PROGRAM WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM NR 1 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

W RACIBORZU

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Szczegółowe cele programu wychowawczego:
1. Zdobywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności.
2. Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych.
3. Wychowywanie uczniów w duchu patriotycznym.
4. Wykształtowanie szacunku dla symboli narodowych.
5. Kształtowanie u uczniów wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
6. Nabywanie umiejętności współżycia w grupie zgodnie z obowiązującymi
zasadami i regułami.
7. Wykształcenie u uczniów poczucia własnej wartości.
8. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
9. Budowanie świadomego odbioru dóbr kultury w tym dzieł literackich.
10. Kształtowanie dbałości o środowisko naturalne.
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CEL GŁÓWNY
ZDOBYWANIE WIEDZY, OSIĄGANIE SAMODZIELNOŚCI W DZIAŁANIU
ZADANIA
udział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych,
sportowych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym (monitorowanie i
wspieranie pracy ucznia zdolnego)

wszyscy nauczyciele

kształtowanie umiejętności swobodnego korzystania z różnych źródeł
wiedzy

wszyscy nauczyciele

rozwijanie umiejętności samodzielnego wyboru właściwych lektur,
filmów, prasy i korzystania ze zbiorów bibliotecznych

bibliotekarz,
nauczyciele

kontynuacja akcji czytelniczych„ Uwolnić książkę” oraz „ Cała Polska
czyta dzieciom”

bibliotekarz,
nauczyciele

organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności
w nauce (praca z uczniem słabym, dostosowanie wymagań
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia)

wszyscy nauczyciele

uczestnictwo uczniów w zajęciach rozwijających ich uzdolnienia,
zainteresowania i pasje: koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe,
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

wszyscy nauczyciele
wychowawcy
klas drugich,
opiekunowie
grup
projektowych

realizacja projektów edukacyjnych

promowanie osiągnięć uczniów poprzez eksponowanie prac uczniów w
gablotach szkolnych, pracowniach przedmiotowych, stronie internetowej
szkoły, na wystawach, pokazach dla rodziców i gości

wszyscy nauczyciele

umożliwianie dostępu do informacji o zmianach w szkolnictwie
ponadgimnazjalnym oraz o bieżącej ofercie szkół ponadgimnazjalnych

pedagog,
wychowawcy

przygotowanie uczniów klas I-III do wyboru dalszej drogi kształcenia,
wyboru zawodu, organizacja zajęć z Wewnątrzszkolnego Programu
Doradztwa Zawodowego, spotkanie ze specjalistami

wychowawcy,
pedagog

wpajanie zasad odpowiedniego traktowania obowiązków szkolnych,
budowanie u ucznia pozytywnej motywacji do uczęszczania do szkoły,
współpraca z rodzicami, pedagogiem w celu podniesienia frekwencji
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wszyscy nauczyciele

CEL GŁÓWNY
KSZTAŁTOWANIE WSPÓŁPRACY I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI
W GRUPACH RÓWIEŚNICZYCH ORAZ W STOSUNKACH Z DOROSŁYMI
ZADANIA
organizowanie zajęć integrujących dla uczniów klas pierwszych,
integrowanie uczniów na szczeblu klasowym i ogólnoszkolnym poprzez
współudział w organizacji i udział w uroczystościach szkolnych,
wycieczkach, warsztatach i imprezach szkolnych

wychowawcy,
nauczyciele, pedagog

wybór samorządu klasowego, przydział funkcji w oddziale, ustalenie
zasad postępowania w zespole klasowym, wybór członków SU

wychowawcy,
opiekunowie SU

zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły i jego załącznikami
(spotkania tematyczne dotyczące funkcjonowania szkoły, sposobów i
warunków oceniania wewnątrzszkolnego, kryteriów ocen zachowania
oraz ze skutkami właściwego lub niewłaściwego wywiązania się z
powierzonych funkcji i zadań)

wszyscy nauczyciele

motywowanie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy i uczestnictwa w
kołach zainteresowań

Wszyscy nauczyciele

organizowanie zajęć z wychowawcą poświęconych profilaktyce
przemocy z użyciem technologii informacyjnej i komunikacyjnej

nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog, psycholog

tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się,
dyskusji; rozwijanie umiejętności argumentowania, bronienia własnego
zdania, nabywanie zasad właściwej
komunikacji międzyludzkiej

wszyscy nauczyciele,
pedagog

reagowanie na nieprawidłowości zachodzące w kontaktach
międzyludzkich(zapoznanie z metodami negocjacji i mediacji,
konstruktywne rozwiązywanie konfliktów)

wszyscy nauczyciele,
pedagog

współpraca z rodzicami (comiesięczne konsultacje i zebrania z rodzicami, wszyscy nauczyciele
rozmowy, informowanie o wydarzeniach szkolnych, wynikach uczniów w
nauce)
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CEL GŁÓWNY
KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I KULTYWOWANIE
TRADYCJI
ZADANIA
kultywowanie świąt narodowych i religijnych, udział w uroczystościach
szkolnych i środowiskowych związanych ze świętami narodowymi

nauczyciele,
wychowawcy,
opiekunowie SU

przybliżenie symboli narodowych i religijnych, ich roli i znaczenia oraz
zwrócenie szczególnej uwagi na odpowiednie zachowanie się w ich
obecności

nauczyciele,
wychowawcy,
opiekunowie SU

dbanie o postawę pełną szacunku wobec symboli narodowych

wszyscy nauczyciele

wskazywanie uczniom wartościowych pozycji literatury, kształtujących
nauczyciele języka
tożsamość narodową i uświadamiających wartości stanowiące o istnieniu polskiego, historii,
muzyki, bibliotekarz
Ojczyzny oraz zapoznanie uczniów z pieśniami patriotycznymi
zachęcanie uczniów do poznawania najbliższego środowiska i specyfiki
swojego regionu (wyjazdowe lekcje w terenie, wyjścia, lekcje muzealne,
udział w kulturalnym życiu regionu)

nauczyciele,
wychowawcy

przeprowadzenie akcji upamiętniających walkę o wolność Ojczyzny

wszyscy nauczyciele

organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (np. geografem,
podróżnikiem, malarzem)

nauczyciele,
wychowawcy

zapoznanie uczniów klas pierwszych z sylwetką patrona szkoły

wychowawcy

organizowanie obchodów Dnia Patrona Szkoły

nauczyciele
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CEL GŁÓWNY
ROZWÓJ MORALNY I DUCHOWY
ZADANIA
udział w akcjach charytatywnych

nauczyciele,
wychowawcy, pedagog,
opiekunowie SU,

aktywny udział w wolontariacie (kontynuowanie akcji pomocy dla
wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Skorogoszczy „Szlachetna paczka); organizacja balu charytatywnego dla
niepełnosprawnych dzieci, praca w świetlicy środowiskowej
„Domowisko” oraz akcji: „Góra grosza”

nauczyciele,
wychowawcy, pedagog,
opiekunowie SU,
T. Durkalec, W. Kręć

organizowanie spotkań z działaczami na rzecz zwierząt, współpraca
ze schroniskiem dla zwierząt, organizacja akcji szkolnych i udział w
akcjach o charakterze ekologicznym

opiekunowie SU

współdziałanie szkoły z PPP w celu pomocy uczniom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych oraz zapewnienie uczniom i ich rodzicom
opieki psychologiczno- pedagogicznej
(dostosowanie wymagań do możliwości ucznia)

nauczyciele, pedagog,
psycholog

współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sądem, MPOS w celu
wzmacniania właściwych postaw społecznych

nauczyciele, pedagog,
psycholog

podnoszenie poziomu znajomości zasad dobrego zachowania wśród
uczniów i w środowisku

wychowawcy, wszyscy
nauczyciele, pedagog

przestrzeganie przez uczniów zasad savoir – vivre, budowanie
poczucia własnej wartości, odpowiedzialności, samodzielności,
tolerancji,

nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog, psycholog

kształtowanie kultury języka: utrwalanie zasad poprawnego
posługiwania się językiem w mowie i piśmie, udział w konkursach
literackich, recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych, wyjścia do
kina, teatru, muzeum filharmonii, centrów nauki, domu kultury

wychowawcy,
nauczyciele języka
polskiego, nauczyciele,
bibliotekarz

promowanie uczniów odznaczających się kulturą bycia

nauczyciele

wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i
poszanowanie cudzej własności

wychowawcy, wszyscy
nauczyciele, pedagog

wskazywanie właściwych wzorców zachowań

wszyscy nauczyciele

dbanie o odpowiedni ubiór w miejscach publicznych, podczas
uroczystości rodzinnych, szkolnych i państwowych

wszyscy nauczyciele

poznawanie norm, zasad zachowania dotyczących postawy w różnych
sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

Wyrabianie w uczniach postawy radzenia sobie z własną i cudzą agresją,
uświadomienie następstw i zagrożeń wynikających z działania
agresywnego (zajęcia związane z agresją)

nauczyciele, pedagog

realizacja zajęć edukacyjnych
„Wychowanie do życia w rodzinie”, wybór zagadnień omawianych
na innych lekcjach

nauczyciele
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CEL GŁÓWNY
PROPAGOWANIE ZDROWEGO I BEZPIECZNEGO STYLU ŻYCIA
ZADANIA
promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień,
zachęcanie uczniów do alternatywnych form spędzania czasu
wolnego
( profilaktyka uzależnień)

nauczyciele

propagowanie aktywnego udziału w lekcjach wychowania
fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęciach sportowych

nauczyciele
wychowania fizycznego

organizowanie spotkań ze specjalistami np. z zakresu profilaktyki
uzależnień

nauczyciele

realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki ( przeciwdziałanie
patologiom, zagrożeniom współczesnej młodzieży, zapobieganie
uzależnieniom)

nauczyciele

udział uczniów w programach promujących zdrowy i beznałogowy styl
życia

nauczyciele

przygotowanie i udział uczniów w Gimnazjadzie

nauczyciele

wykorzystanie monitoringu szkolnego oraz prowadzenie zajęć
edukacyjnych mających na celu wykształcenie odpowiednich,
pożądanych postaw wobec zjawisk przemocy, agresji
i wandalizmu, skutkach prawnych wynikających z zachowań
karalnych nieletnich na imprezach masowych

dyrekcja, nauczyciel

CEL GŁÓWNY
WSPÓŁDZIAŁANIE UCZNIÓW, RODZICÓW
I NAUCZYCIELI W PROCESIE WYCHOWAWCZYM
ZADANIA
współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli z Radą Rodziców
Gimnazjum

dyrekcja, nauczyciele,
pedagog

prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami w celu
rozpoznania środowiska rodzinnego ucznia i jego potrzeb
(informowanie grona pedagogicznego o trudnej sytuacji życiowej
uczniów, problemach w nauce)

pedagog,
psycholog,
wychowawcy

podejmowanie współpracy z rodzicami w działaniach profilaktycznych

wychowawcy,
dyrekcja pedagog

komunikowanie o osiągnięciach i problemach uczniów na comiesięcznych
konsultacjach i zebraniach

wychowawcy,
pedagog

uczestnictwo rodziców w pedagogizacji na temat środków uzależniających
i cyberprzemocy

wychowawcy,
pedagog
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CEL GŁÓWNY
KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ
ZADANIA
dbanie o estetyczny wygląd klas, terenu wokół szkoły

nauczyciele,
pracownicy obsługi,
dyrekcja

organizacja akcji „Sprzątanie Świata”, Festynu Ekologicznego,
„Tygodnia Ziemi”, warsztatów ekologicznych, wycieczek, zbiórki i
segregacji odpadów, oszczędzania mediów, opieka nad arboretum

nauczyciele,
pracownicy obsługi,
dyrekcja

działania mające na celu utrzymanie certyfikatu ISO 14001

nauczyciele,
wychowawcy

realizowanie na zajęciach tematyki ekologicznej

nauczyciele

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2016 r.
Zatwierdzony przez Radę Rodziców dnia 27.09.2016 r.
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