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PREAMBUŁA 
 

Szkolny program wychowawczy został opracowany przy aktywnej współpracy 

nauczycieli, uczniów oraz rodziców i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną 

po uzyskaniu akceptacji Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

Podstawą tworzenia programu była diagnoza wartości wyznawanych przez 

społeczność szkolną oraz sytuacji wychowawczej. 

Celem programu jest stworzenie jednolitej koncepcji wychowawczej zgodnej 

z obowiązującymi aktami prawnymi, oczekiwaniami oraz potrzebami środowiska 

szkolnego i lokalnego.  

Podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń. Szkoła jedynie wspomaga 

wychowawczą rolę rodzinę. Za realizację programu wychowawczego odpowiadają 

nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice. 

 

PODSTAWY PRAWNE: 

 

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne  

dokumenty szkoły: 

 Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U 1997 nr 

78, poz. 483 ze zm.);  

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty i 20 lutego 2015 r.  

o zmianie ustawy o systemie oświaty, 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U 

2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);  

 Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;  

 Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. oraz  

30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 
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 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

 Statut Szkoły. 

WSTĘP 
 
 

Szkoła ma charakter wyznaniowy – katolicki, należy do Stowarzyszenia 

Rodzin Szkół Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Położona jest w centrum miasta 

Siemianowic Śląskich. Jest placówką, do której uczęszczają uczniowie  

także z pobliskich miast, m.in: Katowic, Chorzowa, Piekar Śląskich. Uczniowie i ich 

rodzice w pełni akceptują obowiązujące w szkole zasady katolickiego wychowania. 

Publiczne Gimnazjum nie jest szkołą rejonową, dyrektor może przenieść 

ucznia do innej szkoły (po uzgodnieniu z rodzicami) lub skreślić ucznia z listy 

uczniów, o ile nie podlega on już obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, gdy 

ten wszedł w kolizję prawem, demoralizuje innych uczniów, permanentnie narusza 

postanowienia przepisów obowiązujących w szkole, stanowi zagrożenie dla zdrowia  

i życia innych, jego postawa poza szkołą rażąco wpływa na utratę przez szkołę 

dobrego imienia lub rażąco koliduje z jej chrześcijańskim charakterem i nagminnie 

opuszcza lekcje. 

Uczniowie obowiązkowo noszą szkolne mundurki i biorą udział w Mszach św., 

rekolekcjach, dniach skupienia oraz innych zajęciach pozalekcyjnych przewidzianych 

szkolnym ceremoniałem.  

 Celem szkoły jest zapewnienie pełnego rozwoju osobowości uczniów, 

przygotowanie ich do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata, 

między innymi poprzez kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych programów 

nauczania i wychowanie w duchu wiary i etyki katolickiej, w tym również tolerancji 

wobec innych postaw. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające 

realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie  o systemie oświaty, stosownie  do 

wieku ucznia i w oparciu o wartości chrześcijańskie. Umożliwia uczniom 

podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.  
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Nasi uczniowie wychowują się w środowiskach zróżnicowanych pod względem 

socjalnym oraz opiekuńczo – wychowawczym. Znaczna część uczniów żyje  

w rodzinach niepełnych, wychowuje się w rodzinach zastępczych.  

Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego zarówno 

wśród uczniów, jak i rodziców można wnioskować, że o wyborze naszej szkoły 

decyduje w głównej mierze dobra opinia o niej w środowisku lokalnym, katolicki 

charakter, przyjazna atmosfera, wysoki poziom kształcenia oraz niewielka ilość 

uczniów.  

Przeprowadzona w środowisku szkolnym diagnoza pozwoliła również określić 

sukcesy, jakie osiągnęliśmy w sferze wychowawczej oraz wskazała problemy, na 

które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w pracy wychowawczej.  

 

Sukcesami wychowawczymi szkoły są: 

 poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, 

 właściwe relacje uczniów z nauczycielami, 

 dobra współpraca z rodzicami, 

 aktywność uczniów - sukcesy w dziedzinie sportu, konkursach 

przedmiotowych, artystycznych, itp. 

 dobra współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę, 

 znajomość zasad i norm postępowania w naszej szkole, 

 przestrzeganie przez większość uczniów zasad i norm obowiązujących 

w szkole, 

 postrzeganie wychowawców jako dobrych organizatorów życia klasowego, 

od których uczniowie otrzymują  wsparcie i pomoc, 

 wysokie aspiracje edukacyjne uczniów, 

 tolerancja wobec innych ludzi, w szczególności: osób starszych, 

niepełnosprawnych, ludzi innych wyznań,  

 brak akceptacji zachowań społecznie szkodliwych oraz niebezpiecznych 

dla życia i zdrowia, 

 

Problemy wychowawcze szkoły to: 

 słaba motywacja uczniów do nauki, 
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 wagary, opuszczanie pojedynczych lekcji, spóźnienia na lekcje,  

 zaniżone wyniki w nauce w stosunku do możliwości intelektualnych uczniów, 

 niekorzystanie z pomocy w nauce oferowanej przez nauczycieli gimnazjum, 

 postrzeganie szkoły głównie jako miejsca spotkań towarzyskich, 

 zbyt mała integracja zespołów klasowych, 

 problemy z akceptacją indywidualności wśród uczniów w klasie, agresja 

słowna (wyśmiewanie, obrażanie), 

 brak pomysłów na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego poza komputerem  

i spotkaniami w gronie znajomych, 

 palenie papierosów wśród starszych uczniów. 

 

Szkoła mieści się w budynku należącym do Urzędu Miasta Siemianowic Śl. 

Posiada 12 sal lekcyjnych, w tym 1 pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią, 

gabinet pedagoga szkolnego oraz pielęgniarki. Uczniowie korzystają z pobliskiego 

basenu miejskiego, sali gimnastycznej  „MOSiR” na Pszczelniku oraz z boiska 

sportowego „Orlik”. Na terenie szkoły można korzystać z ogólnodostępnego, 

bezpłatnego Internetu. 

W placówce działa Filmowy Klub Katolika, Wieczorna Akademia Kultury, 

Fedrownia Talentów, kółko teatralne Antrakt, zajęcia sportowe i z  języka włoskiego. 

Oprócz tego młodzież aktywnie bierze udział w organizowanych konkursach 

przedmiotowych, artystycznych, debatach IPN, warsztatach i wyjazdach naukowych, 

Festiwalu Podróżniczym, Rajdzie Katolika, w wymianie polsko – niemieckiej itp. 

Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi biorą udział w zajęciach terapii 

pedagogicznej, gdzie realizowany jest Program Edukacyjno – Terapeutyczny 

„ORTOGRAFFITI” .             

W placówce prowadzone są cykliczne akcje, kampanie, których celem jest 

przeciwdziałanie zagrożeniom XXI wieku i promocja zdrowego stylu życia (m.in. 

koncerty i spektakle profilaktyczne, obchody Światowego Dnia Bezpiecznego 

Internetu, Dnia bez Papierosa, Trzeźwości, Dnia Zdrowia, Dnia Walki z AIDS i HIV.) 

Młodzież uczestniczy również w akcjach o charakterze charytatywnym 

i pomocowym, których celem jest kształtowanie postaw empatii i solidarności 

z potrzebującymi: 

 charytatywny Mikołaj (pieczenie ciast), 
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 „Nakręć się na pomoc” - zbieranie plastikowych nakrętek dla Fundacji 

Stonoga, 

 zbieranie maskotek, zabawek dla dzieci, 

 „Szlachetna paczka”, itp. 

 

W celu zapewnienia uczniom optymalnych szans rozwoju, właściwego 

wprowadzenia w role społeczne i przygotowania do samodzielnego funkcjonowania 

na rynku pracy szkoła ściśle współpracuje z następującymi instytucjami: organem 

prowadzącym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich, Komendą 

Miejską Policji, Strażą Miejską, Urzędem Miasta Siemianowic Śląskich, Powiatowym 

Urzędem Pracy, Młodzieżowym Biurem Pracy, Muzeum Miejskim, Miejską Biblioteką 

Publiczną, Kopalnią Wujek, Instytutem Pamięci Narodowej, Uniwersytetem Śląskim, 

pobliskimi szkołami, a także z Parafią Rzymskokatolicką Św. Krzyża  

w Siemianowicach Śl. 

 

WARTOŚCI WYBRANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ 

 

W ogólnoszkolnej ankiecie z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli zostały 

wybrane najważniejsze wartości: 

 rodzina 

 zdrowie 

 miłość 

 Bóg, religia 

 przyjaźń 

 uczciwość 

 bezpieczeństwo 

 szacunek 

 

Zadaniem programu wychowawczego gimnazjum i liceum jest kształtowanie 

wszechstronnego rozwoju młodego człowieka poprzez wzmacnianie wartości 

wybranych przez młodzież i rodziców oraz wskazywanie innych wartości życiowych.  
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MISJA 

 

Misją naszej szkoły jest tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu 

wartościowego człowieka - określonego jako model naszego absolwenta. 

 

WIZJA 

Nasza szkoła jest miejscem,  

 w którym wyznawane są wartości chrześcijańskie oraz 

 przyjaznym dla ucznia poprzez: 

 kameralną atmosferę; 

 współpracę nauczyciela z uczniem i rodzicem; 

 dbałość o bezpieczeństwo; 

 wysoki poziom nauczania; 

 w którym obowiązuje zasada permanentnego rozwoju. 

 

MODEL ABSOLWENTA 

 

Nasz uczeń posiada KRĘGOSŁUP: 

 

 MORALNY: 

o Zachowuje przykazania, 

o Aktywnie uczestniczy w życiu religijnym, 

o Poszerza wiedzą. 

 OBYWATELSKI: 

o Podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego, 

o Kultywuje tradycje patriotyczne i rodzinne, 

o Aktywny twórca i odbiorca kultury, 

o Tolerancyjny, 

o Wrażliwy na potrzeby innych, 

o Uczciwy, 

o Promuje zachowania ekologiczne, 

o Szanujący mienie społeczne. 

 EDUKACYJNY 

o Docenia wykształcenie i zdobywa je z pasją 
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o Rozwija talenty 

o Dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej, 

o Posiada umiejętność samodzielnego uczenia się, 

o Kreatywny. 

 OSOBOWOŚCIOWY 

o Kulturalny, 

o Dbający o aparycję, 

o Szanujący siebie i innych, 

o Zaradny, 

o Odważny, 

o Mający poczucie humoru 

 

STRATEGIE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 

 

Wychowanie człowieka powinno przebiegać w sferze fizycznej, psychicznej, 

społecznej i aksjologicznej – duchowej, z uwzględnieniem zagrożeń, które mogą się  

w tych sferach pojawiać. W zależności od potrzeb ucznia - wychowanka rozwój ten 

dokonuje się poprzez wspomaganie, aby uczeń mógł rozwijać się na miarę swoich 

możliwości oraz kształtowanie pożądanych postaw i zachowań. Uczeń, przejawiając 

dysfunkcyjne zachowania, ma możliwość ich naprawienia dzięki wprowadzanym 

działaniom korygującym, a działalność profilaktyczna szkoły pozwala 

na wyposażenie uczniów w umiejętności chroniące ich przed wpływem czynników 

destrukcyjnych. 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU 

Wszechstronny rozwój ucznia. 

1. Rozwój intelektualny ucznia. 

2. Kształtowanie pożądanych postaw społecznych uczniów: 

 postaw moralnych, patriotycznych i internacjonalistycznych,  

 wychowanie pro-rodzinne. 

3. Działalność opiekuńcza i profilaktyczna: 

 wspieranie ucznia z problemami wychowawczo – dydaktycznymi, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

4. Współpraca z rodzicami i najbliższym środowiskiem. 
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Cele szczegółowe: 

 

 stworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego: 

intelektualnego, społecznego, moralnego, duchowego, zdrowotnego  

i estetycznego, 

 inspirowanie i budzenie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej 

na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 

 uświadamianie i dowodzenie życiowej użyteczności wiedzy zdobytej w szkole, 

 wdrażanie do samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem 

innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność 

własną z wolnością innych, 

 kształtowanie nawyków rzetelnej pracy niezbędnych do osiągania celów 

życiowych, 

 przygotowanie młodych ludzi do życia w rodzinie, społeczności lokalnej                            

i w państwie przez odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego                                  

i kształtowanie postaw patriotycznych, 

 wskazywanie dróg ku rozpoznawaniu i świadomemu wyborowi wartości 

moralnych i ich hierarchizacji, 

 uczenie zasad tolerancji wobec odmienności, inności i kalectwa oraz 

stwarzanie możliwości wyrażania pozytywnych emocji w kontakcie z drugim 

człowiekiem,  

 kształtowanie postawy dialogu i współpracy, postawy altruistycznej, 

umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, współtworzenia 

klimatu zaufania i zdrowych relacji między wszystkimi uczestnikami życia 

szkolnego, 

 tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu ucznia oraz kształtowanie 

właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 
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ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY 

 

SFERA 

ROZWOJU 
ZADANIA WYCHOWAWCZE 

PRZYKŁADOWE 

SPOSOBY REALIZACJI 

1. Intelektualna 1. Wspieranie rozwoju uczniów 

i zapewnienie każdemu uczniowi 

rozwoju na miarę jego 

możliwości. 

 Wyłanianie talentów, rozwijanie 

uzdolnień. 

 

 

 Organizowanie pomocy uczniom 

ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, wyrównywanie 

szans edukacyjnych. 

 

 Motywowanie i kształtowanie 

właściwej postawy wobec nauki 

i pracy. 

 Kształtowanie w uczniach 

nawyku ciągłego doskonalenia 

się i potrzeby uczenia się przez 

całe życie. 

 

Koła zainteresowań, 

konkursy, olimpiady, wyjazdy 

naukowe, występy 

artystyczne – Festiwal 

Teatralny, wyjścia do teatru, 

kina, muzeum, itp. 

 

Zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne, 

rewalidacyjne, konsultacje 

przedmiotowe, pomoc 

rówieśnicza w klasach. 

Konkursy i inne akcje 

dydaktyczne, artystyczne. 

Lekcje wychowawcze, 

wykłady, dyskusje, prelekcje. 

Spotkania z ciekawymi 

ludźmi, zajęcia w bibliotece. 

2. Psychiczna 1. Zapewnienie właściwych 

warunków do pracy umysłowej 

w szkole i w domu. 

 Dbałość o ład i dyscyplinę 

podczas lekcji. 

 Stosowanie zasady 

indywidualizacji nauczania, 

stopniowania trudności. 

 Właściwe planowanie czasu 

przeznaczonego na naukę 

 

Właściwa organizacja roku 

szkolnego, plan lekcji 

uwzględniający higienę 

pracy umysłowej, 

prawidłowa organizacja 

przerw międzylekcyjnych. 

 

Lekcje wychowawcze. 
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i wypoczynek. 

 Kształtowanie świadomości 

rodziców i uczniów dotyczących 

czynników wspomagających 

naukę. 

 Dostarczanie wiedzy na temat 

technik skutecznego uczenia się. 

2. Kształtowanie postaw i zachowań 

chroniących zdrowie psychiczne: 

 Rozwijanie poczucia własnej 

wartości poprzez poszukiwanie 

i  wzmacnianie mocnych stron 

uczniów. 

 Prezentowanie sposobów 

pokonywania własnych słabości 

oraz akceptowania ograniczeń 

i niedoskonałości. 

 Rozwijanie zainteresowań i pasji. 

 Uczenie sposobów radzenia 

sobie ze stresem i negatywnymi 

emocjami. 

 Uczenie strategii postępowania 

w tzw. sytuacjach trudnych 

dotyczących życia codziennego. 

3. Przygotowanie uczniów 

do wyboru dalszej drogi życiowej 

(osobistej i zawodowej): 

 Pomoc w poszukiwaniu 

i określaniu celów życiowych.  

 Dostarczanie podstawowej 

wiedzy na temat procesu 

podejmowania decyzji. 

 Rozpoznawanie własnych 

predyspozycji i ograniczeń.   

 Wskazywanie roli zainteresowań, 

Poradnictwo indywidualne 

dla uczniów i rodziców. 

 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, dyskusje, 

gazetka szkolna. 

 

Pokazywanie osiągnięć 

uczniowskich, dyplomy, 

nagrody, wyróżnienia. 

 

Zajęcia wychowawcze, 

pogadanki, dyskusje. 

 

Aktywizacja uczniów 

uzdolnionych. 

Prelekcje specjalistów, lekcje 

wychowawcze, pogadanki. 

 

 

 

 

Zajęcia wychowawcze, 

pogadanki, poradnictwo, 

lekcje WOS-u, podstaw 

przedsiębiorczości. 

Warsztaty zawodoznawcze, 

spotkania z pracownikami 

PUP i MBP. 

Konsultacje z pedagogiem i 

pracownikami PPP. 

Udział w Ogólnopolskim 
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umiejętności i cech osobowości 

w planowaniu kariery zawodowej.  

 Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za własne 

wybory. 

Tygodniu Kariery w PUP. 

 

 

3. Fizyczna/ 

zdrowotna 

1. Zapewnienie warunków do 

prawidłowego rozwoju 

fizycznego: 

 Promowanie aktywności 

fizycznej. 

 Uczenie zasad zdrowej 

rywalizacji, zasad BHP. 

 

2. Kształtowanie właściwej postawy 

wobec zdrowia i życia jako 

najwyższych wartości: 

 Rozwijanie potrzeby dbałości 

o własne zdrowie. 

 Kształtowanie postawy gotowości 

do pomocy w obliczu zagrożenia.  

 Uczenie zasad udzielania 

pierwszej pomocy. 

 Kształtowanie świadomości 

własnego ciała- zmian 

zachodzących w okresie 

dojrzewania u obu płci.  

 Uczenie szacunku i właściwej 

postawy dla płci przeciwnej. 

2. Rozwijanie postaw 

proekologicznych. 

 Uwrażliwianie na zagrożenia 

związane z niszczeniem 

środowiska naturalnego. 

 Kształtowanie postaw 

sprzyjających środowisku 

Organizowanie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych. 

Turniej Sportowy, Rajd 

Katolika, wycieczki 

turystyczno – krajoznawcze. 

Udział w zawodach, 

konkursach, akcjach. 

 

Zajęcia wychowawcze. 

Pogadanki, filmy 

edukacyjne, spotkania ze 

specjalistami. 

 

Lekcje EDB, akcje, turnieje 

itp. 

 

Lekcje WDŻR, biologii. 

 

 

 

 

Projekty edukacyjne, 

warsztaty, wyjazdy naukowe. 

Lekcje wychowawcze, 

chemia. 

Zbieranie plastikowych 
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naturalnemu (segregacja 

odpadów, oszczędność wody, 

energii). 

 Wpajanie nawyku utrzymywania 

ładu i porządku w miejscach 

publicznych i w środowisku 

naturalnym. 

nakrętek, segregacja śmieci, 

zbiórka elektrośmieci. 

 

 

4. Społeczna 1. Kształtowanie postaw 

patriotycznych i obywatelskich. 

 Kształtowanie postaw szacunku 

wobec godła i hymnu 

państwowego. 

 Umacnianie więzi ze 

społecznością lokalną 

i państwową. 

 Kształtowanie postaw 

demokratycznych. 

 

2. Rozwijanie szacunku dla kultury 

i dorobku narodowego. 

 Uczestniczenie w kulturze. 

 

 

 

 

 Współpraca z IPN. 

 

 

 

3. Poszanowanie i pielęgnowanie 

zwyczajów regionalnych, tradycji, 

gwary.  

 Zapoznanie z  historią i kulturą 

Zajęcia wychowawcze.  

Lekcje historii, WOS, j. 

polskiego. 

Apele i akademie z okazji 

świąt państwowych. 

Wykłady historyczne w 

Kopalni Wujek, wyjścia do 

muzeum, Auchwitz – 

Birkenau. 

Konkursy wiedzy, filmy 

dokumentalne. 

 

Wieczorna Akademia 

Kultury, Filmowy Klub 

Katolika, Fedrownia 

Talentów, grupa teatralna – 

Antrakt, Festiwal Teatralny, 

Akademia Jazzu, akcje i 

imprezy w mieście. 

Wizyty na wystawach i w 

muzeach, składanie kwiatów 

pod pomnikami zasłużonych.  

Debaty w IPN, wykłady 

historyczne. 

Projekty edukacyjne. 

Wycieczki edukacyjne. 
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własnego regionu. 

 Udział w lokalnych inicjatywach 

kulturalnych. 

 

 

 

 

 

 

4. Rozwijanie umiejętności i postaw 

pozwalających poprawnie 

funkcjonować w społeczeństwie. 

 Uczenie sposobów prawidłowego 

komunikowania się. 

 Dbałość o kulturę języka. 

 Uczenie zasad właściwego 

zachowania się z 

uwzględnieniem  sytuacji 

i miejsca. 

 Dostarczanie wiedzy z zakresu 

prawa oświatowego, rodzinnego i 

postępowania w sprawach 

nieletnich. 

 Promowanie postawy 

obywatelskiej. 

 Promowanie działalności 

charytatywnej. 

 Rozwijanie empatii. 

 Kształtowanie postaw tolerancji. 

 Rozwijanie umiejętności 

współpracy w grupie. 

 Kształtowanie postaw i zachowań 

Zajęcia wychowawcze, 

spotkania z ciekawymi 

ludźmi. 

Lekcje historii, WOS, 

j.polskiego, zajęcia 

artystyczne, w bibliotece. 

Wycieczki, wyjazdy do kina, 

teatru, muzeum, filharmonii 

itp. 

Konkursy, występy. 

 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, prelekcje, akcje 

charytatywne, programy 

ogólnopolskie, lokalne, akcje 

szkolne i miejskie. 

Lekcje wychowawcze. 

Lekcje WDŻR, WOS-u. 

Spotkania ze specjalistami. 

Projekty edukacyjne. 

Akcje, konkursy. 

Spotkania z Policją i Strażą 

Miejską. 

 

Lekcje religii, wychowawcze, 

pogadanki, akcje w mieście. 

Charytatywny Mikołaj 

(pieczenie ciast), wolontariat. 

 

Projekt edukacyjny w 

gimnazjum, wymiana polsko 

– niemiecka.  
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sprzyjających budowaniu 

właściwych relacji z drugim 

człowiekiem. 

 Kształtowanie postawy  

asertywności. 

 Podkreślanie znaczenia rodziny. 

 Uświadamianie rodzicom 

zagrożeń,  takich jak 

uzależnienia, przemoc i 

dostarczanie informacji na temat 

reagowania na tego typu 

problemy. 

 

5. Wspieranie samorządności 

uczniowskiej. 

 Współudział uczniów 

w realizowaniu zadań 

uwzględnionych w planie pracy 

szkoły.  

 Stosowanie procedur 

demokratycznych w działalności 

społeczności uczniowskiej. 

 

 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, dyskusje. 

Lekcje religii, WDŻR. 

Pedagogizacja, spotkania z 

rodzicami, poradnictwo 

wychowawcze, akcje 

informacyjno – edukacyjne 

(plakaty, ulotki, informatory, 

szkolna gablotka, strona 

internetowa szkoły), 

zapraszanie specjalistów. 

 

Wybory samorządów 

klasowych. 

Wybory samorządu 

szkolnego i jego opiekuna. 

Zapoznanie z planem pracy 

szkoły. 

Opracowanie planu pracy 

samorządu uczniowskiego 

(kalendarz imprez). 

Zgłaszanie inicjatyw 

uczniowskich do planu pracy 

szkoły na kolejny rok 

szkolny. 

Dzień Samorządności. 

Doradztwo i pomoc 

w organizacji przedsięwzięć 

uczniowskich. 

5. Moralna/ 

duchowa 

Podkreślanie roli uniwersalnych 

wartości w życiu człowieka. 

Uczenie odróżniania dobra od zła, 

poszanowania godności osobistej, 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, dyskusje, msze 

św., uroczystości związane 

ze świętami religijnymi, 
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uwrażliwiania na krzywdę innych, 

wskazywanie postaw 

altruistycznych. 

Kształtowanie u uczniów 

umiejętności samooceny. 

Podkreślanie potrzeby ciągłego 

doskonalenia  siebie jako jednostki, 

członka rodziny i społeczeństwa. 

 

zamiast Halloween”, 

modlitwa na Anioł Pański. 

Lekcje religii, j. polskiego, 

WDŻR, historii, WOS-u. 

Udział w akademiach, 

apelach, konkursach, 

akcjach. 

Samoocena zachowania. 

Ocena zachowania przez 

zespół klasowy. 

 

 

CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOLNE 

 

W naszej szkole szanuje się wartości religijne, rodzinne i patriotyczne. 

Samorząd Szkolny organizuje liczne przedsięwzięcia. Cała społeczność szkolna 

włącza się w obchody ważnych uroczystości.  

 

Do tradycji szkoły należą: 

- obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej, Wszystkich Świętych, Odzyskania 

Niepodległości, Konstytucji Trzeciego Maja, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej 

Nocy, Dnia Kobiet i Chłopca, itp. 

- udział w mszach świętych i uroczystościach związanych ze świętami religijnymi 

(wigilie klasowe, organizacja „Zamiast Halloween”, ołtarz na Boże Ciało, rekolekcje 

wielkopostne),  

- oprawa liturgiczna mszy św., modlitwa na Anioł Pański, 

- akcje charytatywne (np. Mikołajki, pieczenie ciast, wolontariat, zbieranie nakrętek), 

- wymiana polsko – niemiecka, 

- Dzień Samorządności, 

- Rajd Katolika mający na celu integrację całej społeczności uczniowskiej,  

- Wieczorna Akademia Kultury – wyjścia do kina, teatru, muzeum i filharmonii, 

- zajęcia Małej Akademii Jazzu w Muzeum Miejskim, 

- Filmowy Klub Katolika, Noc Filmowa i Akademia Filmowa – projekcje filmów, 

wykłady, dyskusje, zajęcia medialne, 
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- Festiwal Teatralny – klasowe przedstawienia,  

- Fedrownia Talentów – udział w spektaklach teatralno - tanecznych, 

- wyjazdy naukowe do Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Torunia, 

- warsztaty biologiczno – chemiczne w terenie, 

- Festiwal Podróżniczy, 

- Facebook Biblioteki Katolika, 

- udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych (np. „Palcem po mapie świata”, 

„Anglosong”, itp.), warsztatach języka angielskiego, obchodach Europejskiego Dnia 

Języków i Ogólnopolskiego Dnia Pisania po Angielsku, 

- debatach w IPN, wykładach historycznych w Kopalni Wujek, 

- akcje informacyjno - edukacyjne z okazji Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu, 

Dnia Zdrowia, Dnia Trzeźwości, Dnia bez Papierosa, Walki z AIDS (plakaty, 

pogadanki, szkolna gablotka, itp.)  

- koncerty, warsztaty i spektakle profilaktyczne,  

- prelekcje z Policją, Strażą Miejską, 

- udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, spotkania z pracownikami PUP, MBP, 

- szkolne dyskoteki,  

- wycieczki turystyczno - krajoznawcze,  

- Turniej Sportowy, zawody sportowe szkolne i międzyszkolne,  

- zajęcia pozalekcyjne (kółko języka włoskiego, kółko teatralne – grupa Antrakt, 

zajęcia sportowe). 

 

TRYB POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH 

 

 Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (m.in. wobec ucznia 

będącego pod wpływem substancji odurzających, w przypadku bójki, 

kradzieży, zastraszania, palenia papierosów, samowolnego opuszczenia 

budynku szkoły, myśli samobójczych, itp.) 

 Procedura postępowania w sytuacjach niespełniania obowiązku szkolnego. 

 Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych. 

 Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. 

 Procedura postępowania wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej 

Karty. 
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 Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec 

młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 

 Zasady bhp i p.poż. obowiązujące w szkole.  

 

 

ZASADY EWALUACJI 

 

Ewaluacji podlega funkcjonowanie Programu Wychowawczego Publicznego 

Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śl.  

Celem będzie określenie efektywności wybranych obszarów Programu 

Wychowawczego. Ewaluacja będzie prowadzona na zakończenie roku szkolnego. 

Metody ewaluacji: 

 wywiady, 

 analiza dokumentów, 

 obserwacja, 

 sondaż ankietowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- plan realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych na dany rok szkolny 

- szkolne procedury postępowania. 
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Szkolny Program Wychowawczy 

zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w dniu ………………………… 

po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców  

i Samorząd Uczniowski. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

        

Przewodniczący                                                                              Przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego :                                                          Rady Rodziców: 

 

 

______________________      _______________________ 

 
 


