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PROGRAM WYCHOWAWCZY 
 
 

 
ZESPOŁU SZKÓŁ  

PONAGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE 
 

 

 

 

„Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju – uczeniem się postaw, 

rozwijaniem wrażliwości, a także odkrywaniem własnych możliwości, talentów, 

mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też 

uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, 

trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest, więc i budowaniem 

człowieczeństwa”.  

H. Rylke 

 
 
 
 

Żółkiewka 2016 
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Założenia ogólne  

 
Rodzice/prawni opiekunowie posiadają największe prawa wychowawcze w stosunku 

do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Działania 

wychowawcze szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców.  

Szkoła: 

 pomaga uczniom w rozwijaniu osobowości, uwzględniając  ich indywidualne cechy, 

podejmuje działania, aby uczniowie znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego 

rozwoju osobowego we wszystkich wymiarach: intelektualnym, emocjonalnym, 

społecznym, zdrowotnym i moralnym.  

 czuwa nad rozwojem umysłowym ucznia, wspiera ucznia w jego poszukiwaniach 

prawdy, dobra i piękna. Wskazuje na rzetelną pracę i uczciwość, jako wartości 

prowadzące do realizacji wymarzonych celów życiowych.  

 uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowania do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

przekazu  dziedzictwa kulturowego i kształcenia postaw patriotycznych. 
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Podstawy prawne 

 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Ustawa o systemie oświaty 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dn. 10 grudnia 1948 roku; 

 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 

4 listopada 1950 roku; 

 Deklaracja Praw Dziecka z 1959 roku; 

 Konwencja o Prawach Dziecka; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 532); 

 Statut ZSP w Żółkiewce. 
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Diagnoza sytuacji wychowawczej szkoły 

 
Program wychowawczy został opracowany dla potrzeb uczniów Technikum 

kształcącego w zawodach: technik ekonomista, technik mechanizacji rolnictwa, technik 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.  

W opracowaniu działań wychowawczych wzięto pod uwagę lokalizację szkoły, oraz 

specyfikę środowiska lokalnego. 

Diagnozy dokonano w oparciu o: 

 Obserwację zachowań uczniów,  

 Informacje nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych, 

 Opinię uczniów wyrażanych m.in. przez członków Samorządu Uczniowskiego, 

 Analizę frekwencji na zajęciach lekcyjnych, 

 Analizę frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę, 

 Wywiady z nauczycielami, rodzicami i uczniami, pracownikami niepedagogicznymi 

szkoły.  

 Sprawozdania i wnioski zespołu wychowawców. 
 

Przeprowadzona diagnoza wskazuje na istnienie następujących problemów 

wychowawczych wymagających działań profilaktycznych: 

 Narastające konflikty między uczniami; potyczki słowne, agresja słowna. 

 Wulgaryzmy  

 Brak motywacji do nauki, 

 Niskie potrzeby edukacyjne, 

 Niska frekwencja na zajęciach 
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Kierunki działań- cele i zadania wychowawcze szkoły 

 
Programowi wychowawczemu naszej szkoły przyświecają następujące kierunki 

działań: 

Kierunek działania Cele i zadania Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój intelektualny 

ucznia 

Rozwijanie pasji i 
zainteresowań 
uczniów. 

Prowadzenie 
tematycznych lekcji 
wychowawczych. 
 
Rozwijanie 
zainteresowań w ramach 
pracy na zajęciach 
pozalekcyjnych/kołach 
zainteresowań. 
 
Zachęcanie do 
uczestnictwa w 
różnorodnych 
konkursach, zawodach i 
olimpiadach 
przedmiotowych. 
 
Stworzenie warunków 
do prezentacji swoich 
zainteresowań.  
 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciele 
kształcenia 
teoretycznego i 
praktycznego   

Stwarzanie równych 
szans kształcenia 
dla wszystkich 
uczniów.  

 

Opieka nad uczniami, u 
których stwierdzono 
dysfunkcje rozwojowe.  
 
Wspomaganie rozwoju 
ucznia ze specyficznymi 
potrzebami 
edukacyjnymi poprzez 
organizowanie 
adekwatnych form 
pomocy.  

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog 

Rozwijanie w 
uczniach poczucia 
wartości i wiary we 
własne możliwości.  

 

Lekcje wychowawcze z 
psychologiem.  
 
Spotkania indywidualne 
z psychologiem. 

Wychowawcy, 
Psycholog 

Wdrażanie do Kształtowanie 
wewnętrznej motywacji 

Wychowawcy, 
Nauczyciele 
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samokształcenia. 

 

do nauki i gotowości do 
systematycznego 
poszerzania wiedzy. 
 
Doskonalenie 
umiejętności korzystania 
z różnych źródeł 
informacji w tym 
wykorzystywanie 
internetowych platform 
edukacyjnych.  
 
Wykorzystywanie 
zasobów bibliotecznych.  

kształcenia 
teoretycznego i 
praktycznego,  
Nauczyciel 
biblioteki 

Wdrażanie do 
uczestnictwa w 
różnych formach 
życia kulturalnego. 

Udział uczniów w 
przedstawieniach 
teatralnych, projekcjach 
filmowych. 

Organizatorzy 
wyjazdów 

Rozwijanie 
kompetencji 
czytelniczych oraz 
upowszechnianie 
czytelnictwa wśród 
młodzieży. 
 

Wyrabianie nawyków 
czytania. Polecanie 
odpowiedniej literatury. 
 
Stworzenie kącika 
czytelniczego w szkole. 
 
Konkurs czytelniczy.  
 
Zajęcia w ramach koła 
języka polskiego 
 

Nauczyciel j. 
polskiego, 
 
 
Nauczyciel 
biblioteki 

 

 

 

 

 

 

Rozwój emocjonalny 

ucznia 

Stworzenie uczniom 
możliwości 
poznania swoich 
mocnych i słabych 
stron.  

 

Zajęcia psycho-
edukacyjne 
dostarczające uczniom 
informacji zwrotnych na 
temat ich własnych 
postaw, mocnych i 
słabych stron.  

 

Wychowawcy, 
Psycholog 

Budowanie 
poprawnych relacji 
interpersonalnych  

 

Trening umiejętności 
interpersonalnych 
(warsztaty, konsultacje). 
  
Lekcje wychowawcze 
dostarczające wiedzy i 
umiejętności w zakresie 
prawidłowej 
komunikacji 
interpersonalnej.  
 

Wychowawcy, 
Psycholog 
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Lekcje wychowawcze 
dostarczające wiedzy i 
umiejętności odnośnie 
barier komunikacyjnych. 
  

Kształtowanie 
umiejętności 
radzenia sobie w 
sytuacjach kryzysu 
emocjonalnego  

 

Tematyczne lekcje 
wychowawcze.  
  
Bieżące rozwiązywanie 
sytuacji kryzysowych 
(diagnoza problemu, 
organizowanie pomocy, 
wsparcie w wychodzeniu 
z sytuacji kryzysowej).  
 
Współpraca nauczycieli i 
wzajemne działania 
wspierające.  

Wychowawcy, 
 

 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Psycholog, 

Nauczyciele 

Doskonalenie 
umiejętności 
radzenia sobie ze 
stresem  

 

Tematyczne lekcje 
wychowawcze.  
 
Warsztaty organizowane 
przez psychologa na 
temat stresu 

 

Wychowawcy, 
Psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do 

wartości 

Rozwijanie 
poczucia 
tożsamości 
narodowej. 

Organizowanie 
uroczystości szkolnych z 
okazji ważnych rocznic 
narodowych z tzw. 
ceremoniałem szkolnym 
/podniosły nastrój. 
 
Upowszechnianie 
wiedzy o ojczyźnie, 
narodzie, jego historii i 
perspektywach rozwoju. 
 
Opieka nad miejscami 
pamięci. 
 
Organizowanie 
wycieczek w miejsca 
pamięci i kultury 
narodowej. 
 

Organizatorzy 

 

 

 

 

Nauczyciel 

historii i wos 

 

 

 

Organizatorzy 

 

Rozwijanie 
poczucia 
tożsamości 
językowej 

Kształtowanie szacunku 
do języka tj. troski o 
jego kulturę i czystość. 
 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele 
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Kształcenie sprawności 
językowej tj. 
przysposobienie 
uczniów do poprawnego 
posługiwania się 
językiem w mowie i 
piśmie. 

Wyrabianie 
nawyków 
kulturalnego 
zachowania się. 

Kształtowanie właściwej 
postawy ucznia podczas 
uroczystości szkolnych i 
pozaszkolnych 
(właściwy strój). 
  
Upowszechnianie 
nawyków kulturalnego 
zachowania się w szkole 
i poza szkołą.  

 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele 

Rozwijanie 
wrażliwości na 
piękno otaczającego 
świata i 
odpowiedzialności 
za stan środowiska.  

 

Dbanie o estetykę 
otoczenia. 
 
Kształtowanie postaw 
odpowiedzialności za 
środowisko naturalne.  

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele 

Doskonalenie 
umiejętności 
funkcjonowania w 
grupie.  
 

Organizowanie zajęć 
integracyjnych.  
 
Organizowanie 
wycieczek klasowych i 
szkolnych.  
 
Organizowanie zajęć 
(lekcje wychowawcze, 
warsztaty) z 
psychologiem. 
 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Psycholog 

Modelowanie 
postawy 
uwrażliwionej na 
potrzeby innych 
ludzi (empatia).  
 

Organizowanie i 
wspieranie wolontariatu 
- działania 
ukierunkowane na rzecz 
instytucji zewnętrznych 
oraz uczniów naszej 
Szkoły (akcje 
charytatywne). 

Wychowawcy, 
Opiekun SU 

 

 

Promowanie idei 
zdrowego stylu 
życia.  

Lekcje wychowawcze 
poświęcone zdrowemu 
odżywianiu.  

Wychowawcy 
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Rozwój zdrowotny 

ucznia 

Wyrabianie 
nawyków 
właściwego 
spędzania czasu 
wolnego.  
 

Zajęcia tematyczne na 
lekcjach 
wychowawczych.  
 
Spotkania indywidualne, 
grupowe z 
psychologiem, nt. „Jak 
zarządzać czasem 
wolnym”.  
 
Zajęcia sportowe – 
pozalekcyjne. 
  
Udział uczniów w 
szkolnych i 
międzyszkolnych 
zawodach sportowych.  
 

Wychowawcy, 
Psycholog,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel 
wychowania 
fizycznego, 

 

 

 

 

 

 

 

Preorientacja 

zawodowa 

Przygotowanie 
uczniów do 
świadomego 
wyboru dalszej 
drogi edukacyjnej, 
zawodowej  
 

Lekcje wychowawcze -
doradztwo edukacyjno-
zawodowe.  
 
Lekcje przedmiotowe 
(język polski, języki 
obce, podstawy 
przedsiębiorczości), 
wychowawcze 
rozwijające umiejętności 
niezbędne do wejścia na 
rynek pracy 
(autoprezentacja, 
rozmowa, dokumenty 
kwalifikacyjne).  
 
Wycieczki 
przedmiotowe.  
 
Praktyki zawodowe.  
 
Organizowanie spotkań 
ze studentami uczelni 
wyższych.  
 
Spotkania uczniów z 
doradcami zawodowymi, 
Mobilne Centrum 
Informacji Zawodowej  
 
 

Wychowawcy, 
Psycholog,  
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 
zawodu 
kształcenia 
teoretycznego i 
praktycznego,  
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Współpraca z 

rodzicami/prawnymi 

opiekunami ucznia 

Zachęcanie 
rodziców do 
aktywnego 
uczestnictwa w 
życiu szkoły.  
 

Udział rodziców w 
strukturach szkoły – 
Rada Rodziców.  
 
Angażowanie rodziców 
w życie klasy i szkoły, 
współorganizowanie 
różnego rodzaju imprezy 
i uroczystości (np. 
studniówka, dyskoteki i 
inne).  
 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 

 

Zapewnienie 
prawidłowego 
przepływu 
informacji na linii 
szkoła-rodzice, 
rodzice-szkoła.  
 

Informowanie rodziców 
o terminach 
planowanych zebrań.  
 
Umożliwienie 
indywidualnego 
kontaktu (osobistego, 
telefonicznego, 
elektronicznego) z 
wychowawcą, 
nauczycielami (dyżury).  
 
Organizowanie szkoleń 
dla rodziców 
(pedagogizacja).   
 
Informowanie rodziców 
o działaniach 
podejmowanych przez 
szkołę.  
 

Wychowawcy, 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, 
Psycholog 
 
 
Dyrektor, 
Wychowawcy 
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Realizatorzy szkolnych działań wychowawczych 
 

Szkoła, jako wspólnota trzech podmiotów: uczniów, pracowników szkoły i rodziców, 

zajmuje w procesie wychowania szczególne miejsce. Warunkiem skutecznych, efektywnych 

oddziaływań jest zaangażowanie i systematyczna praca wszystkich podmiotów.  

 
Dyrektor: 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły, 

 koordynuje pracę wychowawczą w szkole oraz współpracuje ze wszystkimi 

podmiotami działań pedagogicznych. 

 dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań wychowawczych. 

 współpracuje z Samorządem Uczniowskim. 

 współpracuje z Radą Rodziców. 

 

Wychowawca klasy: 

 diagnozuje sytuację wychowawczą, rozwój indywidualny uczniów, zachowania w 

grupie rówieśniczej i określa kierunek oddziaływań wychowawczych; 

 tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie; 

 realizuje zadania wychowawcze wynikające ze szkolnego i klasowego programu 

wychowawczego; 

 zapewnia uczniom i ich rodzicom wszechstronną informację na temat wymagań 

stawianych przez szkołę, podejmowanych działań wychowawczych oraz osiągnięć 

uczniów; 

 organizuje wspólnie z uczniami zajęcia integracyjne, imprezy klasowe,  

 współpracuje z psychologiem szkolnym, przedstawicielami instytucji wspierającymi 

pracę wychowawczą szkoły; 

 wspomaga zespół uczniowski, inspiruje i kieruje podjętymi działaniami; 

 motywuje uczniów do doskonalenia siebie, rozwija w nich poczucie własnej wartości; 
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Rodzice: 

 wspierają pracę wychowawczą szkoły poprzez aktywne uczestniczenie w spotkaniach 

z wychowawcą, 

 uczciwie i rzetelnie informują wychowawców o stanie zdrowia dziecka, przyczynach 

nieobecności, problemach wychowawczych, 

 uczestniczą w organizowanych dla nich prelekcjach, spotkaniach, warsztatach, 

  poprzez Radę Rodziców opiniują szkolny program wychowawczy, 

 uczestniczą w jego realizacji. 

 

Nauczyciele: 

  zatwierdzają szkolny program wychowawczy, 

 wspomagają wszechstronny rozwój ucznia poprzez realizację tematyki godzin zajęć 

edukacyjnych, kładąc szczególny nacisk na treści i umiejętności wychowawcze, 

 wspierają uczniów zdolnych – stwarzają możliwość rozwoju ich zainteresowań, 

 informują wychowawcę klasy o wszystkich problemach uczniów związanych z postępami 

w nauce, 

 udzielają pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie,  

 organizują imprezy kulturalne z okazji świąt narodowych, szkolnych zgodnie z 

opracowanym kalendarzem imprez, 

 reagują na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania ucznia w szkole i poza szkołą, 

zgłaszając ten fakt wychowawcy klasy, psychologowi lub dyrektorowi szkoły. 

 motywują ucznia do nauki przez tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i zaufania. 

 

Samorząd Szkolny: 

 włącza się do konkretnych działań wychowawczych poprzez współorganizowanie 

imprez, uroczystości szkolnych, 

 składa propozycje dotyczące realizacji działań wychowawczych w szkole. 

 

Psycholog szkolny: 

 Współpracuje z wychowawcami klas i wspiera ich pracę wychowawczą, 

 prowadzi badania służące zdiagnozowaniu sytuacji wychowawczej,  
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 przeprowadza rozmowy indywidualne z uczniami mającymi trudności w kontaktach 

rówieśniczych    i środowiskowych; 

 udzielają porad, wspiera rodziców uczniów sprawiających trudności wychowawcze; 

 Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi  w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom 

oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. 

 

Biblioteka szkolna: 

 gromadzi i udostępnia materiały metodyczne z zakresu problematyki opiekuńczo-

wychowawczej. 

 

Pracownicy niepedagogiczni: 

 reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy, 

 wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych. 
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Przewidywane efekty – model wychowanka 

 
W wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania 

wychowawczego oczekuje się, iż wychowanek szkoły będzie człowiekiem który, 

 posiada wysoką kulturę osobistą, 

 ma rozwinięte poczucie własnej wartości, 

 dba o godność własną,  

 jest tolerancyjny wobec innych, 

 zna swoje mocne i słabe strony, 

 akceptuje siebie, 

 jest gotowy do zmian, 

 umie samodzielnie podejmować decyzje, 

 myśli twórczo i bez ograniczeń, 

 potrafi szukać informacji i zarządzać nimi, 

 świadomie planuje swoją karierę zawodową, 

 radzi sobie na współczesnym, polskim i europejskim rynku pracy, 

 ceni i kultywuje tradycje własnego narodu i regionu, 

 dostrzega wartość własnego zdrowia i dba o kondycję fizyczną; 

 rozumie konieczność harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody. 

 
 

Nabyte przez ucznia umiejętności zaowocują podniesieniem jakości pracy szkoły : 

 

 zmniejszy się liczba uczniów wagarujących, otrzymujących nagany, 

 wzrośnie aktywność i samorządność uczniów, 

 nastąpi poprawa umiejętności interpersonalnych, 

 wzrośnie motywacja uczniów do nauki, 

 nastąpi integracja pomiędzy uczestnikami procesu wychowawczego: uczniami, 

nauczycielami i rodzicami. 
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Ewaluacja programu 

 
Oceny efektów realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego dokonuje się: 

 w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej - podsumowując pracę śródroczną i na 

koniec roku szkolnego, 

 w trakcie posiedzeń zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego. 

Ocenie poddane są następujące elementy: 

 realizacja planu pracy wychowawczej szkoły,  

 realizacja planów wychowawczych klas, 

 realizacja działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniowi. 

Podstawę do formułowania oceny realizacji Programu Wychowawczego Szkoły 

stanowią narzędzia stosowane w ramach przeprowadzanych kontroli i ewaluacji wewnętrznej, 

np.: sprawozdania z realizacji planów pracy, analizy, dane statystyczne, obserwacje, badania 

ankietowe, zapisy w dokumentacji, programy, scenariusze, itp. 

 

 

 

 

 

Program został zaopiniowany przez: 

 

Radę Rodziców     Samorząd Uczniowski 

……………………………..    ………………………………….. 

……………………………..    ………………………………….. 

……………………………..    ………………………………….. 

 

 

 


