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Szkolny Program Wychowawczy 

Publicznego Gimnazjum w Turawie 

 
Załącznik nr 1 do Statutu szkoły 

 

 

Program wychowawczy zawiera: 

 listę celów głównych / priorytetów szkoły, 

 cele wychowawcze dla poszczególnych 

etapów edukacyjnych, 

 określenie głównych zadań nauczyciela – 

wychowawcy. 

 

 

 

Program obejmuje trzyletni okres kształcenia. 

 

 

 

 
Program opracowały: 

mgr inż. Bogumiła Jakubowska 

mgr Anna Kulasza 

mgr Agnieszka Waluś 
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Misja szkoły 

Podjęcie i realizacja zadań, pozwalających 

wykształcić absolwenta, który: 

- prawidłowo buduje relacje społeczne; 

- sprawnie funkcjonuje w zespole; 

- jest kreatywny i potrafi zaprezentować siebie; 

- prawidłowo reaguje na przejawy agresji; 

- ma poczucie przynależności społecznej i 

tożsamości narodowej; 

- potrafi wskazać ważne wartości; 

- określa swoje cele życiowe; 

- dokonuje właściwych wyborów moralnych; 

- krytycznie ocenia dostrzegane postawy i 

zachowania; 

- przejawia postawę poszukiwawczo-badawczą; 

- buduje właściwy system wartości; 

- ma poczucie współistnienia z przyrodą; 

- potrafi znaleźć sposób na przezwyciężenie 

stresu; 

- dba o zdrowie i unika zagrożeń związanych z 

uzależnieniami; 

- jest przygotowany do świadomego wyboru 

zawodu. 
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Cele główne gimnazjum: 

 

Gimnazjum stwarza warunki do: 

 

1. Budowania więzi uczuciowych: szacunku, 

tolerancji, przyjaźni, prawidłowego 

komunikowania się i znajdowania sposobów na 

przezwyciężanie stresów, manifestowania 

sprzeciwu wobec agresji. 

2. Zapewnienia warunków do wszechstronnego 

rozwoju osobowości młodego człowieka i 

możliwości wyrażania siebie. 

3. Rozbudzenia i rozwijania indywidualnych 

zdolności twórczych, samodzielnego myślenia i 

efektywnego działania. 

4. Współpracy z domem i integracji ze 

środowiskiem lokalnym. 

5. Wykształcenia świadomości ekologicznej. 

6. Kształtowania postaw patriotycznych i poczucia 

przynależności do grupy etnicznej, narodu, 

społeczności międzynarodowej. 

7. Kształtowania postaw antykorupcyjnych. 
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Plan działań wychowawczych dla kl.I 

 

Cele wychowawcze: 

- przygotowanie ucznia do funkcjonowania w 

nowej grupie szkolnej i efektywnego w niej 

działania; budowanie właściwych relacji 

społecznych; 

- inspirowanie do odpowiedzialnego poszukiwania 

ważnych wartości oraz wskazywanie celów 

życiowych; 

- uświadomienie roli tradycji regionu w 

kształtowaniu poczucia jedności etnicznej. 

 

 

Cele operacyjne: 

- uczeń ma poczucie przynależności do klasy i 

szkoły; 

- dostosowuje się do norm grupowych; 

- prezentuje siebie na forum klasy i szkoły; 

- rozpoznaje wartości moralne, dokonuje 

właściwych wyborów; 

- krytycznie ocenia swoje mocne i słabe strony, 

rozwija mocne i pracuje nad słabymi; 

- stara się krytycznie ocenić dostrzegane postawy i 

zachowania; 
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- próbuje określić własne cele życiowe i sposoby 

ich osiągnięcia; 

- stara się podejmować działania na rzecz rozwoju 

regionalizmu, kultywowania tradycji; 

- kształtuje nawyki sprzyjające zdrowemu stylowi 

życia. 

 

 



 6 

Cele operacyjne Zadania 

nauczyciela 

Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Osoba 

współodpowiedzial

na 

Termin realizacji Ewaluacja  

Uczeń ma poczucie 

przynależności do 

klasy i szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoznanie 

środowiska 

rodzinnego ucznia; 

diagnozowanie 

potrzeb 

 

Poznajemy się 

przez zabawę. 

 

Tworzenie sytuacji 

wychowawczych 

integrujących 

zespół klasowy. 

 

Przygotowanie do 

uczestnictwa w 

akcie ślubowania.. 

Karta informacji 

wstępnej. 

 

Gry i zabawy 

integracyjne. 

 

Organizacja 

wspólnych imprez 

klasowych i 

szkolnych. 

 

Poznanie zasad 

funkcjonowania 

szkoły, regulaminu 

szkoły przed 

ślubowaniem. 

 

Uroczyste 

ślubowanie kl.I. 

 

Wychowawca  

 

Rodzice uczniów, 

uczniowie  

 

Pierwsza 

wywiadówka - IX 

 

Gazetka szkolna – 

artykuły 

prezentujące 

nowych uczniów i 

szkołę. 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste 

ślubowanie 
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Uczeń dostosowuje 

się do norm 

grupowych. 

 

 

 

 

 

Prezentacja siebie 

na forum klasy i 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterowanie 

procesem 

wypracowania 

norm grupowych. 

 

Opis norm 

obowiązujących w 

szkole. 

Stwarza sytuacje, 

w których uczeń 

może 

zaprezentować 

siebie i być 

obserwowanym 

przez innych. 

„Burza mózgów”, 

gry dramatyczne 

ukazujące cechy 

osobowości. 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

metodami 

aktywizującymi. 

Naśladowanie 

rzeczywistości.  

Wcielanie się w 

określony typ 

osoby. 

Udział w 

imprezach 

szkolnych. 

 

 

 

Wychowawca 

Pedagog  

 

 

 

 

 

 

Wychowawca  

Pedagog  

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych, 

samorząd szkolny, 

rodzice, redakcja 

gazetki szkolnej. 

 

   IX – XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cały rok. 

Obserwacja 

zachowań 

 

 

 

 

 

 

 

Koła 

zainteresowań – 

prezentacja 

dorobku uczniów, 

gazetka szkolna. 

Ewaluacja 

wewnętrzna. 

Uczeń rozpoznaje 

wartości moralne, 

dokonuje 

właściwych 

wyborów. 

 

 

Ustalenie 

hierarchii wartości. 

Gry „Terytoria”, 

„Kapsuła czasu”, 

dyskusje. 

 

Wychowawca  

Pedagog  

 

Nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów, 

rodzice. 

 

    IX - X. 

 

 Mapa wartości 

Drama, obserwacja 

postaw, trening 

asertywności. 
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Uczeń stara się 

krytycznie ocenić 

dostrzegane 

postawy i 

zachowania. 

Prawidłowo 

reaguje na 

przejawy agresji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja 

wzorów 

osobowych, 

postaci literackich, 

historycznych, 

rzeczywistych. 

Podawanie 

przykładów 

moralnego i 

niemoralnego 

zachowania, 

korupcji. 

Wygłaszanie 

referatów, 

dyskusja. 

Próby wcielania się 

w omawiane 

postacie. 

Ocena postaw. 

Prezentacja 

filmów, praca 

metodą projektu, 

drama. 

 

Wychowawca  

Pedagog  

 

Wszyscy 

nauczyciele, 

rodzice. 

 

   Cały rok. 

 

Obserwacja 

zachowań, 

ewaluacja 

wewnętrzna. 

Uczeń krytycznie 

ocenia swoje 

mocne i słabe 

strony; rozwija 

mocne i pracuje 

nad słabymi. 

 

Określa własne 

cele życiowe i 

sposoby ich 

osiągnięcia. 

 

 

Stwarzanie sytuacji 

umożliwiających 

uczniowi 

określenie siebie. 

Prezentacja 

sposobów pracy 

nad sobą. 

Sterowanie 

procesem 

określania celów 

życiowych. 

Gry grupowe, np. 

„Rzeczy, które 

robię źle”, „Mapa 

życia”. 

Dyskusja, 

określanie własnej 

tożsamości. 

 

Wychowawca  

Pedagog  

 

Nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów, 

rodzice. 

 

   Cały rok. 

 

Mapa życia – 

wystawa. 

Ankieta. 

Uczeń stara się 

podejmować 

działania na rzecz 

Organizacja 

procesu 

poznawania 

Udział w 

imprezach 

środowiskowych 

 

Nauczyciel historii 

 

Wychowawca, 

nauczyciele 

 

  Cały rok 

 

Dokumentacja 

fotograficzna – 
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rozwoju 

regionalizmu, 

kultywowania 

tradycji. 

tradycji regionu. 

 

Stwarza sytuacje 

sprzyjające 

kultywowaniu 

tradycji. 

typu: dożynki, 

festyny ludowe. 

Wycieczki. 

Lekcje 

regionalizmu. 

Ścieżki 

dydaktyczne. 

przedmiotów 

humanistycznych 

wystawa zdjęć; 

konkursy: 

plastyczny i 

wiedzy o regionie. 

Projekty  

Uczeń kształtuje 

nawyki sprzyjające 

zdrowemu stylowi 

życia. 

Diagnoza poprzez 

ankietę i wywiad. 

Kontakty z 

rodzicami, 

opiekunami i 

specjalistycznymi 

placówkami. 

Pogadanki, filmy 

edukacyjne, 

spotkania ze 

specjalistami. 

Projekty. 

Wychowawca 

Nauczyciel 

biologii 

pedagog 

Rodzice i 

opiekunowie 

Dyrektor szkoły 

Cały rok Ankieta, plakat, 

konkursy, testy. 

Projekty 
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Plan działań wychowawczych dla kl.II 

 

Cele wychowawcze: 

- kształcenie postaw sprzyjających tworzeniu 

właściwych relacji społecznych, poczucia 

przynależności do społeczeństwa, narodu; 

- budowanie systemu wartości i przeciwstawianie 

się agresji; 

- kształtowanie postaw antykorupcyjnych; 

- rozwijanie kreatywności uczniów; 

- kształcenie świadomości roli tradycji w 

społeczeństwie (regionalizm). 

 

Cele operacyjne: 

- uczeń wykazuje się świadomością 

przynależności do grupy, prezentuje siebie na 

forum szkoły, działa na rzecz dobra społeczności 

szkolnej i pozytywnego wizerunku szkoły w 

środowisku lokalnym; 

- ma poczucie przynależności do narodu, 

akcentuje swój patriotyzm; 

- dokonuje właściwych wyborów moralnych; 

- krytycznie ocenia dostrzegane postawy i 

zachowania, stara się reagować na przejawy 

agresji; 
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- prezentuje na forum szkoły własne pomysł i 

sposoby ich realizacji; 

- w swej postawie akcentuje wrażliwość na los 

środowiska naturalnego; 

- aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz 

rozwoju regionalizmu, kultywowania tradycji; 

- ma świadomość zagrożeń współczesnego świata 

wynikających z uzależnień. 
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Cele operacyjne Zadania 

nauczyciela 

Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Osoba 

współodpowiedzial

na 

Termin realizacji Ewaluacja  

Uczeń ma 

świadomość 

przynależności do 

grupy, prezentuje 

siebie na forum 

szkoły. 

Działa na rzecz 

dobra społeczności 

szkolnej. 

Buduje pozytywny 

wizerunek szkoły 

w środowisku 

lokalnym. 

 

Stwarzanie sytuacji 

motywujących 

ucznia do 

prezentowania 

siebie. 

Pomoc w 

organizowaniu 

pracy struktur 

samorządowych 

szkoły. 

Reagowanie na 

negatywne 

postawy uczniów. 

Praca w 

samorządzie 

klasowym lub na 

jego rzecz. 

Współorganizowan

ie imprez 

klasowych. 

Udział w 

imprezach 

szkolnych. 

Autoprezentacja na 

lekcjach. 

 

Wychowawca  

 

Opiekun 

samorządu 

szkolnego, 

wszyscy 

nauczyciele. 

 

   Cały rok. 

 

Gazetka klasowa, 

sprawozdanie z 

pracy samorządu 

szkolnego 

Uczeń dokonuje 

właściwych 

wyborów 

moralnych. 

Pomaga słabszym i 

niepełnosprawnym

. 

 

Krytycznie ocenia 

postawy; stara się 

reagować na 

przejawy agresji. 

 

 

Prezentacja 

wzorców 

postępowania. 

 

Sterowanie 

procesem 

budowania 

systemu wartości. 

Kształtowanie 

postaw 

antykorupcyjnych. 

 

 

 

 

Gry przeciw 

agresji. 

Dyskusja. 

Szukanie 

sposobów na 

zwalczanie zła. 

Gry dramowe 

ukazujące 

rozmaitość postaw 

moralnych. 

Wcielanie się w 

postacie – gry 

symulacyjne. 

 

Wychowawca  

Pedagog 

 

Wszyscy 

nauczyciele, 

rodzice, uczniowie. 

 

   Cały rok 

 

 Ewaluacja 

wewnętrzna 
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Prezentuje na 

forum szkoły  

własne pomysły i 

sposoby ich 

realizacji. 

Stwarzanie 

sytuacji, w których 

możliwe jest 

prezentowanie 

własnych 

pomysłów 

uczniów. 

Programy kół 

zainteresowań. 

Praca 

indywidualna. 

Praca w kołach 

zainteresowań. 

Artykuły do 

gazetki szkolnej. 

Scenariusze 

imprez. 

Wychowawca  Wszyscy 

nauczyciele, 

samorząd szkolny, 

redakcja gazetki. 

   Cały rok. Konkursy, 

przedstawienia 

szkolne, projekty 

Uczeń potrafi 

zachować się 

asertywnie, 

unikając zagrożeń 

współczesnego 

świata. 

Diagnoza poprzez 

ankiety i wywiady 

z uczniami, 

rodzicami i 

opiekunami. 

Pogadanki, filmy 

edukacyjne, 

spotkania ze 

specjalistami z 

określonych 

poradni i 

placówek, gry 

symulacyjne 

Wychowawca 

Pedagog  

Rodzice 

Wszyscy 

nauczyciele 

Dyrektor szkoły 

Cały rok Ankieta  
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Uczeń akcentuje 

wrażliwość na los 

środowiska 

naturalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadomienie 

uczniom zagrożeń 

cywilizacyjnych. 

 

Stwarzanie 

sytuacji, w których 

uczeń może 

wykazać się swoją 

postawą. 

Kształtowanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za los przyrody. 

Akcje na rzecz 

ochrony 

środowiska. 

Teatrzyk 

ekologiczny. 

Lekcje ekologii. 

 

Nauczyciel 

biologii. 

 

Wychowawcy i 

wszyscy 

nauczyciele, 

dyrektor, rodzice. 

 

   Cały rok. 

 

Ankiety, konkursy, 

projekty, akcje 

proekologiczne 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w 

działaniach na 

rzecz rozwoju 

regionalizmu i 

kultywowania 

tradycji. 

 

 

Uczeń ma poczucie 

przynależności do 

narodu, akcentuje 

swój patriotyzm. 

Prezentacja 

zjawisk kultury 

regionalnej. 

Stwarzanie sytuacji 

motywujących 

uczniów do 

poznawania i 

kultywowania 

tradycji regionu, 

kraju i narodu. 

 

Udział w 

imprezach 

środowiskowych. 

Lekcje 

regionalizmu. 

Wycieczki. 

Referaty. 

Prace plastyczne. 

Przedstawienia 

szkolne. 

Uroczystości 

szkolne, związane 

ze świętami 

państwowymi. 

Lekcje historii i 

języka polskiego. 

 

Wychowawca  

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych, 

biblioteka szkolna, 

rodzice. 

 

   Cały rok. 

 

Wystawy, 

konkursy, projekty 
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Plan działań wychowawczych dla kl.III 

 

Cele wychowawcze: 

- wykształcenie świadomości odpowiedzialności 

za wybór, słowa i czyny; 

- budowanie planu samorozwoju i wybór drogi 

zawodowej; 

- przygotowanie do pełnego i świadomego 

uczestnictwa w życiu społecznym; 

- kształtowanie poczucia przynależności do 

narodu i społeczności międzynarodowej; 

- zaangażowanie na rzecz rozwoju regionalizmu; 

- wykształcenie postaw aktywnego działania na 

rzecz dobra środowiska naturalnego i 

świadomości współodpowiadania za dobro 

szeroko rozumianej natury. 

 

Cele operacyjne: 

- uczeń świadomie dokonuje wyborów; 

- wykazuje się odpowiedzialnością za słowa, 

dostrzega manipulację słowem; 

- potrafi wartościować, dostrzega przejawy zła i 

właściwie na nie reaguje; 

- potrafi rozpoznać zachowania noszące znamiona 

korupcji  i właściwie na nie reaguje; 
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- ma świadomość przynależności do społeczności 

międzynarodowej; 

- manifestuje swój patriotyzm; 

- określa własne cele życiowe i buduje plan ich 

realizacji; 

- wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych potrafi 

wykorzystać w praktyce do realizacji swoich 

celów; 

- zgłasza własne pomysły dotyczące działań na 

rzecz rozwoju regionalizmu; 

- dostrzega wpływ tradycji na kształt relacji 

społecznych; 

- wykazuje się tolerancją wobec wszelkiej 

odmienności; 

- angażuje się w działania na rzecz środowiska; 

- podejmuje działania, poprzez które wykazuje się 

świadomością współodpowiedzialności za los 

przyrody; 

- dba o zdrowy tryb życia, ma świadomość 

zagrożenia HIV, AIDS i innych chorób 

cywilizacyjnych. 
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Cele operacyjne Zadania 

nauczyciela 

Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Osoba 

współodpowiedzial

na 

Termin realizacji Ewaluacja  

Uczeń świadomie 

dokonuje 

wyborów. 

Wykazuje się 

odpowiedzialności

ą za słowa i 

dostrzega 

manipulację 

słowem 

. 

Stwarzanie 

sytuacji, w których 

uczeń dokonuje 

wyborów. 

Prezentuje 

przykłady 

manipulacji 

słowem. 

Gry dramowe. 

Dyskusje. 

Lekcje poświęcone 

reklamie i środkom 

masowego 

przekazu. 

 

Wychowawca  

 

Wszyscy 

nauczyciele. 

Rodzice. 

Uczniowie. 

 

   Cały rok. 

 

  Obserwacja 

uczniów. 

Uczeń potrafi 

wartościować. 

Dostrzega 

przejawy zła i 

właściwie na nie 

reaguje. 

Rozpoznaje 

postawy 

korupcyjne i 

potrafi im się 

przeciwstawić. 

 

Wykazuje się 

tolerancją wobec 

wszelkiej 

odmienności. 

 

 

 

Sterowanie 

procesem 

wartościowania. 

Inicjowanie 

dyskusji 

dotyczących 

wartości. 

Uwrażliwianie 

uczniów na 

przejawy zła. 

Prezentacja 

wzorów zachowań. 

 

Organizacja 

procesu niesienia 

pomocy innym. 

 

 

 

Dyskusja. 

Gry przeciw 

agresji. 

Kształcenie postaw 

asertywnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katecheta, 

wszyscy 

nauczyciele, 

rodzice, uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cały rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja 

wewnętrzna 
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Uczeń określa 

własne cele 

życiowe i buduje 

plan ich realizacji. 

 

Stwarzanie 

sytuacji, w których 

uczeń może 

określić swe cele 

życiowe. 

Pomoc w 

budowaniu planu 

realizacji. 

Kształtowanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za swój los. 

Dyskusje. 

Wcielanie się w 

określone postacie 

i analiza 

zachowań. 

Gry symulacyjne. 

Referaty. 

 

Wychowawca  

 

Rodzice, 

nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych.. 

 

     IV - VI 

 

 

Wybór kształcenia 

ponadgimnazjalne-

go 

Wiedzę dotyczącą 

zagadnień 

społecznych 

potrafi 

wykorzystać w 

praktyce do 

realizacji swoich 

celów. 

Prezentacja 

zagadnień 

dotyczących 

funkcjonowania 

struktur 

społecznych. 

Stwarzanie 

sytuacji, w których 

uczeń może 

wykazać się swoją 

wiedzą. 

Lekcje WOS-u. 

Gry symulacyjne. 

Działalność 

samorządowa 

szkoły. 

 

Nauczyciel WOS-u 

 

Wychowawca, 

dyrektor 

szkoły,rodzice, 

uczniowie, 

samorząd szkolny. 

 

      IV - VI 

 

Ankieta  

Uczeń zgłasza 

własne pomysły 

dotyczące działań 

na rzecz rozwoju 

regionalizmu. 

Dostrzega wpływ 

tradycji na kształt 

relacji 

Stymulowanie 

uczniów do 

kultywowania 

tradycji. 

Organizacja zajęć 

dotyczących 

regionalizmu. 

Stwarzanie 

Udział w 

imprezach 

szkolnych 

środowiskowych. 

Lekcje 

regionalizmu. 

Przedstawienia 

szkolne. 

 

Nauczyciel 

historii,wos-u 

 

Nauczyciel języka 

polskiego, 

wychowawca, 

uczniowie. 

 

   Cały rok. 

 

Izba Ludowa; 

wystawy, 

konkursy, projekty 



 19 

społecznych. 

Ma świadomość 

przynależności do 

narodu i 

społeczności 

międzynarodowej. 

 

 

 

 

 

 

sytuacji, w których 

uczniowie mogą 

wykazać się swoją 

wiedzą i 

pomysłowością. 

Organizacja zajęć i 

imprez szkolnych 

ukazujących 

miejsce własnego 

narodu w 

społeczności 

międzynarodowej. 

Wycieczki. 

Referaty. 

Uczeń angażuje się 

w działania na 

rzecz ochrony 

środowiska. 

Podejmuje 

działania, poprzez 

które wykazuje się 

świadomością 

współodpowiedzial

ności za los 

przyrody. 

Uświadamianie 

zagrożeń 

cywilizacyjnych. 

Ugruntowanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za los przyrody. 

Organizacja 

działań na rzecz 

ochrony 

środowiska. 

Zbiórka surowców 

wtórnych. 

Spotkania z 

leśnikami i 

przedstawicielami 

LOP. 

Dyskusje, referaty, 

happeningi, 

teatrzyk 

ekologiczny. 

Udział w akcjach 

na rzecz ochrony 

przyrody, np. 

„Sprzątanie 

Świata”. 

 

Nauczyciel 

biologii 

 

Wychowawca, 

wszyscy 

nauczyciele, 

uczniowie, rodzice. 

 

  Cały rok. 

 

Konkursy 

ekologiczne, 

projekty 
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Uczeń dba o 

zdrowy tryb życia. 

Ma świadomość 

zagrożenia HIV, 

AIDS i innych 

chorób 

cywilizacyjnych. 

Diagnoza poprzez 

ankietę. 

Pogadanki, filmy 

edukacyjne, ulotki 

i plakaty, spotkania 

ze specjalistami. 

Wychowawca 

Nauczyciel 

biologii 

Nauczyciel wdż 

Pedagog  

Rodzice 

Wszyscy 

nauczyciele 

Dyrektor szkoły 

Cały rok Ankieta, projekty  
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