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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, 

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

to znaczy, ażeby również 

umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich” 

 

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980r.) 

 

 

po ewaluacji zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 

    

    w dniu 10 września 2015r. 

 

 

Uchwała Rady Pedagogicznej nr  9/09/2015 z dnia 10.09.2015r. 
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Na podstawie uchwały Nr 09/09/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10.09.2015r. wszyscy 
pracownicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie mają obowiązek do-
stosowania swoich działań wychowawczych do zapisów niniejszego Programu Wycho-
wawczego, mającego na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych pracowników 
szkoły oraz rodziców uczniów.  
 
Ustalenia Programu obowiązują wszystkich pracowników, uczniów i rodziców Szkoły. 
  
Program wychowawczy gimnazjum w Grębkowie opisuje w sposób całościowy wszystkie 
treści i działania o charakterze wychowawczym, których podejmuje się szkoła. 
Podstawowe ukierunkowanie szkolnego programu wychowawczego zostało określone  
w ustawach oświatowych i rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych takich jak: 
  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1997 r. 
  Artykuł 48, ust.1:  

„Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekona-
niami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka,  
a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.  

  Artykuł 53, ust. 3: 
„Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania mo-
ralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”. 

  Artykuł 72, ust.1:  
„Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo 
żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okru-
cieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”. 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425). 
  Artykuł 1, pkt. 1 i 2: 

„System oświaty zapewnia w szczególności: 

 Realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia  
się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania  i opieki, odpowiednich do 
wieku i osiągniętego rozwoju, 

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”. 
3. Ustawa z 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (art. 6). 
4. Statut  Gimnazjum w Grębkowie. 
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie szczegółowych form dzia-

łalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależ-
nieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po-
szczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warun-
ków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecz-
nym (Dz. U. poz. 1113). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 204 z późn. 
zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie za-
sad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie za-
kresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wy-
chowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania nar-
komanii (Dz.U. poz. 1249).  

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000111301.pdf
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Kolejne zadania, nadające konkretny kształt programowi wychowawczemu, zostały okre-
ślone przez dyrektora, nauczycieli i uczniów w porozumieniu z rodzicami. 
  
Wartości i zadania, którym szkoła chce nadać pierwszeństwo: 
  
1. Formowanie osobowości. 
 

 Wychowanie obywatelskie i patriotyczne, którego podstawą jest własne, niepodle-
głe państwo. 

 
 Wychowanie do pracy i do zaangażowanej, twórczej działalności społecznej. 
 

 Wychowanie religijno-światopoglądowe oraz moralno –fizyczne  jako kontynuacja 
historycznego dziedzictwa ludzkości, wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich. 

 
 Unowocześnianie treści, metod i form kształcenia. 

 
 

I. Podstawowe zasady realizacji Programu Wychowawczego: 
  

1. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają 
rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym  
nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania. 

2. Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 
a) Działalność edukacyjną, która polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywa-

niu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli  
z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez: 
•   poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów i nauczycieli, na temat prawi-

dłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, roz-
poznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, a także 
suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowa-
nia w tego typu przypadkach;  

•  rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych 
uczniów; 

•  kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samo-
kontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych 
emocji; 

•  kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruk-
tywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających pra-
widłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 

•  prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w 
zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i sub-
stancji, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;  

•  doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania 
środków i substancji, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego 
wieku rozwojowego. 

b) Działalność informacyjną, która polega na dostarczaniu rzetelnych i aktual-
nych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych 
odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z uży-
waniem środków i substancji, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub 
opiekunów, a także nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki 
poprzez: 
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• dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom i rodzicom lub opieku-
nom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowaw-
czych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środ-
ków i substancji; 

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, 
ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji; 

• przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczy-
cielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem prze-
pisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

• informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących 
procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach 
współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkoma-
nią. 

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczy i są jego 
współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, 
wspomagając się wzajemnie w zwalczaniu problemów, podejmując współodpowie-
dzialność za efekty jego realizacji. 

 
II. Powinności wychowawcze każdego nauczyciela będące wymiarem pracy 

edukacyjnej określonej w ramach zadań ogólnych szkoły 
  
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodzi-
ców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 
  

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 
duchowym). 

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie praw-
dy, dobra i piękna w świecie. 

3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 
szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie. 

4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze  indy-
widualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem 
innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z 
wolnością innych. 

5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich ce-
lów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.   

6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 
przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w du-
chu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 

7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się. 

8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia 
ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli  
i uczniów. 

9. Osiągnęli dojrzałość w sferze: 
a) fizycznej- ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności po-

zwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 
zdrowotnych; 

b) psychicznej- ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 
ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych 
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ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie 
właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

c) społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu spo-
łecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecz-
nych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

d) aksjologicznej- ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego sys-
temu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnie-
nia. 

  
III. Powinności wychowawców klasowych: 

 
1. Rzetelne, coroczne,  zapoznanie uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumen-

tami regulującymi życie szkoły: Statut szkoły, Program wychowawczy, We-

wnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin  Publicznego  Gimnazjum w Grębkowie 

w czasie godzin z wychowawcą i zebrań rodziców. 
2. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących po-

stępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych 
przez szkołę. 

3. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowanie uczących nauczy-
cieli o trudnych przypadkach w tym zakresie. 

4. Koordynowanie działań nauczycielskiego zespołu klasowego, wspieranie rozwoju 
uczniów, w tym działalności wolontarystycznej oraz edukacji rówieśniczej wśród 
uczniów. 

5. Opracowanie klasowego planu wychowawczego  (w porozumieniu z uczniami i ro-
dzicami),   w oparciu o niniejszy "Program wychowawczy szkoły”, oraz  przedsta-
wienie  rodzicom podczas pierwszego spotkania w danym roku szkolnym. 

6. Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidło-
wej atmosfery w zespole  klasowym. 

7. Dbanie o rozwój samorządności w klasie. 
8. Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wy-

chowawczym, np. imprezach, wycieczkach, obozach, w których uczestniczą wy-
chowankowie. 

9. Kierowanie wszystkimi klasowymi wycieczkami wyjazdowymi. 
10. Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współ-

pracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz  Poradnią Psycholo-
giczno-Pedagogiczną. 

11. Czuwanie  nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez 
uczniów jak i nauczycieli uczących w klasie. 

12. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej. 
 

IV. Powinności wychowawcze  pracowników szkoły: 
  

1. Każdy  pracownik  szkoły kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji, aby 
prowadzić z nim rozmowy indywidualne. 

2. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na do-
strzeżone dobro i zło w szkole jak i poza nią. Pozytywne zachowania uczniów winny 
być szeroko promowane. Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy mają 
obowiązek zgłaszać do wychowawcy klasy  

3. Dyrektor szkoły ma obowiązek zdecydowanego reagowania na przejawy brutalnej 
agresji ze strony uczniów w stosunku do innych uczniów jak i wszystkich pracowni-
ków szkoły. 
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4. Zadaniem każdego pracownika szkoły jest także czuwanie nad prawidłowym stylem 
spędzania przerw przez uczniów, np. zwracanie uwagi na kulturalną postawę, wy-
chodzenie uczniów z klasy, na niedopuszczalność palenia papierosów itp. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do reagowania na niedostosowany do 
bieżącej pogody ubiór ucznia opuszczającego budynek szkoły (szczególnie pod-
czas złej pogody). 

  

V. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami: 
   

1. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach rodziców zorganizowanych 
przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, w dniach otwartych szkoły, prelek-
cjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym. 

2. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, sta-
łego kontaktu z wychowawcą w trudnych  sytuacjach wychowawczych.  

3. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest zobo-
wiązany do pisemnego usprawiedliwienia tej nieobecności. 

4. Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 
5. Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać do dyrektora szkoły lub wychowawcy  naj-

drobniejsze nawet formy przestępczości wśród uczniów. 
6. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służ-

bowej zgodnie z zapisami Statutu szkoły. 
7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże 

dokonane w szkole przez ich dzieci. 
8. Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na 

rzecz klasy i szkoły. 
  

Wizja szkoły: 

 Jej absolwent : 
  
 Ma szacunek dla własnego państwa jako dobra wspólnego. 
 Ma szacunek dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, przygotowuje 

się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu 
dziedzictwa kulturowego. 

 Zna swoje prawa obywatelskie, rozumie zasady demokratycznego państwa. 
 Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązują-

cy w jego otoczeniu. 
 Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice miedzy ludźmi są czymś normalnym i pożą-

danym. W każdym człowieku stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go. 
 Potrafi samodzielnie zaplanować swoją przyszłość, swoje uczenie się, i staje się co-

raz bardziej samodzielny w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 
i społecznym. 

 Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie zdrowego stylu życia  
i podejmowania zachowań prozdrowotnych. 

 Jest przedsiębiorczy i odpowiedzialny. Zna podstawowe zasady ekonomii. 
 Jest twórczy i optymistyczny, ukierunkowany na poszukiwanie prawdy, dobra  

i piękna w świecie. 
 Potrafi sprawnie posługiwać się komputerem oraz mądrze korzystać  z nowocze-

snego i bogatego źródła wiedzy – Internetu. 
 Jest gotowy do współpracy i pracy w zespole. 
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 Jest gotowy do wysłuchania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia. 
 Zna dobrze jeden język obcy i potrafi się nim posługiwać. 
 

Misja szkoły:  

Publiczne Gimnazjum w Grębkowie jest szkołą : 
 

 wspierającą wszechstronny rozwój ucznia, pełny rozwój jego talentów  i zaintereso-
wań, 

 prowadzącą szeroki zakres dobrze zorganizowanych działań lekcyjnych i pozalek-
cyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające 
sprostać wyzwaniom dorosłego życia, 

 umożliwiającą uczniom, w toku powszechnie dostępnych zajęć lekcyjnych i poza-
lekcyjnych, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej, 

 zapewniającą uczniom bezpieczne i higieniczne warunki do nauki, 
 wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami  

i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą, 
 udzielającą uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy współpracy  

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
 umożliwiającą wszystkim  uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum, 
 prowadzącą działalność informacyjną i szkoleniową umożliwiającą absolwentom 

świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia w zakresie szkoły ponadgimnazjal-
nej poprzez: 
− organizowanie zajęć z partnerami szkoły, tj. samorządem terytorialnym, po-

radniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycz-
nymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świad-
czenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychia-
trycznej i leczenia uzależnień, powiatowymi stacjami sanitarno- epidemiolo-
gicznymi, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy, przedstawicielami przedsię-
biorstw (firm),  

− pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 
− rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, 
− realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

  

Cel nadrzędny:   

 Wszechstronny rozwój ucznia 
  
Z punktu widzenia jednostki, często najbardziej fascynującym zadaniem życiowym wydaje 
się być możliwość stawania się w pełni tym, kim się być może. Uczynienie własnego rozwo-
ju, własnej niepowtarzalnej indywidualności – naczelną wartością życia tak, aby zawsze być 
tym samym, a nie pozostawać nigdy takim samym. 
 
Klasa I gimnazjalna 
 
Hasło:  Człowiek i jego emocje 
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Główne cele pracy wychowawczej: 

 Kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonal-
nych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 
 Realizowanie zadań  ułatwiających dorastanie, kształtujących dojrzałość, odpowie-

dzialność. 
 Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni  

i miłości. 
 Kształtowanie szacunku do tradycji  i historii własnej rodziny na tle historii i tradycji 

regionu jej pochodzenia. 
 Rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych, wyzna-

niowych, płciowych, rasowych, światopoglądowych. 
  
Klasa II gimnazjalna 
 
Hasło:   Prawa człowieka 
  
Główne cele pracy wychowawczej: 
 

 Dążenie do identyfikowania się z obowiązkami patriotycznymi. 
 Poznanie swoich praw obywatelskich. 
 Posiadanie świadomości o prawie do życia i godnej śmierci każdego człowieka. 
 Przygotowanie do uczestniczenia w życiu społeczeństwa demokratycznego. 
 Zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla naszego państwa (Sejm, Senat, 

Muzeum Hymnu Narodowego). 
 Poznanie roli wyborów demokratycznych poprzez spotkania z osobami wybranymi  

w takich wyborach (np. radny gminy, radny sejmiku wojewódzkiego, poseł). 
  
  
Klasa III gimnazjalna 
 
Hasło:   Człowiek we współczesnym świecie 
  
Główne cele pracy wychowawczej: 
 

 Poznanie mechanizmów działania gospodarki wolnorynkowej. 
 Kształtowanie postawy umiejętnej obrony własnych poglądów i wartości. 
 Wspieranie rozwoju moralnego kształtowania hierarchii wartości. 
 Kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji. 
 Uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące człowieka współczesnego. 
 Pokazywanie roli filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich. 
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Formy realizacji  

Klasa I gimnazjalna 

 

 

Hasło: Człowiek i jego emocje 
 

Cele 
 

Działania 

  
1.     Kształtowanie umiejętności prawidło-

wego odczytywania swoich stanów 
emocjonalnych, poczucia własnej war-
tości, dawania i otrzymywania wspar-
cia. 

  

        Kształcenie zdolności spostrzegania  
i kojarzenia (wyostrzenie zmysłów, umie-
jętność obserwacji, ćwiczenie pamięci, 
umiejętność koncentracji, zdolność koja-
rzenia). 

        Ukierunkowywanie uczuć i emocji 
(kształtowanie wrażliwości uczuciowej, 
poznawanie własnej sfery uczuciowej, 
opanowywanie emocji, uwalnianie są-
dów, ocen spod wpływu uczuć, umiejęt-
ność kontaktowania się z ludźmi). 

        Rozwój intelektualny (poszukiwanie 
prawdy, przezwyciężanie lenistwa my-
ślowego, poznanie swoich uzdolnień, 
rozszerzanie zainteresowań, umiejętność 
przyswajania wiedzy, umiejętność po-
szukiwania informacji, umiejętność wy-
powiadania się). 

        Wdrażanie do refleksji i logicznego my-
ślenia. 

       Kształtowanie wrażliwości moralnej. 

       Zachęcanie do bliższego i głębszego 
poznania samego siebie. 

  

  
  
 
 
 
 
 
1.     Na godzinach z wychowawcą realizowanie 

następujących zagadnień: 
a)     Co to znaczy  „człowiek szczęśliwy” ? 
b)     Pozytywne myślenie – co mi to daje ?) 
c)     Jak działa nasz umysł? 
d)    Czy znasz cechy pozytywnego oraz nega-

tywnego obrazu siebie, własnego „Ja”? 
e)    Czy znasz sposoby formowania pozytyw-

nego obrazu siebie? 
f)      Jak radzić sobie ze stresem? 

2.     Stosowanie metod aktywnych na wszystkich 
lekcjach, kołach zainteresowań. 

3.     Kontakty interpersonalne – zdobywanie wie-
dzy i trening w tym zakresie. 

4.    Organizowanie wycieczek do muzeów, galerii 
państwowych w celu obejrzenia dzieł sztuki 
wyrażających emocje twórców.  

  
  
  

  

  
2.      Nabywanie umiejętności rozróżniania 

i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, 
przyjaźni i miłości. 

  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 
 
 
 
1. Na godzinach z wychowawcą realizowanie 

następujących zagadnień: 
a)    Jak zjednać sobie przyjaciół? 
b)     Przyjaźń. 
c)    Tolerancja. 
d)    Czy posiadasz cechy i umiejętności uła-

twiające dobre współżycie w zespole? 
2. Przedmiot Wiedza o społeczeństwie, Wycho-

wanie do życia w rodzinie: 

       Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. 
Przyjaźń i zakochanie, miłość, pierwsze 
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 fascynacje, miłość platoniczna, miłość 
młodzieńcza, miłość dojrzała – rozróżnia-

nie pojęć.  
 

  
3.      Ułatwianie dorastania, kształtowanie 

dojrzałości, odpowiedzialności. 
  

        Umiejętność komunikowania się. 
 Dbałość o własny rozwój fizyczny i psy-

choseksualny. 

        Kształtowanie takich cech charakteru, 
jak: pracowitość, punktualność, odpo-
wiedzialność, czystość i porządek, 
sprawność organizacyjną, wytrwałość, 
umiejętność pokonywania trudności, 
skłonność do ryzyka, do śmiałych poczy-
nań i do dużych dokonań. 

        Przygotowanie młodych do podejmowa-
nia w przyszłości odpowiedzialnych za-
dań rodzinnych, społecznych i zawodo-
wych. 

  
  

  

  
PROFILAKTYKA 

  
Przygotowanie uczniów do okresu dojrzewania 
i pozytywnego przyjęcia jego objawów fizycz-

nych i psychicznych poprzez: 
1.    Realizowanie następujących tematów na go-

dzinach z wychowawcą: 
a) Jak porozumiewać się? 
b) Jak  rozwiązywać  konflikty? 
c) Jaki jesteś? (Czy cechuje Cię poczucie od-

powiedzialności za życie zbiorowe?) 
d) Jak sobie radzisz w trudnych sytuacjach? 
e) Co wiesz o kształtowaniu charakteru? 
f) Czy potrafisz określić swój temperament? 

2.   Realizowanie wymagań z podstawy progra-
mowej Wychowania do życia w rodzinie: 

 Stymulowanie procesu samowychowania. 

 Współpraca z rodzicami w zakresie prawi-
dłowych relacji między nimi  
a dzieckiem.  

 Pomoc we właściwym przeżywaniu okresu 
dojrzewania.  

 Wzmacnianie procesu identyfikacji z wła-
sną płcią.  

 Wspieranie rozwoju moralnego i kształto-
wania hierarchii wartości.  

 Promowanie integralnej wizji seksualności 
człowieka; ukazanie jedności pomiędzy 
aktywnością seksualną a miłością i odpo-
wiedzialnością.  

 Tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przy-
jaźni oraz szacunku dla człowieka.  

 Pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na 
podstawowe pytania egzystencjalne.  

 Informowanie o możliwościach pomocy - 
system poradnictwa dla dzieci i młodzieży.  

3.     Wdrażanie edukacji zdrowotnej- wychowanie 
fizyczne: 

 Aktywność fizyczna, praca i wypoczynek, 
żywienie, 

 Rozwój fizyczny w okresie dojrzewania  
i młodzieńczym, 

 Dbałość o ciało, bezpieczeństwo, choroby, 

 Zdrowie i dbałość o nie, 

 Zdrowie psychiczne i umiejętności życiowe 
(pozytywne myślenie, budowanie poczucia 
własnej wartości, wiary w siebie, podejmo-
wanie decyzji, utrzymywanie dobrych relacji 
z innymi, dawanie i przyjmowanie wsparci, 
rozwiązywanie problemów, gospodarowanie 
czasem, radzenie sobie z presją, krytyką, 
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negatywnymi emocjami, stresem). 
 4.      Pomoc pedagogiczno - psychologiczna: 

 Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem róż-
norodnych metod i technik aktywizujących 
oraz interaktywnych, zabawy integracyjne, 
zajęcia plastyczne, poetyckie, rozmowy in-
dywidualne itp. 

 Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu 
napięć psychicznych i likwidowaniu trudno-
ści powstałych na tle konfliktów rodzinnych 
poprzez rozmowy indywidualne, psycho-
dramy z udziałem uczniów, zachęcanie do 
aktywnego udziału w pracy samorządu kla-
sowego i szkolnego. 

 Realizacja Szkolnego Programu  Profilakty-
ki.  Współpraca z pedagogiem szkolnym. 

 Udzielanie porad i pomocy uczniom posia-
dającym trudności w kontaktach rówieśni-
czych  i środowiskowych poprzez: zachęca-
nie do udziału w zajęciach grupowych, za-
chęcanie do włączenia się w organizację 
imprez szkolnych, nagradzanie. 

 Zorganizowanie różnych zajęć profilaktycz-
nych zapobiegających trudnościom wycho-
wawczym: spotkania z policjantem ds. nie-
letnich na temat ustawy dla nieletnich, przy-
bliżanie prawa. 

 

  
4.      Ujawnianie zainteresowań, możliwo-

ści i potrzeb uczniów. 
  

       Rozwijanie indywidualnych uzdolnień  
i zainteresowań uczniów. 

       Upowszechnienie świadomości na temat 
roli osób wybitnie zdolnych. 

        Wdrażanie do ustawicznego uczenia się 
i samodoskonalenia. 

       Rozwój intelektualny (poszukiwanie 
prawdy, przezwyciężanie lenistwa my-
ślowego, poznanie swoich uzdolnień, 
rozszerzanie zainteresowań, umiejętność 
przyswajania wiedzy, umiejętność po-
szukiwania informacji, umiejętność wy-
powiadania się). 

  
  
  

  

  
 
 
 

1. Na godzinie z wychowawcą realizowanie te-
matu: Na czym polega rozwój człowieka?  
(rozwój emocjonalny, rozwój społeczny, roz-
wój intelektualny) 

2. Realizowanie wymagań programowych z pod-
stawy programowej z biologii: 

 zasady funkcjonowania organizmu człowie-
ka i zachowania prozdrowotne, 

 przestrzeganie zasad higieny osobistej i po-
dejmowanie odpowiedzialności za zdrowie  
i życie własne i innych. 

3. Wczesne wykrywanie i diagnozowanie dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 
uzdolnionych  i mających trudności w nauce. 

4. Przykłady osób wybitnie zdolnych i ich roli  
w życiu społeczeństwa. 

5. Współpraca z poradnią psychologiczno- pe-
dagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną 
w określeniu kierunków rozwoju i metod po-
stępowania z uczniami uzdolnionymi. 

6. Realizacja IPET dostosowanych do możliwo-
ści uczniów zdolnych oraz uczniów słabych. 

7. Dostosowanie  metod i form pracy  do po-
trzeb i możliwości uczniów. 
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8. Wykrycie i zdiagnozowanie przyczyn niepo-
wodzeń szkolnych uczniów  i wspólnie z po-
radnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym 
poradnią specjalistyczną określenie postępo-
wania postdiagnostycznego. 

9. Wykrycie i zdiagnozowanie, z pomocą z po-
radni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, dysleksji, dysgrafii 
oraz podjęcie terapii. 

10. Organizowanie dla uczniów warsztatów i za-
jęć techniki pracy umysłowej.  

11. Stwarzanie uczniom szerokiej oferty zorgani-
zowanych form zajęć pozalekcyjnych w szko-
le: kół zainteresowań, kół przedmiotowych, 
SKS itp. 

 

  
5.     Kształtowanie szacunku do tradycji  

i historii własnej rodziny na tle historii 
i tradycji regionu jej pochodzenia. 

  

        Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego 
regionu i jej związkach z kulturą narodo-
wą. 

        Kontakt ze środowiskiem lokalnym i re-
gionalnym w celu wytworzenia bliskich 
więzi i zrozumienia różnorakich przyna-
leżności człowieka. 

       Ugruntowanie poczucia tożsamości na-
rodowej przez rozwój tożsamości regio-
nalnej. 

        Rozwijanie wiedzy o historii regionu  
w powiązaniu z tradycjami własnej rodzi-
ny. 

  
  
 

 
 
 
 

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ra-
mach kół zainteresowań. 

2. Docenianie walorów własnego regionu – 
jego kultury, tradycji-  wycieczki, konkursy 
tematyczne. 

3. Opieka nad miejscami pamięci narodowej. 
4. Współpraca z portalem wsiepolskie.pl. 
5. Uczniowie wspólnie z rodzicami przygoto-

wują historię swojej rodziny po to, by po-
znać swoją przeszłość (drzewo genealo-
giczne). 

6. Wzmacnianie tożsamości regionalnej i na-
rodowej przy równoczesnym budowaniu 
tożsamości europejskiej poprzez udział 
szkoły w życiu społeczności lokalnej. 

7. Wycieczki do najbliższej okolicy, poznanie 
gminy, powiatu, regionu Podlasia i Ma-
zowsza. 

8.  Zapoznanie z lokalnym systemem władzy. 
9. Uczestniczenie w uroczystościach środo-

wiskowych przy współpracy z Urzędem 
Gminy Grębków oraz parafią w Grębkowie 
i Żarnówce, gminną biblioteką w Grębko-
wie. 

  
6. Rozbudzanie postawy tolerancji dla 

odmienności narodowych, kulturo-
wych, wyznaniowych, płciowych, ra-
sowych, światopoglądowych. 
 

        Rozwijanie tolerancji wobec odmiennych 
poglądów i postaw. 

        Nieakceptowanie rasizmu i innych prze-
jawów dyskryminacji. 

  
  
 
 
 
 
1.      Na godzinach z wychowawcą realizowanie 

następujących tematów: 
 

a) Tolerancja. 
b) Kto jest lepszy – kobieta czy mężczy-
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        Nastawienie na otwartość i dialog z 
przedstawicielami innych kultur, naro-
dów, religii. 

  

zna? 
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Klasa II gimnazjalna 
  

  

Hasło: Prawa człowieka 

  
7.     Dążenie do identyfikowania się  

z obowiązkami patriotycznymi. 
  

        Znajomość dziejów własnego narodu  
i państwa. 

         Pogłębianie poczucia przynależności do 
wspólnoty obywateli państwa polskiego. 

        Świadomość istnienia obowiązków wo-
bec własnej ojczyzny, w tym w szczegól-
ności obowiązku jej obrony oraz dbałości 
o jej dobre imię. 

        Znajomość i poszanowanie symboli na-
rodowych, państwowych, religijnych  
i światopoglądowych. 

        Aktywne przeciwdziałanie złu, tenden-
cjom nacjonalistycznym, patologiom spo-
łecznym oraz tym wszystkim postawom, 
zjawiskom i działaniom, które zagrażają 
pokojowi społecznemu, niweczą dorobek 
ludzi i narażają na szwank dobre imię 
kraju. 

  
  
  

  

  
  
 
 
1. Organizowanie wycieczek do miejsc histo-

rycznych, muzeów. 
2. Organizowanie konkursów i wystaw. 
3. Organizowanie uroczystości szkolnych (apeli) 

przypominających rocznice ważnych w życiu 
narodu wydarzeń: Święta 11 listopada, rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, itp. 

4. Spotkania z wybitnymi ludźmi, patriotami, 
kombatantami. 

5. Lekcje wychowawcze poświęcone przypo-
mnieniu symboli narodowych, państwowych. 

6. Poznanie zagrożeń występujących w gminie, 
powiecie, województwie, kraju oraz sposobów 
obrony przed skutkami- godzina wychowaw-
cza, EDB, WOS. 

7. Realizacja wymagań z podstawy programowej 
WOS: 

 Niezbywalny charakter praw człowieka, ich 
katalog i systemy ochrony. 

  Życie szkoły - samorządność, procedury 
demokratyczne, regulacje prawne. 

 

  
8.      Poznanie swoich praw obywatelskich. 
  

        Znajomość praw i powinności obywatel-
skich oraz wynikających z nich postaw. 

        Znajomość Konstytucji, Deklaracji Praw 
Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, Kar-
ty Praw Rodziny. 

        Znajomość Konwencji o prawach dziec-
ka. 

        Znajomość Europejskiej konwencji  
o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności. 

        Wychowanie komunikacyjne. 
  

  

  
 
 
1. Zapoznanie każdego ucznia w szkole z jego 

prawami i obowiązkami – godzina z wycho-
wawcą, WOS, historia. 

2. Rozpoznawanie własnych praw i obowiązków 
w konkretnej sytuacji szkolnej, społecznej  

3. Zrozumienie obowiązującego prawa oraz 
działanie z nim zgodne. 

4. Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiąz-
kami oraz procedurami ich egzekwowania  
w dokumentach regulujących pracę szkoły: 

5. WSO, Regulaminie Publicznego Gimnazjum  
w Grębkowie 

6. Przeprowadzanie wśród uczniów badań, an-
kiet dotyczących znajomości tych dokumen-
tów. 

7. Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego. 
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Klasa  III  gimnazjalna 
 

  

Hasło: Człowiek we współczesnym 
świecie 

  
8. Poznanie mechanizmów działania 

gospodarki wolnorynkowej. 
 

        Przybliżanie mechanizmów współcze-
snego życia ekonomicznego, polityczne-
go, kulturowego w aspekcie krajowym  
i ogólnoświatowym. 

        Wszechstronny rozwój ucznia ukierun-
kowany na przygotowanie do aktywnej 
obecności w życiu społeczno-
gospodarczym kraju. 

        Rozumienie przez uczniów zjawisk  
i zmian gospodarczych w kraju. 

        Rozpoznawanie swoich predyspozycji, 
umiejętności i możliwości z punktu wi-
dzenia wymogów rynku pracy. 

        Zdolność uczniów do odnajdowania swo-
jego miejsca w życiu gospodarczym  
w warunkach gospodarki rynkowej i 
zmiennego rynku pracy. 

        Wstępne przygotowanie uczniów do ak-
tywności zawodowej i odnalezienia się 
na rynku pracy – poradnictwo zawodowe. 

  

  
 
 
 
1. Realizacja wymagań z podstawy programo-

wej: 

 Komunikowanie się w języku ojczystym  
i językach obcych, zarówno w mowie, jak  
i w piśmie; 

 Posługiwanie się nowoczesnymi techno-
logiami informacyjno- komunikacyjnymi; 

 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 
informacji; 

 Rozpoznawanie i rozwiązywanie proble-
mów; 

 Współdziałanie w sprawach publicznych. 
2. Organizowanie zajęć przygotowujących 

młodzież w gimnazjach do aktywnego wej-
ścia na rynek pracy. 

3. Wdrażanie programu wychowania do aktyw-
nego udziału w życiu gospodarczym. 

4. Poszerzenie działań pedagoga szkolnego, 
we współpracy z wychowawcami i poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, o doradztwo 
zawodowe. 

5. Doradztwo nauczycieli w sprawie wyboru 
dalszej ścieżki edukacyjnej. 

6. Uwzględnienie problematyki przygotowania 
młodzieży do wejścia na rynek pracy w pla-
nowaniu godzin z wychowawcą i realizowa-
nie przy współpracy z poradnią psycholo-
giczno-pedagogiczną i  rodzicami.  

7. Korzystanie z centralnego banku informacji  
o szkołach, zawodach i miejscach pracy  
w sieci Internetu. 

8. Rozszerzenie funkcji biblioteki szkolnej  
o szkolne centrum informacji o szkołach, 
zawodach i miejscach uzyskania bardziej fa-
chowej pomocy w podejmowaniu decyzji w 
sprawie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej 
lub decyzji zawodowych. 

9. Zaktywizowanie współpracy z rodzicami  
i urzędami pracy w dziedzinie poradnictwa 
zawodowego. 

10. Cele poradnictwa zawodowego wbudować  
w system szkolny jako zadanie ogólne szko-
ły na III etapie kształcenia. 

  

  
11.  Kształtowanie postawy umiejętnej 

obrony własnych poglądów i wartości. 

  

  
 
 
1. Podniesienie umiejętności komunikacji i na-
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wiązywania kontaktu. 
2. Rozumienie i wykorzystanie procesów za-

chodzących w grupie w celu integracji  
i współpracy. 

3. Określanie norm zachowania w klasie – spo-
rządzenie umowy dla klasy (praca wycho-
wawcy z klasą).  

4. Stosowanie metod aktywnych w nauczaniu   
i poprzez to stwarzanie wielu okazji dla 
uczniów do prezentowania własnych poglą-
dów w kontaktach z innymi ludźmi, w dysku-
sji oraz na forum publicznym. 

5. Wprowadzenie nowego, spójnego i bardziej 
zobiektywizowanego systemu oceniania ma-
jącego na celu wspieranie wszechstronnego 
rozwoju ucznia. 

  

  
12.  Określenie miejsca i roli Polski i Pola-

ków w integrującej się Europie 
  

        Rozwijanie tożsamości europejskiej bu-
dowanej na gruncie miłości do małej  
i wielkiej ojczyzny. 

        Ukazywanie procesu integracji jako 
środka prowadzącego do przyśpieszenia 
transformacji ustrojowej i osiągnięcia wa-
runków do długofalowego rozwoju kraju. 

        Zrozumienie miejsca Polski w Europie 
oraz faz i problemów procesu integracji  
z Unią Europejską. 

  

  
 
 
 
1. Stymulowanie aktywności obywatelskiej 

uczniów poprzez: 

 zwiększenie udziału młodzieży w życiu 
obywatelskim jej społeczności; 

 wspieranie uczniów niepełnosprawnych; 

 zwiększenie udziału SU w systemie demo-
kracji przedstawicielskiej; 

 większe wsparcie dla różnych form rozwi-
jania umiejętności uczestnictwa. 

  
  
  

  
  
13. Upowszechnianie wartości związa-

nych z rodziną 
  

        Okazywanie szacunku rodzicom, lu-
dziom starszym, niesienia pomocy po-
trzebującym, odpowiedzialnego dzielenia 
obowiązków życia rodzinnego i społecz-
nego. 

  

  
 
 
 
 

1. Zwiększenie współpracy rodziców ze 
szkołą. 

2. Spotkania klasowe z okazji: Dnia Matki, 
Dnia Ojca, itp. 

  

  
14.  Wspieranie rozwoju moralnego kształ-

towania hierarchii wartości. 
 

        Przekazywanie ogólnoludzkich norm 
moralnych oraz wartości religijnych za-
wartych w Piśmie Świętym Starego i No-
wego Testamentu. 

        Przekazywanie podstaw filozoficznych 
innych światopoglądów i religii. 

        znajomość roli Kościoła  Rzymsko-
Katolickiego w dziejach narodu i pań-

  
 
 
 
1. Religia i etyka w szkole. 
2. Wigilia szkolna z okazji świąt Bożego Naro-

dzenia, wieczór kolęd. 
3. Umożliwienie uczniom uczestniczenia w Re-

kolekcjach Wielkopostnych poprzez organi-
zację pracy szkoły. 

4. Realizacja programu „Trzymaj formę”. 
5. Organizowanie zajęć Szkolnego Koła Spor-
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stwa. 

        Kształtowanie jakości swojego jednost-
kowego, wewnętrznego życia, wewnętrz-
nego bogactwa duchowego, gdzie rodzą 
się motywacje i aspiracje, powstają 
uczucia miłości i odpowiedzialności. 

        Posiadanie świadomości o prawie do 
życia i godnej śmierci każdego człowie-
ka. 

       Poszanowanie godności własnej i innych 
ludzi, dochowywania przyjaźni i danego 
słowa, postępowania zgodnego z prawdą 
i z wyznawanymi wartościami moralno-
religijnymi. 

        Cenienie dobrej atmosfery rodzinnej, 
szkolnej – dla prawidłowego funkcjono-
wania człowieka. 

        Wdrażanie do korzystania z dóbr kultu-
rowych, z wartości zdrowotnych przyro-
dy, ze sportu i relaksu. 

 

towego. 

  
15.  Kształtowanie umiejętności korzysta-

nia ze środków przekazu informacji. 

        Stosowanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, na zajęciach z różnych 
przedmiotów. 

        Umiejętność segregowania informacji  
i krytycznego ich odbioru. 

        Rozbudzanie potrzeb czytelniczych. 

        Przygotowanie do pracy samokształce-
niowej i wykorzystywania mediów jako 
narzędzi pracy intelektualnej. 

    Kształtowanie postawy szacunku dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego  
w związku z globalizacją kultury ma-
sowej. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  
1. Wprowadzenie do programów szkolnych tre-

ści uwrażliwiających na : psychologiczne  
i socjologiczne oddziaływanie mediów, spo-
soby działania na podświadomość; manipu-
lacje informacją; umowność dzieła audiowi-
zualnego. 

2. Wskazywanie przykładów nieuczciwych  
i wprowadzających w błąd reklam. 

3. Uwzględnianie technologii informatycznej  
w programach różnych dziedzin oraz umoż-
liwienie wykorzystania jej zgodnie z tymi 
programami, umożliwienie uczniom samo-
dzielnego korzystania z informacji, odróżnia-
nia opinii i ocen od faktów. 

4. Wykorzystanie Internetu jako bogatego źró-
dła wiedzy. 

5. Nabywanie umiejętności wyszukiwania i sto-
sowania informacji na wszystkich  zajęciach 
edukacyjnych. 

6. Działania czytelnicze inspirujące twórczość 
własną młodzieży. 

7. Realizacja planu pracy biblioteki: 

 konkursy recytatorskie;  

 konkurs czytelniczy; 

 „Znani i nieznani” – spotkania z autorami 
poezji, wierszy we współpracy z bibliote-
ką gminną. 

  
16.  Uwrażliwienie na zagrożenia dotyczą-

ce człowieka współczesnego. 

  
 

PROFILAKTYKA 
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       Kształtowanie zdrowego stylu życia i in-
spirowanie harmonijnego rozwoju. 

       Uświadamianie własnej odpowiedzialno-
ści za ochronę swojego zdrowia.  

       Dbałość o własny rozwój fizyczny i psy-
choseksualny. 

       Uświadomienie zagrożenia zdrowia ze 
strony nikotyny, narkotyków, alkoholu, 
AIDS. 

       Zagrożenia ze strony patologicznych 
grup rówieśniczych. 

       Szkoła bezpieczna. 

  

1. Realizowanie programu propagującego 
zdrowy styl życia  „Trzymaj formę”. 

2. Organizowanie imprez kulturalnych promu-
jących zdrowy styl życia. 

3. Edukacja młodzieży i rodziców w zakresie 
szkodliwości zażywania środków odurzają-
cych, prowadzenie działań edukacyjno - pro-
filaktycznych w zakresie wczesnego rozpo-
znawania stanów po zażyciu środków odu-
rzających. 

4. Zintegrowanie działań pedagogów i rodziców 
w wykrywaniu i zapobieganiu używania 
środków odurzających. 

5. Oddziaływania z zakresu profilaktyki uzależ-
nień poprzez organizowanie zajęć dotyczą-
cych zapobiegania używaniu środków uza-
leżniających oraz odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych: nar-
komanii, nikotynizmowi, alkoholizmowi: 
a)      Asertywność jako najskuteczniejsza 

droga porozumienia z ludźmi  -  cykl kil-
kugodzinnych ćwiczeń; 

b)      AIDS – jakie jest realne zagrożenie – 
film  
i dyskusja; 

c)      Realizacja programu  Siedem kroków; 
d) Realizacja zajęć profilaktycznych przy  

współpracy z podmiotami zewnętrznymi; 
e)      Przygotowanie artykułów,  gazetek  te-

matycznych promujących zdrowe formy 
życia. 

6. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i opieki 
lekarskiej: organizowanie spotkań z pielę-
gniarką, edukacja seksualna.  

7. Korzystanie z pomocy placówek wspomaga-
jących pracę szkoły w dziedzinie uzależnień: 
GKRPA w Grębkowie, Poradnia Psycholo-
giczna w Węgrowie, GOPS w Grębkowie, 
Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epi-
demiologiczna w Węgrowie, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie OIK w Węgrowie. 

8. Dostarczanie uczniom wiedzy o  zagroże-
niach cywilizacyjnych i kształcenie właści-
wego zachowania się w przypadku kontaktu 
z przedmiotami toksycznymi, łatwopalnymi, 
toksycznymi, wybuchowymi. 

  
17.  Pokazywanie roli filmu i teatru jako 

środka przekazu wartości ogólnoludz-
kich. 

  

  
1.     Organizowanie systematycznych wyjazdów 

do kina, teatru. 
2.     Zapraszanie artystów na spotkania z mło-

dzieżą w szkole. 
3.     Stosowanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych, na zajęciach z różnych 
przedmiotów. 

4.     Organizowanie wycieczek w celu zwiedzenia 
teatru i kina. 
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Ewaluacja programu wychowawczego  

Program wychowawczy jest utworzony w oparciu o nową podstawę programową. Corocz-
nie będą uwzględniane w rocznych planach wychowawczych aktualne priorytety wycho-
wawcze i ewentualne uwagi z bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w gimnazjum. 
Wskaźnikami do ewaluacji są założone cele, ocena stopnia ich osiągnięcia jest oceną sku-
teczności założonego programu. 


