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1. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

a) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

b) Konwencja o Prawach Dziecka 

c) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

d) Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 z późniejszymi zmianami  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 

e) Statut Gimnazjum 

f) Koncepcja Pracy Szkoły 

 

2. WSTĘP 

 

Niniejszy program ujęty jest w formie rejestru różnych działań wychowawczo-

profilaktycznych, które wynikają z treści nauczania i są związane z problemami środowisk, z 

których wywodzą się uczniowie naszego gimnazjum. Młodzież coraz trudniej radzi sobie z 

napięciami jakie niesie jej życie. Zbyt duże wymagania ze strony rodziców, szkoły mogą być 

nieadekwatne do ich możliwości. Jeżeli są nadmierne, dzieci przeżywają w związku z 

niemożliwością  sprostania im stan permanentnej frustracji i napięcia co prowadzi do 

zachowań agresywnych. Młodzi ludzie także coraz częściej miewają  poczucie zagubienia we 

współczesnym świecie, poszukują sensu istnienia, wartości, które mogli by uznać za swoje. 

Przeżywają konflikty wewnętrzne w kilku sferach: stosunku do samego siebie, własnej 

rodziny, w kontaktach z rówieśnikami. Odczuwają napięcia emocjonalne, bywają nieufni i 

samotni, często charakteryzują się niskim poziomem samoakceptacji.Wysoki poziom 

neurotyzmu, skłonność do przeżywania stanów lękowych, niska odporność na stres bywają 

przyczyną ucieczki w alkoholizm czy narkomanię. 

Mając na uwadze fakt, że szkoła jest drugim poza rodziną idealnym miejscem do 

kształtowania osobowości dziecka i wspierania jego rozwoju tak, aby młody człowiek lepiej 

radził sobie z rozwiązywaniem problemów bez uciekania się w uzależnienia czy agresję, 

został opracowany w naszej szkole program wychowawczo-profilaktyczny zorientowany na: 

 osobę i wspieranie osobowości ucznia 

 umiejętność podejmowania właściwych wyborów 

 na promocję zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia, bezpiecznej zabawy 

i zdrowego odżywiania się 

Program skierowany jest do uczniów, rodziców i Rady Pedagogicznej.Szczegółowe cele 

pracy wychowawczo-profilaktycznej tego programu zostały ujęte w hasła i dotyczą różnych 

obszarów pracy. W każdym roku szkolnym wybrany będzie temat przewodni zgodny z 

kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa oraz zostanie stworzony plan pracy na 

dany rok szkolny. Programy roczne stanowić będą załączniki do niniejszego dokumentu. 
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Proces wychowawczo-profilaktyczny określają również inne dokumenty: 

 Zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

 Plan pracy wychowawcy każdego oddziału 

 Program pracy biblioteki szkolnej 

 Program pracy pedagoga szkolnego 

 Program pracy Samorządu Uczniowskiego 

 Program pracy doradcy zawodowego 

 

Istotny wpływ na koncepcje programu miały również opinie zebrane wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

 

W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzone są plany wychowawcze 

poszczególnych klas dostosowane do wieku rozwojowego uczniów. Wspierając rozwój 

osobowy naszych podopiecznych szczególną uwagę poświęcamy następującym obszarom 

pracy: 

- rozwój intelektualny 

-rozwój moralny i etyczny 

-rozwój społeczny 

-rozwój emocjonalny 

-rozwój estetyczny 

-odpowiedzialność na bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych oraz środowisko 

 

W ramach programu wychowawczo-profilaktycznego prowadzona jest również pedagogizacja 

rodziców. 

 

 

3.  WARTOŚCI WYCHOWAWCZE - MISJA SZKOŁY 

 

 Kształtowanie zainteresowań i wrażliwości poznawczej na przejawy prawdy, 

dobra i piękna w świecie.  

 Rozbudzanie wewnętrznej potrzeby uczenia się, odkrywania świata, badania 

relacji między różnymi zjawiskami i dziedzinami działalności człowieka.  

 Uczenie samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku wobec 

drugiego człowieka oraz tolerancji.  

 Uczenie szacunku do tradycji, dóbr kultury i kształtowanie postaw patriotycznych.  
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 Kształtowanie wewnętrznej potrzeby doskonalenia się oraz umiejętności z nią 

związanych.  

 Wspieranie w osiąganiu własnych celów życiowych poprzez rzetelną pracę.  

 Rozwijanie aktywności społecznej.  

 

4. GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE  I PROFILAKTYCZNE - WIZJA 

SZKOŁY 

 

 Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia. 

 Przygotowanie ucznia do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie i we 

wspólnocie europejskiej. 

 Uczenie dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi. 

      Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu       

     życia. 

 

 

5. SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM  
 

 Zna i umie zastosować w życiu zasadę, iż najpełniej realizujemy się, jeśli potrafimy 

żyć dla innych – dlatego: 

 - w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka; 

 - stara się być odpowiedzialny za innych; 

     - dostrzega uczucia, myśli i potrzeby swoje i innych, 

- jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę; 

- aktywnie poszukuje prawdy; 

-właściwie reaguje na negatywne zjawiska i przejawy zła 

- posiada umiejętność wartościowania i oceny własnych zachowań. 

 Podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki, jest w stanie ponieść 

konsekwencje swych działań, ma odwagę cywilną. 

 Umie krytycznie oceniać swoje możliwości, odkrywa i rozwija swoje 

zainteresowania, jest twórczy i zdolny do myślenia refleksyjnego. 

 Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, ceni kulturę języka i właściwie jej 

przestrzega, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, jest dumny  

z bycia Polakiem i Europejczykiem. 

 Dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z jej zasobów, 

dlatego: 

 - potrafi obserwować i kojarzyć fakty; 
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 - jest aktywny w działaniu na rzecz środowiska; 

 - dba o porządek, ład 

 - czuje się odpowiedzialny za środowisko społeczne i przyrodnicze. 

 - promuje zdrowy styl życia 

 Posiada umiejętność posługiwania się zdobyczami współczesnej techniki 

 Umiejętnie współpracuje w grupie, kontaktuje się z innymi, również w języku obcym. 

  Buduje pozytywny obraz samego siebie, 

  Zna możliwości unikania zagrożeń i sposoby radzenia sobie z nimi, 

  Posiada umiejętność podejmowania decyzji w przypadku nacisku grupowego, 

  Umie nawiązywać nieagresywne kontakty i zna pokojowe możliwości rozwiązywania 

konfliktów, 

  Przejawia zachowania sprzyjające bezpieczeństwu i zdrowiu. 

 

 

 

 

NASZ WYCHOWANEK JEST CZŁOWIEKIEM NA MIARĘ XXI WIEKU. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 

 

 

 

1) ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA 

CELE ZADANIA SZKOŁY STANDARDY OSIĄGNIĘĆ OSOBY 

ODPOWIE-

DZIALNE 

 I. 

Budowanie 

pozytywnego 

obrazu szkoły 

poprzez  

kultywowanie  

  i tworzenie  

jej tradycji 
 

 

 

 Popularyzowanie sylwetki 

Patrona w środowisku 

szkolnym, lokalnym i 

ogólnopolskim; 

 Realizowanie  tematyki o 

osobie  i twórczości Patrona 

szkoły na godzinach 

wychowawczych, lekcjach 

języka polskiego             i 

innych formach zajęć; 

 Organizowanie konkursów 

wiedzy o Patronie; 

 Organizowanie uroczystości 

szkolnych ku czci Patrona, 

wyjazdów do Warszawy oraz 

odwiedzin u szkół imienniczek; 

 Prowadzenie kroniki szkoły, 

księgi osiągnięć i sukcesów, 

strony internetowej, gazetki 

szkolnej; 

 Dbanie o wystrój szkoły oraz 

pracowni; 

 Organizowanie wystaw prac 

uczniów. 

 Realizowanie projektów 

edukacyjnych związanych z 

sylwetką Patrona 

 

 

 

 

Uczeń: 

 wykazuje znajomość 

faktów z życia i dzia-

alności Patrona szkoły 

(Postać Patrona jest bliska 

uczniowi.)  

 pielęgnuje tradycje szkoły; 

 identyfikuje się ze swoją 

szkołą; 

 propaguje szkołę  i postać 

Patrona w środowisku. 

 

 

wychowawcy 

wszyscy nauczyciele 

(zwłaszcza 

nauczyciele j. 

polskiego, sztuki, 

historii) 

bibliotekarz 

 

II. 

Kształtowanie 

więzi z krajem 

ojczystym oraz 

poszanowania 

dla dziedzictwa 

narodowego 

 

 Czczenie świąt państwowych; 

 Stałe kształtowanie szacunku 

dla symboli, wydarzeń i 

bohaterów  narodowych; 

 Propagowanie znaczenia Polski  

       w Europie i na świecie; 

 Organizowanie wycieczek 

krajoznawczych; 

 Rozwijanie szacunku dla miejsc 

pamięci narodowej; 

 Kształtowanie postawy 

patriotyzmu  

 

 

Uczeń: 

 utożsamia się z własną 

ojczyzną; 

 zna tradycje i obyczaje 

kraju; 

 umie zachować się wobec 

symboli narodowych; 

 darzy szacunkiem      

 ojczyznę; 

 dostrzega piękno własnego 

kraju; 

 umie zachować się w 

miejscach pamięci 

narodowej; 

 godnie reprezentuje swój 

kraj, zwłaszcza za granicą. 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

a w szczególności 

nauczyciele 

j.polskiego, WOS-u, 

historii, 

bibliotekarz 
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III. 

Kształtowanie 

poczucia 

przynależności 

do „małej 

ojczyzny” i 

współpraca ze 

środowiskiem 

lokalnym 

 

 Kształtowanie postawy patrio-

tyzmu wobec swojej małej 

ojczyzny, uczenie szacunku do 

historii i tradycji regionu; 

 Organizowanie spotkań 

otwartych ze znawcami historii 

gminy; 

 Organizowanie wycieczek po 

najbliższej okolicy; 

 Organizowanie konkursów 

wiedzy o regionie; 

 Udział w kulturalnym życiu 

gminy; 

 Promowanie szkoły w środo-

wisku; 

 Przygotowanie uczniów do 

pełnienia ról społecznych              

i politycznych; 

 Realizacja projektów 

edukacyjnych związanych z 

kulturą, historią regionu 

 Organizowanie spotkań                

z działaczami samorządowymi; 

 Organizowanie imprez środo-

wiskowych. 

 

 

 

 

Uczeń: 

 zna tradycje i zwyczaje 

swojego regionu; 

 uczestniczy w konkursach 

wiedzy o gminie; 

 zna historię, podania   i 

legendy związane z 

regionem; 

 zna symbolikę gminy, 

powiatu, województwa; 

 aktywnie uczestniczy w 

życiu gminy; 

 utożsamia się ze swoją 

małą ojczyzną i promuje 

jej wartości. 

 uczestniczy w imprezach 

środowiskowych 

organizowanych przez 

szkołę i instytucje gminne; 

 dostrzega i ceni specyfikę 

regionu; 

 orientuje się w bieżących 

problemach gminy; 

 promuje region          w 

różnorodnych konkursach, 

pracach plastycznych i 

wystawach plenerowych; 

 bierze aktywny udział w 

pracach Parlamentu Dzieci 

i Młodzieży Gminy 

Brzeszcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

wszyscy nauczyciele 

bibliotekarz 

opiekun Parlamentu 

Dzieci i Młodzieży 

 

IV. 

Kształtowanie 

tożsamości 

europejskiej 

 

 Pogłębianie wiedzy o geografii, 

kulturze i historii państw euro-

pejskich; 

 Budzenie świadomości „jestem 

Polakiem, jestem Europejczy-

kiem”; 

 Nawiązanie kontaktu z  rówieś-

nikami z innych krajów- 

międzynarodowe projekty; 

 Rozwijanie umiejętności 

potrzebnych w nawiązywaniu 

współpracy europejskiej na 

poziomie indywidualnym, 

grupowym  i państwowym; 

 Udział w konkursach wiedzy       

o krajach europejskich; 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

 posługuje się językiem 

obcym na poziomie 

umożliwiającym 

swobodną konwersację; 

 wykazuje się znajomością 

historii, tradycji i 

zwyczajów innych 

narodów; 

 utrzymuje kontakty z 

rówieśnikami z innych 

krajów. 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele: 

geografii, historii, 

WOS-u, j.polskiego, 

j.niemieckiego, 

j.angielskiego 

bibliotekarz 
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V. 

Wzmacnianie 

więzi z rodziną 

 Organizowanie wspólnych 

imprez szkolnych i klasowych 

 Zapraszanie rodziców na  

godziny wychowawcze 

 Prowadzenie zebrań i rozmów 

indywidualnych z rodzicami i 

uczniami 

 Prowadzenie zajęć 

profilaktyczno-

wychowawczych, zajęć z wdż 

 Prowadzenie systematycznej 

współpracy z rodzicami w 

zakresie działań    

wychowawczo-   

profilaktycznych, włączanie 

rodziców w życie i promocję 

szkoły 
 

 

Uczeń: 

 zna prawa i obowiązki 

członków rodziny 

 docenia wartość rodziny w 

swoim życiu 

  rodzice systematycznie 

współpracują ze szkołą 

 zna historię rodziny i 

powiązania rodzinne 

(drzewo genealogiczne) 

 

 
 

wszyscy nauczyciele, 

a w szczególności 

wychowawcy 

pedagog, doradca 

zawodowy 

 

 

 

VI. 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów 

 Organizacja warsztatów 

integrujących dla klas 

pierwszych 

  Prowadzenie godzin 

wychowawczych dotyczących 

technik mediacji i radzenia 

sobie ze złością 

 Prowadzenie zajęć 

profilaktyczno-

wychowawczych 

 Organizacja szkoleń dla 

nauczycieli dotyczących 

mediacji i sposobów 

rozwiązywania konfliktów 

 

 

Uczeń: 

 zna techniki mediacji 

 potrafi rozwiązać konflikt  

nie uciekając się do 

agresji 

 zna i stosuje bezpieczne 

sposoby rozładowania 

złości 

 

 
wszyscy nauczyciele, 

a w szczególności 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

VII. 

Rozwijanie 

komunikacji 

interpersonal-

nej 

 Rozwijanie umiejętności 

współpracy w grupie ( wspólne 

ustalenie i przestrzeganie norm, 

zasad zachowania) 

 Zachęcanie uczniów do 

podejmowania wspólnych 

przedsięwzięć oddziałowych, 

międzyoddziałowych i 

szkolnych 

 Wzmacnianie prawidłowych 

relacji i dobrego przepływu 

informacji na lini uczeń-

nauczyciel-rodzic 

 Kształcenie postaw otwartości 

na potrzeby innych, szacunku 

dla koleżeństwa i przyjaźni 

oraz chęci do niesienia 

pomocy.  

  Organizacja warsztatów 

integrujących  uczniów, 

godziny wychowawczych i 

zajęć profilaktyczno-

wychowawczych 

 Uwrażliwianie na kulturalną 

komunikację poprzez portale 

społecznościowe 

Uczeń: 

 potrafi dobrze czuje się w 

grupie, potrafi 

współdziałać  z innymi 

oraz skutecznie 

komunikować się 

 potrafi aktywnie słuchać 

 potrafi kulturalnie 

komunikować się 

korzystając z portali 

społecznościowych 

 jest wrażliwy na potrzeby 

i problemy innych, chętnie 

spieszy z pomocą) 

 

 

 

 

Dyrektor, wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy 

oddziałów 



10 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. 

Rozwijanie 

samorządności 

i przedsiębior-

czości ucznia 

 Kształtowanie postawy 

przedsiębiorczości wśród 

uczniów poprzez  ich udział w 

różnych przedsięwzięciach, 

projektach, wolontariacie etc. 

 Wdrażanie  i zachęcanie 

uczniów do pełnienia 

określonych ról społecznych w 

szkole np. przewodniczący 

klasy, skarbnik, członek SU, 

Parlamentu,  etc. 

 Zachęcanie uczniów do 

współdecydowania o życiu i 

imprezach szkolnych poprzez  

udział w wyborach do SU, 

Parlamentu oraz prace w SU 

 Zachęcanie uczniów do pracy 

na rzecz szkoły np. w gazetce 

szkolnej 

 Propagowanie pozytywnych 

wzorców i kształtowanie 

świadomości konsumenckiej 

 

Uczeń: 

 bierze udział w pracach i 

przedsięwzięciach SU, 

Młodzieżowego 

Parlamentu Gminy 

Brzeszcze, wolontariatu, 

Spółdzielni Uczniowskiej, 

Gazetce Szkolnej 

 potrafi dobrze wywiązać 

się z powierzonych mu 

funkcji skarbnika, 

przewodniczącego etc. 

 potrafi mądrze 

gospodarować budżetem 

uczniowskim 

 potrafi dokonać 

świadomego, rozsądnego 

wyboru towaru nie 

kierując się reklamą 

 zna i potrafi uniknąć 

chwytów marketingowych 

 

 

 

Dyrektor, wszyscy 

nauczyciele, 

opiekunowie SU, 

wychowawcy 

oddziałów 

IX. 

Kształtowanie 

kultury 

osobistej oraz 

potrzeby 

uczestnictwa w 

życiu 

kulturalnym 

 Propagowanie zasad savoir-

vivre;                                            

 Podnoszenie poziomu 

znajomości zasad dobrego 

zachowania wśród uczniów i 

środowisku (konkursy, 

prelekcje, pogadanki, ankiety, 

zabawy)                                   

 Wyrabianie szacunku dla osób 

dorosłych.                                     

 Dbanie o higienę osobistą i 

odpowiedni strój uczniowski                           

 Wyrabianie postawy odpowie-

dzialności za mienie szkolne        

i cudzą własność;             

 Wpajanie zasady odpowiedzial-

nego traktowania obowiązków 

szkolnych;                

 Mobilizowanie do budowania 

pozytywnego wizerunku klasy     

i szkoły;                                          

 Budowanie poczucia odpowie-

dzialności za siebie i innych;                                          

 Propagowanie kultury słowa 

wśród uczniów;                         

 Stosowanie zasad dobrego 

komunikowania się.                      

 Rozwijanie postaw tolerancji        

i akceptacji.       

 Organizowanie wyjazdów do 

muzeum, teatru, opery, kina, 

galerii, udział uczniów  w 

akademiach, uroczystościach 

szkolnych i pozaszkolnych        

 Wspieranie inicjatyw uczniów 

w tworzeniu wydarzeń 

kulturalnych w szkole i poza nią           

 

Uczeń: 

 potrafi taktownie 

zachować się w różnych 

sytuacjach i miejscach; 

 reaguje na przejawy 

niekulturalnego 

zachowania; 

 swoją postawą propaguje 

zasady dobrego 

zachowania wśród innych; 

 szanuje siebie i innych 

 szanuje swoją i cudzą 

własność; 

 reaguje na przejawy 

wandalizmu; 

 godnie reprezentuje szkołę 

(schludny wygląd, strój, 

zachowanie). 

 zna zasady „dress codu” 

 dba o kulturę słowa 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

pozostali pracownicy 

szkoły 
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X. 

Rozwijanie 

umiejętności 

wypowiadania 

się i wyrażania 

własnych 

poglądów 

 

 Tworzenie sytuacji 

sprzyjających swobodnemu 

wypowiadaniu się, dyskusji;    

 Prowadzenie zajęć metodami 

aktywizującymi uczniów        

 Rozwijanie umiejętności 

argumentowania, bronienia 

własnego zdania;                              

 Kształtowanie umiejętności 

słuchania wypowiedzi innych 

osób;                                               

 Rozwijanie umiejętności  

rozwiązywania konfliktów;             

 Rozwijanie postaw tolerancji        

i akceptacji. 

 

 

 

Uczeń:  

 umie argumentować swoje 

zdanie 

 potrafi aktywnie słuchać 

wypowiedzi innych osób 

 jest tolerancyjny wobec 

odmiennych opinii; 

 przeciwdziała 

powstawaniu konfliktów.  

 

 

wychowawcy 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog 

2) ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA 
 

CELE ZADANIA SZKOŁY STANDARDY OSIĄGNIĘĆ OSOBY 

ODPOWIE-

DZIALNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 Wspieranie 

kreatywności i 

rozbudzanie 

aktywności 

poznawczej u 

każdego ucznia 

 Stosowanie aktywizujących 

metod nauczania 

 Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych, wyjazdów 

edukacyjnych, wyjść, 

wycieczek 

 Przygotowywanie i udział 

uczniów w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, 

olimpiadach, projektach, 

innowacjach pedagogicznych 

etc. 

 Zapoznanie uczniów z 

różnymi mnemotechnikami  

 Prowadzenie konkursów 

 i lekcji bibliotecznych 

 Kształcenie umiejętności 

wyrażania swoich myśli i 

pisania (publikowanie tekstów 

w gazetce szkolnej, na stronie 

internetowej, konkursy 

ortograficzne, recytatorskie, 

językowe) 

 Stwarzanie warunków do 

samodzielnego zdobywania 

wiedzy; 

  Aktywne prowadzenie 

doradztwa zawodowego 

 Wspieranie uczniów w 

rozwijaniu ich zainteresowań  

i hobby 

 

 

 

 

Uczeń : 

 widzi sens i odczuwa 

potrzebę pogłębiania 

swojej wiedzy oraz dbania 

o własny rozwój 

 wie, jak należy się uczyć, 

aby osiągnąć sukces 

edukacyjny 

 cechuje się kreatywnością i 

dąży do twórczego 

rozwiązywania problemów 

 potrafi kreatywnie 

wykorzystać swój wolny 

czas rozwijając swoje 

pasje i zainteresowania 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy 

oddziałów, doradca 

zawodowy, 

bibliotekarz 
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II. 

Rozpoznawanie 

szczególnych 

umiejętności i 

talentów  u 

uczniów oraz 

pomoc w ich 

twórczym 

wykorzystaniu 

 

 

 Promowanie zdolności 

twórczych u uczniów poprzez 

udział w kółkach 

zainteresowań, konkursach, 

zawodach etc. 

 Otaczanie szczególną opieką 

ucznia zdolnego 

 Organizowanie zajęć 

pozaszkolnych: wycieczki, 

wyjścia do kina, teatru, 

muzeum etc. 

 Indywidualizowanie  pracy  

z uczniami 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

 odnosi sukcesy na szczeblu 

szkoły, gminy, powiatu, 

województwa 

 rozwija swoje 

umiejętności, 

zainteresowania  

i zna swoje mocne strony 

oraz potrafi je wykorzystać 

w praktyce 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

III. 

Wyrównywanie 

szans 

edukacyjnych i 

stymulowanie 

rozwoju ucznia o 

niskich 

możliwościach 

intelektualnych, 

niedostosowa-

nych społecznie, 

uczniów z 

dysleksją lub 

uczniów o 

specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

 

 

 Wspieranie i zachęcanie 

uczniów o niskich 

możliwościach 

intelektualnych i uczniów 

niepełnosprawych do 

podejmowania wysiłku 

adekwatnie do możliwości 

oraz stwarzanie sytuacji 

doświadczania przez nich 

sukcesu 

 Zapewnienie odpowiednich 

form pomocy dla uczniów z 

niepowodzeniami szkolnymi 

(zajęcia wyrównawcze, 

indywidualizacja wymagań 

zgodnie z zaleceniami PPP, 

organizacja pomocy 

koleżeńskiej) 

 Objęcie uczniów formami 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 Zapewnienie opieki pedagoga, 

doradcy zawodowego i 

logopedy w szkole 

 Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną 

 Zapoznanie się nauczycieli z 

opiniami i orzeczeniami PPP 

oraz monitorowanie realizacji 

zawartych w nich zaleceń 

 Uwzględnianie 

indywidualnych potrzeb 

uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych  

zgodnie z IPET-ami 

 Prowadzenie indywidualnych 

konsultacji z rodzicami i 

uczniami 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

 osiąga sukcesy szkolne 

 wie nad czym i jak 

pracować, aby odnieść 

sukces 

 wie, że ma wsparcie w 

osobie nauczyciela 

  rodzice ucznia otrzymują 

profesjonalną pomoc 

dotyczącą sposobów pracy 

z dzieckiem w domu 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

a w szczególności 

wychowawcy 

oddziałów, 

nauczyciele 

wspomagający, 

pedagog, logopeda 
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IV. 

Kształtowanie 

postawy 

krytycznego i 

wybiórczego 

korzystania z 

różnych źródeł 

informacji, 

umiejętności 

świadomego 

wyboru 

informacji 

medialnych i 

obrony przed ich 

destruktywnym 

wpływem 

 

 

 Wdrażanie do  dokonywania 

właściwych wyborów lektur, 

filmów, prasy, treści 

internetowych 

 Wskazanie komputera, 

komórki, tableta jako narzędzi 

dostępu do rozproszonych 

źródeł informacji i 

komunikacji na odległość 

 Omawianie zagrożeń 

związanych z przekazem mass 

mediów 

 Realizacja godzin 

wychowawczych dotyczacych 

roli mass mediów we 

współczesnym świecie i 

obrony przed ich negatywnym 

wpływem 

 

 

 

Uczeń: 

 potrafi dokonać 

świadomego wyboru 

informacji 

 umie odróżnić prawdę od 

fikcji 

 potrafi dokonać 

obiektywnej oceny 

dostępnych treści 

 potrafi reagować na 

niewłaściwe zachowania i 

zagrożenia w mass 

mediach 

 

 
 

 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

3) ROZWÓJ EMOCJONALNY UCZNIA 

 

CELE ZADANIA SZKOŁY STANDARDY OSIĄGNIĘĆ OSOBY 

ODPOWIE-

DZIALNE 

I. 

Kształtowanie 

hierarchii 

wartości oraz 

motywów 

zachowań, 

umiejętność 

ich oceny 

 

 Kształtowanie ogólnie 

przyjętej hierarchii wartości; 

 Rozwijanie umiejętności 

samopoznania i samooceny; 

 Zrozumienie i odróżnienie 

pojęć: idol, autorytet; 

 Kształtowanie postaw 

tolerancji wobec otoczenia; 

 

 

Uczeń: 

 zna ogólnie przyjęty 

system wartości; 

 poznany system wartości 

przyjmuje jako podstawę 

przyszłego życia; 

 zna granice wolności  i 

umie w związku z tym 

dokonać oceny własnego 

postępowania; 

 akceptuje autorytety, w 

szczególności osobę 

Patrona szkoły; 

 toleruje „inność” zgodnie z 

przyjętymi normami; 

 dokonuje właściwych 

wyborów; 

 potrafi ponieść konse-

kwencje swoich zachowań. 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog 

wychowawcy 

 

II. 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania i 

radzenia sobie z 

emocjami i 

uczuciami 

 

 Prowadzenie zajęć 

profilaktyczno-

wychowawczych oraz lekcji 

wychowawczych dotyczących 

prawidłowego rozpoznawania 

uczuć i emocji oraz sposobów 

radzenia sobie w 

szczególności z tymi 

negatywnymi. 

 

 

Uczeń: 

 rozumie swoje uczucia 

  potrafi je właściwie 

wyrażać 

  nawiązuje dobre kontakty 

z innymi 

wszyscy nauczyciele, 

a przede wszystkim 

wychowawcy i 

pedagog 
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III.   

Walka 

z agresją, 

przemocą 

i cyber- 

przemocą 

 

 Uświadomienie przyczyn 

agresji  i jej rodzajów; 

 Kształtowanie umiejętności 

wyrażania emocji; 

 Wyrabianie postawy radzenia 

sobie z własną i cudzą agresją; 

 Uświadamianie następstw             

i zagrożeń wynikających z 

działania agresywnego.                

 Propagowanie wzorów, 

postaw do naśladowania;                            

 Mobilizowanie do zdobycia 

kontroli nad własną słabością       

i agresywnym zachowaniem;  

 Diagnozowanie występowania 

agresji w szkole, klasie, 

środowisku 

 Organizowanie zajęć, 

pogadanek, warsztatów 

związanych z agresją 

 Zapoznanie uczniów z 

pojęciem cyberprzemocy i 

uświadomienie, że jest to 

także forma agresji, która jest 

nielegalna i podlega karze 

 

 

 

 

Uczeń: 

 reaguje na wszelkie 

przejawy agresji; 

 umie wyrażać własne 

emocje, zachowując się 

zgodnie z przyjętymi 

normami; 

 umie radzić sobie z własną 

i cudzą agresją; 

 ponosi odpowiedzialność 

za swoje zachowania; 

 jest wzorem do 

naśladowania; 

 stale podejmuje pracę nad 

swoim charakterem. 

 reaguje na przejawy 

cyberprzemocy i potrafi 

uchronić się przed różnymi 

zagrożeniami czyhającymi 

w sieci 

wychowawcy, 

pedagog, 

bibliotekarz, 

wszyscy nauczyciele   

i pracownicy szkoły 

 

 

 

 

 

IV. 

Rozwijanie 

asertywności 

 

 

 

 Ukazywanie uczniom 

właściwych postaw w różnych 

sytuacjach życiowych  

 Prowadzenie warsztatów, 

godzin wychowawczych i 

rozmów indywidualnych 

dotyczących zagadnienia 

asertywności w życiu  

 Ukazywanie różnic pomiędzy 

agresją, uległością, a 

asertywnością 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

 potrafi odróżnić 

zachowania agresywne, 

uległe i asertywne 

 zachowuje się asertywnie 

w różnych sytuacjach 

życiowych, a  zwłaszcza w  

tych, które mogą zagrażać 

jego bezpieczeństwu i 

zdrowiu 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

a przede wszystkim 

wychowawcy i 

pedagog 
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4) Rozwój moralny i etyczny 

 
CELE ZADANIA SZKOŁY STANDARDY OSIĄGNIĘĆ OSOBY 

ODPOWIE-

DZIALNE 

 

 

I. 

Kształtowanie 

naturalnej 

akceptacji i 

odmienności 

drugiego 

człowieka oraz 

właściwego 

stosunku do 

niepełnospra-

wności 

 

 Umożliwienie uczniom 

niepełnosprawnym pełnego 

rozwoju społecznego wspólnie 

z rówieśnikami; 

 Wyrabianie u uczniów 

zdolności dostrzegania 

potrzeb innych ludzi; 

 Rozwijanie umiejętności 

akceptacji dla trudności i 

ograniczeń innych ludzi; 

 Integrowanie uczniów na 

szczeblu klasowym i 

ogólnoszkolnym; 

 Rozwijanie umiejętności 

współdziałania w zespole i 

nawiązywania pozytywnych 

kontaktów międzyludzkich w 

poszanowaniu odrębności 

kulturowej 

 Promowanie właściwych 

zachowań  

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

 szanuje poglądy innych 

 widzi potrzeby osób 

niepełnosprawnych, 

nieśmiałych i słabych 

 przejawia życzliwość, 

empatię, odwagę i 

tolerancję w kontaktach z 

innymi  

 jest otwarty i ufny w 

stosunku do innych ludzi 

 rozumie prawo każdego 

ucznia do indywidualnego 

tempa rozwoju 

 potrafi współpracować 

z kolegami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog szkolny 

Dyrektor 

 

 

II. 

Rozwijanie 

umiejętności 

odróżniania 

dobra od zła 

oraz wrażliwości 

na potrzeby osób 

znajdujących się 

w trudnej 

sytuacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zachęcanie uczniów do pracy 

w ramach szkolnego koła 

wolontariatu 

 Prowadzenie akcji 

charytatywnych, zbiórek, 

spotkań informacyjnych etc. 

 Kształcenie empatii u uczniów 

 

 

 

Uczeń: 

 potrafi odzróżnić dobro od 

zła 

 rozpoznaje wartości 

moralne, dokonuje 

właściwych wyborów  

  wie, jak reagować na 

przejawy nietolerancji 

 chętnie niesie pomoc 

potrzebującym, jest 

bezinteresowny 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, 

księża, 

pedagog 
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4) Rozwój estetyczny 

 
CELE ZADANIA SZKOŁY STANDARDY OSIĄGNIĘĆ OSOBY 

ODPOWIE-

DZIALNE 

 

 

I. 

Nauka dbałości o 

estetykę 

otoczenia, 

wrażliwości na 

piękno 

otaczającego 

świata oraz 

dbałości o 

środowisko 

 Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za szkołę 

(dbałość o wyposażenie, 

sprzęt etc.) 

 Zachęcanie uczniów do 

przygotowywania gazetek, 

dekoracji szkolnych etc. 

 Organizowanie wycieczek, 

imprez szkolnych, wyjazdów 

w plener. 

 Kształtowanie właściwego 

stosunku i szacunku do 

każdej istoty żywej  

 Zachęcanie uczniów do pracy 

w Szkolnym Klubie 

Przyjaciół Zwierząt 

(organizowanie zbiórek 

żywności dla zwierząt w 

schronisku, wolontariat w 

schronisku) 

 Współpraca z BIOS-em, 

zachęcanie uczniów do 

udziału w Rajdach 

Ekologicznych, akcjach typu 

„Sprzątanie Świata” etc. 

 

Uczeń: 

 potrafi dbać o przyrodę i 

przejawia postawę 

proekologiczną 

 niesie pomoc każdej 

istocie żywej i czuje się za 

nią odpowiedzialny 

 dba o ład i porządek w 

swoim otoczeniu 

 cechuje się wrażliwością 

              i poczuciem estetyki 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

5) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych  
CELE ZADANIA SZKOŁY STANDARDY OSIĄGNIĘĆ OSOBY 

ODPOWIE-

DZIALNE 

I.  

Kształtowanie 

sprawności 

fizycznej oraz 

nawyków 

dbałości 

o zdrowie i 

higienę 

 

 
 

 

 Zachęcanie uczniów do 

uczestnictwa w 

pozalekcyjnych zajęciach 

sportowych 

 Organizowanie ćwiczeń 

rekreacyjnych, konkursów 

sprawnościowych, wycieczek 

górskich, wyjazdów na narty, 

lodowisko;   

 Spotkania z pielęgniarką, 

dietetykiem;             

 Uczenie nawyków zdrowego 

odżywiania i prawidłowej 

organizacji czasu wolnego;  

 Zwracanie uwagi na 

przestrzeganie higieny 

osobistej, higieny pracy  

 i odpoczynku, zachowanie 

ładu  i porządku w otoczeniu  

 Opracowywanie na godzinach 

wychowawczych 

problematyki zdrowego trybu 

życia 

 STOP! Zwolnieniom z w-fu 

 

Uczeń: 

 szanuje swoje zdrowie 

 zna zasady zdrowego 

żywienia; 

 zna zagrożenia wyni-

kające z prowadzenia 

niezdrowego stylu życia  

 potrafi dostrzec wartości 

estetyczne w zachowaniu 

i wyglądzie własnym oraz  

 innych  

 dba o ład  i porządek w 

swoim otoczeniu 

 dąży do harmonijnego 

rozwoju fizycznego i 

intelektualnego 

 prowadzi higieniczny  

i zdrowy tryb życia oraz  

aktywnie wypoczywa 

 

 

 

 

wychowawcy 

wszyscy nauczyciele, 

a zwłaszcza 

nauczyciele w-fu, 

biologii, 

pielęgniarka szkolna, 

pedagog 
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II. 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia oraz 

profilaktyka 

uzależnień 

 Diagnozowanie 

podstawowych zagrożeń w 

szkole;                       

 Uświadamianie skutków 

alkoholizmu, nikotynizmu, 

narkomanii, lekomanii, 

zażywania dopalaczy              

 Propagowanie mody na 

„niepicie, niepalenie, 

niebranie”.  

 Pokazywanie sposobów 

radzenia sobie z nałogami;                   

 Promowanie idei zdrowego 

trybu życia w środowisku 

szkolnym      i lokalnym;                 

 Organizowanie zajęć 

poświęconych sposobom 

radzenia sobie ze stresem. 

 Ukazywanie zachowań i 

umiejętności potrzebnych do 

życia  w rodzinie z 

problemem alkoholowym; 

 Prowadzenie zajęć na temat 

uzależnień (internet, hazard, 

dopalacze i inne substancje, 

psychoaktywne, 

zakupoholizm etc.) 

 Sprawowanie indywidualnej 

opieki psychologiczno-

pedagogicznej nad  

wymagającym tego uczniem. 

 Przekazywanie uczniom infor-

macji o osobach i instytucjach 

mogących pomóc im w 

trudnej sytuacji; 

 Współpracowanie z PPP, 

ośrodkami terapeutycznymi  

(zapraszanie specjalistów na 

zajęcia), Sądem, Policją, 

Strażą Miejską, Punktem 

Konsultacyjno-

Terapeutycznym, Poradnią 

Odwykową 

Uczeń: 

 bierze aktywny udział w 

programach profilak-

tycznych; 

 umie sobie radzić ze 

stresem; 

 zna swoje potrzeby i 

możliwości realizacji, 

 czuje się odpowiedzialny 

za życie, zdrowie własne 

oraz innych osób; 

 portafi być asertywny 

 potrafi dokonać 

odpowiedzialnych 

wyborów; 

 

 
wychowawcy 

wszyscy nauczyciele, 

a zwłaszcza 

nauczyciele w-fu, 

biologii, 

pielęgniarka szkolna, 

pedagog 

 

III. 

Profilaktyka 

współczesnych 

zagrożeń 

społecznych 

 Ukazanie młodemu 

człowiekowi zagrożeń 

czyhającyh na niego we 

współczesnym świecie takich 

jak: hazard,  sekty, handel 

„żywym towarem”,  

prostytucja,  przestępczość, 

narkomania,  zaburzenia 

zdrowia psychicznego i 

odżywiania, depresja, fobie, 

choroby XXI wieku m.in. 

HIV, AIDS, ale również 

zagrożenia czyhające w  

internecie, na portalach 

społecznościowych etc. 

 Przekazywanie uczniom infor-

macji o osobach i instytucjach 

mogących pomóc im w 

trudnej sytuacji; 

 

Uczeń: 

 zna zagrożenia społeczne 

współczesnego świata, 

 potrafi się przed nimi 

ustrzec, a w razie 

problemu wie, dokąd udać 

się po pomoc 

 

wszyscy nauczyciele, 

w szczegółności 

wychowawcy, 

pedagog 
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IV. 

Rozwijanie 

umiejętności 

troski o 

bezpieczeństwo 

swoje i innych 

 

 

 Troska o bezpieczeństwo 

uczniów na terenie szkoły 

poprzez między innymi:  

- dyżury nauczycieli podczas  

  przerw 

- monitoring zewnętrzny 

- podejmowanie działań w 

zakresie bezpieczeństwa    

przez  nauczycieli i innych         

pracowników szkoły zgodnie  

z  procedurami szkolnymi 

 Organizowanie spotkań z 

przedstawicielami Policji, 

Straży Miejskiej  

 Omawianie zagadnień 

związanych z 

bezpieczeństwem w ruchu 

drogowym      

 Wyrabianie nawyków dbania 

o bezpieczeństwo swoje i 

innych 

 Prowadzenie zajęć 

dotyczących problemu agresji, 

„fali” i  rozwiązywania 

konfliktów bez odwoływania 

się do użycia siły 

 Prowadzenie zajęć 

dotyczących udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

 

 

 

Uczeń: 

 zna zasady zachowania 

sprzyjające 

bezpieczeństwu  w 

różnych sytuacjach (dom, 

szkoła, droga do szkoły, 

podwórko, kontakt z 

nieznajomymi) 

 potrafi rozpoznawać  

zagrożenia i ich unikać 

 wie, jak udzielić pierwszej 

pomocy 

 

 
wszyscy nauczyciele, 

w szczególności 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciel edb, 

pielęgniarka 

6)Pozostałe działania wychowawcze 

 
CELE ZADANIA SZKOŁY STANDARDY OSIĄGNIĘĆ OSOBY 

ODPOWIE-

DZIALNE 

 

 

I. 

Przygotowanie 

uczniów do 

podjęcia trafnej 

decyzji 

zawodowej 

i szkolnej; 

rozpoznanie 

europejskiego 

rynku pracy 

 Wyzwalanie aktywności 

uczniów w kierunku 

samopoznania i samooceny              

 Pomoc uczniom w 

pogłębianiu wiedzy o 

interesujących ich zawodach 

 Zapraszanie rodziców – 

przedstawicieli różnych 

zawodów na lekcje 

wychowawcze oraz 

absolwentów gimnazjum 

 Przeprowadzanie warsztatów 

w klasach trzecich, mających 

na celu udzielenie pomocy w 

wyborze zawodu 

 Prowadzenie zajęć na lekcjach 

wychowawczych w każdej 

klasie dotyczących doradztwa 

zawodowego wedle cyklu 

„Rozwijam skrzydła” 

Koweziu 

 Prowadzenie szkoleń dla 

Uczeń:  

 zna swoje mocne i słabe 

strony 

 zna istotę zawodu, 

czynności, warunki pracy, 

wymagania 

psychofizyczne, jakie 

stawia określony zawód 

przed kandydatem 

 zna drogi prowadzące do 

zdobycia określonego 

zawodu 

 zna szkoły ponadgimna-

zjalne w najbliższej 

okolicy oraz warunki 

przyjęcia do nich  

 potrafi dokonać analizy 

zmieniającego się rynku 

pracy 

 potrafi przygotować 

dokumenty potrzebne do 

podjęcia nauki w wybranej 

szkole / pracy w 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

a przede wszystkim 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

pedagog 
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rodziców związanych z 

orientacją zawodową 

 Zapoznanie uczniów ze 

strukturą szkolnictwa 

 Kształtowanie potrzeby 

konfrontowania oceny 

swojego stanu zdrowia z 

wymaganiami konkretnego 

zawodu 

 Organizowanie wycieczek do 

szkół ponadgimnazjalnych, 

biur i zakładów pracy oraz na 

Targi Edukacyjne. 

 Organizowanie spotkań z 

przedstawicielami szkół 

ponadgimnazjalnych oraz 

„Giełdy Szkół” na terenie 

placówki 

 Przybliżanie uczniom podstaw 

ekonomii, technologii i prawa 

pracy, także na rynku 

europejskim  

 

wybranym zawodzie (np. 

CV, list motywacyjny) 

 

II.  

Poprawa 

frekwencji 

uczniów na 

lekcjach. 

Eliminowanie 

nieusprawie-

dliwionych 

nieobecności 
 

 

 Wpajanie zasad 

odpowiedzialnego traktowania 

obowiązków szkolnych 

 Stwarzanie przyjaznych relacji 

między uczniami a 

pracownikami szkoły 

 Budowanie u ucznia 

pozytywnej motywacji do 

uczęszczania do szkoły 

 Organizowanie ciekawych 

zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych zgodnie z 

zainteresowaniami uczniów 

 Diagnozowanie przyczyn 

nieobecności uczniów w 

szkole (ankieta, wywiad, 

arkusz obserwacji 

prowadzony przez 

wychowawców) 

 Współpraca z rodzicami w 

celu podniesienia frekwencji  

 Organizowanie 

indywidualnych spotkań 

rodziców, dziecka i 

wychowawcy w zależności od 

potrzeb  

 Współpraca z władzami 

lokalnymi odpowiedzialnymi 

za egzekwowanie realizacji 

obowiązku szkolnego 

 Wdrażanie procedur w 

przypadku permanentnego  

opuszczania zajęć pomimo 

podjętych wcześniej działań 

 

 

Uczeń:  

 lubi szkołę 

 chętnie uczestniczy w 

zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych 

 widzi korzyści płynące z 

regularnego uczęszczania 

na zajęcia 

 zna konsekwencje 

i podejmowane przez 

szkołę środki w razie 

nieusprawiedliwionych 

nieobecności 

 

 

 

 

 

dyrektor 

wychowawcy 

wszyscy nauczyciele 

pedagog 
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III.  

Pedagogizacja 

rodziców 

 

 Prowadzenie „zajęć 

otwartych”, prelekcji, 

wykładów dla rodziców;                                

 Podejmowanie współpracy          

z rodzicami w działaniach 

profilaktycznych;                           

 Zachęcanie rodziców do 

aktywnego udziału w życiu 

szkoły (współorganizowanie 

imprez, wycieczek, spotkań)          

 Komunikowanie o 

osiągnięciach  i problemach 

uczniów (wyniki   w nauce, 

zachowanie, egzaminy)                 

 Zapoznanie rodziców z 

dokumentami szkoły (ZWO, 

zasadami oceniania 

zachowania, programem 

wychowawczym i 

profilaktyki)          

 Zachęcanie do wspierania 

wychowawcy i nauczycieli w 

podejmowanych przez nich 

działaniach wychowawczych;         

 Wyróżnianie rodziców za 

wzorowe wychowanie dzieci;         

 Wspieranie rodziców w 

rozwiązywaniu ich 

problemów z dziećmi. 

  

 

wychowawcy 

dyrektor 

wszyscy nauczyciele 
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7. WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE O CHARAKTERZE 

WYCHOWAWCZYM i PROFILAKTYCZNYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miesiąc Uroczystości i wydarzenia 

wrzesień 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

Zebranie z rodzicami 

Wybory do SU i samorządów klasowych 

październik 
Dzień Edukacji Narodowej 

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów 

listopad 
Święto Odzyskania Niepodległości 

Andrzejki 

grudzień 
Mikołajki 

Apel świąteczny i klasowe wigilijki 

styczeń 

WOŚP 

Rocznica śmierci Patrona szkoły 

Podsumowanie pracy wychowawczej w 1 semestrze 

Zebranie z rodzicami + pedagogizacja rodziców 

luty 
Zabawa karnawałowa 

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów 

marzec 
Pierwszy Dzień Wiosny 

Apel świąteczny 

kwiecień 

Egzaminy gimnazjalne klas trzecich 

Dzień Ziemi- Zlot Młodego Ekologa 

Zebranie z rodzicami 

maj 
Rocznica Uchwalenia Konstytucji III. Maja 

„Majówka”- piknik i loteria fantowa przy parafii św. Urbana 

czerwiec 

Rocznica urodzin Patrona Szkoły (Świeto Szkoły, wyjazd uczniów do Warszawy, 

spotkanie ze szkołami imienniczkami) 

Podsumowanie pracy wychowawczej w II semestrze 

Komers uczniów klas trzecich 

Pożegnanie klas trzecich 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 


