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„Praca wychowawcza może być porównana nie tyle 

do pracy rzeźbiarza urabiającego bezkształtny marmur 

według własnych lub narzuconych koncepcji, ile do pracy 

ogrodnika pochylającego się z szacunkiem nad kwiatem, 

któremu pomaga w rozwoju" 

 

 
 

Misja ZS. im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 

 

Misją naszej szkoły jest: 

1. Kształcenie ludzi świadomych własnej tożsamości, dojrzałych do podejmowania decyzji, 

potrafiących odróżnić dobro od zła i odpowiedzialnych za siebie i innych. 

2. Przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności oraz wskazanie im drogi samorozwoju. 

3. Stworzenie warunków, w których uczeń będzie mógł realizować swoje ambicje i podążać za 

swoimi marzeniami. 

4. Wychowanie człowieka potrafiącego sprostać wszelkiego rodzaju trudnościom a 

jednocześnie wrażliwego na potrzeby innych ludzi. 

5. Pielęgnowanie patriotyzmu i przywiązania do tradycji narodowych i regionalnych. 

6. Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się technologią informacyjną, niezbędną 

do samodzielnego zdobywania informacji w szybko zmieniającym się współczesnym 

świecie. 

 

Oczekujemy, że absolwent naszej szkoły będzie:  

 uczciwym i szczerym człowiekiem potrafiącym poszanować godność innych 

ludzi 

 pracowity i sumienny w wypełnianiu obowiązków, 

 odpowiedzialny, koleżeński i wrażliwy na krzywdę innych ludzi, 

 

Naszym uczniom oferujemy możliwość rozwoju intelektualnego, zdobywanie wiedzy w 

przyjaznej i miłej atmosferze, wśród pedagogów otwartych na potrzeby uczniów oraz ich 

problemy, potrafiących dostosować się do zdolności i umiejętności uczniów. 
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Program niniejszy został opracowany przez zespół wychowawczy. Ma on na celu 

ujednolicenie oddziaływań wychowawców, nauczycieli i rodziców. Współpraca między nimi 

powinna przyczynić się do zagwarantowania prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i 

młodzieży. Głównym jego zadaniem jest troska o pełny rozwój wrodzonych potencjałów młodego 

człowieka w celu przygotowania go do podejmowania odpowiedzialnych wyborów we wszystkich 

dziedzinach życia społecznego i odnalezienia własnego miejsca w świecie. 

Program wychowawczy szkoły pozostaje w ścisłej korelacji ze szkolnym programem 

profilaktyki obejmującym wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. 

Do zapisów zawartych w tym programie powinni dostosować swoje działania wszyscy 

nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.  

 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.  

 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 

 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. – art.3; 19; 33  

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych 

statutów pu-blicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. 

Nr 61, poz. 624, ze zmianami)  

 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego  

 Ustawa z dn.  26 X  1982  r.  o wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

 Statut Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Wychowawcami młodzieży są wszyscy pracownicy szkoły. 

2. Gwarancją sukcesów wychowawczych jest wzajemne poszanowanie swoich praw i 

przestrzeganie obowiązków. 

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej świadomie i odpowiedzialnie tworzą tę 

społeczność. 

4. Wychowawcze oddziaływania szkoły przygotowują uczniów do samodzielnego 

podejmowania decyzji, godnego zachowania we wszystkich sytuacjach życiowych, 

umiejętności odróżniania wartości i antywartości. 

5. Pożądane zachowania uczniów opierają się na uniwersalnych wartościach 
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humanistycznych-podmiotem działań jest człowiek i jego dobro. 

6. Współpraca uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły 

przebiega w atmosferze wzajemnego zrozumienia, szacunku i tolerancji. 

7. Zadaniem wychowawczym szkoły jest wszechstronna pomoc zarówno w sferze 

fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej. 

 

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO 

1. Opracowanie i realizacja klasowego planu wychowawczego. 

2. Kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród 

uczniów. 

3. Organizowanie i pełne uczestnictwo w zajęciach i imprezach klasowych. 

4. Wyrabianie u uczniów trwałych nawyków uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach 

pozalekcyjnych. 

5. Współdziałanie w organizacji wypoczynku wychowanków w czasie ferii i wakacji. 

6. Współdziałanie z nauczycielami dla doskonalenia procesu dydaktyczno -

wychowawczego. 

7. Współdziałanie z lekarzem szkolnym i rodzicami w celu wczesnego wykrywania 

chorób i skutecznego im zapobiegania. 

8. Eliminowanie przyczyn społecznego niedostosowania i ochrona przed skutkami 

demoralizacji środowiska 

9. Prowadzenie profilaktyki uzależnień od substancji chemicznych. 

10. Poznawanie warunków rodzinno-bytowych swoich wychowanków i otoczenia opieką 

  tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i losowej. 

11. Czuwanie nad postępami ucznia w nauce i zachowaniu. 

12. Organizowanie zespołów do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej i  

 koordynowanie ich pracy. 

13. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w celu informowania o postępach w 

nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły. 

14. Stwarzanie sytuacji wychowawczych w celu wyzwolenia i wyeksponowania 

pozytywnych cech charakteru. 

15. Inicjowanie samorządnej działalności uczniów poprzez stwarzanie dogodnych 

warunków dla działalności organizacji uczniowskich. 

16. Doskonalenie umiejętności samokontroli i samooceny uczniów. 

17. Inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

18. Zachęcanie uczniów do bezinteresownej pomocy kolegom, ludziom starszym i 

niepełno sprawnym. 

19. Podejmowanie działań ukierunkowujących zainteresowania ucznia. 

20. Organizacja procesu preorientacji zawodowej. 

21. Prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę pedagogiczną wśród rodziców. 

22. Dążenie do możliwie najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem. 

23. Systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 
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ZADANIA NAUCZYCIELI  

1. Wprowadzenie elementów programu wychowawczego szkoły do tematyki 

nauczanego przedmiotu. 

2. Kierowanie się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie i właściwą postawę moralną. 

3. Zachowanie neutralności politycznej w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

4. Reagowanie na wszelkie przejawy pozytywnego i negatywnego zachowania ucznia, 

nie tylko na terenie szkoły, ale również poza nią. 

5. Wdrażanie uczniów do punktualności poprzez rzetelne odnotowywanie obecności na 

lekcjach. 

6. Pełnienie dyżurów w czasie przerw lekcyjnych, zwraca uwagi na kulturę zachowania 

uczniów. 

7. Stwarzanie warunków zgodnego współżycia, pomoc uczniowi w każdej sytuacji. 

8. Kształtowanie właściwej postawy młodzieży wobec problemów środowiska 

lokalnego. 

9. Rozwijanie zainteresowań naukowych, sportowych, technicznych, itp. 

10. Uświadomienie uczniom celu podejmowanych działań wychowawczych. 

11. Kształtowanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, 

umiejętności współdziałania i współtworzenia wspólnoty szkolnej. 

 

ZADANIA RODZICÓW 

1. Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora 

szkoły. 

2. Udział w prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym. 

3. Włączenie się do prac na rzecz klasy i szkoły. 

4. Dbanie o odpowiedni strój dziecka. 

5. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenia dokonane w szkole przez 

dziecko. 

6. Pisemne usprawiedliwianie nieobecności dziecka do 18 lat. 

7. Utrzymanie stałego kontaktu z własnym dzieckiem polegającego na otwartości, 

zrozumieniu, poszanowaniu jego godności i praw. 

8. Przygotowanie dziecka do życia w rodzinie. 

9. Zapewnienie dziecku właściwych warunków do rozwoju psychofizycznego. 

10. Kształtowanie właściwych postaw dziecka poprzez własny przykład. 



 6 

 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY WYNIKAJACE Z TRADYCJI SZKOŁY O 

CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO – KULTURALNYM W ROKU SZKOLNYM 

2014/2015 

 

 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

2. Festyn rodzinny. 

3. Święto Pieczonego Ziemniaka 

4. Dzień Edukacji narodowej 

5. Dzień Papieski 

6. Święto Niepodległości 

7. Mikołajki- spotkanie z uczniami klas VI-ych Szkoły Podstawowej 

8. Spotkanie opłatkowe 

9. Zabawa choinkowa 

10. Półmetek 

11. Studniówka 

12. Dzień Kobiet 

13. Dzień Otwarty- spotkanie z młodzieżą klas III-ich GIM 

14. Uroczystość wręczenia świadectw klasom III LO 

15. Rocznica uchwalenia Konstytucji III Maja 

16. Święto Patrona Szkoły 

17. Gala Orkiestr Dętych 

18. Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas III- ich Gim. 

19. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

 

 Program wychowawczy szkoły jest uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną (art. 54 ustawy o systemie oświaty).  Program wychowawczy został 

zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski (na podstawie §2 ust.2 rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. 

w sprawie ramowych statutów…- Dz.U. Nr 61 poz.624 ze zm.) 

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

Ewaluacja będzie prowadzona na koniec roku szkolnego z wykorzystaniem: 

- obserwacji zachowań uczniów, 

- analizy dokumentacji wychowawców klasowych, 

- analizy frekwencji uczniów za I i II półrocze. 

Uzyskane w wyniku ewaluacji informacje będą służyć ciągłemu doskonaleniu szkolnego Programu 

Wychowawczego, który będzie modyfikowany w zależności od wyników, ankiet i bieżących potrzeb 



PROGRAM WYCHOWAWCZY  

ZS IM. KS. A. KWIATKOWSKIEGO W BYCHAWIE NA LATA 2014/2015 

 
 

Lp. 

Główne zadania i 

kierunki 

pracy wychowawczej 

Zadania szczegółowe Odpowiedzialni 

I. 

Organizacja i integracja 

zespołów klasowych, 

rozwijanie samorządności , 

obowiązków i 

odpowiedzialności. 

 Uwzględnianie sugestii i decyzji uczniów przy formowaniu klas, 

uzupełnianiu ich składu itp.  

 Wybór samorządów klasowych i samorządu szkolnego,  

 Uroczyste przyjmowanie nowych uczniów i żegnanie absolwentów, 

 Wyznaczanie i pełnienie dyżurów: w szatni, na korytarzu, w 

stołówce, w klasach i na imprezach,  

 Organizowanie wycieczek integracyjnych 

 Angażowanie uczniów do pracy w organizacjach szkolnych, 

 Pomoc słabszym w nauce, 

 Przygotowanie uroczystości i imprez, 

 Praca na rzecz klasy i szkoły. 

  

Dyrektor, wychowawcy, 

opiekunowie SU, 

II. 
Planowanie pracy 

wychowawczej. 

 Opracowanie planów wychowawczych dla poszczególnych klas, 

oraz tematyki godzin wychowawczych, 

 Organizowanie  zespołów  do udzielania pomocy pedagogiczno-

psychologicznej, 

 Zapoznanie nowych uczniów z kryteriami ocen z zachowania i 

okresowe przypominanie im tego regulaminu. 

zespół wychowawczy, zespół 

nauczycieli uczących w danym 

oddziale, dyrektor 

III. 

Zapewnienie uczniom 

pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej. 

 Uwzględnianie orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej w 

indywidualnym traktowaniu uczniów, 

 Kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne, 

 Koordynowanie pracy zespołów do udzielania pomocy pedagogiczno-

psychologicznej, 

Zespół nauczycieli uczących w 

danym oddziale, wychowawca, 
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IV. 

Zaspokajanie potrzeb 

uczniów w zakresie 

opieki. 

 

 Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki wychowawczej, 

 Diagnozowanie i analiza sytuacji uczniów dotkniętych problemem 

„eurosieroctwa”, 

 Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

 Zapoznanie uczniów i rodziców z warunkami ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 Zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni przedmiotowych, 

pływalni, sali gimnastycznej i in. oraz ich przestrzeganie, 

 Zapewnienie opieki świetlicowej uczniom gimnazjum, 

 Zorganizowanie dyżurów odprowadzania uczniów gimnazjum na 

przystanek, 

 Sprawowanie nadzoru nad terminowym składanie różnych 

dokumentów i deklaracji przez uczniów,  

 Pełnienie dyżurów przez nauczycieli na korytarzu szkolnym, 

 Zorganizowanie dowożenia uczniów do szkoły, 

 Pełnienie opieki w czasie trwania imprez szkolnych, rajdów, wycieczek, 

itp.,  

 Zbieranie informacji na temat sytuacji materialnej uczniów, 

 Przypominanie uczniom jak bezpiecznie spędzać ferie zimowe oraz 

wakacje. 

 Zapewnianie właściwej całodobowej opieki uczniom mieszkającym w 

internacie, organizowanie zajęć, wycieczek dla wychowanków internatu 

zostających na weekend. 

 Integrowanie młodzieży z zagranicy uczącej się w szkole poprzez 

organizację zajęć lub wycieczek wspólnie z polską młodzieżą. 

Wychowawcy, dyrektor, 

wychowawcy internatu 

V. 
Profilaktyka w zakresie 

przemocy i uzależnień. 

 Przeprowadzanie zajęć w ramach godzin wychowawczych 

poświęconych problemom zagrożenia alkoholizmem, nikotynizmem, 

narkomanią skutkami przynależności do sekt religijnych, 

 Przeciwdziałanie narkomanii, cyberprzemocy i  uzależnieniom, 

 Przeprowadzanie akcji i kampanii prozdrowotnych: 

     - Światowy Dzień AIDS, 

     - Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi,  

     - „Wybierz życie – Pierwszy Krok” profilaktyka raka szyjki  macicy, 

Wychowawcy, dyrektor, 

wychowawcy internatu, nauczyciele 

przedmiotów, 
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     - Profilaktyka chorób  zakaźnych: AIDS, grypa,  

       WZW typ B,C, „Stop meningokokom”, 

     - Udział w programie „Niećpa”, realizowanym przez Gminne  

Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

    - Udział w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 

    - Udział w programie „Transplantacja, jestem na tak”, 

    - Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

 Uwzględnianie problematyki przemocy w szkole na zebraniach 

rodziców, 

 Reagowanie na przejawy agresji podczas zajęć szkolnych, 

 Powiadamianie odpowiednich osób i organów o zauważonych 

przypadkach przemocy, 

 Informacja wizualna, tematyczna – plakaty, ulotki, 

 Konkursy tematyczne, 

 Realizacja treści programu profilaktycznego, 

VI. 
Promowanie zdrowego 

stylu życia. 

 Pogadanki, apele, godziny wychowawcze i projekcja filmów o 

tematyce prozdrowotnej, 

 Okresowe badania lekarskie, bilanse zdrowia, szczepienia, 

 Prelekcje pielęgniarki szkolnej na interesujące młodzież tematy 

dotyczące profilaktyki i zdrowego trybu życia, problemów dorastania itp. 

 „Trzymaj formę” program edukacyjny mający na celu kształtowanie 

prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży, promowanie aktywności 

fizycznej i zdrowej diety, 

 Propagowanie idei honorowego dawcy krwi oraz dawcy organów w 

celu ratowania zdrowia i życia innych ludzi, 

 Lekcje wychowania fizycznego prowadzone na sali 

      gimnastycznej oraz krytej pływalni, 

 Stworzenie możliwości udziału młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych 

z zakresu rekreacyjno-sportowego (p. siatkowa, koszykowa, nożna, 

pływanie), 

 Organizacja rajdów rowerowych, wycieczek krajoznawczych, biegów 

ulicznych, 

 

Wychowawcy, dyrektor, 

wychowawcy internatu, nauczyciele 

przedmiotów, pielęgniarka szkolna, 

opiekunowie wolontariatu 
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VII. 

Kształtowanie 

pozytywnych postaw 

społecznych i moralnych. 

 

 

 Organizowanie  pieszych wycieczek „Szlakiem Patrona szkoły", 

 Działania na rzecz integracji klas ( wycieczki integracyjne), 

 Wdrażanie do pracy w zespole :  

- organizowanie imprez sportowych oraz cyklicznych uroczystości 

szkolnych: biegów ulicznych o Puchar Dyrektora Szkoły, meczy 

piłkarskich o Puchar Dyr. Szkoły , „Mikołajków szkolnych”, „Gali 

Orkiestr Dętych”, „Festynu Rodzinnego", „Dni Otwartych Szkoły” 

połączonych z grami i zabawami ruchowymi, Dnia Sportu Szkolnego,  

„Święta Pieczonego Ziemniaka”,  

 rozwijanie empatii (także poprzez działalność szkolnych i 

pozaszkolnych kół wolontariatu itp.), 

 organizowanie święta szkoły, udział uczniów w obchodach święta 

szkoły, 

 organizowanie apeli z okazji rocznic ważnych wydarzeń związanych 

z historią naszego kraju i regionu, 

 kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa narodowego i 

historii : zwiedzanie muzeów, miejsc pamięci narodowej (np.: 

Majdanek, Zamek Lubelski), 

 otoczenie opieką grobu patrona szkoły, 

 uczenie szacunku wobec symboli narodowych, 

 Promowanie pozytywnych postaw: 

     - nagradzanie i wyróżnianie na tle klasy i szkoły, 

     - listy pochwalne adresowane do rodziców (opiekunów), 

 Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach 

i miejscach podczas uroczystości szkolnych,   wycieczek, wyjazdów do 

kina, w teatrze, w muzeum,  

 Uczenie tolerancji dla poglądów i potrzeb innych ludzi: 

    - udzielanie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 

 - reagowanie na przejawy nietolerancji w szkole 

 - uczenie poszanowania i tolerancji wobec obcokrajowców,   

   odmienności kulturowych i językowych, kreowanie pozytywnych  

   postaw wobec młodzieży z Ukrainy przebywającej w szkole, 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce, 

Wychowawcy, dyrektor, 

wychowawcy internatu, nauczyciele 

przedmiotów, opiekunowie 

wolontariatu 
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 Ukazywanie wartości rodziny jako podstawy umacniania więzi 

rodzinnych poprzez obchodzenie świąt i uroczystości, 

 Wykorzystanie wartości etyki chrześcijańskiej w kształceniu postaw 

młodzieży. 

VIII. 
Przygotowanie do życia w 

rodzinie. 

 Poruszanie tematyki w ramach godz. wychowawczych w kl. LO, 

 Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną, 

 realizowanie treści WDŻ. 

Wychowawcy, nauczyciele WOSu i 

WDŻiR 

IX. Preorientacja zawodowa. 

 Realizowanie tematów na godzinach wychowawczych z zakresu 

doradztwa zawodowego:  

- rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów,  

     - zapoznawanie ze specyfiką różnych zawodów, 

 Wycieczki edukacyjne do wybranych zakładów pracy,  

      komendy straży pożarnej, posterunek policji, 

 Spotkanie z przedstawicielami szkół wyższych, 

 Udział w dniach otwartych     

lokalnych szkół średnich, 

 Udział w Targach Edukacyjnych. 

Nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości, wychowawcy, 

bibliotekarz, 

X. 

Poznawanie kultur innych 

narodów. 

 

 Uwzględnienie tematyki w planach realizacji materiału na wybranych  

przedmiotach, 

 Wykorzystanie aktualnych informacji dotyczących polityki i gospodarki 

krajów europejskich a szczególnie UE, krajów sąsiednich np. Ukrainy na 

lekcjach historii, WOS- u i geografii, 

 Spotkania młodzieży naszej szkoły z młodzieżą ze szkół 

zaprzyjaźnionych na  Ukrainie.  

Nauczyciele historii, wosu,  

wychowawcy 

XI 
Wychowanie patriotyczne 

i obywatelskie 

 Eksponowanie treści patriotycznych na zajęciach dydaktycznych i 

wychowawczych 

 Kształtowanie szacunku wobec symboli narodowych i religijnych, 

uświadomienie obowiązków wobec 

     ojczyzny i udział uczniów w  

     uroczystościach szkolnych,  

 Kultywowanie narodowych tradycji i zwyczajów - udział w imprezach 

tego rodzaju i ich organizowanie 

Nauczyciele historii, wosu,  

wychowawcy 
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 Wyrabianie właściwego stosunku do własnego kraju jego historii i 

kultury np. organizacja wycieczek do miejsc pamięci narodowej, 

spotkań artystycznych i kulturalnych 

 Angażowanie młodzieży do pracy przy sprzątaniu terenów przyszkolnych 

 Udział w akcjach charytatywnych na rzecz biednych dzieci (zbiórki 

rzeczy i pieniędzy) 

 Edukacja na rzecz praw człowieka i ucznia, przybliżenie idei 

społeczeństwa obywatelskiego 

 Rozwijanie idei samorządności szkolnej poprzez wzbudzanie wśród  

młodzieży aktywności tak wewnątrz szkolnej jak i środowiskowej 
 

 


