
Załącznik nr 4 do Statutu Społecznego Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży

PROGRAM WYCHOWAWCZY
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY

Podstawa prawna:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze 
zmianami)
- Statut Społecznego Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży
- Karta Praw Dziecka

Podstawową zasadą, na której oparto system wychowawczy naszej szkoły jest podmiotowe traktowanie 
uczniów zarówno jako osób o niepowtarzalnej historii i drodze życiowej, jak i jako grupę organizującą 
określone życie społeczne. Nauczyciele i uczniowie powinni stanowić wspólnotę, która będzie 
kształtować postawę dialogu i przyczyniać się do tworzenia klimatu zaufania.

Misja Gimnazjum:

Nadzieją uczniów, rodziców i nauczycieli jest szkoła dobra i profesjonalna. Taka, gdzie główne 
wysiłki koncentrują się bezpośrednio na drugim człowieku, na każdym pojedynczym uczniu, nauczycielu, 
rodzicu, zwłaszcza jednak na tym pierwszym – uczniu. Celem Gimnazjum jest: 
1. Zapewnienie uczniom dobrych, bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki.
2.Promowanie wartości takich jak: prawda, miłość, odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, zaufanie, 

konsekwencja, szczerość, otwartość, patriotyzm.
3.Wyposażenie uczniów w bogatą i różnorodną wiedzę i cenne umiejętności, które umożliwią im podjęcie 

nauki na wyższym etapie edukacyjnym.
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4.Kształtowanie umiejętności takich jak: myślenie i poszukiwanie, wyrabianie własnej opinii, 
zajmowanie stanowiska w dyskusji, radzenie sobie z niepewnością oraz brakiem wiary we własne siły.

5.Wyposażenie uczniów w takie kompetencje jak współpraca i komunikowanie się prowadzące do 
porozumienia i rozwiązywania konfliktów.

Rola i zadania wychowawcy:  

1.Opracowuje w oparciu o Program Wychowawczy Gimnazjum klasowy plan wychowawczy (w porozumieniu z 
uczniami i rodzicami), który przedstawia rodzicom podczas pierwszego spotkania w bieżącym roku 
szkolnym.

2.Zapoznaje rodziców podczas pierwszego zebrania z obowiązującymi w szkole przepisami i wymogami 
(statut, zasady oceniania i promowania, program wychowawczy).

3. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery w klasie.
4. Uczestniczy we wszystkich wydarzeniach ważnych dla klasy np.: imprezy klasowe, wycieczki. Włącza do 

nich członków zespołu dydaktyczno-wychowawczego (nauczycieli uczących w danej klasie) oraz 
rodziców.

5. Nadzoruje funkcjonowanie klasy i jej wywiązywanie się z obowiązków wobec szkoły.
6.Rozwiązuje bieżące problemy, a w razie konieczności nawiązuje kontakt z rodzicami, pedagogiem 

szkolnym lub innymi nauczycielami.
7. W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania (najlepiej w obecności pedagoga 

szkolnego lub przedstawiciela Rady Rodziców).
8.Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami i pedagogiem 

szkolnym, stara się poznać sytuację pozaszkolną uczniów.
9.Organizuje zebrania klasowe z rodzicami zgodnie z harmonogramem szkolnym lub z własnej inicjatywy. 

Informuje na nich o pozytywach widocznych w klasie i wspólnie z rodzicami stara się rozwiązać 
powstałe problemy wychowawcze.
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10. Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową.

     Główne cele wychowawcze:  

1. Wzmacnianie funkcji wychowawczo – opiekuńczej szkoły, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
2. Przestrzeganie praw człowieka w życiu codziennym społeczności szkolnej, kształtowanie postaw moralnych i 

społecznych.
3. Wzmacnianie indywidualnych zdolności ucznia i wiary we własne siły.
4. Przygotowanie ucznia do dalszej nauki.
5. Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na kulturę Europy.
6. Wychowanie prozdrowotne.
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Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy Formy realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Wzmacnianie funkcji wychowawczo – opiekuńczej szkoły, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
1 Działania wpływające 

na zwiększanie 
poziomu 
bezpieczeństwa w 
szkole i w drodze do 
szkoły.

1. Omówienie zasad 
zachowania obowiązujących 

w szkole i w drodze do 
szkoły.

2. Dyżury nauczycieli 
podczas przerw.

3. Przeprowadzanie ankiet 
dot. poczucia 
bezpieczeństwa 
w szkole.

4. Reagowanie na przejawy 
agresji 
w szkole.

5. Organizowanie spotkań 
z Policją, Strażą 
Pożarną.

6. Bezpieczne korzystanie 
z Internetu.

Cały rok
szkolny

- godziny wychowawcze
- zajęcia 
z pedagogiem
- zebrania 
z rodzicami
-spotkania 
informacyjne, 
profilaktyczno – 
prewencyjne

- wychowawcy
- nauczyciele 
przedmiotów
- pedagog
- przedstawiciele 
Policji oraz Straży 
Pożarnej
- zaproszeni goście
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2 Współpraca z 
rodzicami. 1. Zebrania.

2. Współpraca z Radą 
Rodziców.

3. Prezentacja osiągnięć 
uczniów.

4. Prelekcje i szkolenia dla 
rodziców.

5. Zapraszanie rodziców na 
uroczystości szkolne i 
klasowe.

Cały rok 
szkolny

- uwzględnienie 
propozycji rodziców 
przy organizacji 
różnych imprez
- ankieta 
podsumowująca 
współpracę 
z rodzicami

- wychowawcy
- dyrekcja szkoły
- nauczyciele 
przedmiotów
- pedagog

2. Przestrzeganie praw człowieka w życiu codziennym społeczności szkolnej, kształtowanie postaw moralnych i 
społecznych.
1 Promowanie  równości 

i równouprawnienia, 
kształtowanie postaw 
szacunku i 
tolerancji wobec 
innych kultur, 
wyznań, narodowości, 
osób 
niepełnosprawnych. 

1. Omawianie problemów 
różnych form 
dyskryminacji.

2. Udział w spotkaniach 
i imprezach 
integracyjnych.

3. Poznanie kultury 
i obyczajów 
przedstawicieli innych 
narodowości.

4. Zapoznanie uczniów 
z Konwencją Praw Dziecka 
oraz Konwencją Praw 
Człowieka.

Cały rok
szkolny

- godziny wychowawcze
- gazetka pedagoga
- lekcje WOS-u
- spotkania 
integracyjne
- wymiana z Nottuln, 
Norwich
- Dzień Wiosny
- spotkanie z 
młodzieżą z DPS w 
Rzadkowie

- nauczyciele 
przedmiotów 
- samorząd szkolny
- wychowawcy
- pedagog szkolny
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5. Przestrzeganie w/w praw w 
społeczności szkolnej.

6. Przypomnienie, 
zaznajomienie ze Statutem 
Szkoły.

2 Kształtowanie 
prawidłowych relacji 
międzyludzkich.

1. Organizowanie samopomocy 
uczniowskiej.

2. Organizowanie imprez 
i wycieczek 
integracyjnych.

3. Rozpowszechnianie akcji 
humanitarnych w szkole i 
poza nią.

4. Zapoznanie z ideą 
wolontariatu.

5. Organizowanie loterii, 
kiermaszów.

6. Organizowanie zbiórek 
podręczników, zabawek, 
rzeczy używanych.

7. Współpraca z Polską Akcją 
Humanitarną.

8. Organizowanie Świątecznej 
Zbiórki Żywności.

Cały rok
szkolny

- wyjazdy klasowe
- współpraca 
z Domem Dziecka 
w Szamocinie
- współpraca 
z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej
- współpraca
 z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie
- współpraca ze 
świetlicami 
środowiskowymi
- współpraca 
z Pilskim Bankiem 
Żywności
- korespondencja 
(podziękowania)

- wychowawcy
- nauczyciele 
przedmiotów
- pedagog
- przewodniczący 
Samorządu
- psycholog
- nauczyciele 
biblioteki 

3 Organizacja Dni 
Patrona. 1. Obchody Dni Patrona.

Cały rok
szkolny

- pogadanki na 
godzinach 

- nauczyciele 
przedmiotów
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2. Propagowanie sylwetki św. 
Barbary.

3. Uwzględnianie w dekoracji 
klasy akcentów dot. 
Patrona.

wychowawczych
- wystawa, gazetki 
dot. patrona szkoły
- kiermasz 
okolicznościowy
- zorganizowanie 
konkursu dot. patrona 
szkoły

- wychowawcy
- samorząd uczniowski

4 Propagowanie 
samorządności 
i kształtowanie 
postaw obywatelskich 
poprzez działalność 
Samorządu 
Uczniowskiego. 

1. Organizowanie wyborów do 
samorządu klasowego i 
szkolnego.

2. Udział w zorganizowanych 
imprezach i podejmowanych 
z własnej inicjatywy 
akcjach.

3. Udział w akcjach 
charytatywnych.

4. Udział w akcji „Młodzi 
głosują”.

Cały rok 
szkolny

- spotkania uczniów z 
opiekunami
- inicjatywy 
uczniowskie
- akcje charytatywne

- nauczyciele 
przedmiotów
- wychowawcy
- opiekunowie

5 Respektowanie praw 
i obowiązków ucznia. 1. Zapoznanie uczniów 

z zasadami oceniania, 
Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania, Przedmiotowym 
Systemem Oceniania.

2. Zapoznanie uczniów ze 
Statutem Szkoły oraz 
respektowanie w/w 
dokumentu.

3. Spisanie kontraktu 
z klasą.

Cały rok 
szkolny

- przestrzeganie WSO, 
PSO, statutu
- systematyczne 
przypominanie 
o ustalonych zasadach
- umieszczenie 
kontraktu klasowego 
w zeszytach 
i widocznym miejscu w 
klasie

- nauczyciele 
przedmiotów
- wychowawcy
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4. Określenie systemu kar i 
nagród.

6 Kształtowanie 
prawidłowych postaw, 
działania w zakresie 
właściwego 
zachowania się 
uczniów wobec 
nauczycieli, innych 
uczniów oraz 
pracowników szkoły.

1. Przeprowadzenie lekcji 
wychowawczych na temat 
właściwego zachowania.

2. Promowanie kultury słowa 
wśród uczniów.

3. Rozmowy pedagogiczne. 
4. Spotkania z 

pedagogiem/psychologiem.

5. Zapoznanie uczniów z 
Konwencją Praw Dziecka.

6. Omawianie praw ucznia.

7. Promowanie zasad 
szacunku, zaufania 
i życzliwości oraz pomocy 
koleżeńskiej w klasie.

8. Przestrzeganie zasad 
współżycia w grupie.

Cały rok 
szkolny

- organizowanie 
warsztatów – stop 
agresji
- propagowanie założeń 
programu – Kocham – 
reaguję
- przestrzeganie norm 
i zasad panujących w 
szkole
- dbanie o ład i 
porządek w salach i na 
korytarzach
- promowanie postawy 
koleżeńskiej  wśród 
uczniów
- pogadanki
- spektakle
- gazetka szkolna

- nauczyciele WOS-u 
religii, j. polskiego
- wychowawcy
- pedagog
- zaproszeni goście 
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9. Zapoznawanie z innymi 
kulturami i religiami, 
uczenie tolerancji.

3.Wzmacnianie indywidualnych zdolności ucznia i wiary we własne siły.
1. Rozwijanie zdolności 

uczniów. 1. Realizacja projektów 
edukacyjnych.

Cały rok 
szkolny

- założenia zawarte w 
projektach

- nauczyciele 
wszystkich przedmiotów

2 Stwarzanie sytuacji 
sprzyjających 
podnoszeniu poczucia 
wiary we własne siły

2. Klasowe zeszyty pochwał.
3. Udział w konkursach.
4. Udział w zajęciach 

pozalekcyjnych.

Cały rok 
szkolny

- rozmowy indywidualne
- koła zainteresowań

- nauczyciele 
przedmiotów
- wychowawcy
- pedagog
- psycholog

3 Wyrównywanie szans 
uczniów. 1. Dodatkowe zajęcia 

integracyjne 
i wyrównawcze.

2. Praca indywidualna 
z uczniem.

3. Wsparcie pedagoga, 
psychologa, innych 
specjalistów.

4. Praca z rodziną ucznia.

Cały rok 
szkolny

- konsultacje
- zajęcia 
socjoterapeutyczne
- zajęcia wyrównawcze

- nauczyciele 
przedmiotów
- wychowawcy
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4 Realizacja zaleceń 
zawartych w opiniach 
i orzeczeniach 
Poradni 
Specjalistycznych.

1. Dostosowanie procesu 
dydaktycznego do 
indywidualnych potrzeb 
ucznia.

2. Tworzenie indywidualnych 
programów nauczania dla 
uczniów posiadających 
orzeczenia Poradni.

Cały rok 
szkolny

- ujednolicenie pracy 
z dzieckiem 
z orzeczeniem
- respektowanie 
zaleceń
- realizacja zajęć 
wyrównawczych, 
reedukacyjnych i 
innych

- nauczyciele 
przedmiotów
- wychowawcy
- pedagog

4.Przygotowanie ucznia do dalszej nauki.
1 Preorientacja 

zawodowa. 1. Lekcje wychowawcze 
dotyczące planowania 
przyszłości.

2. Przegląd ofert szkół 
ponadgimnazjalnych.

3. Ankiety.
4. Spotkania z 

przedstawicielami 
Mobilnego Centrum 
Informacji Zawodowej.

Cały rok 
szkolny

- gablota z 
informacjami 
dotyczącymi orientacji 
zawodowej
- konsultacje 
indywidualne
- spotkanie z MCIZ w 
Pile
- ankieta Starostwa 
Powiatowego

- nauczyciele 
przedmiotów
- doradca zawodowy
- pedagog szkolny
- bibliotekarze

2 Rozwijanie pasji, 
zainteresowań 
uczniów. 

1. Koła przedmiotowe. 
2. Koła zainteresowań.
3. SKS
4. Praca z uczniem zdolnym.
5. Konkursy szkolne i 

pozaszkolne.

Cały rok 
szkolny 

- gazetki szkolne
- gazetki klasowe
- prezentacja sukcesów 
uczniów na stronie 
internetowej
- prasa lokalna  

- nauczyciele 
przedmiotów
- wychowawcy
- opiekunowie
- dyrektor szkoły
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6. Prezentacje osiągnięć. 

5. Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na kulturę Europy.
1 Kształtowanie postaw 

patriotycznych 
uczniów i 
przygotowanie do 
życia w 
społeczeństwie.

1. Prezentacje historyczne.
2. Wystawy.
3. Organizowanie i udział 

w uroczystościach 
rocznicowych.

4. Udział w 
okolicznościowych 
konkursach.

Cały rok 
szkolny

- lekcje muzealne
- informacje i gazetki 
okolicznościowe
- apele
- akademie

- nauczyciele 
przedmiotów
- wychowawcy
- opiekunowie
- dyrektor szkoły

6. Wychowanie prozdrowotne.
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1 Profilaktyka i 
rozwiązywanie 
problemu przemocy 
oraz agresji wśród 
młodzieży.

1. Rozpoznawanie przyczyn 
agresji i 
przeciwdziałanie im.

2. Tworzenie indywidualnych 
programów pracy z dziećmi 
z kłopotami 
z zachowaniem.

3. Podejmowanie działań 
zapobiegających 
cyberprzemocy – 
realizacja programu 
„Moje dziecko w sieci”.

Cały rok 
szkolny

- obserwacja zachowań 
uczniów
- rozmowy 
z wychowawcami
- pogadanki 
z Policjantem
- monitorowanie stron 
i portali 
internetowych
- objęcie szczególną 
opieką psychologiczno 
– pedagogiczną uczniów 
trudnych wychowawczo

- nauczyciele 
przedmiotów
- wychowawcy
- nauczyciele 
informatyki
- zaproszeni goście

2 Profilaktyka 
uzależnień. 1. Wykształcenie nawyku 

zdrowego stylu życia.

2. Spotkanie ze 
specjalistami zajmującymi 
się tematyką uzależnień.

3. Realizacja Programu
 „Trzymaj formę”

4. Poruszanie problematyki 
„dopalaczy”.

Cały rok 
szkolny 

- ankiety ewaluacyjne
- rozmowy indywidualne
- spotkanie z 
terapeutą uzależnień

- nauczyciele 
przedmiotów
- wychowawcy
- pedagog
- zaproszeni goście

Program zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców ………………………………………… 
Program przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia  ……………………………
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