Program Wychowawczy
Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie
na rok szkolny 2016/2017
Treści programu
wychowawczego

Zadania do realizacji – cele
szczegółowe programu

Termin
realizacji
zadań

Sposób realizacji zadań
( osoby odpowiedzialne)

Poznanie praw dziecka i
praw człowieka

1. Zaznajomienie uczniów z prawami i
obowiązkami ucznia wynikającymi
z obowiązujących dokumentów
szkolnych

Wrzesień

Lekcje wychowawcze, WOS,
pozostałe przedmioty

Kształtowanie postaw
etyczno- moralnych

1. Poznanie systemu oceniania
zachowania i programu
wychowawczego Gimnazjum w
Czarnym Lesie

Wrzesień

Lekcje wychowawcze, inne
zajęcia

2. Prezentowanie oraz przybliżanie
zasad etycznych na konkretnych
przykładach

Cały rok

Język polski, historia, religia,
wos

Cały rok

Lekcje wychowawcze,
zajęcia z pedagogiem, wdż,

3.

Uczenie tolerancji wobec ludzi
innych wyznań, ras, orientacji

seksualnych

Kształtowanie poczucia
estetyki

wos

4. Lekcje poświęcone wartościom
takim jak moralność, uczciwość,
odpowiedzialność, współdziałanie,
wolność, demokracja

Cały rok

Język polski, języki obce,
historia, wos, lekcje
wychowawcze, wdż

5. Reagowanie na wszelkie przejawy
zła np. agresji, przemocy

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

1. Dbałość o poprawność językową

Cały rok

Język polski, inne
przedmioty
Język polski, zajęcia
artystyczne

2. Uwrażliwienie na sztukę żywego
Cały rok
słowa i ukazywanie pozawerbalnych
środków wyrazu artystycznego

Motywowanie do
samorozwoju

3. Przygotowanie gazetek ściennych,
dbałość o wystrój sal lekcyjnych

Cały rok

Lekcje wychowawcze

1. Przekonywanie uczniów o
konieczności uczenia się w
dzisiejszych czasach

Cały rok

Wszystkie przedmioty,
lekcje wychowawcze

Zaznajomienie uczniów z
Cały rok
warunkami efektywnego uczenia się
( metody szybkiego

Lekcje wychowawcze,
zajęcia z pedagogiem,
psychologiem

2.

zapamiętywania)
3. Rozwijanie twórczego myślenia

Cały rok

4. Kształtowanie umiejętności
Cały rok
dokonywania wyborów i ponoszenia
za nie odpowiedzialności, w tym
wybór kierunku dalszej nauki

Kształcenie nawyków
dbałości o zdrowie i jakość
życia

Zajęcia z pedagogiem, inne
przedmioty
Zajęcia z pedagogiem, lekcje
wychowawcze

5. Stwarzanie możliwości
samodzielnego zdobywania wiedzy
poprzez organizowanie konkursów,
umożliwianie w nich udziału oraz
pomoc w przygotowywaniu się do
nich

Cały rok

Wszystkie przedmioty

1. Proponowanie zdrowego stylu
życia- aktywności fizycznej,
zdrowego odżywiania, unikania
używek

Cały rok

Wychowanie fizyczne, lekcje
wychowawcze, wdż,
biologia, chemia, zajęcia z
pedagogiem i psychologiem

2. Omawianie zagrożeń współczesnego Cały rok
świata: papierosy, alkohol,
narkotyki, dopalacze, uzależnienie
od komputera oraz ukazywanie
zdrowotnych i prawnych skutków
w/w zagrożeń

Lekcje wychowawcze, wdż,
zajęcia z pedagogiem ,
informatyka

Rozwijanie umiejętności
interpersonalnych i
społecznych

Poznawanie dziedzictwa
kultury narodowej,
europejskiej i światowej

1. Rozwijanie umiejętności
współdziałania w zespole i
nawiązywania pozytywnych
kontaktów międzyludzkich, uczenie
tolerancji

Cały rok

Wszystkie przedmioty

2. Przeprowadzenie zajęć na temat
podstawowych umiejętności
społecznych: rozwiązywania
konfliktów, asertywności, empatii,
sposobów radzenia sobie ze stresem

Cały rok

Lekcje wychowawcze,
zajęcia z pedagogiem,
psychologiem, wdż

3. Diagnoza samopoczucia uczniów w
szkole i zespole klasowym- badanie
ankietowe skierowane do uczniów i
rodziców

Na koniec I i II
semestru

Pedagog szkolny

4. Radzenie sobie ze stresem

Cały rok

1. Przybliżanie narodowych tradycji i
zwyczajów

Cały rok

2. Przybliżanie sylwetek postaci
ważnych i zasłużonych dla rozwoju
kultury

Cały rok

Wychowawcy, pedegog,
psycholog, nauczyciel
biologii
Lekcje wychowawcze,
historia, język polski,
technika, języki obce
Historia, lekcje
wychowawcze, języki obce

Kształtowanie postaw
patriotycznych

Pielęgnowanie poczucia
wspólnoty lokalnej

Kształtowanie wrażliwości
na piękno przyrody

1. Omawianie istoty ważnych dla
Polski świąt narodowych

Z okazji
uroczystości

Historia, lekcje
wychowawcze, język polski,

2. Przygotowywanie
okolicznościowych uroczystości i
udział w obchodach

Z okazji
uroczystości

Wychowawcy

3. Uczenie szacunku do symboli
narodowych

Cały rok

Język polski, historia, lekcje
wychowawcze, inne
przedmioty
Geografia, historia

1. Zapoznawanie uczniów z geografią i Cały rok
historią regionu
2. Poznawanie zabytków regionu

Cały rok

Geografia, historia, plastyka

3. Poznawanie kompetencji lokalnych
instytucji państwowych i
samorządowych

Cały rok

Wos, historia

1. Organizowanie wycieczek
szkolnych

Cały rok

Organizatorzy

2. Kształcenie zachowań
ekologicznych poprzez zachęcanie
do segregowania śmieci,
niewyrzucania żywności,
oszczędzania wody, nieśmiecenia

Cały rok

Biologia, chemia, fizyka,
lekcje wychowawcze

Uwrażliwianie na krzywdę,
niesprawiedliwość i potrzeby
innych

Zwiększenie współpracy
szkoły z rodzicami

1. Organizowanie akcji
charytatywnych i zachęcanie do
udziału w nich

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

2. Informowanie uczniów o sytuacji
ludzi dotkniętych klęskami,
nieszczęściem, zachęcanie do
udzielania pomocy

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

1. Zapoznanie rodziców z
obowiązującymi w szkole
dokumentami

Spotkania z
rodzicami

Wychowawcy

2. Ustalanie indywidualnych
konktaktów rodziców z
nauczycielami

Wrzesień

Dyrektor

3. Udzielanie rodzicom pomocy w
zakresie poradnictwa
wychowawczego- spotkania ze
specjalistami

Spotkania z
rodzicami

Dyrektor, pedagog

4. Włączenie rodziców w życie szkoły

Cały rok

Wychowawcy

5. Systematyczny kontakt z rodzicami
uczniów tzw. Problemowych

Cały rok

Wychowawcy, pedagog

Rozpowszechnianie idei
czytelnictwa wśród
młodzieży

1. Włączenie w ogólnopolską akcję
„ Cała Polska czyta”
2. Zajęcia czytelnicze w bibliotece
3. Prowadzenie gazetki
upowszechniającej czytelnictwo

Cały Rok

Wychowawcy, nauczyciel
biblioteki

Cały rok

Nauczyciel biblioteki

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele
j. polskiego

