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    PROGRAM  WYCHOWAWCZY  GIMNAZJUM  NR 3  W  WADOWICACH  NA  ROK  SZKOLNY   2016/2017 
 

 WSTĘP 
 

Gimnazjum nr 3 w Wadowicach stwarza jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, a ich wychowanie jest silnie powiązane z każdym 
rodzajem działalności podejmowanym przez nauczycieli, rodziców, jak i samych uczniów. 
Szkoła stanowi zintegrowaną, świadomie współdziałającą społeczność, która bierze aktywny udział w podejmowaniu nauki na różnych poziomach                             
oraz identyfikuje się z historią, tradycjami, działaniami na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości pracy placówki. 
 
 
 WIZJA SZKOŁY  
 
Szkoła to bezpieczne miejsce, w którym uczeń- wspomagany przez nauczycieli i rodziców- uświadamia sobie celowość rozwijania własnej osobowości                            
i pokonując przeszkody, rozwija swój twórczy potencjał.  
 
MISJA SZKOŁY  
 
Szkoła wykorzystuje naturalne sytuacje wychowawcze oraz inicjuje nowe, które rozwijają aktywność i samodzielność ucznia.  
Szkoła pomaga w poznawaniu samego siebie, uświadamia celowość rozwoju własnej osobowości i uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  
Szkoła uczy pracy w zespole jako podstawy życia społecznego.  
Szkoła stwarza uczniom warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności umożliwiających osiągnięcie pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego                                      
i emocjonalnego.  
Szkoła przygotowuje ucznia do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w poszanowaniu tradycji, dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych.  
Szkoła wypracowuje skuteczne sposoby radzenia sobie z zagrożeniami społecznymi w oparciu o współpracę uczniów, rodziców i nauczycieli.  
Szkoła włącza w swoją działalność społeczność lokalną, głównie dzięki współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami działającymi w mieście i władzami 
samorządowymi. 
Szkoła jest miejscem radosnym, bezpiecznym i przyjaznym dzieciom, pozwalającym rozwijać ich pasje. 
Panuje w niej życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów, rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy, współdziałaniu. 
Nauczyciele doskonalą organizację procesu kształcenia, jakość prawa wewnątrzszkolnego oraz upowszechniają je. 
Szkoła sprzyja integracji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze środowiskiem szkolnym i społecznością lokalną. 
Szkoła tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów niepełnosprawnych. 
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 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 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. 
 
 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. 
5. Dostosowanie warunków pracy do możliwości fizycznych i intelektualnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 
 Zadaniem nauczyciela wychowującego jest: 
 
1. Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwość, obowiązkowość, konsekwencję i stanowczość  w działaniu. 
2. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu między wychowawcą, uczniami oraz rodzicami. 
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 jego potrzeb oraz potrzeb rodziców. 
6. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży. 
7. Udoskonalanie umiejętności formułowania własnych poglądów i ich prezentacja we właściwy sposób. 
8. Dążenie do zapewnienia uczniom 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 lokalnym. 
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 Metody pracy: 
 
1. Wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, programowe. 
2. Uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe, happeningi. 
3. Korzystanie z mediów. 
4. Projekty edukacyjne. 
5. Artystyczna i plastyczna twórczość uczniów. 
6. Konkursy przedmiotowe i inne. 
7. Zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego. 
 
Program opracowany w oparciu o: 
 
1. Konstytucję RP z dn. 17. 10. 1997r. 
2. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r 
3. Rozporządzenie MEN i S z dn.26.02.2002r 
4. Kartę Nauczyciela. 
5. Konwencję Praw Dziecka.  

6. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.  
7. Program Polityki Prorodzinnej Państwa. 
8. Statut Gimnazjum nr 3 w Wadowicach. 
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PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Organizacje, 

instytucje 

I. Kształtowanie                    

u uczniów 

umiejętności 

wymaganych                  

przez podstawę pro-

gramową oraz 

określonych  na 

podstawie diagnozy. 

Wdrażanie uczniów               

do systematycznej 

pracy, rozbudzanie 

aspiracji                                 

do uzyskiwania 

wysokich wyników                                 

w konkursach 

przedmiotowych. 

1. Zapoznanie uczniów z planem nauczania, podręcznikami, 

lekturami, kryteriami ocen, regulaminem ucznia. 

 

Nauczyciele uczący IX  

2. Korelacja treści poszczególnych przedmiotów w celu 

zapewnienia uczniom   podstaw zintegrowanej wiedzy o 

nauce, świecie, przyrodzie, kulturze, ekologii: 

a) wycieczki przedmiotowe, 

b) imprezy kulturalne (kino, filmy niezbędne do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, teatr, wystawy, 

muzea, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi, 

konkursy – zapewnienie uczniom przynajmniej 

jednej imprezy kulturalnej w miesiącu), 

         c) wyjazdy do Krakowa. 

 

 

 

 

Nauczyciele uczący, wychowawcy 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

SKKT, WCK 

3. Opracowanie arkuszy próbnych egzaminów w ramach 

prac komisji   przedmiotowych. 

 

Przewodniczący komisji 

przedmiotowych,nauczyciele uczący 

w klasach II i III 

XII, V  

4. Dokonywanie oceny wyników nauczania; wyliczanie 

średniej klasy oraz średniej ocen z przedmiotów po I 

semestrze i na koniec roku szkolnego. 

 

Wychowawcy klas 

 

I, VI 

 

5. Nagradzanie uczniów uzyskujących najwyższe wyniki w 

nauce:  

a) śr. 4,75 oraz  zach. wz lub bdb - świadectwo z 

paskiem, 

b) śr. 5,0   oraz  zach. wz - nagroda książkowa, 

c) oceny bdb i cel oraz zach. wz– list gratulacyjny,  

 d) puchar dyrektora szkoły dla absolwenta, który 

uzyskał najwyższą śr. ocen ze wszystkich lat nauki 

oraz zach. wz, 

 e) nagroda dla absolwenta za najwyższy wynik z 

egzaminu, 

 f) za 100% frekwencję. 

Dyr. T. Włodek,  M. Niewidok, 

wychowawcy klas 

VI  
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6. Wprowadzenie elementów motywujących uczniów do 

nauki w formie konkursów: 

 

a) konkursy przedmiotowe, 

b) ortograficzny,  

c) matematyczne - KANGUR 2017, Olimpus, 

Matmax, PANGEA, Święto liczby π 

d) astronomiczny, 

 

e) recytatorski, 

           f) Talenty 2017, 

           g) „ I ty możesz zostać ratownikiem”, 

           h) językowe - Fox i Oxford 

            

           i) przyrodniczy – Olimpus (chemia, biologia, fizyka) 

            

 

 

 

N-le uczący 

W. Wójcik 

M. Niewidok 

 

T. Włodek 

 

R.Kowalczyk, J. Bartkowiak      

nauczyciel muzyki 

A. Koźbiał 

nauczyciele języków obcych 

 

E. Bednarczyk,  

T.Włodek,J.Bargiel 

J. Szuster 

 

 

 

 

X-III 

I, II, III, V, XI 

 

III 

 

 

III 

X/XI 

XI 

IV 

 

II. Tworzenie na 

terenie szkoły takiej 

atmosfery, która 

umożliwi uczniom 

bycie aktywnymi, 

samodzielnymi i 

odpowiedzialnymi za 

własny rozwój 

poprzez: pracę 

organizacji szkolnych 

 i pozaszkolnych, 

zajęcia 

pozalekcyjne, współ-

pracę  z instytucjami 

specjalistycznym. 

 

 

 

 

1. Samorządność, partnerstwo, współpraca jako 

podstawowa działalność: 

- organizacja imprez szkolnych, wyjść do kina, na 

wystawy tematyczne, do WCK, muzeów, 

- akcje mające na celu ochronę naturalnego 

środowiska w najbliższej okolicy (segregacja 

odpadów, Dzień Edukacji Regionalnej, opieka nad 

ścieżką przyrodniczą „Na Dzwonku”), 

- organizacja dyżurów klas, 

 

- zbiórki na cele charytatywne (PCK,  Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna 

Paczka), 

- aktualizacja strony internetowej szkoły, 

- prowadzenie kroniki ZSP nr 2, 

- opracowanie audycji szkolnego radiowęzła, 

 

- redagowanie gazetek ściennych, 

 

Komisje przedmiotowe,      

wychowawcy, 

 

 

E.Bednarczyk,     A. Tkacz 

 

 

 

Opiekun samorządu szkolnego 

 

A. Tkacz 

 

 

P. Turek, T.Włodek 

A.Tkacz, J.Bargiel 

Wychowawcy klas dyżurujących 

 

A.Janik-Lempart,                                                        

M.Filek,pedagog,psycholog.logopeda  

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

PCK, PKPS 
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          - aktualizacja składu Samorządu Uczniowskiego    

                               

Opiekun samorządu szkolnego 

2. Promowanie ochrony przyrody i walorów środowiska 

naturalnego: 

- wdrażanie form opartych na kontaktach z     

                 przyrodą: 

    - dokarmianie ptaków, 

    - opieka nad terenami zielonymi wokół szkoły, 

    - hodowla roślin ozdobnych i zwierząt, 

    - tworzenie „Alei Absolwentów”, 

             - opieka nad ścieżką przyrodniczą „Na Dzwonku” i 

nad „Ostoją Przyrody”. 

E.Bednarczyk,     

T.Włodek,             

A. Nowak 

Cały rok Nadleśnictwo 

Andrychów 

3. Edukacja ekologiczna młodzieży: 

          - wyjazdowe zajęcia edukacyjne – warsztaty, 

- działanie na rzecz ochrony środowiska – selektywna 

zbiórka odpadów, 

- wycieczki, obserwacje przyrody, 

- spotkania z ludźmi odpowiedzialnymi za stan 

środowiska. 

E. Bednarczyk, 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

4. Dążenie do wyrabiania umiejętności rozpoznawania 

dobra własnego i dobra  innych – odpowiedzialność za 

siebie i innych: 

a) poszanowanie cudzej własności intelektualnej, 

         b) poszanowanie praw autorskich, walka z plagiatem. 

Nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów 

Cały rok  

6. Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich poglądów – tolerancja. 

Cała kadra pedagogiczna Cały rok  

7. Kształtowanie postawy otwartości na inne kultury. Wychowawcy, pedagog, psycholog Cały rok  

III. Działania opiekuń-

cze mające na celu 

pomoc materialną i 

stypendia, pracę 

1. Współdziałanie wychowawców z nauczycielami 

uczącymi w klasie   koordynujące ich działalność 

wychowawczą wobec uczniów wymagających 

indywidualnej opieki. 

Cała kadra pedagogiczna Cały rok  
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indywidualną                      

z uczniem, pomoc                           

w uzupełnianiu wiedzy                 

i umiejętności. 

Działania 

profilaktyczne mające                 

na celu zwalczanie 

różnorodnych 

patologii. 

2. Stwarzanie optymalnych warunków rozwoju 

psychofizycznego ucznia, dbałość o zdrowy tryb życia, 

zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby dzieci 

niepełnosprawnych. 

Cała kadra pedagogiczna Cały rok  

3. Ustalenie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i 

próby wyrównania deficytów, współpraca z rodzicami 

oraz ze świetlicą terapeutyczną   i wychowawczą 

(Siostry Nazaretanki) oraz PPP i TPD. 

Wychowawcy, 

Nauczyciele uczący,psycholog, 

pedagog 

Cały rok  

4. Kierowanie uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, 

logopedycznymi, dyslektycznymi, dysortograficznymi,  

z dyskalkulią do PPP. 

Nauczyciele matematyki, j.polskiego, 

wychowawcy, pedagog, psycholog 

Cały rok PPP 

5. Lekcje wychowawcze z psychologiem lub pedagogiem –

warsztaty tematyczne, profilaktyczne. 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog Cały rok  

6. Współpraca z: 

a) MOPS: 

- dofinansowanie wyżywienia uczniów, 

- udział w Zespole Interdyscyplinarnym organizowanym w 

sprawie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia,  

- procedura „Niebieskiej Karty” 

 

b) Urzędem Miasta Wadowice: 

- stypendia szkolne, wyprawka szkolna, 

 - Nagroda Burmistrza za wyniki w konkursach MKO. 

 

c) Parafią św. Piotra Apostoła: 

- udział młodzieży w grupach oazowych, scholii, grupach 

misyjnych, 

- przygotowanie uczniów do Konkursu Pieśni i Poezji            

Paschalnej. 

          

d) Policją: 

 - udział w zebraniu ogólnym rodziców, 

 - prelekcje, - bieżący kontakt, szczególnie z zespołem ds.  

nieletnich 

 

 

Pedagog, 

psycholog 

 

 

 

 

Pedagog,T. Włodek 

 

 

 

 

Katecheci 

 

nauczyciel muzyki 

 

 

 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

Cały rok 

 

IV 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

MOPS 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPP 
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e) PPP: 

- diagnozowanie deficytów rozwojowych uczniów 

 

f) Klubem AA: 

 - prelekcje o szkodliwości picia napojów alkoholowych, 

 - proponowanie rodzicom uzależnionym oraz ich 

współmałżonkom  udziału w grupach wsparcia. 

 

g)  Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 

-pomoc rodzinom, rodzicom uczniów w kryzysie 

 

h) Fundacją „Dzieci Niczyje” 

 -przeciwdziałanie patologiom związanym z nadużywaniem 

komputera i Internetu 

    

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog 

 

Dyrektor, pedagog 

 

 

Pedagog,psycholog 

 

 

 

Psycholog 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

PPP 

 

 

Klub AA 

 

 

 

OIK 

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z 

orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego   lub 

opiniami z PPP, uwzględnienie zaleceń tam zawartych: 

 - tworzenie IPET dla uczniów posiadających orzeczenia 

dotyczące kształcenia specjalnego 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów, 

psycholog, A.Świątek 

Cały rok  

8. Pedagogizacja uczniów i rodziców w sprawie 

konsekwencji przedwczesnego współżycia seksualnego: 

    - program ,,Od dziewczynki do kobiety” przeznaczony 

dla dziewcząt klas I 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

A.Pławny, 

M. Lebiedzka 

Cały rok  

9. Zagrożenia płynące ze środków masowego przekazu – 

cyberprzemoc. 

 

Pedagog, 

psycholog 

Cały rok  

 10. Zagrożenia płynące z nadużywania środków 

psychotropowych  i leków. 

11.Prelekcje dla rodziców na temat różnorodnych zagrożeń 

wśród dzieci i młodzieży 

 

Pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok 

 

IV. Podtrzymywanie i 1.Dokumentowanie wydarzeń w kronice szkoły i na stronie A. Tkacz, Cały rok  
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rozwijanie tradycji 

szkoły (rocznice naro-

dowe, dzień Patrona, 

opieka nad pomnikiem 

Patrona, 

kontynuowanie imprez 

tworzących tradycję 

szkoły.) 

 

 

 

internetowej. J. Bargiel, 

T. Włodek, 

P.Turek 

2. Propagowanie pozytywnych cech charakteru naszego 

absolwenta – ich znaczenie w codziennym życiu ucznia. 

Wychowawcy Cały rok  

3. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez szacunek 

dla tradycji narodowej, rodzinnej, szkolnej. 

Poszanowanie symboli narodowych; symbolika 

chrześcijańska w życiu codziennym. 

Nauczyciele uczący Cały rok  

4. Apele i imprezy szkolne jako formy integracji uczniów: 

         - uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

          

- Dzień Edukacji Narodowej, 

- Andrzejki, 

- Mikołajki, 

- Apel Bożonarodzeniowy, 

 

 

 

- Wigilijki klasowe 

 

- Misterium Wielkanocne, 

- Rajd Szlakami Jana Pawła II, 

- Rajd Szlakami Legionów, 

- comiesięczne sobotnie wycieczki; 

 

- Dzień Edukacji Regionalnej. 

 

Wychowawcy klas dyżurujacych 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy dyżurującej 

 

Wychowawcy i katecheci 

 

Katecheci 

 

 

T. Włodek 

T. Włodek 

T. Włodek 

 

Wychowawcy klas 

Cały rok 

 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

 

 

IV 

VI 

XI 

Cały rok 

 

IX 

 

 5. Prezentujemy się: 

             - osiągnięcia uczniów - podsumowanie konkursów                                   

i różnorodnych form  współzawodnictwa (apel), 

             - prezentacje uczniów klas II realizujących projekt 

edukacyjny. 

 

 

 

T.Włodek 

opiekunowie projektu 

I, VI  

6. Obowiązujące rocznice: 

- rocznica wybuchu II wojny światowej, 

Wychowawcy klas dyżurujących i n-

le historii 

 

IX 
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- rocznica odzyskania niepodległości, 

- Światowy Dzień Holokaustu, 

- Ńarodowe Święto Żołnierzy Wyklętych, 

- kwiecień miesiącem pamięci narodowej, 

- rocznica Konstytucji 3 Maja, 

         - rocznice związane ze świętym Janem Pawłem II. 

 

XI 

I 

IV 

V 

V. Współdziałanie  

z rodzicami i 

środowiskiem 

lokalnym. 

1. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w celu 

poznania  i ustalenia potrzeb: 

a) opiekuńczo – wychowawczych (udzielenie 

rzetelnej informacji odnośnie postępów w nauce i 

zachowaniu), 

- organizowanie „dni otwartych”, 

- organizacja zebrań ogólnych rodziców uczniów klas  

III gimnazjum, 

- organizowanie zebrań i rozmów indywidualnych, 

- przedstawienie i udostępnianie treści dotyczących 

ustalania ocen  z zachowania i przedmiotów 

nauczania, odwołania od oceny, egzaminów 

poprawkowych i klasyfikacyjnych, 

b) zdrowotnych, 

- kalendarz szczepień ochronnych, 

- badania w PPP, 

         c) pedagogizacja rodziców. 

Cała kadra pedagogiczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka szkolna 

 

 

Wychowawcy, psycholog, pedagog, 

logopeda 

 

Cały rok 

 

 

 

 

IX i III 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOZ, PPP 

2. Udział rodziców w uroczystościach klasowych  

i szkolnych. 

 

Wychowawcy, 

Dyrekcja 

Cały rok  

3. Prezentacja dorobku uczniów rodzicom – wystawy 

dyplomów, pucharów, prac uczniowskich.  

 

Wychowawcy, 

dyrekcja, 

 

Cały rok  

4. Doposażenie szkoły dla potrzeb gimnazjum: 

- zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, 

 - tworzenie zasobow biblioteki, pracowni 

interdyscyplinarnej i czytelni.  

Dyrekcja 

 

A.Pławny, 

 

Cały rok Rada 

Rodziców 
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 5. Stypendia naukowe. 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy 

VI Urząd Miasta 

 6. Zapoznanie rodziców i uczniów z programem 

wychowawczym. 

  

Wychowawcy 

 

 

IX 

 

 

 

VI. Działanie 

prozdrowotne szkoły. 

1. Podkreślanie roli zdrowego odżywiania i zdrowego stylu 

życia na rozwój młodego człowieka.  

Wychowawcy Cały rok  

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów biorących 

udział w zawodach sportowych: 

a) organizowanie masowych imprez sportowych dostępnych 

dla każdego ucznia, 

b) Dzień Sportu Szkolnego, 

c) Program Szkoła Promująca Zdrowie, 

d) Bieg Papieski, Bieg Powsinogi, Bieg Solidarności, 

e) zawody pływackie o Puchar Burmistrza Wadowic, 

f) zawody sportowe wg kalendarza szkolnych imprez                      

sportowych, 

 g) szkolne zawody w narciarstwie alpejskim.     

Pielęgniarka szkolna 

nauczyciele w-f, 

wychowawcy 

Cały rok 

 

wg 

harmonogramu 

imprez 

 

 

 

 

3. Organizacja imprez klasowych w terenie, wycieczek  

i rajdów. 

 

Wychowawcy Cały rok  

4. Promocja zdrowia psychicznego: 

- walka ze stresem, hałasem, 

- rola odpoczynku czynnego i biernego, 

- ograniczenie czasu spędzonego przy komputerze  

i telewizorze, 

- problem uzależnien od technik medialnych, 

- wprowdzenie Programu Nauki Zachowania 

 

Wychowawcy, 

Nauczyciele w-f, 

Nauczyciele biologii 

A. Pławny, 

A. Tkacz 

pedagog, 

psycholog 

Wychowawcy, n-le uczący, 

Cały rok  

5. Promowanie zdrowego odżywiania. 

 

A.Koźbiał, 

wychowawcy 

nauczyciele biologii, 

pielęgniarka szkolna 

Cały rok  

6. Kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia. 

   Realizacja problemów związanych z zaganieniem AIDS 

 i transplantologii. 

Wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele biologii 

Cały rok  
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7. Systematyczna edukacja antyalkoholowa,  

antynikotynowa oraz antynarkotykowa. 

 

Pedagog, 

psycholog 

Cały rok Klub AA 

VII. Uczeń jako 

członek społeczeństwa. 

Prawa  i obowiązki 

ucznia. 

1. Lekcje wychowawcze poświęcone tym zagadnieniom. 

 

2. Promowanie pozytywnych form zachowania w tym 

kultury słowa.  

3. Wpajanie zasad odpowiedniego traktowania 

obowiazków szkolnych. 

 

4. Kształtowanie u uczniów postawy przynależności do 

srodowiska szkolnego, lokalnego i narodowego: 

- udział w uroczystościach szkolnych, lokalnych  

i państwowych. 

 

5. Wskazywanie uczniom dalszych możliwości kształcenia: 

- pomoc w poznaniu oferty edukacyjnej szkół 

ponadgimnazjalnych 

- organizowanie wizyt w placówkach kształcenia 

ponadgimnazjalnego 

- egzamin kończący naukę w gimnazjum jako decydujący 

czynnik ubiegania się o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej  

 

6. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa na terenie 

szkoły i poza nią: 

 - regulaminy BHP dla poszczególnych zajęć 

 - zachowanie w czasie ewakuacji 

  - zachowanie podczas lekcji, w czasie przerw, wyjść      

poza teren szkoły oraz podczas wycieczek 

Wychowawcy klas, pedagog, 

psycholog 

 

Cała kadra pedagogiczna 

 

Cała kadra pedagogiczna 

 

 

 

Wychowawcy klas III, pedagog, 

psycholog, 

T. Włodek 

 

 

 

 

Cała kadra pedagogiczna 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

KPP 

 

 


