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I. PODSTAWA PRAWNA: 

 
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.  

• Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

• Konwencja Praw Dziecka. 

• Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17). 

• Program polityki prorodzinnej państwa. 

• Statut Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie. 

 
II. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE: 

 
1. Program wychowawczy Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie jest 

współtworzony przez wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, 

rodziców, dyrektora oraz wszystkich nauczycieli. 

2. Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialni są: zespół kierowniczy, 

wszyscy nauczyciele, wychowawcy, rodzice i uczniowie. 

3. Szkoła wspiera rozwój każdego ucznia, jego sferę intelektualną, emocjonalną, 

społeczną, zgodnie z jego możliwościami. 

4. Odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka ponoszą przede 

wszystkim rodzice, szkoła pełni rolę podrzędną, wspomagającą pracę 

wychowawczą rodziców. 

5. W realizacji zadań wychowawczych dążymy do ujednolicenia oddziaływań 

rodziców i szkoły. 

6. Szkoła wychowuje do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania zadań 

w życiu publicznym i społecznym. 

7. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością 

i zachowaniem. 

8. Podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia jest nauka i uczestniczenie 

w zajęciach.  

9. Cała społeczność szkolna zna program wychowawczy i współtworzy go 

w kolejnych etapach realizacji. 



 3 

 
III. CELE WYCHOWAWCZE: 

1. Wychowanie uczniów o wysokiej kulturze osobistej, szanujących siebie i innych, 

tolerancyjnych wobec innych wyznań, ras i orientacji. 

2. Wychowanie młodego człowieka otwartego na zdobywanie wiedzy i rozszerzanie 

swoich zainteresowań.  

3. Wychowanie młodego człowieka obowiązkowego, odpowiedzialnego i 

zdyscyplinowanego w realizowaniu swoich zadań.  

4. Wychowanie młodego człowieka dbającego o swoje zdrowie oraz sprawność 

psychiczną i fizyczną.  

5. Wychowanie młodego człowieka w poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na kultury Europy i świata. 

6. Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

7. Stworzenie warunków do efektywnej współpracy z domem rodzinnym ucznia 

oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. 

 

IV. ZADANIA WYCHOWAWCZE PROWADZĄCE DO REALIZACJI 

POSTAWIONYCH CELÓW: 

1. Uczenie skutecznego komunikowania się, poznawanie zasad obowiązujących w 

relacjach międzyludzkich, rozwijanie wrażliwości na problemy innych ludzi.  

2. Poznawanie swoich słabych i mocnych stron, własnej indywidualności, uczenie 

krytycznego patrzenia na siebie w relacjach z innymi.  

3. Rozpoznanie możliwości intelektualnych ucznia, wspieranie wychowanka w 

realizowaniu swoich pasji i zainteresowań.  

4. Uczenie sposobów planowania własnego rozwoju, systematyczności i 

obowiązkowości w pracy, organizowania i oceniania własnego uczenia się.  

5. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zdrowego stylu życia.  

6. Rozwijanie sprawności fizycznej.  

7. Kształtowanie postaw patriotycznych, budowanie świadomości regionalnej przy 

równoczesnym identyfikowaniu się z kulturą europejską.  

8. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły. 
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V. PRIORYTETY WYCHOWAWCZE:  

Priorytety wychowawcze ustanowione na lata 20012-2017 zostały opracowane na 

podstawie następujących działań: 

 ewaluacji programu wychowawczego z poprzednich lat  

 badań ankietowych wśród uczniów 

 propozycji nauczycieli, uczniów i rodziców 

 

1. KULTURA OSOBISTA – wdrożenie uczniów do poprawnego i kulturalnego 

zachowania się w różnych sytuacjach społecznych. 

2. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – kształcenie umiejętności, poprawnego 

porozumiewania się z otoczeniem zgodnie z zasadami komunikacji interpersonalnej, 

rozwiązywania problemów i konfliktów. 

3. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SIEBIE I 

WŁASNY ROZWÓJ – budowanie poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności 

za siebie i własny rozwój, kształtowanie samodzielności, kreatywności i postawy 

przedsiębiorczości wobec stawianych życiowych wyzwań. 

4. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE – kształtowanie właściwej 

postawy wobec symboli narodowych, historii, kultury oraz tradycji kraju i regionu. 

5. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE  - podniesienie poczucia bezpieczeństwa w 

szkole, uświadomienie odpowiedzialności karnej nieletnich. 

6. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI – wzajemne poznanie, rozumienie i 

uświadomienie roli środowisk najistotniejszych z punktu rozwoju psychofizycznego 

dziecka tj. domu i szkoły; wspólne podejmowanie inicjatyw i działań mających na 

celu efektywną współpracę dla dobra dzieci i młodzieży. 

 

VI. WIZERUNEK ABSOLWENTA  GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ: 

Celem realizacji tego programu jest wychowanie absolwenta, który: 

1. Wie, co to jest system wartości – poszukuje dobra. 

2. Jest patriotą – zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na 

europejskie i światowe wartości kultury. 

3. Ma szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla 

prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi, ale i całego 

społeczeństwa. 
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4. Umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów:  

 umie podejmować decyzje, zna ich skutki, wie dlaczego podejmuje działania, 

jest w stanie ponieść ich konsekwencje  

 akceptuje siebie mając świadomość swoich mocnych i słabych stron 

 umie krytycznie ocenić swoje możliwości 

 pracuje nad własnym rozwojem budując swój system wartości, rozwija swoje 

pasje i zainteresowania 

5. Współtworzy grupę społeczną:  

 w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i 

dostrzega ich wysiłek oraz pracę 

 stara się być odpowiedzialny za innych 

 jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę 

 cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka 

 dba o bezpieczeństwo własne i innych 

6. Dostrzega urodę otaczającego go świata i potrafi w sposób odpowiedzialny 

korzystać z zasobów środowiska naturalnego. 

7. Dba o rozwój sprawności fizycznej, potrafi i chce podejmować wybory 

sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia. 

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posługuje się komputerem. 

 

VII. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 

Powinności wychowawcy klasy: 

1. Opracowanie klasowego planu wychowawczego w oparciu o niniejszy Program 

Wychowawczy Szkoły, przedstawienie go uczniom na godzinie wychowawczej i 

rodzicom podczas pierwszego zebrania.  

2. Zapoznanie uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi 

życie szkoły: Statutem szkoły, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym, 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Powinnościami ucznia i nauczyciela – 

Regulaminem Gminnego Zespołu Szkół. 

3. Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących nauki i zachowania 

oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę. 

4. Poznanie i zdiagnozowanie warunków życia oraz nauki wychowanków, 

poinformowanie pedagoga i nauczycieli uczących o trudnych przypadkach. 

5. Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia 

właściwej atmosfery w zespole klasowym. 
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6. Dbanie o rozwój samorządności w klasie. 

7. Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach ujętych w planie wychowawczym 

i tych, w których uczestniczą wychowankowie, np. wycieczkach kierowanych 

przez innych wychowawców. 

8. Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we 

współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz Powiatową 

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 

9. Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa - zarówno przez 

uczniów jak i nauczycieli uczących w klasie. 

10. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej. 

11. Wszystkie plany wychowawcze nauczycieli wychowawców są spójne z 

Programem Wychowawczym Szkoły. 

 

Powinności nauczyciela: 

1. Zapoznanie uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania.  

2. Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących wyników w nauce i 

zachowania oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę. 

3. Wspieranie rozwoju uczniów. 

4. Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia 

właściwej atmosfery w czasie zajęć. 

5. Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach ujętych w programie wychowawczym. 

6. Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we 

współpracy z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną. 

7. Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa. 

8. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej. 

9. Wszystkie programy nauczania są spójne z Programem Wychowawczym Szkoły. 

 

Powinności pedagoga szkolnego: 

1. Działania pedagoga szkolnego uwzględniają zadania wychowawczo-opiekuńcze 

szkoły i mają na celu wspieranie wychowawców oraz nauczycieli w wypełnianiu 

podjętych zadań. Szczegóły ujęte są w planie pracy pedagoga szkolnego. 
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Powinności wychowawcze pracowników szkoły: 

1. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na 

dostrzeżone dobro i zło w szkole oraz poza nią.  

2. Pracownicy mają obowiązek informować wychowawcę klasy lub nauczyciela 

dyżurującego o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów. 

3. Dyrektor szkoły ma obowiązek zdecydowanego reagowania na przejawy agresji 

ze strony uczniów w stosunku do innych uczniów jak i wszystkich pracowników 

szkoły. 

4. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany czuwać nad prawidłowym stylem 

spędzania przerw przez uczniów. 

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami: 

1. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez wychowawcę 

klasy lub dyrektora szkoły, w dniach otwartych, prelekcjach poświęconych 

sprawom wychowawczym. 

2. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, 

stałego kontaktu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym w trudnych sytuacjach 

wychowawczych. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest 

zobowiązany do pisemnego usprawiedliwienia tej nieobecności. 

4. Rodzic powinien dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 

5. Rodzice powinni na bieżąco informować wychowawcę, pedagoga szkolnego lub 

dyrektora o najdrobniejszych nawet formach przestępczości wśród uczniów. 

6. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi 

służbowej zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i 

kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci. 

8. Rodzice powinni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach 

na rzecz klasy oraz szkoły. 
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Metody i sposoby działania: 
 

Zagadnienia programowe będą realizowane w następujących formach: 
 

• godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego 

• spotkania z rodzicami 

• apele szkolne 

• szkolne konkursy tematyczne, konkursy o zasięgu międzyszkolnym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim 

• wycieczki klasowe i inne wyjazdy integracyjne 

• imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe 

• zajęcia pozalekcyjne 

• prezentacja osiągnięć uczniów 

• działalność samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych oraz klubu 

wolontariatu 

• zorganizowanie pomocy koleżeńskiej 

• udział uczniów w akcjach charytatywnych  

• programy profilaktyczne 

• spotkania z Policją, przedstawicielem sądownictwa 

• zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, korekcyjne, logopedyczne, 

rewalidacyjne 

• zajęcia w ramach „wychowania do życia w rodzinie” i „wiedzy o społeczeństwie”  

• udział uczniów w projektach edukacyjnych 

• indywidualne rozmowy z uczniami 

• podtrzymywanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły 

• opracowanie przez bibliotekę szkolną bibliografii do tematów związanych z 

programem wychowawczym 

• współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach proorientacji 

zawodowej 

• współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach edukacyjnych, 

wychowawczych i profilaktycznych 

Formy pracy: 

• frontalna 

• zespołowa 

• indywidualna 

• grupowo – indywidualna 

• współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego 
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Integralną częścią Szkolnego Programu Wychowawczego są: 

1. Program profilaktyczny Gminnego Zespołu Szkół. 

2. Plany wychowawcze poszczególnych klas. 

3. Tematyka lekcji wychowawczych poszczególnych klas. 

4. Kalendarz roku szkolnego. 

5. Plan spotkań z rodzicami. 

 
VII. EWALUACJA 

Program Wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany 
według potrzeb – ma charakter otwarty. 
 

 

Program opracował zespół: 
 

 mgr Tamara Durek – lider szkoły podstawowej 

mgr Ewa Głowacka – lider gimnazjum 

mgr Anna Rasiuk – członek 

mgr Anna Kazberuk – członek 

mgr Dorota Ostaszewska – członek 

mgr Alina  Owsiejczuk – członek 

mgr Daria Suprun – członek 

mgr Justyna Trojanowicz – członek 

 
 


