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PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM  
W JASTRZĘBIU 
OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 2014r.  
 

"(...) Wychowywać, to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie 
całego człowieka, a więc także jego serce i charakter. 

Wychowywać, to znaczy również - z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które 
nadają życiu sens i wypełniają je treścią. 

Przekazuje się je nie tylko słowami, 
lecz przede wszystkim przykładem własnego życia." 
 
 

Podstawowymi obszarami, w których dokonuje się proces wychowawczy jest dom rodzinny. Szkoła wspiera rodzinę 
w dziedzinie wychowania. Nasza szkoła wspomagając rodzinę ustala następujący program działań 
wychowawczych. 
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Misja szkoły: 
Dążymy do tego, aby nasi uczniowie w bezpiecznym, przyjaznym środowisku zdobywali wiedzę, rozwijali 

umiejętności, zdolności i zainteresowania oraz kształtowali swój charakter. 

Cel główny: 
Chcemy, aby nasz absolwent posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie 

rozwijającym się świecie, był odpowiedzialny za swoje wybory i czyny, dbał o zdrowie, czystość i porządek, unikał 

zagrożeń, budował relacje z innymi oparte na zrozumieniu i życzliwości. 
 

Cele wychowawcze szkoły: 
• Stwarzanie uczniom warunków do poznania samego siebie, swych mocnych stron oraz uczenie krytycznego 

patrzenia na siebie w relacjach z innymi. 
• Kształtowanie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa. 
• Wspomaganie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. 
• Przygotowanie ucznia do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie. 
• Podejmowanie działań profilaktycznych. 
• Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. 
• Uczenie szacunku wobec tradycji, dóbr kulturowych i kształtowanie postaw patriotycznych. 
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• Rozwijanie szacunku wobec drugiego człowieka. 
• Rozbudzanie zainteresowań oraz wewnętrznej potrzeby uczenia się  

i odkrywania świata. 
• Przygotowywanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie. 
• Kształtowanie umiejętności poznawczej na przejawy prawdy, dobra 

i piękna. 
• Propagowanie postaw proekologicznych. 
• Zwiększane poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu pracy i nauki. 
 
Wychowawca w naszej szkole: 

1. Wspiera rodziców w procesie wychowania. 

2. Troszczy się o bezpieczeństwo młodzieży. 

3. Kształtuje umiejętność współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej. 

4. Buduje własny autorytet poprzez sprawiedliwość, obowiązkowość, konsekwencję. 

5. Szanuje godność ucznia. 

6. Tworzy w klasie klimat wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu między wychowawcą, a uczniami. 

7. Dba o własną postawę etyczną, poprzez tworzenie systemu wartości  

w oparciu o uniwersalne normy moralne. 
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8. Wspiera uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju. 

9. Dąży do zapewnienia wychowankom wszechstronnego rozwoju przez wspólną naukę, uczestnictwo w życiu 

kulturalnym i społecznym. 

10. Wdraża do samodzielności i odpowiedzialności. 

11. Inspiruje i wzmacnia współpracę z rodzicami. 

12. Aktywuje uczniów do podejmowania zadań dla wspólnego dobra;  

w grupie, szkole, środowisku. 

13. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka. 

14. Wystawia ocenę z zachowania wg Punktowego Systemu Oceniania. 

15. Rozwiązuje ewentualne konflikty w klasie. 

16. Prawidłowo gromadzi dokumentację ustaloną w szkole. 

Główne zadania współpracy z rodzicami: 
 Przepływ informacji o uczniach pomiędzy rodzicami i nauczycielami. 

 Wychowawca, pedagog szkolny we współpracy z rodzicami stara się poznać potrzeby opiekuńczo-wychowawcze 
uczniów. 

 Wychowawca, pedagog szkolny nawiązuje stały kontakt z rodzicami dzieci mających problemy wychowawcze. 
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 Pedagogizacja rodziców mająca na celu zapobieganie różnym niepowodzeniom szkolnym. 

 Rodzice i nauczyciele współpracują w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. 

 Rodzice i nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów. 

 Rodzice pomagają nauczycielom w uczestnictwie swoim dzieciom  
w udziale w zajęciach pozalekcyjnych. 

Zasady współpracy wychowawczej rodziców ze szkołą. 

1. Każdy z rodziców w miarę swoich możliwości uczestniczy w życiu szkoły  

i klasy. 

2. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach rodziców. 

3. Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 

4. Rodzice powinni systematycznie kontrolować postępy swoich dzieci  

w nauce. 

5. Rodzice mają prawo korzystać z pomocy wychowawcy klasowego, pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych. 
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6. Rodzice mogą występować z inicjatywą i własnymi pomysłami. 

Efekty działań wychowawczych Ucznia powinna cechować: 

• Kultura osobista (uczeń zachowuje się z godnością i szacunkiem wobec drugiego człowieka, dba o strój i 
estetykę pomieszczeń). 
• Znajomość zasad zachowania się w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń. 
• Dbałość o swój rozwój intelektualny i osobowościowy. 
• Odpowiedzialność za drugiego człowieka (koleżankę, kolegę). 
• Wrażliwość na krzywdę innych ludzi. 
• Dbałość o sprawność fizyczną. 
• Zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy, tradycji kulturowych i patriotycznych. 
• Odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk  
społecznych. 
• Troska o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 
• Wrażliwość na degradację środowiska naturalnego. 
• Umiejętne korzystanie z oferty medialnej. 
• Życzliwość oraz pozytywne nastawienie wobec innych. 
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• Odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania. 
• Umiejętność komunikowania się z innymi. 
 
 
 
 

OPIS RÓŻNORODNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 
Świadome 
uczestnictwo 
uczniów 
i rodziców 
w procesie 
wychowawczym 
szkoły. 

 Zapoznanie 
i omówienie z uczniami 
i rodzicami 
obowiązujących 
dokumentów 
regulujących życie 
szkoły. 
 
 
 
 
 
 Mobilizowanie 

uczniów do aktywnego 
uczestnictwa w procesie 

 Zapoznanie rodziców z 
podstawowymi dokumentami 
szkolnymi podczas pierwszej 
„wywiadówki” 

 Zaznajomienie uczniów ze Statutem 
Szkoły, Szkolnymi Zasadami 
Oceniania i innymi dokumentami 
regulującymi pracę Szkoły 

 rozmowy indywidualne z rodzicami 
i uczniami 
 
 
 

 wycieczki, (wg harmonogramu 
wycieczek na rok szkolny 2014 / 

- wychowawcy klas pierwszych, 
drugich i trzecich 
 
 
- wychowawcy klas pierwszych, 
drugich i trzecich 
 
 
-wychowawcy, wszyscy 
nauczyciele, pedagog 
 
 
-wychowawcy, wszyscy 
nauczyciele 
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wychowawczym szkoły 2015) 
 udział w apelach i uroczystościach 

szkolnych (wg harmonogramu 
uroczystości szkolnych) 

 umożliwienie uczniom udziału w 
konstruowaniu klasowych 
programów wychowawczych 

 konkurs „Klasa na medal” 

-osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie uroczystości 
szkolnych 
 
-wychowawcy 
 
 
-Beata Przytuła - Bińkowska 

Współdziałanie 
z rodzicami 
w procesie 
wychowania. 

 Współpracowanie 
z rodzicami w celu 
ustalenia wspólnej 
strategii postępowania 
w pracy opiekuńczo- 
wychowawczej. 
 
 
 
 
 
 
 Angażowanie 

rodziców w życie szkoły. 
 
 
 
 

 spotkania 
z rodzicami, 
 indywidualne 

rozmowy, 
 dyskusje, 

pogadanki, 
 zbieranie informacji, 
 konsultacje ze 

specjalistami (szczególnie z ) 
 
 
 
 udział 

w uroczystościach 
szkolnych rodziców, 
 działalność Rady 

Rodziców. 
 

- wychowawcy 
- pedagog 
- nauczyciele 
- rodzice 
 
 
 
 
 
 
 
 
-rodzice 
 
 
-Rada Rodziców 
-Dyrekcja 
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 Podejmowanie 
działań w celu 
pokonywania trudności 
związanych z okresem 
dojrzewania. 

 pedagogizacja 
rodziców, 
(Proponowane działania: 

 prelekcja „Wpływ absencji na 
wyniki w nauce” 

 prelekcja „Zaburzenia depresyjne 
wśród młodzieży”) 

 

 
 
 
- Zbigniew Tomczyk 
 
-pedagog 

Integrowanie 
zespołu 
klasowego. 
Pomoc uczniom 
w akceptacji do 
nowych 
warunków. 

 Tworzenie 
pozytywnego klimatu 
w klasie. 
 
 
 

 Nabywanie 
umiejętności 
współistnienia  
w grupie. 

 zabawy i wspólna praca np. w 
grupach -wycieczki, rajdy,  
organizowanie pomocy 
koleżeńskiej, 
 

 przestrzeganie tzw. „okresu 
ochronnego” dla uczniów klas I. 

 
 zabawy integracyjne 

Wychowawcy kl. I: 
- J. Kosno 
- A. Gałązka 
- E. Dziuba 
 
-wszyscy nauczyciele 
 
-pedagog szkolny 
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Współpraca  
i komunikowanie się 
z innymi. 

 Wyrażanie swoich 
uczuć oraz 
odczytywanie emocji 
innych. 

 
 
 
 Umiejętne 

prezentowanie 
swojego zdania. 

 
 Pomaganie innym: 

dawanie wsparcia, 
pomoc w 
pokonywaniu 
trudności. 

 

 
 
 
 
 
 Ćwiczenie 

umiejętności pracy w 
zespole 

 zajęcia doskonalące techniki 
dyskutowania, wyrażania sądów i 
opinii,  
(proponowana forma realizacji 
warsztaty „Język żyrafy i język 
szakala”) 
 

 warsztaty dla uczniów „Sztuka 
dyskusji” 

 
 
 
 udział w akcji „Świąteczna paczka” 

 
 
 działania charytatywne w trakcie 

akcji „Tydzień Edukacji Globalnej” 
 
 udział w akcji WOŚP 
 prezentacja „Empatia, czyli 

współodczuwanie” oraz ćwiczenia 
praktyczne 

 
 projekty gimnazjalne 

- wychowawcy 
- pedagog 
 
 
 
 
 
- Beata Leśniewska (II semestr) 
 
 
 
 
-Michał Gajewski  
-Agnieszka Gniadek 
 
-Michał Gajewski  
-Agnieszka Gniadek 
-Kinga Wesołowska 
 
-Adam Włodek 
 
 
-Anna Gałązka 
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Dbanie o rozwój sfery 
emocjonalnej ucznia. 

 Praktyczne działania z 
uczniami w celu 
rozwiązywania 
problemów wieku 
dojrzewania i 
kształtowania sfery 
emocjonalnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ukazanie uczniom 

technik radzenia 
sobie z problemami 
emocjonalnymi 
charakterystycznymi 
dla ich okresu 
rozwojowego 

 indywidualne spotkania uczniów z 
pedagogiem szkolnym, 
wychowawcą i innym nauczycielem 
lub dyrekcją szkoły,  

 spotkania zespołów klasowych z 
wychowawcą, pedagogiem 
szkolnym lub innymi specjalistami 
wybranych dziedzin, 

 indywidualna praca wychowawców, 
diagnoza problemów ucznia i 
pomoc w ich rozwiązywaniu, 

 podjęcie interwencji 
wychowawczej w ramach pracy 
szkolnego zespołu reagowania 
kryzy kryzysowego. 

 
 
 
 
 Warsztaty „Techniki łagodzenia 

stresu i radzenia sobie z 
niechcianymi emocjami” 

 
 
 dyskusja panelowa „Grunt to bunt?” 

nt. dlaczego młodzi ludzie buntują 
się, jakie formy przybiera bunt, 

- K. Owczarek 
- wychowawcy 
- pedagog szkolny 
- wszyscy nauczyciele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-pedagog 
 
 
 
 
-Michał Gajewski 
-Agnieszka Gniadek 
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zjawisko generation gap (konflikt 
pokoleń) 

Kształtowanie 
kultury osobistej. 

 Propagowanie zasad 
savoir-vivre. 

 
 
 
 
 
 
 
 Dbanie o godny strój 

ucznia. 
 
 
 
 
 
 
 Budowanie poczucia 

 Inscenizacja „Moje maniery, moja 
wizytówka” (scenki ukazujące 
przykłady zachowania się w 
kontaktach z innymi) 

 Konkurs ”Mistrz dobrych manier” 
 Wykorzystanie zasad savoir-vivre 

podczas wigilii klasowych 
 
 
 Promowanie noszenia strojów 

galowych podczas uroczystości 
szkolnych 

 Debata „Szkolny dress code” 
mająca na celu wypracowanie 
propozycji szkolnych zasad 
ubierania się 

 
 Prelekcja skierowana do uczniów 

- Tomasz Różycki 
 
 
 
-Tomasz Różycki 
-Celina Zugaj 
 
-wychowawcy 
 
 
 
-wychowawcy 
 
 
-Michał Gajewski 
-Agnieszka Gniadek 
 
 
-Wanda Lisowiec 
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odpowiedzialności za 
siebie i innych. 

 
 
 
 
 Propagowanie kultury 

słowa wśród uczniów. 
 

„Każda akcja powoduje reakcję - 
jestem odpowiedzialny za siebie, 
moją rodzinę, mój świat, przyszłe 
pokolenia” w ramach Tygodnia 
Edukacji Globalnej 
 

 Akcja „Dzień Języka Ojczystego” 
skupiająca się na następujących 
zagadnieniach: unikanie 
wulgaryzmów, „netykieta”, i innych 
aspektach kultury słowa 

 
 

-Halina Sobolewska 
 
 
 
 
 
 
-Kinga Wesołowska 
-Anna Gałązka 
 
 
 

Wspieranie ucznia w 
poszukiwaniu 
pozytywnych 
wartości. 

 Umiejętności 
rozróżniania dobra i 
zła oraz właściwego 
reagowania na zło. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Poszanowanie innych, 

 Warsztaty na lekcjach religii/etyki 
„Kocham więc reaguję” mające na 
celu pokazanie sytuacji, gdzie 
należy dokonać wybór między 
dobrem i złem oraz zareagować w 
sytuacji, gdy komuś dzieję się 
krzywda 

 
 
 
 
 
 Gazetka ścienna dotycząca 

-Adam Włodek 

-Tomasz Różycki 

 

 

 

 

 

-Wanda Lisowiec 
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akceptacja i 
tolerancja dla ich 
odmienności i 
zapobieganie różnym 
przejawom 
dyskryminacji 

tolerancji i dyskryminacji 
 Konkurs „Mniejszości etniczne i 

religijne w Polsce” 

-Halina Sobolewska 

Uczenie ponoszenia 
odpowiedzialności 
za mienie swoich 
kolegów i szkoły 

 Ponoszenie 
konsekwencji 
materialnej za 
zniszczone mienie na 
terenie szkoły. 

 
 Uświadomienie 

konsekwencji 
prawnych kradzieży 

 praca nauczycieli podczas przerw 
 
 
 dyżury uczniowskie 

 
 
 
 pogadanka w trakcie zajęć 

wychowawczych 

- wszyscy nauczyciele 
 

-Michał Gajewski 

-Agnieszka Gniadek 

 

-Mariusz Głowacki 

Zapobieganie 
samowolnemu 
opuszczaniu zajęć 
lekcyjnych. 

 Kształtowanie 
właściwego 
stosunku do 
obowiązku 
szkolnego. 

 
 
 Rozwijanie poczucia 

 systematyczna kontrola realizacji 
obowiązku szkolnego, 

 wymiana informacji o sytuacji 
poszczególnych uczniów, 

 prowadzenie rozmów 
profilaktyczno- ostrzegawczych z 
uczniami wagarującymi, 

 stosowanie środków zaradczych 

- wszyscy nauczyciele 
- pedagog 
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obowiązkowości 
i punktualności. 
 
 
 Uświadamianie 

rodzicom wpływu 
absencji na wyniki w 
nauce. 

 
 
 

np. upomnienie do rodziców. 
 

 
 

 prelekcja dla rodziców „Wpływ 
absencji na wyniki w nauce” (II 
sem) 

 
 
 
 
 
- Zbigniew Tomczyk 

Niwelowanie 
agresji. 

 Uświadomienie 
przyczyn agresji i jej 
rodzajów. 

 Wyrabianie postaw 
radzenia sobie z 
własną i cudzą 
agresją 

 pogadanki, scenki rodzajowe na 
lekcjach wychowawczych wg 
kalendarza planu pracy 
wychowawcy klas I, 

 
 
 spotkanie z psychologiem 

 

- wychowawcy 
- pedagog 
- A. Gałązka 
- J. Kosno 
-  E. Dziuba 

 
 
-pedagog 
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Dbanie 
o wszechstronny 
rozwój ucznia. 

 Tworzenie warunków 
rozwoju uczniów w 
aspekcie inteligencji 
wielorakich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uczenie podstaw 

ekonomii 
 
 Pokazanie technik 

doskonalących 
uczenie się 

 Koła zainteresowań lub inne formy 
pracy odwołujące się do 
inteligencji wielorakich, w tym: 

- zajęcia ruchowo-taneczne 
 
- klub miłośników fotografii  
 
 
-akcje charytatywne 
 
 
-zajęcia artystyczne/chór szkolny 
 
 
 Konkurs „Człowiek – istota 

przedsiębiorcza” 
 
 Warsztaty „Jak uczyć się 

efektywnie?” 

 
 

 
-Aneta Jarzembińska 
-Mirosław Bednarczyk 
 
-Zbigniew Tomczyk 
-Michał Gajewski 
 
-Michał Gajewski 
-Agnieszka Gniadek 
- -Beata Przytuła - Bińkowska 
 
-Małgorzata Jasińska 
-Agnieszka Szpara 
 
 
-Julita Król 
-Celina Zugaj 
 
-pedagog 
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Kształtowanie 
postawy 
obywatelsko- 
patriotycznej. 

 Uczenie szacunku dla 
symboli 
narodowych, 
państwowych 

i religijnych. 
 Poznawanie historii, 

kultury małej 
ojczyzny 

i tradycji swojego regionu 
 Przygotowanie 

uczniów do 
aktywnego i 
świadomego 
uczestnictwa w życiu 
demokratycznego 
społeczeństwa 
(prawa dziecka, 
ucznia, człowieka, 
rozwijanie 
samorządności) 

 
 Kultywowanie tradycji 

patriotycznych 
 

 odwiedzanie miejsc pamięci, 
 
 
 
 
 szkolny konkurs wiedzy o gminie 

Jastrząb 
 
 wybory do Samorządu 

Uczniowskiego i Samorządów 
Klasowych, 

 poznawanie praw oraz 
obowiązków ucznia i obywatela, 

 uczestniczenie w imprezach i 
akcjach organizowanych przez 
Samorząd Uczniowski. 

 
 
 
 
 Reprezentowanie społeczności 

uczniowskiej w poczcie 
sztandarowym 

 Apele z okazji świąt narodowych 
 
 

- Zbigniew Tomczyk 
- Kinga Wesołowska 
- Michał Gajewski 
- Agnieszka Gniadek 

 
 
-Zbigniew Tomczyk 
-Kinga Wesołowska 
 
- Michał Gajewski 
- Agnieszka Gniadek 

 
 
-Wanda Lisowiec 
-Ewa Dziuba 
 
- Michał Gajewski 
- Agnieszka Gniadek 

 
 
 
 
 
-Kinga Wesołowska 
 
 
wg harmonogramu uroczystości 
szkolnych 
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 Wycieczki do miejsc pamięci 
narodowej, np. Oświęcim, 

 
-Agnieszka Gniadek 
-Michał Gajewski 

Rozwijanie 
wrażliwości na 
problemy 
środowiska. 

 Ukazywanie wpływu 
codziennych 
czynności i 
zachowań na stan 
środowiska 
naturalnego. 

 Przybliżanie uczniom 
problematyki i 
konieczności 
ochrony środowiska 
naturalnego. 

 Akcja Sprzątanie Świata 
 
 
 Konkurs na referat „Jak człowiek w 

różnych częściach globu 
negatywnie wpływa na 
środowisko naturalne?” 

- Ewa Dziuba 
- Anna Gałązka 

 
 
-Ewa Dziuba 
-Anna Gałązka 
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Kształtowanie 
postaw 
prozdrowotnych. 

 Wyjaśnianie skutków 
nikotynizmu, 
narkomanii, zażywania 
tzw. „dopalaczy”, 
alkoholizmu, a także 
nałogów internetowych. 

 Kształtowanie postawy 
asertywnej wobec 
nałogów. 

 Promowanie 
aktywności fizycznej i 
właściwych nawyków 
żywieniowych 

 Przedstawienie 
problemu zaburzeń 
depresyjnych wśród 
młodzieży 

 
 Prezentacja „W sieci nałogów” na 

lekcjach wychowawczych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szkolny „Dzień Zdrowia” 

promujący aktywność fizyczną i 
właściwe nawyki żywieniowe 

 
 
 
 prelekcja dla rodziców 

-Michał Gajewski 
(przygotowanie) 

-wychowawcy (prezentacja na 
lekcjach wychowawczych) 

 

 

-Katarzyna Przytuła-Bińkowska 

-Konrad Korzeniowski 

 

-pedagog 
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Rozwijanie 
zainteresowań na 
zajęciach 
pozalekcyjnych 
stanowiących 
uzupełnienie oferty 
edukacyjnej szkoły. 

 Rozwijanie zdolności i 
zainteresowań 
uczniów. 

 Zagospodarowanie 
czasu wolnego. 

 Organizacja zajęć 
sportowych podczas 
ferii. 

  Organizacja obozów 
sportowych oraz 
wycieczek. 

 Udział w olimpiadach, 
konkursach i 
zawodach 
sportowych. 

 organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych, 

 zorganizowanie kółek z 
j. angielskiego, j. niemieckiego, biologii, 
geografii, fizyki, chemii, historii, 
matematyki. 

- wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
-Konrad Korzeniowski 
-Leszek Mąkola 
-Mirosław Bednarczyk 
-Aneta Jarzembińska 
 
-wszyscy nauczyciele 

Planowanie kariery i 
orientacji 
zawodowej. 

 Poznanie siebie, 
swoich talentów, 
zainteresowań. 

 Podejmowanie 
problemów wyboru 
zawodu. 

 Uświadomienie 
potrzeb i celów 
działania. 

 Przewidywanie 
efektów podjętych 
decyzji. 

 zapoznanie młodzieży z sytuacją 
na rynku pracy – prezentacja dla 
klas trzecich 

 
 cykl spotkań z ludźmi 

wykonującymi ciekawe zawody 
 

 
 udział w lekcjach 

zawodoznawczych, 
 udostępnienie informatorów i 

innych materiałów o szkołach 
ponadgimnazjalnych, 

-Wanda Lisowiec 
-Celina Zugaj 
 
 
-Leszek Mąkola 
-Katarzyna Przytuła-Bińkowska 
 
 
 
-pedagog 
 
 
-Dyrekcja 
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Kształtowanie 
świadomości 
zagrożeń dla ludzi i 
środowiska. 

 Poznanie właściwych 
sposobów 
zachowania się w 
przypadku 
zagrożenia 
kataklizmami, 
katastrofami itp.  

 Uczenie zasad 
postępowania po 
ogłoszeniu alarmu. 

 Prezentacja multimedialna na 
lekcjach wychowawczych 

 Alarm przeciwpożarowy 

-Julita Król 
-Mariusz Głowacki 
-Dyrekcja 
-Mariusz Głowacki 

Zwiększanie 
poczucia 
bezpieczeństwa, 
komfortu pracy 
i nauki uczniów 
poprzez 
wykorzystanie 
zapisów 
szkolnego 
monitoringu . 

 Rozbudzanie 
świadomości 
samodyscypliny 
kulturalnego 
zachowania się w 
miejscu publicznym. 

 Ewentualne 
wykorzystanie 
szkolnego 
monitoringu do 
podejmowania 
działań 
interwencyjnych w 
szkole. 

 rejestrowanie, dokumentowanie 
zapisów 

z monitoringu, a w razie niewłaściwego 
zachowania uczniów odtwarzanie w celu 
podęcia interwencji, 
 wykorzystywanie zarejestrowanych 

sytuacji do udowodnienia uczniowi 
nieodpowiedniego zachowania. 

- Dyrekcja 
- wychowawcy 
- pedagog 
- policja 

Rozwijanie 
umiejętności 
zadbania o 
bezpieczeństwo 
swoje i innych w 

 Uczenie zasad 
zachowania 
sprzyjających 
bezpieczeństwu w 
różnych sytuacjach 

 spotkania z przedstawicielami 
Policji, Straży Miejskiej, 

 
 
 konkurs „Bezpieczeństwo w szkole, 

- Halina Sobolewska 
- Michał Minda 

 
 
-Julita Król 
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szkole i poza 
szkołą. 

(dom, szkoła, droga 
do szkoły, podwórko, 
wycieczka, kontakt z 
nieznajomymi). 

 Poznanie właściwych 
sposobów 
rozpoznawania 
zagrożeń i ich 
unikania. 

 Umożliwienie 
uczniom zdobycia 
uczniom karty 
motorowerowej. 

w domu i na podwórku” 
 
 Rajdy piesze 

 

 Egzamin na kartę motorowerową 

-Konrad Korzeniowski 
 
-Tomasz Różycki 
-Beata Leśniewska 
 
-Mariusz Głowacki 
 

Świadome 
uczestnictwo w 
udzielaniu pierwszej 
pomocy 
przedmedycznej 

 Umożliwienie 
wychowankom klas I 
i II zdobycia wiedzy o 
zasadach udzielania 
pierwszej pomocy. 

 
 
 
 Przypomnienie zasad 

udzielania pierwszej 
pomocy 
nauczycielom 

 pokaz metod udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach dla 
uczniów gimnazjum 
zaprezentowany przez uczniów LO 

- uczniowie LO im. H. 
Sienkiewicza w Szydłowcu 
- koordynatorzy: 
K. Korzeniowski 
L. Mąkola 
M.Gajewski 
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im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu 

Wspieranie szkoły 
przez środowisko. 

 Poszukiwanie 
sponsorów i 
sympatyków 
gimnazjum. 

 Promowanie szkoły w 
lokalnej społeczności 

 Organizacja Festynu Rodzinnego 
 
 
 

 Informowanie o życiu szkoły na 
stronie internetowej, blogu szkoły, 
w prasie lokalnej 

- Dyrekcja 
- wszyscy nauczyciele 
- koordynatorzy Festynu 
 
-Agnieszka Gniadek 
-Michał Gajewski 
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Tradycje i zwyczaje 
w naszej szkole 

- Ślubowanie klas I, 
- Pożegnanie absolwentów, 
- Akademie 
okolicznościowe, 
-Święto Niepodległości 
- Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, 
- Dzień Kobiet, 
- Dzień Ziemi, 
- Sprzątanie Świata, 
- Dzień Matki, 
- Andrzejki, 
- Mikołajki, 
- Wigilia, 
- Spotkanie Wielkanocne, 
- Walentynki 
 

 - zgodnie z harmonogramem 
uroczystości szkolnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowali: 

Michał Gajewski 
Dorota Stępień 

Jolanta Kosno 
Tomasz Różycki 


