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I. PODSTAWA PRAWNA  

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                  

w poszczególnych typach szkół (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późniejszymi zmianami):  

 Załącznik nr 3: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

 Załącznik nr 4: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie 

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).  

 Statut Szkoły.  

 Program Profilaktyczny Szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Założenia Programu Wychowania 
 

1. Wychowanie w naszej szkole ma charakter: 

a. Integralny – obejmuje wszystkie strefy osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną 

b. Personalistyczny – stawia w centrum osobę ucznia, 

c. Indywidualny – tempo ucznia, dobór treści i metod, uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia. 

2. Nasza szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości. 

3. Cała społeczność szkolna czci święta religijne, organizuje obchody ważnych wydarzeń historii Narodu i Regionu oraz uczestniczy                                    

w uroczystościach organizowanych przez Władze Gminy i Kościół. 

4. W codziennym życiu w szkole, poza nią oddajemy cześć i szacunek symbolom religijnym i narodowym jak: Krzyż, Godło Polski, Flaga. 

Lekcje w klasie rozpoczynamy i kończymy wspólną modlitwą. 

5. Szkoła przez działalność wychowawczo – dydaktyczną i dobrą współpracę  z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym wspomaga 

wszechstronny rozwój ucznia poprzez: 

6. Rozbudzanie jego ciekawości poznawczej, 

7. Inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć, 

8. Uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań, 

9. Pobudzanie motywacji do ciągłego uczenia się i samorozwoju, 

10. Kształtowanie indywidualnych zdolności twórczych, 

11. Uwrażliwianie na piękno, dobro i prawdę, 

12. Postępowanie wg. Norm i zasad moralnych ogólnie przyjętych. 

13. Dyrektor, Nauczyciele, Wychowawcy, Katecheci i inni Pracownicy Szkoły wraz z uczniami tworzą dobrą przyjazną atmosferę 

funkcjonowania społeczności szkolnej, w której wszyscy będą czuć się bezpiecznie. 

14. Uczniowie bardziej sprawni i uzdolnieni pomagają słabszym fizycznie i słabszym w nauce. 

15. Sposób zwracania się do siebie jest życzliwy i właściwy pod względem kulturowym i językowym. 

16. Staramy się, aby uczeń dbał o własne ciało, rozwijał sprawność fizyczną, uczył się kierować własnym postępowaniem, broni się przed 

zagrożeniami niszczącymi zdrowie Jak: nikotyna, narkotyki, alkohol, agresja i przemoc. 

17. Szkoła prowadzi dożywianie uczniów, świadczy pomoc materialną i rzeczową uczniom w trudnej sytuacji losowej. 



18. Szkoła (każda klasa) przynajmniej raz w roku organizuje wycieczkę krajoznawczą w celu poznania przyrody, zabytków kultury okolicy, 

regionu, kraju. Ciekawe spostrzeżenia, refleksje, fotografie zamieszczamy w Kronice Szkoły, gazecie szkolnej wydawanej przez Samorząd 

Szkolny. 

19. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne. 

 

MISJA SZKOŁY 

1. Wychowanie w naszej szkole ma charakter: 

a. Integralny – obejmuje wszystkie strefy osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną 

b. Personalistyczny – stawia w centrum osobę ucznia, 

c. Indywidualny – tempo ucznia, dobór treści i metod, uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia. 

2. Nasza szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości. 

3. Cała społeczność szkolna czci święta religijne, organizuje obchody ważnych wydarzeń historii Narodu i Regionu oraz uczestniczy w 

uroczystościach organizowanych przez Władze Gminy i Kościół. 

4. W codziennym życiu w szkole, poza nią oddajemy cześć i szacunek symbolom religijnym i narodowym jak: Krzyż, Godło Polski, Flaga. 

Lekcje w klasie rozpoczynamy i kończymy wspólną modlitwą. 

5. Szkoła przez działalność wychowawczo – dydaktyczną i dobrą współpracę  z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym wspomaga 

wszechstronny rozwój ucznia poprzez: 

a) Rozbudzanie jego ciekawości poznawczej, 

b) Inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć, 

c) Uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań, 

d) Pobudzanie motywacji do ciągłego uczenia się i samorozwoju, 

e) Kształtowanie indywidualnych zdolności twórczych, 



f) Uwrażliwianie na piękno, dobro i prawdę, 

g) Postępowanie wg. Norm i zasad moralnych ogólnie przyjętych. 

6. Dyrektor, Nauczyciele, Wychowawcy, Katecheci i inni Pracownicy Szkoły wraz z uczniami tworzą dobrą przyjazną atmosferę 

funkcjonowania społeczności szkolnej, w której wszyscy CZUJĄ się bezpiecznie. 

7. Uczniowie bardziej sprawni i uzdolnieni pomagają słabszym fizycznie i słabszym w nauce. 

8. Sposób zwracania się do siebie jest życzliwy i właściwy pod względem kulturowym i językowym. 

9. Staramy się, aby uczeń dbał o własne ciało, rozwijał sprawność fizyczną, uczył się kierować własnym postępowaniem, broni się przed 

zagrożeniami niszczącymi zdrowie Jak: nikotyna, narkotyki, alkohol, agresja i przemoc. 

10. Szkoła prowadzi dożywianie uczniów, świadczy pomoc materialną i rzeczową uczniom w trudnej sytuacji losowej. 

11. Szkoła (każda klasa) przynajmniej raz w roku organizuje wycieczkę krajoznawczą w celu poznania przyrody, zabytków kultury okolicy, 

regionu, kraju. Ciekawe spostrzeżenia, refleksje, fotografie zamieszczamy w Kronice Szkoły, gazecie szkolnej wydawanej przez Samorząd 

Szkolny. 

 

WIZJA SZKOŁY 

Nasza szkoła: 

1. Gwarantuje wysoki poziom nauczania i kształtuje umiejętności kluczowe, 

2. Jest otwarta na współpracę z rodzicami i instytucjami oraz organizacjami działającymi                                                           w środowisku 

lokalnym i poza nim, 

3. Zapewnia uczniom opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną; 

4. Organizuje pomoc dla  uczniów mających trudności w nauce i zajęcia rozwijające dla uczniów pragnących rozwijać swoje uzdolnienia. 

5. Zapewnia wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe i życzliwe traktowanie. 



6. Jest bezpieczna i przyjazna. 

7. Kształtuje kulturę osobistą, odpowiedzialność i poczucie tolerancji. 

8. Wychowuje w duchu patriotycznym i poczuciu tożsamości narodowej. 

9. Promuje zdrowy i bezpieczny styl życia. 

10. Jest otwarta na współpracę z rodzicami oraz  instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym i poza nim. 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. JANA DESZCA                     

W MIECHOWICACH WIELKICH 

 

1. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, pozwalające na kontynuowanie edukacji na wyższym 

szczeblu. 

2. Jest kreatywny, wykazuje aktywną postawę w rozwijaniu zainteresowań i planowaniu własnej przyszłości. 

3. Zna i szanuje tradycje rodzinne, kulturowe i narodowe,  jest dumny z bycia Polakiem. 

4. Posiada poczucie własnej godności i szanuje godność innych ludzi.  

5.  Jest przygotowany do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym kraju i Europy 

6. Potrafi zaangażować się w pomoc innym. 

7. Potrafi korzystać z najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych; 

8. Umie przeciwstawić się złu i patologiom społecznym, jest świadomy zagrożeń wynikających z popadania w uzależnienia. 

9. Preferuje zdrowy styl życia. 

10. Posiada umiejętności interpersonalne w zakresie współpracy z innymi, jest komunikatywny i otwarty na potrzeby innych.   



11. Jest przygotowany do życia w świecie globalnym,  zróżnicowanym mnogością kultur, religii, ideologii, systemów wartości.  

Wyróżnia się kulturą osobistą, wrażliwością, tolerancją i życzliwością. 

 

Zadania Sposoby realizacji zadań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

I Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego 
 

1. Efektywne nauczanie z 

uwzględnieniem treści zawartych 

w podstawie programowej. 

- opis realizacji programów nauczania w postaci 

wynikowych planów nauczania 

wszyscy nauczyciele do 08.09.2014  

- określenie wymagań edukacyjnych na 

poszczególne oceny 

wszyscy nauczyciele do 08.09 2014r.  

- przestrzeganie kryteriów oceniania z 

poszczególnych przedmiotów 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny  

2. Planowanie organizowania, 

oceniania własnej nauki, 

przyjmowania za nią większej 

odpowiedzialności. 

- zapoznanie uczniów i ich rodziców z  

wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne 

oceny ze wszystkich przedmiotów 

- dyrektor, 

wychowawcy 

do 11.09.2014r. informacje 

dostępne 

także na 

stronie 

internetowej 

szkoły 

- zapoznanie uczniów klas 3 i ich rodziców z 

procedurą egzaminu gimnazjalnego 

- dyrektor, 

wychowawcy klas 3 

do 11.09.2014r.  

- zapoznanie uczniów klas 3 z wymaganiami 

egzaminacyjnymi z poszczególnych przedmiotów 

nauczyciele uczący 

danych przedmiotów 

do 30.09.2014r.   

3. Podnoszenie efektywności 

nauczania języków obcych. 

- diagnoza umiejętności uczniów klas 1 nauczyciele języków 

obcych 

Wrzesień  

- podkreślenie roli nauki języków obcych we 

wzajemnym zrozumieniu i tolerancji oraz 

poszerzeniu wiedzy o różnych kulturach 

nauczyciele języków 

obcych 

cały rok   

- wykonywanie gazetek tematycznych na temat 

krajów, w których językiem porozumiewania się 

jest język angielski lub niemiecki 

nauczyciele języków 

obcych 

cały rok   



Zadania Sposoby realizacji zadań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

- prowadzenie zajęć dodatkowych z języków 

obcych 

nauczyciele języków 

obcych 

cały rok   

4. Rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień uczniów. 

- organizowanie konkursów szkolnych: 

plastycznych, matematycznych, ortograficznych, 

recytatorskich, czytelniczych, literackich 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

cały rok   

- udział uczniów w konkursach organizowanych 

przez GOK 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

artystycznych. 

cały rok   

- udział uczniów w konkursach 

międzygimnazjalnych 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

cały rok   

- opieka nad uczniami uzdolnionymi poprzez 

indywidualizowanie zadań oraz przygotowanie do 

konkursów przedmiotowych dla uczniów 

gimnazjum 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

cały rok   

- prowadzenie kół zainteresowań zgodnie z 

potrzebami uczniów 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

cały rok   

- organizowanie wystaw prac i osiągnięć uczniów nauczyciel plastyki, 

wychowawca 

świelicy 

cały rok  

5. Praca  z uczniem mającym 

problemy z opanowaniem treści 

podstawy programowej. 

- zapoznanie się nauczycieli z opiniami z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

wszyscy nauczyciele na bieżąco  

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych możliwości uczniów 

wszyscy nauczyciele na bieżąco  

- opracowanie karty dostosowań edukacyjnych 

dla uczniów z opiniami i orzeczeniami z poradni 

wszyscy nauczyciele na bieżąco  

- diagnozowanie trudności uczniów w nauce 

poprzez wywiady, obserwacje, ankiety, rozmowy 

wychowawcy, 

pedagog 

na bieżąco  



Zadania Sposoby realizacji zadań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

z rodzicami 

- zapoznanie uczniów z technikami uczenia się wychowawcy, 

pedagog 

w miarę potrzeb  

- różnicowanie zadań i ćwiczeń ze względu na 

stopień trudności 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny  

- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, 

tyflopedagogicznych 

K. Dudek – 

Wiśniewska, 

Katarzyna 

Nagórzańska 

cały rok szkolny  

6. Wykorzystywanie technologii 

informatycznej w praktyce 

szkolnej. 

- aktualizacja szkolnej strony www. nauczyciel 

informatyki 

cały rok szkolny  

- organizowanie i prowadzenie zajęć z różnych 

przedmiotów z wykorzystaniem technologii 

komputerowej 

wszyscy nauczyciele  cały rok szkolny  

- redagowanie gazetki szkolnej C. Okręglicka- 

Kostrzewa 

cały rok szkolny  

- opracowywanie zaproszeń, plakatów, afiszy nauczyciel 

informatyki, 

nauczyciele świetlicy 

w miarę potrzeb  

- wyszukiwanie informacji w sieci Internet w 

pracowni komputerowej 

wszyscy nauczyciele  cały rok szkolny  

Przygotowanie do wyboru dalszej drogi kształcenia. 
1. Orientacja zawodowa.    

2. Przygotowanie do wyboru 

dalszego kierunku kształcenia. 

 

Pomoc uczniom w określeniu swoich mocnych 

stron, zainteresowań i predyspozycji.  

Pedagog, 

wychowawcy. 

Wg  planu pracy 

pedagoga i 

wychowawcy.  

 

Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa w Polsce wychowawcy, 

pedagog 

wg  planu pracy 

pedagoga 

szkolnego 

 

Ukazywanie specyfiki niektórych zawodów oraz wychowawcy, zgodnie z  



Zadania Sposoby realizacji zadań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

drogi kształcenia. pedagog planem pracy 

wychowawczej i 

pedagoga 

Udział w Targach Edukacyjnych Pedagog, 

wychowawcy klas 

trzecich 

w wyznaczonym 

terminie 

 

Zapoznawanie uczniów z ofertami szkół 

ponadgimnazjalnych 

wychowawcy, 

pedagog 

cały rok szkolny  

Spotkania i indywidualne rozmowy z 

psychologiem i pedagogiem na temat wyboru 

szkoły i zawodu. 

Pedagog zgodnie z 

planem pracy 

 

    

Współpraca z OHP w Tarnowie Pedagog listopad 

grudzień 

 

 Wyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych.  Wychowawcy klas. III-V  

Organizowanie spotkań z nauczycielami                          

i absolwentami gimnazjum. 

Dyrektor II-V  

8. Poprawa jakości pracy szkoły. - monitorowanie funkcjonowania szkolnego 

zestawu programów nauczania 

Dyrektor cały rok  

- badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów 

poprzez testy, ankiety, hospitacje, obserwacje 

nauczyciele, dyrektor cały rok  

- ocenianie uczniów zgodnie z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

wszyscy nauczyciele cały rok  

- efektywna praca na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

cały rok  

- krzewienie wśród młodzieży czytelnictwa jako 

źródła wiedzy i sposobu spędzania wolnego czasu 

wychowawcy, 

bibliotekarz, 

nauczyciele świetlicy 

cały rok  

- szczegółowa analiza wyników egzaminu 

gimnazjalnego, koncentracja pracy nauczycieli na 

zespoły 

przedmiotowe 

cały rok  



Zadania Sposoby realizacji zadań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

problematyce egzaminu gimnazjalnego w 

kontekście poprawienia wyników 

- przeprowadzenie próbnego egzaminu 

gimnazjalnego dla uczniów klas 3 

zespoły 

przedmiotowe, 

dyrektor 

Listopad – 

grudzień 2014, 

luty – marzec 

2015  

 

- organizowanie w czasie wolnym  ( np. w czasie 

zajęć w świetlicy) głośnego czytania, czytania ze 

zrozumieniem itp. 

nauczyciele świetlicy cały rok szkolny  

- bieżące kontrolowanie zeszytów 

przedmiotowych pod względem estetycznym i 

systematyczności                            ( przynajmniej 

1 raz w półroczu) 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny  

9. Udział w imprezach 

kulturalnych i wycieczkach. 

- opracowanie kalendarza imprez szkolnych  dyrektor sierpień 2015r.  

- przygotowanie uczniów do uczestniczenia w 

imprezach kulturalnych i wycieczkach 

wychowawcy cały rok szkolny  

- udział uczniów w imprezach, uroczystościach, 

apelach i wycieczkach szkolnych 

 cały rok szkolny  

- organizowanie dyskotek w celu integracji 

młodzieży pochodzącej z różnych klas i 

środowisk 

opiekun SU zgodnie z 

planem pracy 

SU 

 

- korzystanie przez uczniów z propozycji 

kulturalnych szkoły ( wyjazdy do kina, teatru, itp. 

) 

wszyscy nauczyciele Zgodnie z 

propozycjami 

instytucji 

kulturalnych 

 

II Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem. 
1. Współdziałanie nauczycieli, 

rodziców i uczniów. 

Dokonanie wyboru Rady Rodziców Dyrektor Wrzesień  

Zapoznanie i rodziców ze Statutem Szkoły, 

Programem Wychowawczym, Programem 

Profilaktycznym, Wewnątrzszkolnym Systemem 

Dyrektor, 

wychowawcy 

Wrzesień  



Zadania Sposoby realizacji zadań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

Oceniania 

Organizowanie Dni Otwartych i zachęcanie 

rodziców do kontaktów ze szkołą. 

Dyrektor, 

wychowawcy 

zgodnie z 

harmonogramem 

 

Organizowanie spotkań informacyjnych 

(wywiadówki) z rodzicami. 

dyrektor zgodnie z 

harmonogramem 

 

Informowanie środowiska lokalnego o działalności 

szkoły, jej sukcesach i problemach. 

dyrektor cały rok szkolny  

Zachęcanie rodziców do współpracy na rzecz 

społeczności szkolnej, np. poprzez  

współorganizację tradycyjnych imprez szkolnych 

wychowawcy w miarę potrzeb  

Doradztwo wychowawcze i edukacja rodziców pedagog, dyrektor w miarę potrzeb   

Utrzymywanie kontaktów indywidualnych                       

z rodzicami, szczególnie gdy istnieje zagrożenie                

w sferze dydaktycznej lub wychowawczej 

wychowawcy cały rok szkolny  

III Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i higiena. 
1. Rozwój kultury fizycznej. - zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach 

sportowych 

wychowawcy, 

nauczyciele wf 

cały rok  

Zorganizowanie Dnia Sportu nauczyciele wf czerwiec  
Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez udział w 

zajęciach rekreacyjnych i imprezach sportowych 
cały rok cały rok  

2. Higiena osobista i otoczenia. Dbałość o zdrowie, wygląd i higienę ciała. 

- kształtowanie nawyków higieny osobistej i dbałości                  

  o zdrowie, 

- zapewnienie właściwych warunków higienicznych                 

w toaletach szkolnych (ciepła bieżąca woda, mydło                   

w dozowniku, suszarki do rąk, papier toaletowy). 

- dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych i 

okoliczności wyjścia. 

Wychowawcy, n-le 

biologii i geografii. 

cały rok szkolny  

Dbałość o właściwą postawę i pozycję ciała w czasie Wszyscy nauczyciele cały rok szkolny  



Zadania Sposoby realizacji zadań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

lekcji i po lekcjach.  i pracownicy 

gimnazjum. 
Organizowanie pogadanek, prelekcji i zajęć na temat 

zagrożeń zdrowia. 
wychowawcy, 

nauczyciel biologii 
zgodnie z planem 

pracy 
 

Organizowanie konkursów promujących zdrowy styl 

życia. 
wychowawcy, 

nauczyciel biologii 
  

Promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego i 

bezpiecznego spędzania wolnego czasu. 
wychowawcy cały rok szkolny  

Promowanie zasad racjonalnego żywienia i korzyści z 

tego płynących. Estetyka spożywania posiłków i higiena 

miejsca w stołówce szkolnej.  

N-l biologii, zajęć 

technicznych, 

wychowawcy, n-le 

świetlicy 

cały rok szkolny  

Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Wietrzychowicach 

odnośnie stanu higieny wśród uczniów. 
dyrektor, pedagog w miarę potrzeb  

Troska o czystość i estetykę pomieszczeń oraz otoczenie 

szkoły. 
wszyscy pracownicy cały rok szkolny  

Kontrola zmiany obuwia. wszyscy nauczyciele  cały rok szkolny  
 Udział uczniów w pracach porządkowych na terenie 

szkoły. 

wychowawcy w miarę potrzeb  

3. Bezpieczeństwo fizyczne i 

psychiczne uczniów w czasie pobytu 

w szkole i podczas wyjść i 

wyjazdów edukacyjnych, oraz 

wycieczek organizowanych przez 

szkołę.  

 

Dyżury nauczycieli przez cały czas trwania lekcji oraz 

po ich zakończeniu 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny  

Przypominanie uczniom zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach w różnych warunkach pogodowych i po 

obiekcie szkolnym 

wychowawcy wrzesień, luty, 

czerwiec 
 

Otoczenie opieką uczniów z wadami postawy. nauczyciele wf cały rok szkolny  
Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych, 

Realizowanie programu profilaktycznego 
wszyscy nauczyciele cały rok szkolny  

Eliminowanie poczucia stresu, lęku, zagrożenia w 

różnych sytuacjach życiowych.  
wychowawcy, 

pedagog 
cały rok szkolny  

Rozwijanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji wychowawcy, 

pedagog 
cały rok szkolny  

Kształtowanie akceptacji osobowości innych ludzi wychowawcy, cały rok szkolny  



Zadania Sposoby realizacji zadań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

( tolerancja) pedagog 
Sprawdzanie przez nauczycieli na początku każdej lekcji 

obecności uczniów 
wszyscy nauczyciele cały rok szkolny  

Zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni chemii i 

fizyki, informatyki, sali gimnastycznej i boiska 

sportowego 

nauczyciele 

przedmiotów 
wrzesień  

Eliminowanie samowolnego opuszczania terenu szkoły 

przez uczniów w czasie przerw lekcyjnych 
wszyscy nauczyciele cały rok szkolny  

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 

uczniów klas I i II 
M. Wolak 

J. Kabat,  OSP 

w miarę potrzeb  

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. 
1. Kształtowanie postaw 

patriotycznych, służących 

poznawaniu zasad 

demokracji, upowszechnianiu 

tradycji narodowych oraz 

ludowych. 

2. Wzbudzanie chęci do 

uczestniczenia                        

w obchodach  świąt 

państwowych. 

3. Kształtowanie szacunku do 

symboli narodowych. 

4. Rozwijanie szacunku dla 

miejsc pamięci narodowej.  

 

- Aktywne uczestnictwo uczniów  w obchodach 

świąt państwowych i ważnych uroczystości w 

szkole i na terenie gminy. 

Kształtowanie odpowiedniej postawy i właściwego 

zachowania podczas tych uroczystości. 

 

wychowawcy cały rok szkolny  

Wykonywanie gazetek okolicznościowych, 

przybliżających uczniom ważne wydarzenia 

historyczne. 

 

Nauczyciele 

świetlicy 

Zgodnie z 

harmonogramem 

 

Przygotowywanie oprawy artystycznej świąt 

państwowych. 

 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

Zgodnie z 

kalendarzem 

 

Wprowadzenie do tematyki lekcji wychowawczych 

pogadanek na temat II wojny światowej ( agresja 

niemiecka i radziecka). 

Wychowawcy Wrzesień  

1. Patron szkoły. Zorganizowanie Dnia Patrona Wyznaczeni 

nauczyciele 

czerwiec 2015  

Przeprowadzenie konkursu wiedzy o Patronie. Wyznaczeni czerwiec 2015  



Zadania Sposoby realizacji zadań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

nauczyciele 

Uwzględnienie w planach pracy wychowawczej w 

klasach lekcji poświęconych życiu, pracy i 

działalności charytatywnej Jana Deszcza. 

Wychowawcy Cały rok  

Aktualizacja gazetek ściennych poświęconych 

patronowi 

Wychowawcy  W miarę potrzeb  

VI Opieka pedagogiczna. Przeciwdziałanie patologii społecznej. 
1. Rozpoznanie środowiska 

wychowawczego ucznia. 

- stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiającymi 

kłopoty wychowawcze 

wychowawcy, 

pedagog 

cały rok szkolny  

- przeprowadzenie ankiety w klasach pierwszych w 

celu zdiagnozowania warunków materialnych 

uczniów 

wychowawcy Wrzesień  

- systematyczna kontrola i analiza frekwencji w 

celu wychwycenia uczniów wagarujących 

wychowawcy cały rok szkolny  

- kontrola realizacji obowiązku szkolnego dyrektor, 

wychowawcy 

cały rok szkolny  

2. Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną . 

- utrzymywanie stałego kontaktu z poradnią Pedagog cały rok szkolny  

- rozpoznanie i otoczenie opieką PPP w Żabnie 

uczniów wymagających pomocy specjalistów 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog 

cały rok szkolny  

- stosowanie się do zaleceń z poradni wobec 

zdiagnozowanych uczniów 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok szkolny  

3. Profilaktyka problemowa. - zorganizowanie spotkania dla uczniów z 

przedstawicielami policji 

Pedagog w miarę potrzeb  

- zorganizowanie spotkania dla rodziców z 

pracownikami poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej 

Pedagog   

- prowadzenie lekcji uświadamiających stopień wychowawcy, zgodnie z  



Zadania Sposoby realizacji zadań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

szkodliwości tytoniu, alkoholu i narkotyków nauczyciel biologii planem pracy 

VII  Budowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku. Promocja szkoły. 
1. Promowanie szkoły na terenie 

gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Mobilizowanie uczniów do 

budowania pozytywnego 

wizerunku szkoły. 

Udział uczniów gimnazjum w imprezach 

środowiskowych organizowanych m.in. przez GOK 

w Wietrzychowicach 

wszyscy 

nauczyciele  

cały rok szkolny  

Prowadzenie kroniki szkolnej.  C. Okręglicka-

Kostrzewa, M. 

Wojciechowska, A. 

Tońska. 

cały rok szkolny  

Prowadzenie strony Internetowej gimnazjum. M. Wolak, L. 

Kołaczyńska 

cały rok szkolny  

Współpraca z lokalną prasą L. Kołaczyńska cały rok szkolny  

Zorganizowanie Międzygimnazjalnego Konkursu 

Poezji                          i Prozy Tadeusza Nowaka 

M. Kosman, 

 M. Lis 

M. Wojciechowska 

listopad  

Jesienny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 

Dyrektora Szkoły 

D. Stokłosa 

M Giża 

K. Nagórzańska 

listopad  

Organizowanie Dni Otwartych szkoły Dyrektor zgodnie z 

harmonogramem 

 

VIII Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
1. Podnoszenie i doskonalenie 

kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli. 

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli organizowanych przez 

wydawnictwa, ośrodki doskonalenia nauczycieli 

wszyscy 

nauczyciele 

w 

wyznaczonych 

terminie 

 

- diagnoza potrzeb szkoleniowych Dyrektor wrzesień  

- opracowanie harmonogramu doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

 wrzesień  

- udział w radach szkoleniowych wszyscy w wyznaczonym  



Zadania Sposoby realizacji zadań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

nauczyciele terminie 

- samokształcenie w ramach WDN wszyscy 

nauczyciele 

cały rok szkolny  

- systematyczna lektura materiałów metodycznych 

dotyczących realizacji aktualnego programu 

nauczania, procedur egzaminacyjnych, awansu 

zawodowego 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok szkolny  

IX Założenia gospodarcze. 
1. Rozwój bazy szkoły. - podnoszenie estetyki sal i korytarzy szkolnych opiekunowie sal cały rok szkolny  

- wykonywanie bieżących napraw i remontów,                        

w tym remont dachu w Sali gimnastycznej 

Dyrektor W miarę 

posiadanych 

środków 

finansowych 

 

- zakup pomocy dydaktycznych i cykliczny rozwój 

bazy dydaktycznej 

Dyrektor w miarę potrzeb zależnie od 

możliwości 

finansowych 

szkoły 

- usuwanie usterek na terenie obiektu szkolnego Dyrektor na bieżąco  

 

Priorytetami w działalności wychowawczej w klasach pierwszych jest:  

1. Diagnoza zespołu klasowego  

2. Integracja klasy i społeczności gimnazjalnej  

3. Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami  

4. Zapoznanie uczniów z przepisami regulującymi życie szkoły  

5. Wypracowanie właściwych relacji nauczyciel – uczeń  

6. Włączenie rodziców w życie szkoły  

7. Motywowanie uczniów do nauki i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym  

W klasach drugich: 

W klasach drugich, położenie nacisku na utrwalenie wcześniej zdobytych postaw i realizację projektów edukacyjnych. 

W klasach trzecich: 



1. Preorientacja zawodowa pod kątem wyboru dalszej ścieżki kształcenia i w przyszłości wyboru zawodu. 

2. Mobilizowanie uczniów do aktywności i wysiłku intelektualnego ze względu na konieczność przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego od 

wyników którego zależy przyszłość edukacyjna absolwenta gimnazjum. 

 


