
           
      

            
               PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE 
   
Treści programu wychowawczego:  
 
1.Poznanie samego siebie i dążenie do osiągnięcia pełnego  
   rozwoju. 
2.Przygotowanie do świadomego, aktywnego 
   odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym. 
3.Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty 
   obywateli państwa polskiego. 
4.Przeciwstawianie się zjawiskom patologicznym w życiu  
   szkolnym pozaszkolnym. 
 

1. Poznanie samego siebie i dążenie do osiągnięcia pełnego rozwoju. 
 
Cele wychowawcze  Zadania szkoły 
1.Uczeń dąży do rozwoju własnych zainteresowań. Szeroka oferta kół zainteresowań, wycieczki, zabawy ,imprezy, konkursy według 

kalendarza imprez szkolnych na dany rok. 
2.Uczeń potrafi organizować własne działania Zapoznanie uczniów z systemem oceniania. 

Zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wspomaganie ucznia w planowaniu działań. 

3.Uczeń poznaje własną sferę emocjonalną, umie okazywać 
uczucia i opanowywać emocje. 

Wspomaganie ucznia w definiowaniu i klasyfikowaniu emocji. 
Przygotowywanie uczniów do kulturalnego sposobu wyrażania opinii i 
negatywnych emocji. 



4.Uczeń dostrzega zachodzące w nim zmiany. Zapoznanie z biologicznymi i psychicznymi prawidłowościami rozwoju 
człowieka. 
Uświadomienie związków między higieną osobistą, aktywnością ruchową, 
prawidłowym żywieniem a zdrowiem. 

5.Uczeń ocenia samego siebie Umożliwienie poznania swoich mocnych i słabych stron. 
Kształtowanie poczucia własnej wartości. 

6.Uczeń wypowiada się w sposób werbalny, językiem ciała 
i muzyki 

Motywowanie i umożliwianie uczniom prezentacji osiągnięć poprzez m.in. udział 
w konkursach, zawodach. 

7.Uczeń rozumie korzyści i ma satysfakcję z nauki. Rozwijanie motywacji do działania. 
Wprowadzanie ucznia w system nagród. 

 
2. Przygotowanie do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym. 

 
Cele wychowawcze Zadania szkoły 
1.Uczeń poznaje historię swojej rodziny. Pomoc w przyjmowaniu postaw wynikających z bycia członkiem rodziny. 
2.Uczen poznaje historię i obyczaje szkoły. Przeprowadzenie wyborów samorządów klasowych i szkolnych. 

Organizowanie uroczystości szkolnych związanych z jej historią. 
3Uczeń potrafi w życiu codziennym 
wykorzystywać wiedzę zdobytą w szkole.  

Kreowanie sytuacji uczących praktycznych działań występujących w życiu codziennym(na 
poczcie, sklepie). 
Uświadamianie uczniom znajomości języków obcych. 
Umożliwienie uczestnictwa w różnego rodzaju programach edukacyjnych. 

4.Uczeń potrafi posługiwać się językiem polskim 
w mowie i piśmie.  

Wzbogacanie i pielęgnowanie kultury języka ucznia. 
Wpajanie zasad poprawności językowej pod względem ortograficznym stylistycznym, 
składnikowym. 

5.Uczeń poznaje ogólnie przyjęte normy i 
postępuje zgodnie z nimi. 

Uświadamianie konieczności stosowania zwrotów grzecznościowych, właściwego 
zachowania w miejscach publicznych. 
Zapoznanie z prawami ucznia wynikającymi ze Statutu Szkoły i regulaminów. 
Uświadamianie szkodliwości procesu agresji. 
Przeciwdziałanie kradzieżom w szkole. 
Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, szczególnie podczas przerw . 
Kształtowanie systemu wartości. 

6.Uczeń aktywnie i odpowiedzialnie włącza się  Uświadamianie konieczności rzetelnego wywiązywania się z powierzonych mu zadań. 



w działalność klasy, szkoły i społeczności 
lokalnej. 

Organizowanie uroczystości klasowych, szkolnych. 
Motywowanie do wykonywania różnego rodzaju prac na rzecz klasy i szkoły. 

 
3. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego. 

 
Cele wychowawcze Zadania szkoły 
1.Uczeń poznaje  tradycje i wartości narodowe. Dostarczenie wiedzy na temat tradycji i wartości narodowych. 

Podniesienie rangi przedmiotów humanistycznych,(szczególnie z  języka polskiego) 
wykorzystanie roli autorytetów, wzorców osobowych z przeszłości i współczesności. 

2.Uczeń wie na czym polega patriotyzm. Wdrażanie do świadomego i godnego udziału w uroczystościach szkolnych i patriotycznych. 
Stawianie wymagań w zakresie właściwej postawy uczniów wobec godła i hymnu 
państwowego. 
Kształcenie szacunku do własnego państwa, jego historii, dorobku kulturalnego i dbania o 
jego imię. 
Pogłębianie poczucia więzi z własnym regionem. 
Zachęcanie uczniów do reprezentowania swojego kraju w kontaktach międzynarodowych . 

3.Uczeń zna obowiązki względem siebie i innych 
jakie nakłada na niego społeczeństwo. 

Rozwijanie w uczniach cnót niezbędnych do korzystania w sposób odpowiedzialny z praw 
obywatelskich. 
Pogłębianie poczucia godności i nawyków sprzyjających kontaktom z innymi ludźmi, 
uszanowanie natury społecznej, zawodowej i obywatelskiej, a zwłaszcza poczucie własnej 
odpowiedzialności. 
Kształcenie poczucia solidarności,  zrozumienia, poszanowania przekonań i praw innych 
ludzi, dotrzymywania danego słowa i  umiejętności współpracy z innymi. 

 
4. Przeciwstawianie się zjawiskom patologicznym w życiu szkolnym i pozaszkolnym. 

 
Cele wychowawcze  Zadania szkoły 
1.Uczeń bierze udział w programach 
profilaktycznych. 

Kształtowanie postaw przeciwstawiania się nałogom. 
Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki. 

2.Uczeń potrafi nazwać zagrożenie i nazwać je. Uświadamianie zagrożeń i wyrabianie właściwej postawy wobec chorób cywilizacyjnych. 



Nauka podstaw udzielania pierwszej pomocy. 
Organizowanie spotkań ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki i zapobiegania 
patologiom. 
Pomoc w unikaniu sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. 
 

3.Uczeń wie, gdzie szukać pomocy. Zapoznanie z instytucjami wspomagającymi rodzinę(GOPS, Ośrodek zdrowia itp.). 
Opieka szkolnego zespołu pedagogicznego. 

 


