
 
 
 

Program wychowawczy 
Zespołu Szkół w Nowince 

 
 
 
 
 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, o 

to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko 

z drugimi, ale i dla drugich”. 

Jan Paweł II 
 
 

Misja: „Pomagaj innym i uczyń z tego największą radość swego życia" 
 

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 

1 .  Społeczność szkolną jako formę wspólnoty wychowawczej stanowią uczniowie, ich rodzice 
oraz wszyscy pracownicy szkoły współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i 
szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań. 

2. Celem społeczności szkolnej jest wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, troskliwego, 
odpowiedzialnego, wszechstronnie rozwiniętego, umiejącego samodzielnie się uczyć, 
zdobywającego wiedzę z różnych źródeł, korzystającego z technologii informatycznej, umiejącego 
współdziałać w grupie, właściwie rozumiejącego demokrację, znającego i szanującego historię, 
kulturę i tradycję narodową. 

3. Założenia wychowawcze realizowane w Zespole Szkół w Nowince opierają się na hierarchii 
wartości przyjętych przez nauczycieli, rodziców i uczniów, z których wynika, że każdy członek 
społeczności szkolnej jest osobą i ma swoją godność. 

4. Program ten zawiera treści i działania o charakterze wychowawczym i będzie realizowany przez 
wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. 

5. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają rodzice. Toteż 
nauczyciele mają za zadanie wspierać rodziców w dziedzinie wychowania. Jednocześnie, zgodnie z 
Powszechną Deklaracją Praw Człowieka stwierdzamy, że „rodzice mają prawo do wychowania 
dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi z uwzględnieniem tradycji 
kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziecka...” W związku z tym nauczyciele nie 
ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wychowanie dziecka. 

6. Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach oraz 
wychowanie do człowieczeństwa. 

7. Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych 
realizują nauczyciele danych zajęć. 

 
 
 



 
8.    Pragniemy, aby absolwenci Zespołu Szkół w Nowince: 

• Byli wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie nauki 
• Mieli szerokie zainteresowania i pasje poznawcze 
• Akceptowali siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron 
• Pracowali nad własnym rozwojem, budując swój system wartości 
• Potrafili i umieli podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia własnego 

i innych 
• Byli aktywni i twórczy 
• Potrafili zaprezentować i obronić własne zdanie 
• Umiejętnie kontaktowali się z innymi ludźmi 
• Byli wrażliwi na potrzeby i krzywdę innych 
• Mieli szacunek do pracy 
• Byli wrażliwi na otaczającą przyrodę i piękno natury oraz mieli nawyki ochrony i pielęgnacji 

środowiska naturalnego 
• Właściwie rozumieli demokrację i tolerowali ludzi o innych poglądach, innej narodowości, rasy czy 

religii 
• Znali, szanowali i respektowali historię, kulturę i tradycję narodową 
• Byli odporni na wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych oraz środków przekazu 
• Wykształcili w sobie cechę pracowitości, szacunku dla innych, koleżeństwa, uczciwości (prawości), 

kultury osobistej i dużej wiedzy. 
 
9.    Aby zrealizować te zamierzenia, chcemy położyć nacisk na następujące zadania: 

• Poznawanie siebie (słabych i mocnych stron), własnej indywidualności i określenie roli w grupie, 
integrowanie klasy i społeczności szkolnej oraz krytycznego patrzenia na siebie w relacjach z 
innymi 

• Poznawanie zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich, rozwijanie wrażliwości na 
problemy innych ludzi 

• Zapoznanie z procesem podejmowania decyzji i przewidywanie ich skutków 
• Przestrzeganie zasad kultury osobistej i kultury języka 
• Prowadzenie orientacji zawodowej 
• Poznawanie zasad higieny i zdrowego stylu życia 
• Przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego rodzicielstwa 
• Rozwijanie sprawności fizycznej 
• Stwarzanie warunków do poznania przyrody oraz do odpowiedniego korzystania z zasobów 

środowiska naturalnego 
• Wprowadzenie w świat tradycji rodziny, szkoły, regionu, kraju, Europy i świata; ugruntowanie 

poczucia tożsamości narodowej, poszanowanie dla dokonań własnego regionu, ojczyzny, Europy i 
świata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODY I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 
 
A. FORMY I ŚRODKI 
 

1. Tematyczne godziny wychowawcze związane z problematyką „Programu wychowawczego". 
Równolegle wybrana tematyka winna być włączona do realizacji wszystkich przedmiotów 
nauczania. 

2. Prelekcje związane tematycznie z założeniami „Programu wychowawczego” wygłaszane przez 
specjalistów dla rodziców, nauczycieli i uczniów będą ustalane co roku w planie pracy szkoły. 

3. Spotkania z rodzicami. Celem pierwszego spotkania z rodzicami winno być wzajemne poznanie i 
integrowanie środowiska wychowawczego klasy oraz ustalenie zasad udziału wszystkich osób w 
procesie wychowawczym. Obowiązkiem rodziców i całego zespołu uczącego jest uczestnictwo w 
zebraniach. 

4. Indywidualne rozmowy dzieci z wybranymi przez nie nauczycielami i innymi 
pracownikami szkoły. 

5. Stworzenie możliwości działania Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji mających 
prawo działać na terenie szkoły. 

6. Przyjęcie kanonu dni, w których uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową pod 
opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne: 
 Ceremoniał szkolny: 
- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 
- ślubowanie uczniów klas I 
- wybory do samorządu szkolnego 
- Święto Szkoły 
- Dzień Edukacji Narodowej 

  - rocznice narodowe - 11.XI i 3.V 
- inne imprezy według kalendarza władz oświatowych 
 Kultywowanie tradycji regionalnej i rodzinnej: opieka nad miejscami Pamięci Narodowej 

 - Boże Narodzenie (opłatek) 
 - Karnawał (choinka) 
 - Wielki Post (rekolekcje) 
      -  Dzień Wiosny - wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki 
 - Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, itp. 

 Imprezy ekologiczne i prozdrowotne: 
  - Sprzątanie Świata Dzień Ziemi 

- Dzień Dziecka i Sportu 
7. Wycieczki klasowe z wychowawcą 
8. Wycieczki przedmiotowe 
9. Pomoc w umiejętnym spędzaniu czasu wolnego ucznia 

 Zajęcia artystyczne, kulturalne np. konkursy, redagowanie gazetki szkolnej, 
kulturalne zabawy i dyskoteki 

 Zajęcia sportowe 
 Zajęcia świetlicowe 
 Koła zainteresowań 

10. Zasady dotyczące imprez i wyjść ze szkoły: 
 Wycieczki klasowe z wychowawcą są wcześniej przygotowane pedagogicznie, merytorycznie 

oraz organizacyjnie 
 Cel i program wycieczki klasowej przedstawiony jest dyrektorowi szkoły – pisemnie – przed 

rozpoczęciem kroków organizacyjnych. Uczniowie powinni być zapoznani z postawą i 
zasadami w czasie całego wyjazdu. 



 Wycieczki klasowe mogą odbywać się na wniosek wychowawcy klasy po uprzednim 
zatwierdzeniu programu przez dyrektora szkoły 

 Kierownikiem wycieczki jest wychowawca. Może on być zwolniony z tej funkcji wyłącznie w 
wyjątkowych sytuacjach przez dyrektora szkoły, a zastąpiony wyłącznie przez nauczyciela 
znającego klasę 

 Decyzję, czy klasa traci w danym roku prawo do wycieczki podejmuje wychowawca 
 Na klasowe wycieczki mogą jechać uczniowie z innych klas za zgodą wychowawców 
  Wycieczki przedmiotowe planowane w godzinach lekcyjnych mogą być organizowane w 

uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą danej klasy 
 Wyjścia zbiorowe na imprezy, koncerty itp., w uzasadnionych przypadkach mogą odbywa się 

w godzinach lekcyjnych 
 Samowolne opuszczenie szkoły w trakcie imprez szkolnych i klasowych jest 

niedozwolone 
 Wyjazdy i wyjścia poza teren szkoły planowane w godzinach lekcyjnych musza być 

organizowane w ścisłym uzgodnieniu z wychowawca danej klasy i dyrektorem 
szkoły 

11. Szczegółowy wykaz imprez i osób odpowiedzialnych znajduje się w planie pracy szkoły na dany 
rok szkolny. 

12. Niewskazane jest zajmowanie lekcji innych nauczycieli lub zabierania pojedynczych uczniów np. w 
celu dodatkowego przepytywania, wypełniania dokumentów itp. 

13.  W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych mogą być odstępstwa od powyższych zasad za zgodą 
prowadzącego zajęcia 

14. Nie wolno wypraszać uczniów z zajęć za złe zachowanie 
15. Pracownicy szkoły mogą zgłosić wychowawcy problemy wychowawcze, brak postępów w nauce 
danego ucznia. Wychowawca klasy podejmuje decyzję o zakazie udziału ucznia w imprezie klasowej, 
szkolnej, wycieczce lub rozgrywkach sportowych. Wychowawca zapisuje ww. zakaz. Nauczyciele 
organizujący imprezy szkolne itp. Maja obowiązek sprawdzić czy dany uczeń może wziąć w nich 
udział. 
 
 
 
B. ZADANIA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ 
RODZICÓW 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

1. Nauczyciele, katecheci, pracownicy szkoły oraz rodzice stanowią wspólnotę wychowawczą 
współpracującą w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych 
działań. 
2. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i zachowaniem.  
3. Warunkiem stawiania uczniom wymagań punktualności i obecności na zajęciach jest rzetelne 
odnotowywanie obecności w dzienniku. Podstawowym obowiązkiem jest punktualne rozpoczynanie i 
kończenie oraz solidne przygotowanie zajęć. 
4. Każdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia a nie swoją wygodą i jest do dyspozycji ucznia, aby 
prowadzić z nim rozmowy indywidualne. 
5. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest realizacja i przestrzeganie programu wychowawczego. 
6. Wszystkich nauczycieli szkoły obowiązuje stałe doskonalenie merytoryczne, pedagogiczne, 
psychologiczne. 
7. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło. 
8. Nauczyciele nie powinni stawiać ocen z przedmiotu bezpośrednio za zachowanie ucznia. 
9. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dopilnowanie prawidłowego stylu spędzania przerw przez 
uczniów np. zwracanie uwagi na kulturalną postawę, wychodzenie uczniów z klas itp. Nauczyciela 
dyżurującego wspierają w tych działaniach wszyscy pracownicy szkoły. 



10. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły sami dbają o swoją godność zawodową. 
11. Nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły przysługuje podmiotowe traktowanie ich przez 
dyrekcję, rodziców, kolegów i uczniów. 
12. Inne prawa i obowiązki nauczycieli określa § 24 a Statutu Zespołu Szkół. 

 

 
Wychowawca 

1. Opracowuje w oparciu o „Program wychowawczy szkoły” klasowy plan wychowawczy w 
porozumieniu z uczniami i rodzicami. 
2. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do tworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty 
klasowej. 
3. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach i imprezach ważnych dla klasy, w czasie których będą 
obecni jego wychowankowie. 
4. Kieruje wszystkimi wycieczkami wyjazdowymi. 
5. W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania. 
6. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, zna 
sytuację pozaszkolną ucznia. 
7. Organizuje spotkania klasowe rodziców. 
8. Prowadzi systematycznie i prawidłowo dokumentację klasową 
9. Pełni rolę mediatora pomiędzy uczniem - a jego kolegami, rodzicami i pracownikami szkoły.  
10. Inne prawa i obowiązki wychowawcy są określone w §25 a Statutu Zespołu Szkół. 
 
 

Współpraca z rodzicami 

1. Każdy z rodziców powinien uczestniczyć w życiu szkoły i klasy zgodnie z jej założeniami 
wychowawczymi. 
2. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach rodziców, konsultacjach, dniach otwartych, prelekcjach 
poświęconych zagadnieniom wychowawczym oraz uroczystościach szkolnych. 
3. Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka oraz o to, aby dziecko nie przebywało 
poza domem po godz. 22 bez opieki osoby dorosłej. 
4. Zobowiązuje się opiekunów do usprawiedliwienia nieobecności ucznia oraz pisemnego zwalniania z 
zajęć, a także do stałego kontaktu z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych. 
5. Propozycje współpracy rodziców ze szkołą: 
 Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych 
 Działania gospodarcze na rzecz klasy i szkoły (remonty, upiększanie klas) 
 Współorganizowanie biwaków i wycieczek 
    Udział w opracowywaniu programów wychowawczych. 
6. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów będą informować o postępach w nauce i zachowaniu dzieci 
na wywiadówkach zwoływanych, co najmniej cztery razy w roku szkolnym, a także na życzenie 
rodziców w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i dyżurów. 
7. W szczególnych przypadkach wychowawcy i nauczyciele przedmiotów mogą: 
  Udzielać informacji telefonicznych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i dyżurów 
  Przekazywać informacje w zeszytach ucznia i listownie 
  Udzielać informacji podczas konsultacji, o których terminie rodzice zostają poinformowani na 
pierwszym zebraniu 
8. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów zapoznają 
rodziców na zebraniach: 
    Ze szkolnym programem wychowawczym 
    Planem pracy wychowawcy klasy 



    Wewnątrzszkolnym systemem oceniania 
    Harmonogramem zebrań i konsultacji. 
9. Rodzice klas pierwszych na początku roku szkolnego są zapoznawani ze statutem szkoły i 
potwierdzają to swoim podpisem. 
10.  Wychowawcy klas są zobowiązani do przekazania informacji o instytucjach wspierających 
dziecko i rodzinę (np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Pomocy Rodzinie, 
Policja i inne). 
11. Badanie opinii rodziców (w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych), 
prowadzone w zależności od potrzeb, winno dotyczyć: 
     Oczekiwań rodziców wobec szkoły 
     Skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych 
     Programu wychowawczego szkoły 
     Wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
     Przedmiotowych systemów oceniania. 
12. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej powinni uzyskać wsparcie poprzez: 
    Pedagogizację rodziców - krótkie prelekcje wychowawcy klasy lub pedagoga  na zebraniach z 
rodzicami, dotyczące problemów rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod postępowania w różnych 
sytuacjach wychowawczych 
    Udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub 
rodzinnych, na ich życzenie, poprzez pedagoga, wychowawcę 
    Skierowanie dzieci (w poszczególnych przypadkach) na badania lub konsultacje do poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. 
 
 
C. NIEKTÓRE SYTUACJE WYMAGAJĄCE INTERWENCJI WYCHOWAWCZEJ 
 

1. Podstawą wychowawcza systemu jest ponoszenie konsekwencji popełnionego czynu. W miarę 
możliwości uczniowie dokonują naprawy uczynionego zła. 
2. Stosowane środki wychowawcze powinny przynosić pożytek uczniom i szkole. 
3. Każdą złą sytuację należy wyjaśnić, a następnie zastosować odpowiedni środek wychowawczy. 
4. Ocenie podlega zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą (wycieczki, zachowanie na przystanku, 
stosunek do innych osób, itp.) 
5. Może nastąpić złagodzenie kary w przypadku szczególnych zasług ucznia. 
6. W przypadku nietypowych czynów należy dążyć do określenia indywidualnej kary lub powołać 
komisję wychowawczą do rozpatrzenia sprawy składającą się z 2 przedstawicieli uczniów, 
wychowawcy, nauczyciela i dyrektora. 

 

Sytuacje wymagające zastosowania środków wychowawczych 

1. Nie wywiązywanie się z obowiązków zapisanych w Statucie Zespołu Szkół 
2. Nie przestrzeganie regulaminów szkolnych  
2. Nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych, indywidualne i zbiorowe. 
3. Spóźnienia na lekcje. 
4. Nieodpowiedni strój i wygląd (szczegółowe zasady określa § 30 Statutu Zespołu Szkół) 
5. Brak obuwia z białą podeszwą na zmianę. 
6. Dewastowanie i marnotrawienie dóbr materialnych. 
7. Niszczenie środowiska przyrodniczego. 
8. Agresywne zachowanie. 
9. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec ludzi i zwierząt. 
10. Krzywdzenie innych ludzi poprzez podważanie ich opinii lub autorytetu. 



11. Unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny poprzez obarczanie winą innych. 
12. Chwalenie się dobrami materialnymi: strojem, przywilejami. 
13. Palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie środków odurzających. 
14. Kłamstwa, krętactwa fałszerstwa i kradzieże. 
15. Wulgarny sposób bycia (zachowania, gesty, słownictwo, wygląd) 
16. Brak szacunku dla innych osób. 
17. Zachowania narażające dobre imię szkoły. 
18. Czyny podlegające kodeksowi karnemu. 
 
Środki wychowawcze 
 

1. Rozmowa nauczyciela, który pierwszy zetknął się z problemem, z uczniem 
2. Wpis do zeszytu uwag. 
3. Rozmowa wychowawcy z wychowankiem. 
4. Skierowanie ucznia na rozmowę z dyrektorem. 
5. Postawienie ucznia przed komisją wychowawczą lub Radą Pedagogiczną. 
6. Rozmowa wychowawcy lub dyrektora z opiekunami dziecka. 
7. Obniżenie oceny z zachowania. 
8. Naprawienie popełnionej winy lub wyrządzonej szkody (przeproszenie). 
10.Zaproponowanie konkretnej pracy w godzinach wolnych od zajęć. 
11. Odebranie prawa do wycieczki, imprezy klasowej, szkolnej lub udziału w zawodach sportowych. 
12. Skorzystanie z pomocy specjalisty np. pedagoga, psychologa. 
13. Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz. 
14. Przeniesienie do równorzędnej klasy. 
15. Przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.  
16. Kara musi być współmierna do popełnionego czynu. 
17. O stosowaniu kar i nagród decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z 
zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do 
innej klasy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
 

 
Sytuacje pozytywne 
 

1. Wyraźne wyniki w pracy nad sobą np. poprawa ocen, zaprzestanie spóźnień, opanowanie agresji, itp. 
2. Inicjatywa w różnorodnej działalności w czasie wolnym od zajęć np. harcerstwo, 
zorganizowanie imprezy, koła zainteresowań, konkursy, itp. 
3. Systematyczna dbałość o porządek i wygląd klasy. 
4. Pomoc koleżeńska. 
5. Praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego i Biblioteki Szkolnej. 
6. Dbałość o otoczenie szkoły. 
7. Szczególnie wyróżniająca się kultura osobista. 
8. Udzielanie wsparcia ludziom potrzebującym pomocy. 
9. Pochwały nagrody i przywileje określa § 31 Statutu Zespołu Szkół. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



EWALUACJA 
 

1. W ewaluacji uwzględnione będą opinie uczniów i ich opiekunów, pracowników szkoły, nadzoru 
pedagogicznego, samorządu, itp. 
2. Stosowane będą następujące sposoby ewaluacji: 
   ankiety 
   badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego 
 wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych 
 opinie samorządu i nadzoru pedagogicznego. 
3. Corocznie na pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu, Rada Pedagogiczna zatwierdza niniejszy 
program wychowawczy, nanosząc ewentualne zmiany. 

 
 


