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Podstawy prawne planu opiekuńczo-wychowawczego szkoły:  
1) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  
2) Konwencja o Prawach Dziecka  
3) Konstytucja RP  
4) Ustawa z dnia 07. 08. 1991 r., O systemie oświaty z późniejszymi zmianami /tekst jednolity 
z dnia 16. 05. 1996 r., Dz. U. Nr 67/ 
 5) Statut Gimnazjum nr 5 
Realizacja Programu Wychowawczego Szkoły opiera się na konsekwentnej postawie całego 
zespołu pedagogicznego, właściwej współpracy z rodzicami, pracownikami szkoły, 
instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, a także na różnych działaniach stałych.  
 
Podmiotem wszelkich działań dydaktyczno-wychowawczych jest uczeń, któremu dorośli 
(rodzice, nauczyciele i  inni pracownicy szkoły) pomagają we wszechstronnym rozwoju,                 
w celu osiągnięcia takiej wiedzy i umiejętności oraz postawy etyczno-moralnej,                             
która umożliwi mu prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.  

 
 

Ideał absolwenta 

 
Dążymy do tego, aby uczeń kończący Gimnazjum nr 5: 
  

 Potrafił rozpoznawać prawdziwe wartości, hierarchizować je, odróżnić dobro od zła; 

 Był odpowiedzialny za siebie i innych; 

 Był tolerancyjny, szanował ludzi starszych, niepełnosprawnych;  

 Był wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka; 

 Potrafił zaakceptować poglądy innych; 

 Był wolny od uzależnień, przeciwny agresji i przemocy; 

 Potrafił odmawiać; odpowiednio reagować na niewłaściwe zachowania; 

 Odznaczał się postawą patriotyczną, szanował tradycje, historię, język ojczysty; 

 Potrafił prawidłowo funkcjonować w społeczności lokalnej i w państwie; 

 Szanował dobro wspólne; 

 Potrafił rozwijać swoje zainteresowania, świadomie i zgodnie z własnymi 
  zainteresowaniami dokonywać wyboru dalszej drogi kształcenia; 

 Potrafił rozwijać swoje zainteresowania, w tym kierować swoją drogą sportową 
 
 
 
 
 
 
     Plan opiekuńczo – wychowawczy został oparty na założeniu, że procesy opieki                                   
i wychowania są ze sobą związane, a nadrzędnym celem szkoły jest zapewnienie uczniom         
wszechstronnego rozwoju emocjonalnego,  intelektualnego i fizycznego oraz otoczenia ich 



odpowiednią opieką. Wyznaczone poniżej cele i zadania oparte zostały na akceptacji 
fundamentalnych i uniwersalnych wartości  kulturowych oraz etycznych, obowiązujących               
w naszym kręgu cywilizacyjnym, z uwzględnieniem polskiej tradycji narodowej                                     
i państwowej oraz europejskiej.  
      
 
 

1. Rozwój emocjonalno – moralny 
 

 

 kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej 

 rozwijanie umiejętności myślenia wartościującego 

 wspieranie postawy odpowiedzialności za własne słowa i czyny  

 doskonalenie umiejętności dokonywania samooceny 

 kształcenie umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich  

 rozwijanie umiejętności zachowania autentyzmu własnych postaw i działań  

 wzmacnianie umiejętności utrzymywania wartościowych, przyjaznych kontaktów                   
z innymi ludźmi 

 kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla niepełnosprawności 

 kreowanie empatii i dostrzegania potrzeb innych ludzi 

 promowanie postaw tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności  

 tworzenie stabilnego pozytywnego obrazu własnej osoby, umiejętność obrony 
własnych poglądów i przekonań 

 kształcenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach, negocjowania, 
kompromisu i uwzględniania poglądów innych 

 wskazywanie i podkreślanie wartości uczciwego zdobywanie wiedzy 

 wyrabianie postawy poszanowania cudzej pracy i mienia 

 wdrażanie do zaangażowania w życie społeczne, m.in. poprzez uczestnictwo                            
w akcjach charytatywnych 

 wskazywanie i podkreślanie wartości, jaką stanowi społeczność szkoły 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych 

 zachęcanie i wdrażanie do współtworzenia szkolnych zwyczajów, tradycji 

 kształtowanie postawy dbałości o kulturę języka i zachowania  
 
 

 
2. Rozwój duchowy  
 

 kształtowanie postawy twórczej we wszystkich dziedzinach życia  

 kształtowanie umiejętności myślenia refleksyjnego  

 kształtowanie osobowości uczniów w duchu umiejętności wykraczania poza 
egoistyczne i doraźne cele życiowe 
 

3. Rozwój fizyczno- zdrowotny 
 

 promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej  

 rozwijanie świadomej dbałości o zdrowie i wyrabianie nawyków higienicznych 

 kształtowanie sprawności fizycznej, odporności, hartu i wytrzymałości, wpajanie 
nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych 



 doskonalenie umiejętności sportowych w klasach z poszerzonym programem 
wychowania fizycznego (pływanie, piłka siatkowa, piłka ręczna) 

 kształtowanie potrzeby zdrowej rywalizacji 

 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie poprzez zajęcia sportowe 

 wykorzystanie umiejętności psychologicznych w sporcie: radzenie sobie ze stresem, 
zdrowa motywacja,  tworzenie i podtrzymanie pozytywnego obrazu własnej osoby, 
umiejętność pogodzenia się z porażką potraktowania jej jako informacji do dalszego 
działania a nie negacji własnych poczynań 

 kształtowanie prawidłowych postaw odbioru widowiska sportowego 
 
 
 

 
  Powyższe cele pozwoliły nam opracować szczegółowy plan opiekuńczo – wychowawczy: 

 

Zadania dla Gimnazjum Nr 5 – Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 
 

Lp.             
          Zadania 
 

  
                  Działania i formy realizacji  

 
Odpowiedzialni 
 

 I. ROZWÓJ UCZNIA 
 
1. 

 

Kompleksowa opieka 

nad uczniem, 

zindywidualizowanie 

i wspomaganie 

rozwoju każdego 

ucznia adekwatnie do 

jego potrzeb  

i możliwości. 
 

 
1. Rozpoznawanie warunków 

życia i nauki uczniów. 
 

2. Diagnozowanie potrzeb 
opiekuńczych. 

 
 

3. Indywidualna opieka 
pedagoga i psychologa 
szkolnego w sytuacji 
zaburzonego funkcjonowania 
ucznia w środowisku 
szkolnym. 

 
4. Kontrola indywidualnych 

zaleceń lekarskich związanych 
ze stanem zdrowia uczniów. 

 
5. Udzielanie podstawowej 

pomocy lekarskiej. 
 

6. Współpraca z rodzicami, 
wychowawcami i instytucjami 
pozaszkolnymi wspierającymi 
rozwój ucznia (Policja, Sąd 
Rodzinny, Kościół, Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

 
pedagog szkolny, 
wychowawcy  
 
pedagog szkolny,  
psycholog, 
wychowawcy 
 
pedagog, psycholog 
szkolny 
 
 
 
 
 
pielęgniarka szkolna 
 
 
 
pielęgniarka szkolna 
 
 
pedagog, psycholog 
szkolny 
 
 
 
 



Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Rada Osiedla 
Pod Lipami, Polski Czerwony 
Krzyż, Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka, 
Rzecznik Praw Ucznia, Wydział 
Oświaty, Kuratorium Oświaty) 
 

7. Pomoc w szukaniu swojego 
miejsca w rodzinie, grupie 
rówieśniczej, szerszej 
społeczności lokalnej poprzez 
indywidualne rozmowy z 
uczniami i spotkania z ich 
rodzicami. 

 
8. Organizacja pomocy dla 

uczniów z rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej: 

 Organizacja 
refundowanego  
i dofinansowanego 
dożywiania na terenie 
szkoły 

 Organizacja wsparcia 
losowego 

 Pomoc rodzicom  
w organizacji 
stypendiów szkolnych 

 Organizacja 
dofinansowania 
zakupu podręczników 
szkolnych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pedagog, psycholog 
szkolny, 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
 



2. 
 

Zapewnienie 
jednolitych 
oddziaływań 
wychowawczych 
wobec wszystkich 
uczniów 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Współpraca i wspieranie 

rodziców:  

 zebrania informacyjne, 
wywiadówki, konsultacje 
indywidualne  
z nauczycielem, 
wychowawcami, 
pedagogiem 
 i psychologiem, kontrola 
realizacji obowiązku 
szkolnego 

 udział rodziców 
 w zajęciach pozaszkolnych 
(wycieczki, zielone szkoły, 
Drzwi otwarte) 

 wspólne organizowanie 
uroczystości szkolnych 

 współudział rodziców  
w organizowaniu 
zawodów sportowych 

 wspieranie rodziców  

w rozwiązywaniu ich 

problemów z dziećmi 

poprzez rozmowy 

indywidualne, skierowanie 

do poradni PPP lub innych 

specjalistów, pomoc  

w kontaktach  

z instytucjami 

działającymi na rzecz 

dziecka   

i rodziny 

  
2. Współpraca z instytucjami 

pozaszkolnymi  wspierającymi 
rozwój wychowawczy  
i sportowy ucznia (Policja, Sąd 
Rodzinny, Kościół, Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie, 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Rada Osiedla 
Pod Lipami, Polski Czerwony 
Krzyż, Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka, 
Rzecznik Praw Ucznia, Wydział 
Oświaty, Kuratorium Oświaty, 
Stowarzyszenie Sportowe 
Inwalidów „Start”). 

 
 

 
wychowawcy, 
pedagog, psycholog 
szkolny 
zespoły edukacyjno- 
wychowawcze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy, 
pedagog, psycholog 
szkolny 
zespoły edukacyjno- 
wychowawcze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Organizacja szkolnych 
rekolekcji wielkopostnych, 
wpływających na postawę 
moralno – religijną uczniów. 

 
4. Rozwijanie talentów  

i uzdolnień uczniowskich  
( aktorskich, recytatorskich, 
plastycznych, fotograficznych ) 
i umożliwianie im 
eksponowanie tych 
predyspozycji poprzez udział 
w konkursach, uroczystościach 
szkolnych, projektach. 
 

5. Uczestnictwo uczniów w 
miejskich wydarzeniach 
kulturalnych takich jak 
spektakle teatralne, wystawy, 
koncerty w celu rozwijania 
wrażliwości, kompetencji 
społecznych, obycia 
kulturalnego. 

nauczyciele religii 
 
 
 
 
 
 
 
Prowadzący koła 
artystyczne, opiekun 
SU, wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
Organizatorzy wyjść 
edukacyjnych, 
opiekunowie kół, 
wychowawcy 

 3. Zapewnienie 
adekwatnej pomocy 
uczniom  
 o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 
 
 

1. Indywidualizacja procesu 
nauczania zgodnie  
z zaleceniami Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
i innych specjalistycznych 
poradni.  

2. Organizacja nauczania 
indywidualnego. 
 

3. Realizacja zajęć 
rewalidacyjnych zgodnie 
z zaleceniami Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej. 
 

4. Poradnictwo i terapia 
zaburzeń emocjonalnych 
i zaburzeń zachowania. 
 

5. Włączanie uczniów  
z niepełnosprawnością            
w działania zespołów 
klasowych oraz szkolnych np. 
samorząd szkolny. 
 

6. Motywowanie i zachęcanie 
uczniów z 

pedagog, psycholog 
szkolny, nauczyciele, 
wychowawcy 
 
 
 
pedagog szkolny 
 
 
pedagog,  
psycholog szkolny, 
wychowawcy 
 
 
 
psycholog szkolny, 
 
 
 
wychowawcy, 
opiekunowie 
samorządu 
 
 
 
wychowawcy, 
nauczyciele, 



niepełnosprawnością, aby 
odważyli się przejawiać 
inicjatywę  i podejmowali 
próbę realizacji także 
własnych działań mających na 
celu integrację ze 
społecznością szkolną, a nie 
tylko tych narzuconych 
odgórnie.  

 
 

psycholog 

3. Zapewnienie pomocy 
uczniom  
z trudnościami  
w nauce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Diagnoza potrzeb  edukacyjnych   
      uczniów.  
 
  
 
 
 
 2.  Opieka indywidualna nad   
      uczniami mającymi   trudności   
      w nauce, zaburzenia zachowania, 
      trudną sytuację rodzinną     
      i materialną  poprzez ścisłą  
      współpracę z rodzicami ucznia 
     i  indywidualne rozmowy  
     z  uczniem. 
 
3.  Nadzorowanie realizacji   
      obowiązku szkolnego   poprzez    
      ścisłą współpracę wychowawców  
      i  nauczycieli uczących  
      z  pedagogiem szkolnym  oraz   
      rodzicami. 
  

pedagog, psycholog 
szkolny, 
zespoły edukacyjno- 
wychowawcze 
nauczyciele, 
wychowawcy 
 
pedagog, psycholog 
szkolny, 
wychowawcy 
zespoły edukacyjno- 
wychowawcze 
 
 
 
 
pedagog szkolny, 
wychowawcy 
 

4. Rozwijanie 

zainteresowań 

uczniów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.Indywidualne spotkania                     
      i rozmowy z młodzieżą mające  
      na  celu motywowanie ucznia  
      wskazywanie mu jego mocnych  
      stron  i uświadomienie   
      możliwości jakie posiada. 

       
1. Współpraca z rodzicami ucznia    

w  ramach  ujednolicenia działań 
w dalszym jego rozwoju. 
 

 
 
 
  3. Organizowanie zajęć   
      pozalekcyjnych,  kół naukowych,    

pedagog, psycholog 
szkolny, nauczyciele, 
wychowawcy 
 
 
 
 
pedagog, psycholog 
szkolny, 
zespoły edukacyjno- 
wychowawcze 
nauczyciele, 
wychowawcy 
 
dyrektor szkoły 
 



 
 
 
 
 
 

      dodatkowych zajęć sportowych. 
 
 
2. Współpraca z instytucjami 

pozaszkolnymi wspierającymi 
rozwój ucznia (Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, 
domy kultury, uczelnie wyższe, 
ośrodki naukowe). 
 

3. Promowanie osiągnięć uczniów: 

udział w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych, 

sportowych, eksponowanie prac 

uczniów w gablotach szkolnych, 

pracowniach przedmiotowych, 

stronie internetowej szkoły. 
lokalnych mediach. 

 
 

 
 
 
pedagog, psycholog 
szkolny, nauczyciele, 
wychowawcy 
 
 
 
 
nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

pozalekcyjne, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

II. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW UCZNIÓW. 

WYCHOWANIE  DO WARTOŚCI. 
1. Kształtowanie 

właściwej postawy 
życiowej ucznia 
poprzez wychowanie 
przez sport 
 
 
 

  1.  Systematyczna ocena postępów 
rozwoju  sprawności fizycznej 
uczniów (analiza  wyników 
sportowych, realizacja testów  
sprawności  fizycznej, 
prowadzenie kart sprawności). 
 

2.   Wdrażanie ucznia do samooceny    
      i samokontroli postępów w   
      rozwoju sprawności fizycznej. 
3. Terminowa realizacja badań   

       lekarskich sportowców. 
 
 

4. Realizacja pozalekcyjnych zajęć 
sportowych jako formy 
zagospodarowania czasu wolnego 
uczniów. 
 

5. Spotkania psychologa szkolnego  
z zawodnikami. Przybliżenie 
młodym ludziom podstawowych 
informacji z zakresu psychologii 
sportu: radzenia sobie w 
sytuacjach zadaniowych, 
opanowania stresu, umiejętności 
relaksacji, tworzenia stabilnego 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
 
 
 
 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
wicedyrektor ds. 
sportu, trenerzy 
 
 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
 
 
psycholog szkolny 
 
 
 
 
 
 
 



pozytywnego obrazu własnej 
osoby, motywacji do działania. 
 

6. Współpraca trenerów                         
z wychowawcami i nauczycielami 
przedmiotów w celu prowadzenia 
uczniów – zawodników 
 i zagwarantowania im 
zrównoważonego rozwoju oraz 
sukcesu na polu sportowym  
i edukacyjnym. 

 
7. Współpraca z instytucjami 

pozaszkolnymi   wspierającymi 
rozwój wychowawczy                                
i   sportowy ucznia.                           

 
8.  Organizowanie imprez 

sportowych: 

 rozgrywki Mistrzostw 
Miasta Poznania w piłce 
siatkowej, nożnej, 
ręcznej, unihokeju, 
badmintonie, tenisie 
stołowym, biegach 
przełajowych, wieloboju 
lekkoatletycznym, 
warcabach i szachach 

 zawody pływackie na 
szczeblu lokalnym                        
i krajowym 

 zawody międzyszkolne        
w różnych dyscyplinach 
sportowych 

 liga piłki ręcznej i piłki 
siatkowej szkoły 
gimnazjum 

 rajdów pieszych                          
i rowerowych 

 spotkań ze znanymi 
sportowcami, 
olimpijczykami                         
i paraolimpijczykami    

 

 
 
 
Trenerzy, 
wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
wicedyrektor ds. 
sportu 
 
 
 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
 

Rozbudzanie postawy 

tolerancji dla 

odmienności różnego 

typu. 

1. Stwarzanie sytuacji sprzyjających 

kształtowaniu kulturalnego 

wyrażania własnego zdania, 

uważnego słuchania innych. 

 

2. Nabywanie umiejętności 

akceptacji osób 

niepełnosprawnych, 

przedstawienie roli integracji. 

 

3. Poznawanie kultur, religii, 

tradycji innych narodów. 

       (rozmowy, pogadanki, kampanie   

       społeczne) 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
psycholog, pedagog 
szkolny 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele, 
psycholog, pedagog 
szkolny 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele, 
psycholog, pedagog 
szkolny 

3. 
 

Kształtowanie 

postawy 

przynależności  

i szacunku dla 

tradycji i historii, 

rodziny, regionu, 

państwa przy 

jednoczesnym 

otwarciu na wartości 

kulturalne Europy  

i świata 

 

1. Kształtowanie u uczniów 

świadomości swego miejsca 

na Ziemi. 

 

2. Uświadomienie roli rodziny. 
 

3. Zapoznanie z sylwetką patrona 

szkoły oraz sztandarem 
 

4. Współudział w organizacji   
i udział w uroczystościach 

szkolnych, lokalnych  

i państwowych 

 
5. Aktywna praca Samorządu 

Uczniowskiego 
  

6. Kultywowanie tradycji  
i obyczajów szkolnych, 

lokalnych i kształtowanie 

postaw patriotycznych: 
  przypominanie hymnu 

państwowego,  

 uczestnictwo w obchodach 

świąt państwowych, np. 

Narodowe Święto 

Niepodległości, rocznica 

Konstytucji 3 Maja 

7. kształtowanie nawyku 

okazywania szacunku 

symbolom narodowym 

8. organizowanie wycieczek do 

miejsc pamięci narodowej 

9. propagowanie wśród uczniów 

znaczenia Polski  
w Europie i na świecie 

wychowawcy, 

nauczyciele języka 

polskiego, historii, 

wos, świetlicy, 

opiekun SU, 

 

4. 
 

Kształtowanie 

hierarchii wartości, 

1. Propagowanie zasad Savoir-vivre. 

Szczególnie propagowanie kultury 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 



motywów  zachowań 

oraz umiejętności ich 

oceny 

słowa wśród uczniów (rozmowy, 

pogadanki, drama) 
 

2. Kształtowanie szacunku wobec 

innych osób (rozmowa 

indywidualna, dyskusja) 
 

3. Pogłębianie wiedzy o sobie:     
 uświadamianie własnych dążeń, 

poczucia własnej wartości  
 kształtowanie umiejętności 

wyrażania emocji 
 rozwijanie odpowiedzialności za 

siebie. 
4. Kształtowanie właściwej postawy 

ucznia w szkole: 
 umiejętność korzystania z listy 

praw i obowiązków;  
 respektowanie praw innych. 

 
5. 5. Wyrabianie postawy   
6.      odpowiedzialności za mienie   
7.      szkolne i cudzą własność. 

4. Wpajanie zasad odpowiedzialnego 

traktowania obowiązków 

szkolnych. 
5. Kształtowanie pozytywnej 

atmosfery w klasie. Adaptacja  
i integracja uczniów w zespołach 

klasowych:  
 uświadomienie sobie 

konieczności własnego 

wkładu w rozwój klasy,  
 pogłębianie wiedzy                     

o swojej klasie. 
6. Reagowanie na przejawy 

wulgarności, wandalizmu, 

brutalności, agresji 
7. Rozwój umiejętności 

wartościowania, wyciągania 

wniosków, analizowania  
i uogólniania. 
 

psycholog, pedagog 

 

 

 

 

5. 
 

Kształtowanie postaw 
proekologicznych                         
gimnazjalistów 
 

Kontynuowanie działań 
proekologicznych, m.in.: 

 Obchody Światowego Dnia 
Ziemi, 

 Akcje ekologiczne, np. 
Sprzątanie świata, Segregacja 
surowców wtórnych,  

 współpraca z Uniwersytetem 
Przyrodniczym 

Nauczyciele biologii 



 realizacja projektów szkolnych 
o charakterze ekologicznym 

 

III. DBAŁOŚĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE UCZNIÓW 
 

1. 
 
Prowadzenie 
wszechstronnych 
działań 
profilaktycznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Realizacja zadań Programu 

Profilaktycznego szkoły na rok 
szkolny 2016/2017 
 
 

2. Realizacja projektów i 
programów profilaktycznych: 
-„ Szkoła Wolna od 
Narkotyków i Przemocy”. W 
ramach tych działań będzie 
realizowany m.in. Europejski 
Program Zapobiegania 
Uzależnieniom od Środków 
Uzależniających 
- miejskiego programu 
profilaktycznego, w ramach 
którego organizowane są 
liczne zajęcia pozalekcyjne 

 
5. Realizacja zadań Szkoły 
Promującej Zdrowie. 

 
6. Warsztaty profilaktyczne i 
psychoedukacyjne zapobiegające 
powstawaniu uzależnieniom oraz 
innym zachowaniom ryzykownym, 
w tym: 
   a. warsztaty z profilaktyki 
uzależnień 
   b. warsztaty z profilaktyki agresji 
   c. warsztaty z profilaktyki 
cyberprzemocy 
   d. warsztaty rozwijające 
podstawowe kompetencje 
życiowe. 

 
 

 
wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, psycholog 
szkolny 
 
koordynator 
programu - pedagog 
szkolny, prowadzący 
zajęcia- 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
koordynator 
programu 
 
 
psycholog szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów. 

 Nabywanie umiejętności 

asertywnych, nauka stosownego 

używania słowa „nie” jako postawy, 

dzięki której możemy zachować 

swoją tożsamość i poczucie własnej 

wartości.  

 Nabywanie i rozwijanie 

umiejętności rozwiązywania 

Wychowawcy klas, 
pedagog, psycholog 



problemów w grupie.  

 Rozwijanie umiejętności 

zachowania się w sytuacjach 

nietypowych/trudnych.  

 Wskazywanie sposobów pomagania 

rówieśnikom 

3. 
 

Rozwijanie 
umiejętności 
interpersonalnych  
i wzmacnianie więzi 
międzyludzkich 

 wymaganie zachowań zgodnych              

z ogólnie przyjętymi normami życia 

społecznego, kultury osobistej                    

i regulaminem szkoły  
 

 przekazywanie zasad właściwego 

zachowania w różnych sytuacjach 

życiowych  

 

 rozwijanie umiejętności 

współdziałania w zespole 

   i nawiązywania pozytywnych 

kontaktów międzyludzkich  

 

 podnoszenie wrażliwości                            

i rozwijanie otwartej postawy 

uczniów na potrzeby i cierpienia 

ludzi poprzez propagowanie 

postawy altruistycznej oraz idei 

wolontariatu. 

 

  kształtowanie postawy koleżeństwa 

poprzez zainteresowanie sytuacją 

rodzinną, promowanie pomocy 

koleżeńskiej  

 

Wychowawcy klas, 
pedagog, psycholog  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opiekun Szkolnego 
Klubu Wolontariatu 
 

4. Kształtowanie postaw                         
prozdrowotnych 
gimnazjalistów 
 
 
 
 

1. Realizacja zadań Szkoły Promującej   
    Zdrowie. 

 
2. Uczenie nawyków zdrowego 

odżywiania i prawidłowej organizacji 

czasu wolnego 

 

3. Promowanie zdrowego stylu życia 

koordynator 
programu 
 
nauczyciele biologii 
 
 
 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
psycholog, pedagog 

IV. ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE 



5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przygotowywanie do 

właściwego wyboru 

dalszej drogi 

edukacyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indywidualne rozmowy  
z uczniami, zajęcia w klasach           
i spotkania z ich rodzicami w celu   
dostarczenia informacji na temat: 

 Rodzajów szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego 

 Rynku pracy 

 Możliwości wykorzystania 
posiadanych uzdolnień  
i talentów w różnych 
obszarach świata pracy 

 Alternatywnych 
możliwości kształcenia dla 
młodzieży z problemami 
emocjonalnymi przewlekle 
chorych i 
niepełnosprawnych 
podczas zajęć z 
pedagogiem szkolnym. 

 
2. Współpraca z instytucjami 

pozaszkolnymi (Centrum 
Doradztwa Zawodowego dla 
Młodzieży, poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne). 
 

3. Współpraca ze szkołami 
średnimi i zawodowymi, 
organizacja warsztatów 
o charakterze zawodowym na 
terenie gimnazjum. 
 

4. Uczestnictwo młodzieży  
w miejskich imprezach 
promujących ciekawe kierunki 
zawodowe np. targach 
zawodowych w Arenie 
 

5. Gromadzenie, aktualizacja 
 i udostępnianie  informacji 
edukacyjnych i zawodowych  

       właściwych dla danego   
       poziomu lub kierunku     
       kształcenia w szkole średniej   
       bądź zawodowej. 

pedagog, psycholog 
szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pedagog, psycholog 
szkolny 
 
 
 
 
 
pedagog, psycholog 
szkolny,wychowawcy 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
biblioteka szkolna 
 
 
 

V. ROZWÓJ DEMOKRATYCZNYCH FORM WSPÓŁŻYCIA UCZNIÓW 



1. Stworzenie dla 
młodzieży warunków  
do rozwoju 
samorządności 

1. Rozwijanie w szkole i klasie 
działalności samorządu 
uczniowskiego. 

 
2. Objęcie działaniami samorządu   
     szkolnego wszystkich uczniów,  
     powierzanie uczniom określonych   
     zadań i obowiązków wobec  
     społeczności uczniowskiej i szkoły. 
 
3.Realizowanie zadań inicjowanych   
    przez samorząd szkolny. 
 
4. Umożliwienie uczniom inicjowania   
     działań, samodzielnej realizacji   
     swych pomysłów, podejmowania   
     decyzji, planowania 
     i współdziałania. 

 

opiekunowie 
samorządu, 
wychowawcy 
 
opiekunowie 
samorządu, 
wychowawcy 
 
 
 
opiekunowie 
samorządu 
 
wychowawcy, 
dyrektor szkoły 

 

opracowanie:   
Aleksandra  Kochaniecka, Małgorzata Jędraszak 
 


