
Program wychowawczy 

Gimnazjum Nr 4 w Krośnie 
 
 

 

I. Naczelny cel wychowawczy. 
 

Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym 

względzie istotne wsparcie. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodzi-

ców w wychowaniu, mającym na celu znalezienie swojego miejsca w społeczności i rozbudzenie 

dociekliwości poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świe-

cie. 

 
II. Zadaniem szkoły jest: 

 
1) Działanie mające na celu:  
 

a. stworzenie przyjaznej atmosfery  
 

b. uczenie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności w grupach rówieśniczych 

oraz w stosunkach z dorosłymi  

c. zapewnienie warunków zdrowego rozwoju psychofizycznego  
 
2) Przestrzeganie praw człowieka, dziecka, ucznia.  
 
3) Kształtowanie postaw patriotycznych  
 
4) Wspieranie uczniów w:  
 

a. budowaniu własnego systemu wartości  
 

b. podejmowaniu aktywności poznawczej i twórczej  
 

c. kierowaniu własnym rozwojem  
 
 

III. Zadaniem nauczyciela wychowującego jest: 
 

1. Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwość, obowiązkowość, konsekwencję  

i stanowczość działaniu.  
 

2. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu między wychowawcą  

a uczniami.  

3. Szanowanie godności ucznia.  
 

4. Dbałość o właściwą postawę etyczną, poprzez tworzenie systemu pożądanych wzorców  

i wartości w oparciu uniwersalne normy moralne.  



5. Współdziałanie z domem rodzinnym ucznia w celu rozpoznania potrzeb wychowanków  

i ich rodziców.  

6. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży.  
 

7. Udoskonalanie umiejętności formułowania własnych poglądów i ich prezentacja we wła-

ściwy sposób.  

8. Dążenie do zapewnienia wychowankom wszechstronnego rozwoju przez wspólna naukę, 

uczestnictwo w życiu kulturalnym i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.  

9. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej.  
 

10. Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania wykonanej pracy, w celu 

lepszego przygotowania do samodzielnego życia.  

11. Mobilizowanie uczniów do podejmowania zadań dla wspólnego dobra; w grupie, szkole, 

środowisku, kraju.  

 
IV. Metody pracy: 

 
1) Wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, programowe.  
 
2) Uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe happeningi.  
 
3) Korzystanie z mediów.  
 
4) Prace projektowe.  
 
5) Artystyczna i plastyczna twórczość uczniów.  
 
 



V. Harmonogram działań wychowawczych Gimnazjum Nr 4 w Krośnie 
 

I. II.   III.  IV.   V. VI. VII. VIII. 
 

 Projektowane działania.   Zadania i sposoby Termin Wyko- Osoby od-  
 

Lp Cele szczegółowe realiza- nawca powie- Ewaluacja  

 Treść zadania realizacji  

    cji działań dzialne  
 

          
 

1. Zapoznanie uczniów i rodziców z Świadome uczestnictwo Omówienie z rodzi- Wrzesień Nauczycie- Wychowawca Analiza doku- 
 

 dokumentacją  regulującą  życie uczniów i rodziców w procesie cami i uczniami obo-  le, rodzice  mentów, ob- 
 

 szkoły  wychowawczym szkoły wiązujących doku-    serwacja 
 

      mentów  regulujących     
 

      życie szkoły      
 

2. Rozpoznanie  środowiska  rodzin- Określenie  potrzeb  ucznia  i Indywidualne rozmo- Wrzesień, wychowaw- Wychowawca, Dokumentacja 
 

 nego uczniów  i ich  potrzeb. form pomocy  wy z uczniami i rodzi- cały okres cy, peda- pedagog, podjętych dzia- 
 

 Współpraca z pedagogiem i psy-   cami.  Współpraca  z edukacji gog, psy- rodzice łań i propono- 
 

 chologiem szkolnym   pedagogiem i psycho-  cholog,  wanych rozwią- 
 

      logiem.    MOPS  zań 
 

3. Integracja zespołu klasowego Uświadomienie  sobie  swoich Zajęcia  integracyjno- Wrzesień, Wycho- Wychowawca Integracja ze- 
 

    mocnych i słabych stron, umie- asymilacyjne. Organi- cały okres wawca  społu klasowe- 
 

    jętność współistnienia w grupie zacja i udział w uro- edukacji   go, Zaangażo- 
 

      czystościach szkol-    wanie w życie 
 

      nych   i klasowych.    klasy i szkoły. 
 

      Praca w samorządzie    Wzajemna 
 

      szkolnym.      pomoc i zro- 
 

            zumienie 
 

4. Tworzenie zespołów i grup zada- Kształtowanie umiejętności Wybór przedstawicieli Wrzesień Wycho- Liderzy ze- Ocena działań 
 

 niowych na poziomie klasy i szkoły pracy w grupie, odpowiedzial- do  samorządu  klaso-  wawca społów, wy- członków sa- 
 

 oraz opracowanie harmonogramu ności za powierzone i wykony- wego i szkolnego .   chowawcy, morządów 
 

 ich działań  wane zadania     opiekun SU, klasowych. 
 

           uczniowie Analiza wyni- 
 

            ków wyborów 
 

            do SU 
 

5. Uczenie samorządności, poczucia Realizacja założeń przyjętych w Sposoby rozliczania Wrzesień, Wszyscy Wychowawcy, Pozytywna 
 

 odpowiedzialności za zespół oraz WSO.  Ponoszenie  odpowie- działań uczniów  wg cały okres nauczycie, uczniowie, opinia o zacho- 
 

 konsekwencji w działaniach i po- dzialności materialnej za znisz- zasad  przyjętych  w edukacji wychowaw- pedagog waniu ucznia 
 

 szanowania mienia swojego, kole- czony sprzęt  WSO. Regularna  cy, pracow- szkolny (samoocena, 
 

 gów i szkoły    kontrola frekwencji,  nicy szkoły,  ocena klasy i 
 

      wymaganie usprawie-  uczniowie  zespołu nauczy- 
 

      dliwień. Ocena pracy    cieli). Systema- 
 

      dyżurnych      tyczne zmniej- 
 

            szanie liczby 
 



            uwag negatyw- 
            nych. 

6. Przygotowanie uczniów do samo- Umiejętność bycia asertywnym, Warsztaty, ćwiczenia Cały okres Wycho- Wychowawcy, Umiejętność 
 dzielnego życia obrony swoich praw przy za- dotyczące  technik edukacji wawcy, rodzice, psy- aktywnego 
  chowaniu zasad kultury osobi- aktywnego słuchania i  rodzice, cholog, słuchania, bycia 
  stej. Radzenie sobie ze stresem koncentracji. Treningi  nauczyciele, uczniowie asertywnym. 
    wskazujące  sposoby  psycholog  Umiejętność 
    radzenia  sobie ze    radzenia sobie 
    stresem Redagowanie    ze stresem. 
    gazetek  klasowych,    Znajomość i 
    szkolnych. Stosowanie    stosowanie 
    technik sprzyjających    zasad popraw- 
    budowaniu atmosfery    nej komunikacji 
    zaufania         

7. Kształtowanie  umiejętności  roz- Respektowanie praw  innych. Zajęcia   doskonalące Cały okres wychowaw- Wychowawcy, Rozwiązywanie 
 wiązywania konfliktów oraz radze- Wyrażanie opinii i formułowa- techniki dyskutowania, edukacji cy, rodzice, nauczyciele, w taktowny 
 nia sobie w trudnych sytuacjach nie sądów w sposób taktowny wyrażania   sadów   i  nauczyciele rodzice, sposób powsta- 
    opinii. Propagowanie   uczniowie łych konfliktów. 
    pozytywnych wartości    Poszanowanie 
    przez   postawę na-    odmiennych 
    uczyciela. Pogadanki    poglądów, 
    nt. zasad zachowania    udzielanie po- 
            mocy, reagowa- 
            nie na niewła- 
            ściwe zachowa- 
            nia. 

8. Poznawanie  reguł zachowania  w Tworzenie zbioru norm kultu- Propagowanie wła- Cały okres wychowaw- Wychowawcy, Umiejętność 
 różnych sytuacjach i miejscach ralnego   postępowania   oraz ściwych  postaw i edukacji cy, nauczy- nauczyciele kulturalnego 
  wzorców zachowań w szkole i zachowań.  Ocena  ciele, rodzi-  zachowania się 
  miejscach publicznych. Kształ- zachowania  własnego  ce  w różnych 
  towanie  umiejętności  doboru i  innych. Dyskusje,    sytuacjach ży- 
  stroju i zachowania adekwatne- autoprezentacja.  Wy-    ciowych. umie- 
  go do okoliczności różnianie  właściwych    jętność doboru 
    zachowań (zgodnie z    stroju, uczesa- 
    systemem nagród w    nia, makijażu 
    WSO)        stosownie do 
            okoliczności 

9. Propagowanie   zdrowego   stylu Przestrzeganie higieny osobistej Preferowanie zdrowe- Cały okres Wycho- Nauczyciele, Umiejętność 
 życia i higieny pracy. Propagowanie go stylu życia. Poga- edukacji wawcy, rodzice, aktywnego 
  aktywnego   i bezpiecznego danki  dot.  rozsądnej  nauczyciele, uczniowie wypoczynku. 
  wypoczynku  diety,  higieny okresu  rodzice  Dbałość o 



    dojrzewania. Prezen-    własne ciało,  
    tacja interesujących    miejsce pracy i 
    form  spędzania  wol-    wypoczynku.  
    nego czasu.        

10. Przygotowanie i przeprowadzanie Rozwijanie  zainteresowań po- Prezentacja zaintere- Cały okres Wycho- Wychowawcy, Umiejętność  
 działań wspomagających  rozwój przez   wspieranie motywacji sowań  i   osiągnięć edukacji wawcy, nauczyciele, dokonywania  
 uzdolnień i talentów wewnętrznej. Poznawanie tech- uczniów.  Stosowanie  nauczyciele, rodzice, adekwatnej  
  nik  zapamiętywania i  uczenia różnorodnych technik  rodzice, uczniowie oceny własnych 
  się.  Organizowanie  warsztatu wspomagających  uczniowie  uzdolnień i 
  pracy.  proces  zapamiętywa-    osiągnięć.  Wy- 
    nia i uczenia się. Wy-    korzystanie  
    miana doświadczeń    zdobytej wiedzy 
          w praktyce.  

11. Kształtowanie postaw tolerancji. Poznawanie religii, tradycji, Zdobywanie wiado- Cały okres Wycho- Wychowawcy, Zrozumienie i 
 Poznawanie odmiennych tradycji, obyczajów i zwyczajów innych mości o tradycjach, edukacji. wawcy, nauczyciele, szacunek dla 
 współuczestniczenie w kulturze narodów. Wyrabianie troskli- kulturze i religii in- Wg har- nauczyciele grupy zada- innych postaw, 
 regionalnej, narodowej i europej- wego stosunku do pamiątek nych narodów, przy mono-  niowe, rodzi- poglądów,  wie- 
 skiej Znajomość i poszanowanie kultury i przyrody.  wykorzystaniu róż- gramu  ce rzeń i obrzędów 
 polskiej tradycji   nych źródeł informa- uroczysto-      
    cji. Organizacja ści szkol-      
    konkursów o tematyce nych      
    religijnej oraz szkol-       
    nych uroczystości.       

12. Rozumienie konieczności ochrony Kształtowanie aktywnych po- Zaangażowanie w Według Wycho- Wychowawcy, Znajomość  
 środowiska i dbałości o jego staw w działaniach na rzecz problematykę ekolo- harmono- wawcy, nauczyciele, problemów  
 utrzymanie środowiska. Zrozumienie ko- giczną - wykonywanie gramu, nauczyciele, rodzice, ochrony środo- 
  nieczności zachowań ekolo- projektów, czynne cały okres rodzice uczniowie wiska, zrozu- 
  gicznych. Poznawanie piękna uczestnictwo w akcji edukacji   mienie wpływu 
  przyrody w regionie i umiejęt- „:Sprzątanie świata”,    środowiska na 
  ność docenienia go  pielęgnacja roślin w    życie człowieka. 
    klasie i w szkole       

13. Kształtowanie postaw patriotycz- Uczenie szacunku dla symboli Uczestnictwo w ob- Według Wycho- Wychowawcy, Rozumienie  
 nych narodowych, państwowych i chodach świąt naro- harmono- wawcy, nauczyciele, pojęć: patrio- 
  religijnych. Poznawanie historii, dowych, państwowych gramu, nauczyciele, rodzice, grupy tyzm, honor, 
  kultury i tradycji swojego regio- i religijnych. Odwie- cały okres rodzice. zadaniowe ojczyzna.  God- 
  nu  dzanie miejsc pamięci, edukacji   ne  zachowanie 
    muzeów i wystaw.    w czasie uroczy- 
          stości.   Znajo- 
          mość bohate- 
          rów narodo- 
          wych i ich 



       wkładu  w  roz- 
       wój cywilizacji 
       światowej   

14. Rozumienie potrzeby i umiejętność Poznawanie różnych źródeł Praca z komputerem, Przez cały Nauczycie- Nauczyciele, Sprawne korzy- 
 korzystania z różnych źródeł in- informacji: TV, radio, Internet, encyklopedia, słowni- okres le, rodzice rodzice, stanie z różnych 
 formacji. encyklopedie, słowniki, wy- kami, rocznikami edukacji  uczniowie źródeł informa- 
  dawnictw naukowe i popular- statystycznymi, analiza    cji.  Dostrzeże- 
  no-naukowe, czasopisma. tekstów źródłowych,    nie  potrzeby i 
  Kształtowanie umiejętności Zapoznanie z zasada-    umiejętność  
  krytycznego podejścia do źró- mi korzystania z bi-    przeprowadza-  
  dła. blioteki.    nie selekcji 
       informacji  

15. Współpraca z rodzicami w Próby rozwiązywania proble- Czynny udział w Przez cały Wycho- Wychowawcy, Umiejętność  
 pokonywaniu trudności mów wieku dojrzewania. Po- zajęciach wychowania okres wawcy, nauczyciele, okazywania  
 związanych z okresem dojrzewania dejmowanie rozmów na temat; do życia w rodzinie, edukacji, nauczyciele, pedagog, uczuć  oraz 
 wychowanków. koleżeństwa, przyjaźni, miłości. spotkania z psycholo- wg har- pedagog, psycholog, prowadzenia  
  Przełamywanie tematów tabu. giem, pedagogiem mono- psycholog, rodzice kulturalnej i 
    gramu rodzice  rzeczowej dys- 
    .   kusji  na  każdy 
       temat.    

16. Poznawanie współczesnych zagro- Poznawanie powodów sięgania Zdobywanie wiedzy o Przez cały Wycho- Wychowawca, Dostrzeganie  
 żeń związanych z paleniem papie- po używki oraz argumentów szkodliwości narkoty- okres wawca, pedagog, przez uczniów 
 rosów, alkoholem, inhalatorami, przeciw braniu narkotyków, ków i inhalatorów edukacji, pedagog, psycholog negatywnych  
 narkotykami. paleniu papierosów i piciu przez spotkania z wg har- psycholog rodzice. skutków stoso- 
  alkoholu. Poznawanie skutków psychologiem, peda- mono- rodzice.  wania używek.  
  oddziaływania inhalatorów i gogiem. Nauka aser- gramu       
  narkotyków na organizm i życie tywności przez gry        
  osobiste człowieka symulacyjne w czasie        
   lekcji wychowaw-        
   czych, warsztatów i        
   szkoleń (wg zapisów        
   w szkolnym progra-        
   mie profilaktycznym)        

17. Uświadomienie przez uczniów Poznawanie siebie, swoich Gromadzenie infor- Przez cały Wycho- Wychowawcy, Osiąganie przez 
 celów ich dążeń i planów na przy- talentów i zainteresowań. Po- macji o ludziach god- okres wawcy, rodzice, ucznia  posta- 
 szłość dejmowanie problematyki wy- nych naśladowania edukacji rodzice, uczniowie, wionych przez 
  boru zawodu. Uświadomienie (autorytety). Spotkania  uczniowie, pedagog, nim  celów, 
  potrzeb i celów działania. i konsultacje z peda-  pedagog, psycholog stanowiących  
   gogiem i psycholo-  psycholog  etapy w dążeniu 
   giem oraz specjalista-    do celu główne- 
   mi z zakresu preorien-    go. Przeżywanie 



   tacji zawodowej    satysfakcji  ze 
       swoich   osią- 
       gnięć.     

18. Wspieranie ucznia w poszukiwaniu Umiejętność rozróżniania do- Przekazywanie pozy- Według Wycho- Wychowawcy, Widoczne pozy- 
 pozytywnych wartości bra i zła i właściwego reagowa- tywnych wartości harmono- wawcy, nauczyciele, tywne   efekty 
  nia na zło. Poszanowanie in- przez własna postawę gramu, nauczyciele, rodzice, grupy samopomocy  
  nych, akceptacja i tolerancja dla nauczyciela- cały okres rodzice zadaniowe koleżeńskiej i 
  ich odmienności. wychowawcy. Organi- edukacji   postawy  odpo- 
   zowanie imprez oko-    wiedzialności za 
   licznościowych.    przyjęte  obo- 
   Udział w akcjach    wiązki.   Kon- 
   charytatywnych. Or-    frontacja  opinii 
   ganizowanie pomocy    z rodzicami na 
   koleżeńskiej    zebraniach  

19. Angażowanie rodziców w życie Aktywny udział rodziców w Zebrania informacyjne Według Wycho- Wychowawca, Utrzymywanie 
 szkoły zebraniach, wycieczkach, uro- i pedagogizacja rodzi- harmono- wawca, pedagog, dobrego  kon- 
  czystościach klasowych i szkol- ców, wspólne wyjścia, gramu, pedagog, psycholog, taktu nauczycieli 
  nych. Działania w Radzie Ro- wycieczki. Przepro- cały okres psycholog, rodzice z rodzicami i 
  dziców. Ustalenie wspólnej z wadzanie ankiet i edukacyj- rodzice  uczniami. Wi- 
  rodzicami strategii i jednolitego wywiadów z rodzicami ny   doczna pomoc 
  frontu w działaniach mających na temat życia szkol-    ze strony rodzi- 
  na celu uzyskanie jak najlep- nego i problemów    ców organizo- 
  szych wyników w pracy opie- pedagogiczno-    waniu   życia 
  kuńczo-wychowawczej. psychologicznych ich    klasy  i  szkoły. 
   dzieci. Wybory przed-    Rozumienie  
   stawicieli do Rady    przez rodziców 
   Rodziców, konsulta-    potrzeb dzieci i 
   cje.    ich problemów. 
       Satysfakcja z 
       każdego  sukce- 
       su dziecka.  



VI. Wydarzenia i uroczystości szkolne 
o charakterze wychowawczym 

 
1. Obchody rocznicowe, święta oraz wydarzenia związane z obyczajowością szkoły 

 
Uroczystości   Wydarzenia 

 WRZESIEŃ  
Rozpoczęcie roku szkolnego   Wybory do samorządów klasowych i 

   samorządu szkolnego. 
     Dzień chłopca 
    

PAŹDZIERNIK  
Dzień Edukacji Narodowej   Otrzęsiny klas pierwszych 

 LISTOPAD  
Święto Odzyskania Niepodległości  Andrzejki 

 GRUDZIEŃ  
Tradycje wigilijne – apel świąteczny  Mikołajki klasowe 

 STYCZEŃ  
  Podsumowanie pracy wychowawczej w I seme- 
   strze 
 LUTY  
   Walentynki 
 MARZEC  

Tradycje wielkanocne   Dzień Kobiet 
 KWIECIEŃ  

Tradycje wielkanocne   Egzaminy kompetencyjne 

 MAJ  
Rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja   

    
 CZERWIEC  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  
Festiwal projektów 

Dzień Sportu 
   Pożegnanie klas trzecich 
  Podsumowanie pracy wychowawczej w II se- 
   mestrze 
 

2. Konkursy:  
 

a. przedmiotowe szkolne (wg harmonogramu kół przedmiotowych)  
 

b. przedmiotowe międzyszkolne, wojewódzkie, ogólnopolskie (wg dostarczonego harmono-

gramu)  

c. tematyczne, wewnątrzszkolne – organizowane przez Samorząd Uczniowski  
 

3. Wystawy propagujące osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach.  
 

4. Gazetki klasowe, prezentacja twórczości artystycznej uczniów.  
 

5. Praca wychowawczo-kulturalna związana z wyborem patrona szkoły  



VII. Szkolny system zajęć pozalekcyjnych 
 
1. Samorząd Uczniowski , organizacje uczniowskie 
 
2. Koła przedmiotowe    
 
3. Zajęcia sportowe  
 
4. Zajęcia wyrównawcze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


