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Wstęp 
 

Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym względzie istotne wsparcie. Zadaniem nauczycieli w pracy 

wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu mającym na celu znalezienie swojego miejsca w społeczności i rozbudzenie 

dociekliwości poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. Aby osiągnąć ten cel koncepcja programu 

wychowawczego uwzględnia wiele aspektów, m.in.: 

Odwołuje się do tradycji szkoły i wzorców wypracowanych przez lata istnienia szkoły, 

Zwraca szczególną uwagę na potrzeby szkoły, środowiska lokalnego, kształtowanie szacunku dla polskiej kultury, 

Uwzględnia zagrożenia współczesnego świata, by wskazać możliwości aktywnego przeciwdziałania, 

Uwzględnia kształtowanie wszechstronnego rozwoju uczniów – w wymiarze intelektualnym, psychicznym społecznym, zdrowotnym, 

moralnym i duchowym, 

Łączy treści wychowania, nauczania i kształcenia.  

 

 

Zadaniem szkoły jest: 

  

 Wspomaganie rozwoju osobowego we wszystkich wymiarach : intelektualnych, psychicznym, spo łecznym, zdrowotnym, estetycznym,  

moralnym i duchowym. 

Wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej rodziców. 

Stwarzanie przyjaznej atmosfery. 



Uczenie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności w grupach rówieśniczych oraz stosunkach z dorosłymi.  

Zapewnienie warunków zdrowego rozwoju psychofizycznego. 

Przestrzeganie praw człowieka, dziecka, ucznia. 

Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

 

Zadaniem wychowawcy klasowego jest: 
 

Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwość, obowiązkowość, konsekwencję i stanowczość w działaniu. 

Organizowanie zespołu klasowego (m.in. pomoc w wyborach samorządu klasowego, bieżące sprawy organizacyjno – porządkowe). 

Rzetelne sprawdzanie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).  

Współdziałanie z domem rodzinnym ucznia w celu rozpoznawania potrzeb wychowanków i ich rodziców. 

Dbałość o właściwą postawę etyczną, poprzez tworzenie systemu porządnych wzorców i wartości w oparciu uniwersalne normy moralne.  

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży. 

Aktywne włącznie się wraz uczniami w życie szkoły i środowiska. 

Zapoznanie uczniów z funkcjonującym w szkole prawem, a zwłaszcza statutem szkoły. 

 

Metody pracy: 
 



Wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, programowe. 

Uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe. 

Korzystanie z mediów. 

Prace projektowe. 

Artystyczna i plastyczna twórczość uczniów. 

Spotkania ze specjalistami. 

Harmonogram działań wychowawczych Publicznego Gimnazjum w Krzywczy 
 

I II III IV V VI VII VIII 

Lp Treść zadania Cele szczegółowe Sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Wykonawca 

działań 

Osoby 

odpowiedzialne 

Ewaluacja 

1 Zapoznanie 

uczniów i rodziców 

z dokumentacją 

regulującą życie 

szkoły. 

Świadome uczestnictwo 

uczniów i rodziców w 

procesie wychowawczym 

szkoły. 

Omówienie z rodzicami i 

uczniami 

obowiązujących 

dokumentów 

regulujących życie 

szkoły. 

Wrzesień Nauczyciele, 

Rodzice, 

Dyrektor. 

Wychowawca Analiza 

dokumentów, 

obserwacja. 

2 Rozpoznanie 

środowiska 

rodzinnego 

uczniów i ich 

potrzeb.  

Określenie potrzeb ucznia 

i form pracy. 

Indywidualne rozmowy 

z uczniami i rodzicami. 

Współpraca z 

pedagogiem. 

Wrzesień, 

cały czas 

edukacji. 

Wychowawcy, 

pedagog, 

GOPS . 

Wychowawca 

pedagog, 

rodzice. 

Dokumentacja 

podjętych działań 

i proponowanych 

rozwiązań. 
 

3 Integracja zespołu 

klasowego. 
Uświadomienie sobie 

swoich mocnych i słabych 

stron, umiejętność 

współistnienia w grupie. 

Zajęcia integracyjne. 

Organizacja i udział w 

uroczystościach 

szkolnych i klasowych. 

Wrzesień, 

cały okres 

edukacji. 

Wychowawca Wychowawca Integracja 

zespołu 

klasowego, 

zaangażowanie w 



Praca w samorządzie 

szkolnym. 

życie klasy i 

szkoły. 

4 Tworzenie 

zespołów i grup 

zadaniowych na 

poziomie klasy i 

szkoły. 

Kształtowanie 

umiejętności pracy w 

grupie, odpowiedzialność 

za powierzone i wykonane 

zadanie. 

Wybór przedstawicieli 

do samorządu klasowego 

i szkolnego (wg 

przyjętego regulaminu 

SU). 

Wrzesień Wychowawca Liderzy 

zespołów, 

wychowawcy, 

opiekun SU, 

uczniowie. 

Ocena działań 

członków 

samorządów 

klasowych, 

analiza wyników 

wyborów do SU. 

5 Uczenie 

samorządności, 

odpowiedzialności 

za zespół oraz 

poszanowania 

mienia swojego, 

kolegów i szkoły. 

Realizacja założeń 

przyjętych w WSO. 

Ponoszenie 

odpowiedzialności 

materialnej za zniszczony 

sprzęt. 

Sposoby rozliczania 

działań uczniów wg 

WSO. Regularna 

kontrola frekwencji, 

wymaganie  

usprawiedliwień. Ocena 

pracy dyżurnych. 

Wrzesień, 

cały okres  

edukacji. 

Wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pracownicy 

szkoły, 

uczniowie. 

Wychowawcy, 

uczniowie, 

pedagog 

szkolny. 

Pozytywna opinia 

o zachowaniu 

ucznia 

(samoocena, 

ocena klasy i 

zespołu 

nauczycieli). 

Systematyczne 

zmniejszanie 

liczby uwag 

negatywnych. 

6 Współpraca z 

rodzicami w 

pokonywaniu 

trudności 

związanych z 

okresem 

dojrzewania 

wychowanków. 

Próby rozwiązywania 

problemów wieku 

dojrzewania. 

Podejmowanie rozmów na 

temat: koleżeństwa, 

przyjaźni, miłości. 

Przełamywanie tematów 

tabu. 

Czynny udział w 

zajęciach wychowania 

do życia w rodzinie, 

spotkania z pedagogiem. 

Przez cały 

okres 

edukacji, 

wg 

harmonogr

amu. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

rodzice. 

Umiejętność 

okazywania 

uczuć oraz 

prowadzenia 

kulturalnej i 

rzeczowej 

dyskusji na każdy 

temat. 

7 Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów oraz 

radzenia sobie w 

Respektowanie praw 

innych. Wyrażenie opinii i 

formułowanie sądów w 

sposób taktowny. 

Zajęcia doskonalące 

techniki dyskutowania, 

wyrażania sądów i 

opinii. Pogadanki nt. 

Zachowania. 

Cały okres 

edukacji. 
Wychowawcy, 

rodzice, 

nauczyciele.  

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice, 

uczniowie. 

Rozwiązywanie 

w taktowny 

sposób 

powstałych 

konfliktów. 



trudnych 

sytuacjach. 

Poszanowanie 

odmiennych 

poglądów, 

udzielanie 

pomocy, 

reagowanie na 

niewłaściwe 

zachowania. 

8 Przygotowanie 

uczniów do 

samodzielnego 

życia. 

Umiejętność bycia 

asertywnym, obrony 

swoich praw przy 

zachowaniu zasad kultury 

osobistej. Radzenie sobie 

ze stresem. 

Ćwiczenia dotyczące 

technik aktywnego 

słuchania i koncentracji. 

Techniki wskazujące 

sposoby radzenia sobie 

ze stresem. Redagowanie 

gazetek klasowych, 

szkolnych. Stosowanie 

technik sprzyjających 

budowaniu atmosfery 

zaufania. 

Cały okres 

edukacji. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

rodzice. 

Wychowawcy, 

rodzice, 

pedagog, 

uczniowie. 

Umiejętność 

aktywnego 

słuchania, bycia 

asertywnym. 

Umiejętność 

radzenia sobie ze 

stresem. 

Znajomość i 

stosowanie zasad 

poprawnej 

komunikacji. 

9 Poznawanie reguł 

zachowania w 

różnych sytuacjach 

i miejscach. 

Wdrażanie zasad 

kulturalnego 

postępowania oraz 

wzorców zachowań w 

szkole i miejscach 

publicznych. 

Kształtowanie 

umiejętności doboru stroju 

i zachowania 

adekwatnego do 

okoliczności. 

Propagowanie 

właściwych postaw i 

zachowań. Ocena 

zachowania własnego i 

innych. Dyskusje 

autoprezentacja. 

Wyróżnianie właściwych 

zachowań (zgodnie z 

systemem nagród w 

WSO). 

Cały okres 

edukacji. 
Wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice. 

Wychowawcy, 

nauczyciele. 
Umiejętność 

kulturalnego 

zachowania się w 

różnych 

sytuacjach 

życiowych. 

Umiejętność 

doboru stroju, 

uczesania, 

makijażu 

stosownie do 

okoliczności. 

10 Przygotowanie i Rozwijanie zainteresowań Prezentacja Cały okres Wychowawcy, Wychowawcy, Umiejętność 



przeprowadzenie 

działań 

wspomagających 

rozwój uzdolnień i 

talentów. 

poprzez wspieranie 

motywacji wewnętrznej. 

Poznawanie technik 

zapamiętywania i uczenia 

się. Organizowanie 

warsztatu pracy. 

zainteresowań i 

osiągnięć uczniów. 

Stosowanie 

różnorodnych technik 

wspomagających proces 

zapamiętywania i 

uczenia się. Wymiana 

doświadczeń. 

edukacji. nauczyciele, 

rodzice, 

uczniowie. 

nauczyciele, 

rodzice, 

uczniowie. 

dokonywania 

adekwatnej oceny 

własnych 

uzdolnień i 

osiągnięć. 

Wykorzystanie 

zdobytej wiedzy 

w praktyce. 

11 Uświadomienie 

poprzez uczniów 

celów ich dążeń i 

planów na 

przyszłość. 

Poznawanie siebie, 

swoich talentów i 

zainteresowań. 

Podejmowanie 

problematyki wyboru 

zawodu. Uświadomienie 

potrzeb i celów działania. 

Gromadzenie informacji 

o ludziach godnych 

naśladowania. Spotkania 

i konsultacje z 

pedagogiem oraz 

specjalistami z zakresu 

preorientacji zawodowej. 

Przez cały 

okres 

edukacji. 

Wychowawcy,  

rodzice, 

uczniowie, 

pedagog. 

Wychowawcy,  

rodzice, 

uczniowie, 

pedagog. 

Osiąganie przez 

ucznia 

postawionych 

przez nich celów, 

stanowiących 

etapy w dążeniu 

do celu 

głównego. 

Przeżywanie 

satysfakcji ze 

swoich osiągnięć. 

12 Wspieranie ucznia 

w poszukiwaniu 

pozytywnych 

wartości. 

Umiejętność rozróżniania 

dobra od zła i właściwego 

reagowania na zło. 

Poszanowanie innych, 

akceptacja i tolerancja dla 

ich odmienności. 

Przekazywanie 

pozytywnych wartości 

przez własną postawę 

nauczyciela-

wychowawcy. 

Organizowanie imprez 

okolicznościowych. 

Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

Według 

harmonogr

amu, cały 

okres 

edukacji. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice. 

Widoczne 

pozytywne efekty 

samopomocy 

koleżeńskiej i 

postaw 

odpowiedzialnośc

i za przyjęte 

obowiązki. 

Konfrontacja 

opinii z 

rodzicami i na 

zebraniach. 

13 Kształtowanie Poznawanie religii, Zdobywanie wiadomości Cały okres Wychowawcy, Wychowawcy, Zrozumienie i 



postaw tolerancji. 

Poznawanie 

odmiennych 

tradycji, 

współuczestniczeni

e w kulturze 

regionalnej, 

narodowej i 

europejskiej. 

Znajomość i 

poszanowanie 

polskiej tradycji. 

tradycji, obyczajów i 

zwyczajów innych 

narodów. Wyrabianie 

troskliwego stosunku do 

pamiątek, kultury i 

przyrody. 

o tradycjach, kulturze i 

religii innych narodów, 

przy wykorzystaniu 

różnych źródeł 

informacji. Organizacja 

konkursów o tematyce 

religijnej oraz szkolnych 

uroczystości.  

edukacji 

wg 

harmonogr

amu 

uroczystoś

ci 

szkolnych. 

nauczyciele. nauczyciele, 

grupy 

zadaniowe, 

rodzice. 

szacunek dla 

innych postaw, 

poglądów. 

14 Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych. 

Uczenie szacunku dla 

symboli narodowych, 

państwowych i 

religijnych. Poznanie 

historii, kultury i tradycji 

swojego regionu. 

Uczestnictwo w 

obchodach świąt 

narodowych, 

państwowych i 

religijnych. Odwiedzanie 

miejsc pamięci, muzeów 

i wystaw. 

Według 

harmonogr

amu, cały 

okres 

edukacji. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice, 

uczniowie. 

Rozumienie 

pojęć: 

patriotyzm, 

honor, Ojczyzna. 

Godne 

zachowanie w 

czasie 

uroczystości. 

Znajomość 

bohaterów 

narodowychi ich 

wkład w rozwój 

cywilizacji  

światowej. 

15 Rozumienie 

konieczności 

ochrony 

środowiska 

Kształtowanie aktywnych 

postaw w działaniach na 

rzecz środowiska. 

Zrozumienie konieczności 

Zaangażowanie w 

problematykę 

ekologiczną, udział w 

konkursach 

Według 

harmonogr

amu, cały 

okres 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice, 

uczniowie. 

Znajomość 

problemów 

ochrony 

środowiska, 



naturalnego i 

dbałości o jego 

utrzymanie. 

zachowań ekologicznych. 

Poznawanie piękna 

przyrody w regionie i 

umiejętność doceniania 

go. 

ekologicznych, czynne 

uczestnictwo w  akcji 

„Sprzątanie świata”. 

edukacji. zrozumienie 

wpływu 

środowiska na 

życie człowieka. 

16 Rozumienie 

potrzeb i 

umiejętności 

korzystania z 

różnych źródeł 

informacji. 

Poznawanie różnych 

źródeł informacji: TV, 

radio, Internet, 

encyklopedie, słowniki, 

czasopisma. 

Kształtowanie 

umiejętności 

selektywnego i 

krytycznego podejścia do 

źródła. 

Praca z komputerem, 

encyklopedią, 

słownikami, rocznikami 

statystycznymi, analiza 

tekstów źródłowych. 

Zapoznanie się z 

zasadami korzystania z 

biblioteki. 

Przez cały 

okres 

edukacji. 

Nauczyciele, 

rodzice. 
Nauczyciele, 

rodzice, 

uczniowie. 

Sprawne 

korzystanie z 

różnych źródeł 

informacji. 

Dostrzeżenie 

potrzeby i 

umiejętności 

przeprowadzania 

selekcji 

informacji. 

17 Propagowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

Przestrzeganie higieny 

osobistej i higieny pracy. 

Propagowanie aktywnego 

i bezpiecznego 

wypoczynku. 

Preferowanie zdrowego 

stylu życia. Pogadanki 

dotyczące rozsądnej 

diety, higieny okresu 

dojrzewania. 

Wskazywanie 

interesujących form 

spędzania wolnego 

czasu. 

Cały okres 

edukacji. 
Wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice. 

Nauczyciele, 

rodzice, 

uczniowie. 

Umiejętność 

aktywnego 

wypoczynku. 

Dbałość o własne 

ciało, miejsce 

pracy. 

18 Poznawanie 

współczesnych 

zagrożeń 

związanych z 

uzależnieniami. 

Poznawanie powodów 

sięgania po używki oraz 

skutków ich działania. 

Budowanie pozytywnej 

motywacji, aby nie ulec 

nałogom. 

Zdobywanie wiedzy o 

szkodliwości działania 

używek na lekcjach 

wychowawczych i 

wychowaniu do życia w 

rodzinie. 

Przez cały 

okres 

edukacji. 

Wychowawca, 

pedagog, 

rodzice. 

Wychowawca, 

pedagog, 

rodzice. 

Dostrzeganie 

przez uczniów 

negatywnych 

skutków 

stosowania 

używek. 

19 Angażowanie 

rodziców w życie 

Aktywny udział rodziców 

w zebraniach, 

Zebrania informacyjne i 

pedagogizacja rodziców, 

Według 

harmonogr

Wychowawca, 

pedagog, 

Wychowawca, 

pedagog, 

Utrzymanie 

dobrego kontaktu 



szkoły. wycieczkach, 

uroczystościach 

klasowych i szkolnych. 

Działania w Radzie 

Rodziców. Ustalanie 

wspólnej z rodzicami 

strategii i jednolitego 

frontu w działaniach 

mających na celu 

uzyskania jak najlepszych 

wyników w pracy 

opiekuńczo-

wychowawczej. 

wycieczki. 

Przeprowadzenie ankiet i 

wywiadów z rodzicami 

na temat życia szkolnego 

i problemów 

pedagogiczno- 

psychologicznych ich 

dzieci. Wybory 

przedstawicieli do Rady 

Rodziców. 

amu, cały 

okres 

edukacji. 

rodzice. rodzice. nauczycieli z 

rodzicami i 

uczniami. 

Widoczna pomoc 

ze strony 

rodziców w 

organizowaniu 

życia klasy i 

szkoły. 

Rozumienie 

przez rodziców 

potrzeb dzieci i 

ich problemów. 

Satysfakcja z 

każdego sukcesu 

dziecka. 

20 Zaangażowanie 

uczniów klas II w 

realizację 

projektów 

edukacyjnych. 

Planowanie działań 

uczniów mających na celu 

rozwiązanie konkretnego 

problemu z 

zastosowaniem 

różnorodnych metod. 

Samodzielne zdobywanie 

nowej wiedzy, nowych 

umiejętności, 

podejmowanie 

adekwatnych działań. 

Publiczne 

przedstawienie efektów 

swojej pracy. 

Według 

harmonogr

amu. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

uczniowie. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

uczniowie. 

Samodzielne 

zdobywanie 

nowej wiedzy, 

nowych 

umiejętności. 

Publiczne 

zaprezentowanie 

efektów swojej 

pracy. 

 

Szkolny system zajęć pozalekcyjnych wyrównujących zaległości w nauce, rozwijających zainteresowania, talenty, 

postawy i umiejętności społeczne 

 



Zajęcia pozalekcyjne umożliwiają uzupełnianie zaległości w nauce, aktywny kontakt z kulturą, sportem, rozwijają zainteresowania uczniów. 

Ta forma pracy stwarza możliwość wartościowego spędzania wolnego czasu oraz sprzyja integracji uczniów z różnych klas. 

 

Zajęcia pozalekcyjne Cele 

Zajęcia wyrównawcze - uzupełnianie zaległości w nauce, 

- lepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, 

- rozbudzenie wiary w możliwość pokonywania trudności. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne. - wzmacnianie poczucia własnej wartości i budowanie postawy 

optymistycznej, 

- przygotowanie do samodzielnego życia zgodnie z normami 

społecznymi i kulturowymi, 

- uzyskanie funkcjonalnej sprawności językowej w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych. 

Kółko teatralne. - rozwijanie zainteresowań aktorskich, możliwość samorealizacji, 

- tworzenie trwałych nawyków obcowania ze sztuką, 

- wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia. 

Kółko artystyczno-plastyczne. - miłe spędzanie wolnego czasu, 

- właściwy odbiór i interpretacja dzieła plastycznego, 

- rozwijanie zdolności manualnych, poznawanie różnych technik 

artystycznego wyrazu. 

Gry zespołowe i ćwiczenia. - rozwijanie aktywności fizycznej, 

- wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie 

różnych dyscyplin sportowych. 

Kółka zainteresowań z: 

matematyki, 

chemii, 

języka polskiego, 

języka angielskiego, 

języka niemieckiego, 

biologii, 

- rozbudzanie i rozwijanie różnych zainteresowań poznawczych uczniów, 

- podwyższenie motywacji do nauki, 

- rozwijanie sprawności językowych, 

- poznawanie świąt, tradycji i kultur innych narodów, 

- lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. 



geografii, 

fizyki. 

 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi wychowawczą działalność szkoły 
 

 Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych 

i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne, szkoła 

współpracuje z następującymi instytucjami: 

Urząd Gminy – udział przedstawicieli władz lokalnych i przedstawicieli organu prowadzącego szkołę na uroczystościach szkolnych, 

wspólne podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole. 

GOPS – udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. 

PPP w Przemyślu – diagnoza i pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu. Pomoc psychologiczna dla uczniów i 

ich rodziców, porady wychowawcze dla rodziców. 

Komenda Powiatowa Policji w Przemyślu – organizacja pogadanek dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. 

Ośrodek Zdrowia w Krzywczy – organizacja prelekcji z pielęgniarką na temat higieny, zdrowego trybu życia itp. 

Świetlica wiejska – organizacja imprez kulturalnych i konkursów. 

Katolicka Poradnia dla Rodzin – pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodziców. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodzin w traumatycznych sytuacjach. 



OHP w Przemyślu – prezentacja oferty i prelekcja na temat orientacji zawodowej. 

Politechnika Rzeszowska – udział w pokazach doświadczeń. 

Sanepid w Przemyślu – współpraca w zakresie realizacji programu „Trzymaj formę”. 

 

Plan tematyki godzin wychowawczych w trzyletnim cyklu kształcenia 
 

Klasa I 

Cele główne: 

Zapoznanie uczniów z dokumentacją regulującą życie szkoły, 

Integracja zespołu klasowego, kształtowanie postawy koleżeństwa, 

Kształtowanie umiejętności doboru stroju i zachowania adekwatnego do okoliczności, 

Propagowanie zasad savoir-vivre, 

Wskazywanie propozycji radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i ze stresem, 

Rozwijanie umiejętności samooceny, 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wzbudzanie pozytywnego myślenia o sobie, 

Zapoznanie z zasadami poprawnej komunikacji, wskazywanie przyczyn zakłóceń w komunikowaniu się, 

Promowanie zasad higieny i bezpiecznego wypoczynku, 

Uświadomienie roli rodziny, 



Poznawanie technik zapamiętywania i uczenia się, 

Kształtowanie aktywnych postaw w działaniach na rzecz środowiska. Zrozumienie konieczności zachowań ekologicznych. 

Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

 

Tematyka: 

 

I Integracja, więzi społeczne 

Zapoznanie z dokumentacją szkolną. 

Wytyczenie celów i zadań specyficznych dla klasy. 

Wybór samorządu klasowego. 

Poznajmy siebie. 

Poznajmy się. 

Prawidłowe zachowanie się w szkole i poza nią. 

 

II Nowe sytuacje 

Gdy jest mi trudno. 

Jak radzić sobie ze stresem? 

 



III Budowanie właściwego systemu wartości 

Czy jesteś swoim przyjacielem? 

Recepta na przyjaźń. 

Rola pomocy koleżeńskiej. 

 

 

 

IV We wspólnocie rodzinnej 

Wartość rodziny w życiu człowieka. 

Matka i ojciec w rodzinie. 

Konflikty w rodzinie, przyczyny i sposoby ich rozwiązywania. 

Czy potrafię porozumieć się ze swoimi rodzicami? 

Rozmowa – podstawą dobrych relacji z ludźmi. 

V Ekologia na co dzień 

Jak żyć w przyjaźni z przyrodą? 

Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

VI Jak uczyć się szybko, dobrze i skutecznie? 

Techniki uczenia się. 

Trudności w uczeniu się. 



Higiena pracy umysłowej. 

VII Tematy okolicznościowe 

Przygotowanie do zajęć integracyjnych. 

Przygotowanie do otrzęsin. 

Mikołajki klasowe. 

Wigilia klasowa. 

Oceniamy swoje zachowanie. 

Jak bezpiecznie spędzić ferie i wakacje? 

Zajęcia biblioteczne. 

Święta narodowe. Zasady dobrej praktyki używania symboli narodowych. 

 

Klasa II 

Główne cele: 

Promowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród uczniów, 

Propagowanie kultury słowa wśród uczniów, 

Profilaktyka przemocy z użyciem technologii informacyjnej i komunikacji (Stop cyberprzemocy), 

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami. 

Poznanie istoty agresji (Własna i cudza agresja, prawidłowe reagowanie na agresję), 



Kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi (rozumienie, życzliwość, otwartość, autentyczność, odwaga, tolerancja, 

rola gestów, mimiki, aktywne słuchanie), 

Promowanie zasad racjonalnego żywienia i korzyści stąd płynących, 

Uświadomienie zagrożeń wieku dojrzewania (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, sekty), 

Ukazywanie zdrowotnych, społecznych i moralnych następstw uzależnień oraz wyjaśnienie przyczyn i mechanizmów tych zjawisk, 

Przedstawianie sposobów usprawniających sztukę uczenia się, 

Kształtowanie postaw patriotycznych. 

Tematyka: 

I Integracja, więzi społeczne 

Wytyczanie celów i zadań specyficznych dla klasy. 

Wybór samorządu klasowego. 

Prawidłowe zachowanie się w szkole i poza nią. 

II Cyberprzemoc 

Jak nie dać się cyberprzemocy? 

Zagrożenia w Internecie. 

 

III Przemoc, agresja 

 

Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami. 



Przemoc i agresja. 

 

IV Zdrowy styl życia 

 

Zdrowe odżywianie się.    

Drogi i bezdroża, czyli o uzależnieniach. 

Uzależnienie od alkoholu. 

 

V Właściwy system wartości 

 

Jacy jesteśmy wobec siebie. 

Rola rodziny w życiu człowieka. 

Praca-wychowanie do pracy i poprzez pracę. 

Szukać igły w stogu siana – dziewczyna/chłopak moich marzeń. 

Czy to już miłość? 

O szacunku. 

Jak porozumiewać się z innymi? 

Czy to już wolność? 

Czym jest odpowiedzialność? 



 

VI Jak się uczę?   

Rozwijaj swoje możliwości. 

Metody ułatwiające zapamiętywanie. 

Trudności w uczeniu się. 

Projekt edukacyjny. 

 

VII Tematy okolicznościowe 

Przygotowanie otrzęsin. 

Wigilia klasowa. 

– 27. Oceniamy swoje zachowanie. 

Jak będziemy spędzać ferie i wakacje? 

Święta narodowe. Zasady dobrej praktyki używania symboli narodowych. 

 

Klasa III 

Główne cele: 

Poznawanie podstawowych zasad etycznych życia i umiejętność stosowania ich w życiu, 

Kształtowanie umiejętności korzystania ze współczesnych środków przekazu informacji (media elektroniczne, Internet, reklama),  



Inspirowanie uczniów do trafnego rozpoznawania swoich możliwości i predyspozycji, 

Przygotowanie uczniów do dokonania trafnego wyboru dalszego kierunku i poziomu kształcenia, 

Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach, 

Rozwijanie umiejętności odróżniania zachowań agresywnych, uległych i asertywnych, uczenie zachowań agresywnych, 

Propagowanie mody na „niepicie, niepalenie, niebranie narkotyków”, 

Kształtowanie metod usprawniających sztukę uczenia się, 

Kształtowanie postaw patriotycznych. 

Tematyka: 

 

I Integracja, więzi społeczne 

 

Wytyczenie celów i zadań specyficznych dla klasy. 

Wybór samorządu klasowego. 

Prawidłowe zachowanie się w szkole i poza nią. 

 

II Asertywność 

 

Co to znaczy być asertywnym? 



Zachowanie agresywne, agresywne i asertywne. 

 

III Wybieram zawód – w drodze do dojrzałości 

 

Wybieram zawód – w drodze do dojrzałości 

Ja i inni – poznaję, aby wybrać. 

Wybieram zawód. 

Poszukuję pracy. 

 

IV Techniki radzenia sobie ze stresem 

Techniki relaksacyjne. 

Co zrobić z negatywnymi emocjami? 

Mnemotechniki – jak przygotować się do egzaminu? 

Rozwijaj swoje możliwości 

Metody ułatwiające zapamiętywanie 

Style uczenia się. 

V Moda, media, manipulacja  

Sąd nad mediami. 



Reklama – prawda czy fałsz? 

Tak kreują Cię media. 

VI Wartości w życiu człowieka 

Rola autorytetu w życiu człowieka. 

Rola rodziny i jej członków na różnych etapach życia człowieka. 

Być i mieć. 

Mikołajki klasowe. 

Wigilia klasowa. 

Oceniamy swoje zachowanie 

Oceniamy swoje zachowanie (semestr II) 

Jak bezpiecznie spędzić ferie i wakacje? 

Przygotowanie do egzaminu. 

Przygotowanie akademii – zakończenie klas trzecich. 

Święta narodowe. Zasady dobrej praktyki używania symboli narodowych. 

 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 

  



UCZEŃ PALI PAPIEROSY 

 

 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń pali papierosy należy: 

Poinformować wychowawcę. 

Wpisać powyższą informację do dziennika. 

Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia i otrzymać podpis pod 

informacją. 

Za swoje przewinienie uczeń zostaje zawieszony na miesiąc w swoich przywilejach oraz uczniowi jest obniżona ocena z zachowania. 

Rodzice ucznia informowani są o konieczności udzielenia specjalistycznej pomocy dziecku i podpisują pisemne zobowiązanie do jej 

udzielenia. 

 

UCZEŃ PIŁ ALKOHOL 

 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu należy: 

Natychmiast poinformować wychowawcę i dyrektora szkoły. 

Opisać całe zdarzenie w dzienniku. 



Wezwać rodziców lub prawnych opiekunów w celu odebrania dziecka ze szkoły, w sytuacji gdy nie można skontaktować się z rodziną 

dziecka należy wezwać policję. Przy odbiorze dziecka opiekunowie koniecznie muszą dokonać podpisu pod uwagą w dzienniku. W 

żadnym wypadku nauczyciel nie może dopuścić do sytuacji, aby uczeń pod wpływem alkoholu sam opuścił szkołę! 

Na drugi dzień należy skierować ucznia na rozmowę z pedagogiem. 

Uczeń zostaje zawieszony w swoich przywilejach na trzy miesiące. 

Uczniowi obniżona jest ocena z zachowania. 

Jeśli sytuacja się powtarza, rodzice dziecka informowani są o konieczności udzielenia specjalistycznej pomocy dziecku i podpisują 

pisemne zobowiązanie do jej udzielenia. 

UCZEŃ JEST AGRESYWNY WOBEC KOLEGÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

W przypadku, kiedy uczeń stosuje przemoc fizyczną (kopie, popycha, pluje, szarpie itp.), psychiczną (poniża, przezywa, wyśmiewa kogoś) 

wobec kolegów lub pracowników szkoły, nauczyciel powinien: 

Poinformować o zaistniałym fakcie wychowawcę, w przypadku przemocy fizycznej poinformować dyrektora szkoły.  

Dokonać wpisu o zdarzeniu w dzienniku. 

Wezwać rodzica, który dokona podpisu pod powyższą uwagą w dzienniku. 

Zapoznać rodziców z Kodeksem Postępowania Karnego, rozdział 34, art. 304, paragrafy 1, 2 i 3. 

Uczeń powinien zostać skierowany do pedagoga na rozmowę. 

W przypadku powtórzenia się sytuacji po raz kolejny, uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania. 



W przypadku wielokrotnego powtarzania się sytuacji, szkoła informuje odpowiednie organy, tj. Komendę Powiatową Policji  

w Przemyślu, Zespół do Spraw Nieletnich lub Sąd Rejonowy w Przemyślu. 

 

 

 

NIE SZANUJE MIENIA SZKOŁY 

 

W momencie, kiedy uczeń niszczy menie szkoły/zostaje przyłapany na kradzieży, informacja o powyższym wydarzeniu zostaje 

zgłoszona wychowawcy i dyrektorowi szkoły. 

Cała sytuacja zostaje opisana w dzienniku i podpisana przez rodziców lub opiekunów prawnych.  

Zapoznanie rodziców z Kodeksem Postępowania Karnego, rozdział 34, art. 304, paragrafy 1, 2 , 3. 

Dyrekcja ocenia koszt straty poniesionej przez szkołę 

W sytuacji, gdy rodziców lub opiekunów nie stać na naprawę, odkupienie lub uiszczenie odpowiedniej kwoty, sprawa rozpatrywana jest 

indywidualnie przez Dyrekcję. 

Uczniowi obniżona zostaje ocena z zachowania. 

 

 



UCZEŃ NIE PRZESTRZEGA KULTURY SŁOWA 

 

Uczeń, który mimo upomnień nauczyciela odnosi się wulgarnie do innych: 

Otrzymuje uwagę do dziennika. 

Jeżeli negatywnych uwag jest kilka, wychowawca informuje o nich rodzica. 

W przypadku powtarzania się sytuacji, uczniowi obniżana jest ocena z zachowania zgodnie z WSO. 

 

UCZEŃ OPUSZCZA ZAJĘCIA SZKOLNE 

 

Spóźnia się na lekcje: 

nauczyciel zaznacza spóźnienie w dzienniku i informuje wychowawcę klasy 

jeśli sytuacja powtórzy się dwa lub trzy razy w tygodniu, wychowawca wpisuje taką informację do dziennika 

wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych 

jeśli sytuacja powtórzy się, uczniowi obniżana jest ocena z zachowania zgodnie z WSO. 

Opuszcza samowolnie lekcje: 

Każdorazowe wagary ucznia wpisywane są do dziennika jako ucieczka 



Wychowawca telefonicznie informuje rodziców nieobecności ucznia w szkole 

Wychowawca wpisuje informację do dziennika 

Jeśli sytuacja się powtarza, uczeń wraz z rodzicami kierowany jest do pedagoga 

Uczniowi nagminnie wagarującemu obniżana jest ocena zgodnie z WSO 

Rodzice informowani są o konsekwencjach wynikających z nieobecności dziecka na zajęciach: 

- możliwość nieklasyfikowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

- możliwość wszczęcia postępowania ukarania rodziców grzywną za nierealizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

 

Uczniom uczestniczącym w zawodach sportowych lub konkursach nie zaznacza się nieobecności, lecz wpisuje odpowiednią 

informację: „zawody”, „konkurs” (wpisu dokonuje wychowawca klasy na podstawie informacji od nauczyciela odpowiadającego 

za organizację zawodów lub konkursu). 

Rodzice chcą zwolnić ucznia z zajęć: 

Rodzice pisemnie zawiadamiają wychowawcę o potrzebie zwolnienia ucznia z zajęć w danym dniu i potwierdzają swoją prośbę 

telefonicznie 

Wychowawca po zapoznaniu się z pisemnym zwolnieniem poświadcza je własnym podpisem 

Wyjątkowe (np. pilne) sytuacje rozpatruje wychowawca 

Rodzice chcą usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole: 



Rodzice pisemnie lub osobiście usprawiedliwiają nieobecność dziecka w szkole z podaniem terminu nieobecności i jego przyczyny, 

Uczeń przedstawia wychowawcy usprawiedliwienie w ciągu siedmiu dni po powrocie do szkoły, ale do piętnastego dnia następnego 

miesiąca, 

Wychowawca usprawiedliwia nieobecność w dzienniku 

Rodzic jest zobowiązany ściśle współpracować z wychowawcą w celu kontroli frekwencji ucznia. 

 

Sylwetka absolwenta gimnazjum 

Jest godnym Polakiem, patriotą, zna hymn narodowy, szanuje symbole narodowe i religijne. 

Godnie reprezentuje swoje Gimnazjum na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. 

Z szacunkiem i kulturą odnosi się do drugiego człowieka – nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej. 

Jest wrażliwy na krzywdę innych i służy im pomocą. 

Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły. 

Szanuje mienie szkolne. 

Nie przywłaszcza sobie własności innych. 



Przestrzega zasad zdrowego stylu życia, nie ulega nałogom. 

Kocha swoją rodzinę i dba o jej godność. 

Jest tolerancyjny, szanuje odrębność innych ludzi. 

Posiada pewną wiedzę, która pomoże mu dokonać wyboru dalszego kształcenia. 

 

Współpraca z rodzicami 

W związku z pierwszoplanową funkcją rodziny w wychowaniu, szkoła ściśle współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach 

kształcenia, wychowania i profilaktyki. 

Szkoła organizuje spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.  

Dla rodziców (prawych opiekunów) klas pierwszych szkoła organizuje spotkanie w celu zaznajomienia rodziców z podstawowymi 

dokumentami regulującymi pracę szkoły, zasadami obowiązującymi w szkole, a przede wszystkim : 

- edukacyjno-wychowawczymi zadaniami i wymaganiami szkoły związanymi z określonym cyklem kształcenia, 

-zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów. 

      2. Oprócz stałych spotkań szkoła zapewnia każdemu rodzicowi (opiekunowi prawnemu) możliwość uzyskania: 

-informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka, 

-informacji i porad w sprawach wychowania, profilaktyki i dalszego kształcenia dziecka. 



     3. Wychowawca klasy i inni nauczyciele utrzymują kontakty z rodzicami przez: 

-rozmowy w czasie zebrań i spotkań, 

-indywidualne rozmowy w szkole na życzenie rodziców, które odbywają się wg terminarza dyżurów pedagogicznych, 

-indywidualne rozmowy na zaproszenie wystosowane przez szkołę, 

-odwiedzanie w szczególnych przypadkach domu rodzinnego uczniów, 

-rozmowy telefoniczne i korespondencję. 

   4. W pilnych sprawach edukacyjno-wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) określonego ucznia. 

Szkoła  tworzy program wychowawczy w oparciu o postulaty rodziców. 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Krzywczy dnia 28 września 2012r. (Uchwała nr 8/VII/2012) 

 

Znowelizowano na posiedzeniu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Krzywczy w dniu 15 stycznia 2016 r. 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców                                                              Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 


