczeń i możliwości). 
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Uznajemy podmiotowość każdego wychowanka, a tym samym jego prawo do autonomii, 

liczenia się z jego rzeczywistymi potrzebami i możliwościami. Uznajemy świat dziecka za inny, 

lecz równowartościowy, a nie podrzędny względem świata dorosłych.  

W naszej szkole każdy nauczyciel jest nieformalnym wychowawcą wspierającym 

rodziców w procesie wychowania ich dzieci, a u podstaw tegoż procesu leżą ideały wyniesione 

przez uczniów z ich rodzinnych domów. 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej dążą do tego, aby uczniowie nie ulegali 

spolegliwości, lecz znali zasady zachowań asertywnych; przyjmowali odpowiedzialność za 

podejmowane przez siebie działania; znajdowali warunki do rozwoju własnej osobowości; 

umieli radzić sobie w różnych sytuacjach; szanowali inne zdanie i różne punkty widzenia swoich 

kolegów i dorosłych. 

 

V.II.   MISJA SZKOŁY 

 

Misja szkoły: „Uczymy nie dla szkoły, lecz dla życia” 

 Dlatego: 

1. Tworzymy w szkole optymalne warunki nauki, wychowania i opieki. 

2. Wychowujemy człowieka, który potrafi odróżnić dobro od zła, czuje się 

odpowiedzialny za siebie i innych. 

3. Kształtujemy u wychowanków postawy zgodne z ideą demokracji, pokoju   

      i przyjaźni wobec ludzi wszystkich ras, narodów i światopoglądów. 

4. Umożliwiamy odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, dzięki którym uczeń sprosta 

wymaganiom dorosłego życia. 

5. Wpajamy zasadę patriotyzmu; rozbudzamy przynależności do regionu, kraju, Europy. 

6. Wspieramy partnerstwo między uczniami i nauczycielami, między społecznością 

lokalną i szkolną. 

7. Kształtujemy postawy proekologiczne. 

8. Propagujemy zdrowy styl życia. 

9. Szerzymy ideę integracji osób pełno i niepełnosprawnych. 

 

VI.   WARTOŚCI I TREŚCI WYCHOWAWCZE 

 

VI.1.   SYTUACJE WYCHOWAWCZE 

 

W naszej szkole wiele uwagi poświęca się rozbudzaniu wrażliwości społecznej, 

propagowaniu idei integracji oraz kształtowaniu postawy odpowiedzialności za siebie i innych. 

Szczególnie wysoko oceniane są; umiejętność przyznawania się do błędów, poczucie 

odpowiedzialności za siebie i innych, właściwe wywiązywanie się z przyjętych i powierzonych 

obowiązków oraz odwaga cywilna; w naszej szkole postawy takie uważa się za wartościowe       

i godne promowania. Uczeń musi poznać prawa wynikające z faktu bycia uczniem, obywatelem, 

członkiem rodziny, a także obowiązki wynikające z tychże praw. Powinien nabyć umiejętności 

bronienia swoich praw i poglądów bez naruszania praw innych ludzi. 

W naszej szkole dąży się do tego, by uczeń poznał wartość samego siebie. By to 

osiągnąć, opieramy się przede wszystkim na pozytywnych (uniwersalnych) wartościach  

i tradycjach wyniesionych z jego domu rodzinnego i wpajanych mu przez rodzinę, która stanowi 

najważniejszy element w wychowaniu młodego człowieka. 

 

 

VI.2.   BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ 

 

W naszej szkole uczeń musi czuć się bezpiecznie, dlatego też: 

 eliminujemy wszelkiego typu zachowania agresywne, 

 uświadamiamy uczniom zagrożenia współczesnego świata, 
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 wprowadzamy w tematykę godzin wychowawczych filmy edukacyjne, dyskusje 

i spotkania ze specjalistami zajmującymi się profesjonalnie walką z alkoholizmem, 

narkomanią, prostytucją, 

 uświadamiamy zasady właściwego zachowania się podczas rozgrywek sportowych, 

promujemy postawę dobrego kibica i reguły postępowania fair play na meczach 

szkolnych i wyjazdowych, 

 uczymy właściwego reagowania na przemoc, 

 przekazujemy wiedzę na temat uzyskiwania pomocy. 

 

VI.3. POMOC UCZNIOM ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM 

SPOŁECZNYM 

 

Przyjmujemy do wiadomości, że nie wszyscy uczniowie naszej szkoły mają zapewnione 

pozytywne, ogólnie przyjęte za wartościowe, wzorce postępowania i warunki konieczne do 

właściwego rozwoju emocjonalnego; wielu z nich spotyka się, na co dzień z oddziaływaniami, 

które można zaliczyć do patologii społecznych. 

Sposoby przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu: 

 rozpoznanie środowiska ucznia (rodzinnego, rówieśniczego) i rodzajów zagrożeń na które 

jest narażony (np. poprzez anonimową ankietę opracowaną przez pedagoga szkolnego), 

 pomoc pedagogiczna i psychologiczna w szkole, 

 współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

 współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej, 

 współpraca z policją, 

 współpraca ze świetlicą środowiskową, 

 pomoc materialna (stypendia socjalne), 

 współpraca z samorządem gminy, 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

VI.4.   SYSTEM MOTYWACYJNY 

 

System motywacyjny uwzględnia: 

 punktowy system oceniania zachowania, 

 nagradzanie lub upominanie na forum klasy, 

  nagradzanie lub upominanie na forum szkoły (apele szkolne). 

 

VI.5.  SAMORZĄDNOŚĆ W SZKOLE 

 

W szkole działa samorząd uczniowski. W jego skład wchodzą m.in. członkowie 

samorządów klasowych.  

Samorząd uczniowski reprezentuje interesy uczniów związane z ocenianiem, 

klasyfikowaniem i promowaniem; pilnuje, by w szkole przestrzegano praw uczniowskich; ma 

prawo do redagowania gazetki szkolnej, działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej; ma 

prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. Wszystkie poczynania 

samorządu muszą być konsultowane z jego opiekunem.  

W sprawach spornych przedstawiciele poszczególnych klas zgłaszają problem 

przewodniczącemu samorządu uczniowskiego, który w porozumieniu z nauczycielem 

opiekunem, przedstawia sprawę właściwemu nauczycielowi czy wychowawcy. W razie nie 

rozstrzygniętych kwestii decyzję, która ma charakter ostateczny, podejmuje dyrektor szkoły. 

Interesy uczniów reprezentuje w szkole także Rzecznik Praw Ucznia. 
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VI.6.   FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW 

 

Nasza szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój osobowy. Zajęcia pozalekcyjne 

mają różnorodną formę, by każdy uczeń znalazł coś odpowiadającego dla siebie np.: 

 przedmiotowe koła zainteresowań, 

 samorząd uczniowski, 

 Szkolne Koło Sportowe, 

 Szkolne koło teatralne, 

 Szkolne koło wolontariatu, 

 zajęcia specjalistyczne. 

 

VI.7. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE PREFEROWANE W POSZCZEGÓLNYCH 

KLASACH 

 

KLASA I 

 integracja uczniów, 

 nabywanie umiejętności nawiązywania koleżeństwa i przyjaźni; pielęgnowanie ich, 

 rozbudzanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowych, wyznaniowych, 

rasowych, światopoglądowych, narodowych, płciowych, 

 poszanowanie cudzych poglądów i różnych (odmiennych) punktów widzenia 

rzeczywistości, 

 poznawanie swoich praw: ucznia, obywatela oraz obowiązków wynikających                       

z tychże praw, 

 rozbudzanie wrażliwości społecznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za 

siebie i innych oraz propagowanie idei integracji, 

 kształtowanie szacunku i przywiązania do własnej rodziny, miejscowości, regionu, 

ojczyzny, 

  uświadomienie wartości symboli narodowych i szkolnych. 

 

KLASA II 

 

 kontynuacja pracy wychowawczej rozpoczętej w klasie pierwszej a także: 

 kształtowanie postawy dojrzałości, odpowiedzialności oraz umiejętności okazywania 

odwagi cywilnej i przyznawania się do błędów, 

 kształtowanie umiejętności właściwego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, 

poczucia własnej wartości, 

 kształtowanie postawy umiejętnej obrony własnych poglądów i wartości, 

 kształtowanie umiejętności właściwych wyborów przy uwzględnianiu dobra 

własnego i dobra innych, 

 propagowanie idei integracji. 

 

KLASA III 

 

 kontynuacja celów realizowanych w klasach: pierwszej i drugiej, a także: 

 wspieranie rozwoju moralnego, 

 kształtowanie hierarchii wartości, 

 uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące współczesnego człowieka (w tym: zagrożenia 

uzależnieniami), 

 kształtowanie umiejętności (rozsądnego) właściwego korzystania ze współczesnych 

źródeł przekazu informacji, 

 przygotowanie do odpowiedzialnego pełnienia ról w grupie, rodzinie, społeczeństwie, 
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 propagowanie idei integracji, 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

 orientacja zawodowa (Kiermasz szkół).  

 

 VII.   WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

Gwarantem powodzenia w procesie wychowania jest współpraca szkoły z rodzicami 

ucznia. Nie stworzymy bowiem dobrej szkoły bez pomocy rodziców i społeczności lokalnej. 

Współpracę tę uważamy za warunek konieczny naszych działań.  

Współpracę z rodzicami realizujemy poprzez działania: 

 zapoznanie rodziców z prawami i obowiązkami w zakresie opieki nad dzieckiem 

i oczekiwaniami szkoły w tym zakresie, 

 zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły, podczas zebrań z rodzicami, 

 zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez udział w zajęciach 

warsztatowych, 

 zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez współorganizowanie 

imprez szkolnych, wyjazdów, promowanie szkoły w środowisku lokalnym, 

 informowaniu o osiągnięciach i problemach uczniów poprzez rozmowy indywidualne, 

spotkania z rodzicami, 

 wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów. 

 

W samorządzie terytorialnym widzimy partnera i przyjaciela naszych zamierzeń, których 

celem jest rozwinięcie współpracy ze znajdującymi się na terenie naszej gminy innymi 

instytucjami np.: domem dziecka, szkołą podstawową, szkołami ponadgimnazjalnymi, jednostką 

wojskową, nadleśnictwem itd. 

 

VIII.  TRADYCJE I ZWYCZAJE SZKOŁY (STAŁE  OBOWIĄZKI I UROCZYSTOŚCI) 

 

Do tradycji naszej szkoły na stałe weszły: 

 Oskary Edukacji 

 Dzień Papieski  

 Święto Niepodległości 

 zabawa andrzejkowa 

 jasełka i kiermasz bożonarodzeniowy 

 zabawa karnawałowa 

 Dzień Patrona Szkoły i pasowanie na ucznia gimnazjum 

 Święto Konstytucji 3 Maja 

 Dzień Zdrowej Żywności 

 uczniowskie Władysławy 

 gala konkursu Przyrodniczego. 

 

 

IX.  WIĘŹ EMOCJONALNA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, OJCZYSTYM, 

PRZY JEDNOCZESNYM  OTWARCIU NA WARTOŚCI KULTURY EUROPY    

I INTEGRACJĘ  EUROPEJSKĄ 

 

IX.1.   DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE 

 

Ważną płaszczyzną wychowania w naszej szkole jest regionalizm. Dlatego też staramy 

się pogłębić wiedzę o naszej gminie, powiecie, województwie i regionie. 

Cele te realizujemy poprzez: 
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 wzmacnianie więzi regionalnej dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

 przybliżanie wiedzy o historii i geografii regionu, 

 organizację wycieczek od ciekawych miejsc, 

 organizację konkursów wiedzy o mieście gminie regionie, 

 udział w życiu miasta, gminy, regionu, 

 spotkania z władzami naszej gminy, regionu, 

 udział w życiu społeczno – kulturalnym gminy. 

 

 

IX.2.   INTEGRACJA EUROPEJSKA 

  

 Cała społeczność naszego gimnazjum aktywnie włącza się w działania na rzecz integracji 

europejskiej. 

 Proces edukacji europejskiej realizujemy poprzez: 

 propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, 

 przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania informacji na temat Unii, 

 wychowanie uczniów w duchu poszanowania praw człowieka, tolerancji, demokracji, 

 zapoznanie uczniów z możliwościami edukacji i podejmowania pracy w krajach UE              

i z możliwościami odnalezienia się na międzynarodowym rynku pracy, 

 określenie wizji własnej przyszłości – Polska i Polacy w UE, 

 określenie roli i miejsca Polski i Polaków w zjednoczonej Europie, 

 kształtowanie ogólnoludzkich wartości takich jak: miłość, wrażliwość, szacunek, tolerancja, 

 przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, 

regionu oraz zjednoczonej Europy. 

 

 

X.   EDUKACJA PROZDROWOTNA 

 

Propagowanie postaw prozdrowotnych znajduje dużo miejsca w programie 

wychowawczym naszej szkoły. 

Uświadamiamy uczniom, że życie i zdrowie są darem, o które trzeba właściwie dbać.  

Aby zrealizować powyższe cele: 

 promujemy zdrowy styl życia, 

 zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu (sport, turystyka), 

 prowadzić profilaktykę uzależnień, 

 organizować zawody i rozgrywki sportowe, 

 zachęcać do uczestnictwa w zajęciach SKS-u, 

 zachęcać do udziału w życiu sportowym nie tylko szkoły, ale również miasta, gminy, 

regionu, 

 organizować biwaki, wycieczki krajoznawcze,  

 organizować spotkania ze specjalistami na temat higieny osobistej, psychicznej  

i szkodliwego wpływu używek na organizm, 

 przestrzegać zasad BHP (regulamin pracowni, sali gimnastycznej), 

 uczyć postaw asertywnych (asertywna odmowa, asertywna prośba). 

 

 

XI.   EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 

Uświadamiamy naszym uczniom, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za stan 

środowiska naturalnego. 

Wskazujemy zagrożenia związane z rozwojem cywilizacji.  
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Cele te będziemy realizować poprzez: 

 udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”,  

 udział w akcji ,,Dni Ziemi”, 

 zbiórkę surowców wtórnych, 

 zimowe dokarmianie zwierząt, 

 udział w konkursach i akcjach ekologicznych. 

 

XII. INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE GIMNAZJUM W PRACY 

WYCHOWAWCZEJ 

 

 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp. 

 Biuro Wizytatorów KO w Międzyrzeczu 

 Rada Miejska w Skwierzynie 

 Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Skwierzynie 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Skwierzynie 

 Komisariat Policji w Skwierzynie 

 Świetlica środowiskowa Kubusia Puchatka w Skwierzynie 

 Pełnomocnik Zarządu d/s patologii społecznych 

 Skwierzyński Ośrodek Kultury w Skwierzynie 

 Skwierzyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 

 Stowarzyszenie Młodych Skwierzyniaków. 

 

X.   EWALUACJA 

Program wychowawczy naszej szkoły podlega corocznej ewaluacji. Zakładamy, że         

w miarę upływu czasu będzie doskonalony, zmieniany i modyfikowany. 

Uznajemy, że o kształcie programu decyduje cała społeczność szkoły: nauczyciele, 

uczniowie, rodzice, dlatego też zależy nam, by wszyscy zainteresowani zapoznali się z treścią 

dokumentu i wyrazili o nim swoją opinię. Ewentualne zmiany wprowadzane będą po 

zakończeniu roku szkolnego. 

 

TREŚCI DODATKOWE: 

 Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia zapisane są w Statucie Gimnazjum 

 Szczegóły pracy profilaktycznej zawiera Szkolny Program Profilaktyczny 

 Zakres uprawnień Samorządu Uczniowskiego opisuje Statut szkoły 

 Cele operacyjne programu wychowawczego realizowane są w trzyletnim cyklu nauczania. 

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2014r. 

 

Modyfikacja programu-sierpień 2015 r. 


