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„Uczę się, aby wiedzieć,    

uczę się , aby działać,   

uczę się, aby żyć wspólnie, 

uczę się, aby być”   
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PODSTAWA PRAWNA 

 

Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego zawarte są w następujących aktach 

prawnych i dokumentach: 

 

1) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 48, 53, 54, 70, 72) 

 

2) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

 

3) Konwencja Praw Dziecka 

 

4) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 

 

5) Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.  

(tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. nr 97,poz. 674 ze zmianami) 

 

6) Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

 

7) Statut Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku 
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ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM 

  

  

 Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie 

oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Kieruje się zasadami 

zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi 

w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 

i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

 Nauczanie i wychowanie w Gimnazjum – respektując chrześcijański system wartości – 

za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.  

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultury Europy i świata. 

 Gimnazjum zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 

przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki 

rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności: 

 Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym). 

 Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie. 

 Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie. 

 Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem 

innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własna  

z wolnością innych. 

 Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie. 

 Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie  w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 

 Przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonania wyborów  

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się. 

 Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli  

i uczniów. 
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ROZDZIAŁ II.  GŁÓWNE WARTOŚCI WYCHOWAWCZE UZNAWANE 

  I USTANOWIONE W GIMNAZJUM W DOLSKU W CELU ICH 

PRZESTRZEGANIA I POSZANOWANIA PRZEZ WSZYSTKICH 

CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY 

  

  

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  

 Uczeń odpowiedzialny to ten, który: 

 zna swoje obowiązki i prawa i dobrze je wypełnia, 

 sumiennie przygotowuje się do lekcji, 

 dba o powierzone mu w szkole mienie, 

 ponosi konsekwencje swoich zachowań i czynów, 

 dba o kulturę słowa. 

  

2. SAMODZIELNOŚĆ 

  

 Uczeń samodzielny to ten, który: 

 potrafi korzystać z różnych źródeł, 

 radzi sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych, 

 wysuwa własne propozycje i dąży do ich realizacji, 

 zmierza do określenia własnych celów życiowych. 

  

3. TOLERANCJA 

  

 Uczeń tolerancyjny to ten, który: 

 szanuje poglądy i postawy drugiego człowieka w dziedzinie religii, światopoglądu, 

różnic społecznych, rasy, kultury i tradycji, 

 potrafi słuchać innych, 

 jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka. 

  

4. UCZCIWOŚĆ 

  

Uczeń uczciwy to ten, który: 

 przyznaje się do swoich błędów i je właściwie ocenia, 

 jest sprawiedliwy, 

 mówi zawsze prawdę, 

 nie sięga po cudzą własność, 

 sam pracuje na własne oceny. 
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ROZDZIAŁ III.    TREŚCI WYCHOWAWCZE OKREŚLONE W PROGRAMACH 

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

1. RELIGIA/ETYKA 

- wyjaśnienie nauki chrześcijańskiej w celu wprowadzenia w pełnię życia 

chrześcijańskiego 

- kształtowanie osobowości ucznia w tworzeniu jego stosunku i postaw wobec 

otaczającego świata 

- odkrywanie i poznawanie norm moralnych , które winny być wskaźnikami 

postępowania określającego granice działań i zachowań 

- przekazywanie motywacji umożliwiającej podejmowanie wolnych 

 i odpowiedzialnych decyzji oraz naśladowanie uznanych autorytetów 

-  kształtowanie sumienia – rozeznanie dobra i zła oraz zobowiązanie się do czynienia 

dobra 

 

2. JĘZYK POLSKI 

- wzbogacanie osobowości ucznia , kształtowanie jego wrażliwości humanistycznej 

- wdrażanie do pełnego i konkretnego ujmowania zjawisk , do ekspresji własnych 

przeżyć i świata wewnętrznego oraz rozwijanie zdolności nawiązywania kontaktów  

z innymi ludźmi 

- wzbudzanie zamiłowania do lektury oraz rozwijanie motywacji czytania i innych 

potrzeb kulturalnych 

- rozwijanie w kontakcie z utworami umiejętności obserwacji własnego środowiska, 

emocjonalnych związków z przyrodą i ludźmi, odczucia piękna ojczystego krajobrazu 

- przybliżenie tradycji polskiego obyczaju, obrzędowości, kultury materialnej  

i duchowej 

- umiejętność wyrażania swoich poglądów , obrony własnego zdania, prowadzenia 

dyskusji i rzetelność wypowiedzi 

- kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań ludzkich, rozwijanie uczuć wyższych, 

stosunku do bliźniego, rodziny, ojczyzny, budzenie wrażliwości etycznej i estetycznej 

- dbałość o estetykę wypowiedzi zarówno ustnej, jak i pisemnej 

 

3. HISTORIA: 

- rozwijanie dumy narodowej ( postawy patriotycznej)  

- duma z bycia mieszkańcem Wielkopolski i z jej historii 

- kształtowanie szacunku dla symboli narodowych 

- wyrabianie uczucia niechęci do wszelkiego nacjonalizmu, szowinizmu i rasizmu, 

 dostrzeganie tych zagrożeń 

- szacunek dla bohaterów polskiej historii 

- znaczenie prawidłowych więzi międzyludzkich dla dziejów narodu i państwa 

- znaczenie tolerancji i demokracji dla rozwoju światowego ; zagrożenia wynikające z ich 

braku 

 

4. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  

- rozbudzanie zainteresowań problematyką społeczno-polityczną poprzez wywiady, 

spotkania, aktywny udział w wydarzeniach szkolnych i lokalnych 

-  kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu publicznym 

-  kształtowanie więzi z krajem ojczystym 

-  rozwijanie szacunku dla ojczyzny, symboli narodowych ( godło, hymn) 

-  poszanowanie dóbr wspólnych 
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5 JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI 

- zapoznanie z kulturą, elementami historii i aspektami życia codziennego społeczeństw 

obszaru anglojęzycznego i krajów niemieckojęzycznych 

- wychowanie w duchu zrozumienia i tolerancji poprzez poznanie innych kultur 

i problematyki wielonarodowości 

-  podkreślanie znaczenia języka angielskiego u progu dwudziestego pierwszego wieku 

(język o randze międzynarodowej- oficjalnie obowiązujący w NATO , UE , ONZ ,itp.) 

-   rozwijanie umiejętności prezentowania polskiej kultury w angielskiej wersji językowej- 

przygotowanie do roli „ambasadorów własnej przynależności narodowo-kulturowej”, 

przygotowanie uczniów do wzajemnego porozumienia polsko-niemieckiego 

-  ukazanie piękna kultury niemieckiej i jej znaczenia w dziejach kultury Europy 

-  ukazanie znaczenia znajomości języków obcych w jednoczącej się Europie 

-  ogólne przygotowanie do pojęcia otwartości wobec tzw. .problematyki europejskiej  

i globalnej 

 

6. MATEMATYKA  

- kształtowanie samodzielności i twórczej postawy wobec problemów i zadań 

- organizowanie i wyrabianie umiejętności współpracy z innymi 

- wdrażanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności 

- wykorzystywanie współczesnych osiągnięć technicznych ( kalkulator, komputer)  

 w działalności praktycznej  

 

7. FIZYKA  

- kształcenie umiejętności współpracy z innymi ludźmi 

- rozwijanie wytrwałości, wnikliwości, dociekliwości, systematyczności 

- budzenie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody 

- kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł informacji 

 

8. CHEMIA 

- nabycie umiejętności obserwacji zjawisk chemicznych  

- nabycie umiejętności i nawyku postępowania zgodnego z zasadami dbałości o własne 

zdrowie i ochronę środowiska 

 

9. BIOLOGIA 

-  rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwaniu prawdy, dobra  

i piękna na świecie 

- rozwiązywanie problemów w sposób empiryczny i twórczy 

-  odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki 

- rozwijanie sprawności umysłowej i osobistych zainteresowań 

-  kształtowanie zdrowego stylu życia i zachowań ukierunkowanych na ochronę 

środowiska przyrodniczego, podejmowanie działań na rzecz najbliższego środowiska 

przyrodniczego i szacunku dla zwierząt 

-  motywowanie do przestrzegania zasad higieny i podejmowania odpowiedzialności za 

zdrowie  oraz życie własne i innych 

-  zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pracy i umiejętność pracy w zespole 
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10. GEOGRAFIA 

- mobilizowanie uczniów do systematycznego poznawania świata  

-  rozwijanie dociekliwości poznawczej  

-  ukazanie piękna Ziemi Ojczystej 

-  wartościowanie działalności gospodarczej człowieka  

-  zainteresowanie uczniów problemem ochrony środowiska geograficznego 

 

11. PLASTYKA 

-  rozwiązywanie podstawowych zdolności i umiejętności myślenia twórczego 

-  stymulowanie różnych form aktywności twórczej uczniów  

-  rozbudzanie wrażliwości estetycznej  

-  kształtowanie wyobraźni przestrzennej 

-  wyzwalanie radości tworzenia  

-  promowanie dorobku twórczego uczniów 

 

12. TECHNIKA  

-  przygotowanie uczniów do życia w cywilizacji technicznej 

-  organizowanie warunków do samodzielnego i bezpiecznego działania  

 technicznego 

 

13. WYCHOWANIE FIZYCZNE 

-  kształtowanie psychomotoryki 

-  harmonijny rozwój fizyczny 

-  kształtowanie charakteru i cech społecznych 

-  kształtowanie prawidłowej postawy i estetyki ruchu 

-  rozładowywanie napięć i energii witalnej, wprowadzanie w pogodny i radosny nastrój 

-  nabycie umiejętności współdziałania w grupie , akceptacja siebie i innych, 

poszukiwanie barier swoich możliwości 

-  wyrabianie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla innych oraz kultury 

osobistej wynikającej z pełnionych ról podczas zajęć 

 

14. INFORMATYKA 

-  kształtowanie poglądów i postaw wyznaczonych przez etyczne i zgodne z prawem 

zachowania w świecie informatycznym, 

-  wyrabianie nawyku przestrzegania i poszanowania własności intelektualnej innych  

i poszanowania prawa, 

-  uczenie zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie, 

-  uświadomienie różnych przejawów przestępczości komputerowej oraz konieczności  

i sposobów reagowania, 

-  uczenie umiejętnego współdziałania w grupie, 

-  wzbogacanie możliwości intelektualnego i duchowego rozwoju ucznia, rozwijania 

zainteresowań, prezentowania własnych poglądów oraz osobistej ekspresji w oparciu  

o współczesne techniki informatyczne, 

 

14. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

-  rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i intelektu ucznia 

-  kształcenie i doskonalenie umiejętności odbioru sztuki 

-  kształtowanie osobowości młodego człowieka twórczo uczestniczącego w kulturze 
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15. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 

-  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz drugiego 

człowieka, m.in. poprzez wskazanie sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach 

życiowych, 

-  kształtowanie poczucia odpowiedzialności poprzez powierzanie różnorodnych funkcji  

i egzekwowanie przestrzegania zasad BHP, 

-  kształtowanie zdrowego trybu życia, 

-  uczenie tolerancji wobec siebie i innych, 

-  uświadomienie uczniom związków między ich zachowaniami a bezpieczeństwem 

-  kształtowanie postaw, umiejętności i bezpiecznych zachowań 

-  umożliwienie praktykowania pod nadzorem dorosłych zachowań bezpiecznych oraz  

w sytuacjach zagrożenia 

-  kształtowanie umiejętności w przypadku doznania urazu, w tym udzielania pierwszej 

pomocy, także resuscytacji  

 

 

16. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE-  

 

-  wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości, 

-  ukazywanie uczniom konieczności doskonalenia samego siebie, 

-  uczenie obiektywizmu i krytycyzmu wobec siebie i innych, 

-  kształtowanie przekonania o konieczności kierowania własnym rozwojem, 

-  kształtowanie sumienia, wprowadzanie w rozpoznanie dobra i zła oraz odkrywanie 

zobowiązania pełnienia dobra, 

-  uczenie odpowiedzialności za świat –wolność, tolerancję i poszanowanie innych. 
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ROZDZIAŁ IV. OPIS RÓŻNORODNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH 

                           ZMIERZAJĄCYCH DO  REALIZACJI PRZYJĘTEGO SYSTEMU    

                           WARTOŚCI 

  

 

  

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  

 organizowanie w szkole dyżurów uczniowskich i przydział konkretnych zadań 

 każdemu z dyżurujących (zapobieganie kradzieżom, wyłudzaniu pieniędzy), 

 opracowanie scenariuszy lekcji dotyczących wzbudzania postawy 

 odpowiedzialności, 

 powierzanie uczniom opieki za sprzęt, stanowisko pracy, pomoce naukowe i obiekty 

szkolne, 

 powoływanie zespołów klasowych do pomocy koleżeńskiej, 

 wypełnianie zadań wynikających z organizowanych konkursów szkolnych. 

  

 

 

2. SAMODZIELNOŚĆ 

  

 organizowanie wyjazdów klasowych, podczas których uczeń przygotowuje posiłki, 

ogniska, gry i zabawy, 

 wykazywanie inicjatywy przez ucznia w przygotowaniu gazetki szkolnej oraz podczas 

imprez i uroczystości szkolnych, 

 przygotowywanie ćwiczeń i zadań wymagających wykorzystania dodatkowych źródeł 

wiedzy. 

  

 

 

3.TOLERANCJA 

  

 organizowanie działań zmierzających do prezentacji różnych postaw bez krytyki 

i oceniania (np. scenki, lekcje wychowawcze, gdzie bohaterami są uczniowie), 

 organizowanie spotkań integracyjnych, inicjowanie kontaktów z ludźmi innych 

kultur i wyznań. 

  

 

 

4. UCZCIWOŚĆ 

  

 aranżowanie lekcji wychowawczych mających na celu dokonanie samodzielnej oceny 

zachowania przez ucznia, 

 organizowanie pogadanek, gier dydaktycznych mających na celu ukazanie negatywnych 

skutków nieuczciwości. 
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ROZDZIAŁ V. PROGRAM DZIAŁAŃ PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ ZŁU,   

                         ZAGROŻENIOM I PATOLOGII 

  

  

Szkolny rejestr postaci zła Przeciwdziałanie i zapobieganie 

 Kradzież 

 zwrot zabranego mienia 

 zadośćuczynienie 

 

Kłamstwo 
 pomoc uczniowi w przełamywaniu bariery strachu 

przed przyznaniem się 

 

Arogancja 

 uświadamianie uczniowi, że postawa arogancka obraca 

się przeciwko niemu 

 kreowanie pozytywnych postaw i zachowań 

 

Wulgarność 

 odsyłanie do słownika wyrazów 

bliskoznacznych w celu znalezienia neutralnych 

odpowiedników słownych 

 używanie zamienników 

 

Nieuczciwość 

 scenki sytuacyjne, sądy klasowe 

 zadośćuczynienie przy akceptacji klasy  

i poszkodowanego 

 

Wandalizm 

 kary finansowe za zniszczony sprzęt 

 samodzielne naprawienie szkody 

 zastępcze prace na rzecz szkoły 

 publiczna nagana wobec całej szkoły 

 

Nikotynizm, alkoholizm, 

narkomania 

 spotkania z ludźmi dotkniętymi problemem uzależnień 

i zajmującymi się profilaktyką 

 filmy edukacyjne 

 rozmowy ucznia z wychowawcą, pedagogiem, 

psychologiem, rodzicami i dyrektorem 

 

Agresja słowna i fizyczna 

 rozmowa z uczniem 

 współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym 

publiczne udzielanie nagany 

 

Wagarowanie 

 systematyczna kontrola wychowawcy 

 kontakt z domem rodzinnym ucznia 

 w skrajnych przypadkach kontakt z policją 
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ROZDZIAŁVI. CEREMONIAŁ SZKOŁY 

 

I Wstęp. 

II Symbole szkoły. 

III Patron. 

IV Logo. 

V Hymn. 

VI Hymn szkoły.  

VII Odświętny ubiór. 

VIII Sztandar szkoły. 

IX Werble. 

 X Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru. 

 

I Wstęp 

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty: 

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi 

warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych 

i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości 

i wolności.” 

oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy: 

„ Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.” 

Najważniejszym zadaniem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży oraz wychowywanie jej 

na świadomych obywateli. Podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy  

i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych są: kultura języka, właściwe 

zachowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego należy uczyć młodzież zasad postępowania  

w różnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości 

szkolnych. Jednym z dokumentów stanowiącym zbiór obowiązujących w szkole norm  

 

zachowania się jest Ceremoniał szkolny. Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości 

szkolnych organizowanych z udziałem młodzieży z okazji świąt narodowych, ważnych 

rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. Opisuje symbole, określa uroczystość z udziałem 

sztandaru szkolnego i formy jego celebracji. Dzięki temu dokumentowi szkoła ma możliwość 

kształtowania i wpajania podstawowych wzorców postaw i zachowań. Stwarza również 

uczniom okazję do przeżywania doniosłych chwil w życiu. 
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II Symbole szkoły 

·         Patron 

·         Logo 

·         Hymn 

·         Sztandar 

·         Ceremoniał szkoły 

III Patron szkoły 

Patronami Gimnazjum w Dolsku są Powstańcy Wielkopolscy.  

IV Logo szkoły 

Szkoła jest także posiadaczem logo.  

  

 

 

V Hymn  

Na akademiach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn 

Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego”.  

Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiący odbicie  

i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażający uczucia zbiorowe 

wobec symboli, tradycji i instytucji narodu polskiego. Podczas wykonywania hymnu 

państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie 

nakrycia głowy (mężczyźni). 

  

Mazurek Dąbrowskiego - Hymn Polski (tekst oficjalny) 
Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 
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Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 

Mówił ojciec do swej Basi 

Cały zapłakany: 

“Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany.” 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 

VI Hymn szkoły  

Podczas uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz podczas Święta patrona 

śpiewany jest hymn szkoły :  

1. Wiele istnień, krew przelana, 

Dla Powstańców cześć i chwała. 

Dziś jesteśmy wdzięczni Wam, 

Za nasz piękny, wolny kraj. 

   Ref. Szkoła Powstańców to My! 

   W tych murach wspomnienie tkwi, 

   O tych co życie oddali swoje, 

   Byśmy się mogli uczyć w tej szkole. 

2. Dla Nas wzorem Wasze czyny, 

Bohaterów w Was widzimy 

Bo odwagę taką mieć, 

To naprawdę wielka rzecz. 

   Ref. Szkoła Powstańców to My! 

   W tych murach wspomnienie tkwi, 

   O tych co życie oddali swoje, 

   Byśmy się mogli uczyć w tej szkole. 

3. Sławić wierszem Was będziemy, 

Dzieciom pieśni przekażemy, 

Niechaj cały świata lud 

Zna Powstańców wielki trud. 

   Ref. Szkoła Powstańców to My! 

   W tych murach wspomnienie tkwi, 

   O tych co życie oddali swoje, 

   Byśmy się mogli uczyć w tej szkole. 

 

 

 

 

VII Odświętny ubiór 

 

Uczniowie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku, uczestnicząc  

w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie: chłopcy: białe 

koszule i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice (spodnie). 
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VIII Sztandar szkoły 

 

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji - właściwych postaw dla jego 

poszanowania.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sztandar jest przechowywany w szklanej gablocie przy gabinecie Dyrektora Szkoły. W tym 

samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

2. W skład pocztu sztandarowego  i flagowego wchodzą uczniowie odnoszący sukcesy  

w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. 

-          Chorąży: jeden uczeń,  

-          Asysta: dwie uczennice. 

3. Pocztem sztandarowym opiekują się nauczyciele wychowawcy. 

4. Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez wychowawców (za zgodą wychowawcy, 

nauczycieli i rodziców wybranych uczniów) do dyrektora szkoły.  

a)      Uczniowie wybierani są na koniec klasy pierwszej. Kadencja pocztu trwa dwa lata. 

b)     Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru. 

5. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

a)  granatowe togi 

b) biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym               

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

c)  białe rękawiczki 

d)  birety  

e)  Chorąży  i  asysta  powinni  być  ubrani  odświętnie: 

 

Uczeń-ciemny garnitur, biała koszula i krawat 

Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice. 
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6. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z Dyrektorem Szkoły bierze 

udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i świętach państwowych.  

a)  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

b)  rocznica wybuchu II wojny światowej (1 wrzesień), 

c)  Święto Niepodległości (11 listopad), 

d)  obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego  

e)  rocznica Konstytucji 3-go Maja, 

f)  uroczyste zakończenie roku szkolnego, 

h) inne uroczystości tj. święta i uroczystości religijne, poświęcenie pomnika czy 

tablicy pamiątkowej, pogrzeb nauczyciela, ucznia. 

  

7. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

- postawa "spocznij" sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". 

Chorąży i asysta w postawie "spocznij". 

- postawa "na ramię"- chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na 

prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta 

wzdłuż drzewca. 

- postawa prezentuj z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką  

i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). 

Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na 

całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej 

prezentuj” - Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w 

przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie 

"salutowania" przenosi sztandar do postawy „prezentuj”. 

- salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy 

salutowaniu w miejscu.  

Komendy: „na prawo patrz” - pochyla sztandar „baczność” - bierze sztandar na ramię. 

- Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. 

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi 

przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej 

stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. 

 

W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie 

przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji 

„Baczność” lub „Spocznij”. 

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele 

podczas każdego podniesienia Hostii. 
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Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach: 

-          podczas hymnu narodowego; 

-          podnoszenia flagi na maszt; 

-          podczas opuszczania trumny do grobu; 

-          podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci; 

-          podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje. 

 8. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

Sposób udekorowania flagi kirem: 

- wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości 

dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru 

przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. 

 

 

IX Werble 

W ważnych uroczystościach szkolnych i państwowych udział biorą werbliści.  

1. Insygnia werblistów to: 

a) szare togi 

b) szare birety  

2. Werbliści wybijają tremolo werblowe głównie w następujących sytuacjach :  

- wprowadzeniu i wyprowadzeniu pocztu sztandarowego 

- składaniu wiązanek, zniczy przez delegacje   

- podnoszenia flagi na maszt 
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X  Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru 

 

 

a) wprowadzanie sztandaru 

 

 

L.p. Komendy 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników po 

komendzie 

Poczet 

sztandarowy 
Sztandar 

1. 
proszę  

o powstanie 

Uczestnicy powstają 

przed wprowadzeniem 

sztandaru 

przygotowanie do 

wyjścia 
postawa „na ramię” 

2. 

baczność 

sztandar 

wprowadzić 

Uczestnicy w postawie 

"zasadniczej” 

wprowadzenie 

sztandaru – 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

- w postawie "na ramię  

w marszu"- postawa 

"prezentuj" 

3. „do hymnu” jak wyżej 
postawa 

”zasadnicza” 

postawa "salutowanie  

w miejscu" 

4. „po hymnie” 
uczestnicy w postawie 

„spocznij” 
„spocznij” 

- postawa "prezentuj"- 

postawa „spocznij” 

5. 
„można 

usiąść” 
uczestnicy siadają „spocznij” postawa „spocznij” 

 

 

 b)wyprowadzenie sztandaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p

. 
Komendy 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników po 

komendzie 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. 
„proszę o 

powstanie” 

uczestnicy powstają 

przed wprowadzeniem 

sztandaru 

„spocznij” postawa "spocznij" 

2. 

„baczność 

sztandar 

wyprowadzić” 

uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

-postawa „zasadnicza” 

- wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa „zasadnicza” 

postawa „na ramię w 

marszu” 

3. „spocznij” uczestnicy siadają     
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c) ceremoniał ślubowania klas pierwszych i uczniów kończących szkołę  

 

 

L.p. Komendy 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników po 

komendzie 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. proszę wstać uczestniczy wstają     

2. 

„baczność 

sztandar 

wprowadzić” 

uczestnicy  

w postawie 

zasadniczej 

wyprowadzenie 

sztandaru zatrzymanie 

na ustalonym miejscu  

-postawa „na ramię w 

marszu” - postawa 

„zasadnicza” 

3. 
„do 

ślubowania” 

uczestnicy w 

postawie zasadniczej 

ślubujący podnoszą 

prawą rękę do 

ślubowania (palce na 

wysokości oczu) 

-postawa „zasadnicza” 

-postawa „prezentuj” - 

postawa „salutowanie   

w miejscu” 

4. 
„po 

ślubowaniu” 

uczestnicy 

„spocznij” ślubujący 

opuszczają rękę 

-postawa „spocznij” 
-postawa „prezentuj” - 

postawa „zasadnicza” 

5. 

„baczność” 

sztandar szkoły 

wyprowadzić” 

uczestnicy postawa 

„zasadnicza” 

-postawa „zasadnicza” 

wyprowadzenie 

sztandaru 

-postawa „zasadnicza” - 

postawa „na ramię   

w marszu” 

6. „spocznij” uczestnicy siadają     

 

 

ROZDZIAŁ VII. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY 

 

 Wychowawca stwarza w szkole środowisko pozytywnie oddziałujące na ucznia, 

wprowadza go w kontakty społeczne, rozwija jego wiedzę i umiejętności, aktywnie stymuluje 

rozwój młodzieży, kształtuje osobowość dziecka, inspiruje i zachęca uczniów do głębszego 

spojrzenia na siebie, do doceniania swoich wartości. Wychowawca klasy otacza opieką 

wychowawczą cały zespół klasowy. Pracuje nad jego integracją, współpracuje z rodzicami  

i środowiskiem lokalnym. 

 

 Do powinności wychowawcy klasowego należy: 

 

1. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z dziećmi, dorosłymi, 

z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy. 

2. Ugruntowanie podmiotowości ucznia. 

3. Diagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków 

4. Wspomaganie uczniów w ich dążeniu do samodzielności. 

5. Integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy 

uczniami, opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej 

6. Organizowanie spotkań z rodzicami – zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły. 
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7. Zapewnienie uczniom i rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań 

stawianych przez szkołę. 

8. Wspomaganie uczniów mających trudności szkolne. 

9. Powiadamianie ucznia osobiście a rodziców( prawnych opiekunów) osobiście lub listem 

poleconym o przewidzianym dla ucznia półrocznym/rocznym stopniu niedostatecznym na 

miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

10. Na tydzień przez posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej powiadamianie 

uczniów o przewidywanych dla niego stopniach półrocznych/ rocznych poprzez wpis do 

dzienniczka ucznia 

11. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych. 

12. Otoczenie opieką i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, imprez 

szkolnych i pozaszkolnych. 

13. Kontakt z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

14. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

15. Organizowanie życia społeczności klasowej. 

16. Prowadzenie dokumentacji pracy klasy. 

  

 

 ROZDZIAŁ VIII. DOKUMENTACJA PRACY WYCHOWAWCY KLASY 

   

 Czynności podejmowane przez wychowawcę znajdują odzwierciedlenie w prowadzonej 

dokumentacji, na którą składają się: 

  

1. Roczny plan pracy – przygotowuje wychowawca wspólnie z uczniami bazując na 

treściach zawartych w niniejszym programie wychowawczym. Plan ten powinien mieć 

charakter układu określającego, jakie działania zamierzają podjąć uczniowie wraz ze 

swoim wychowawcą i kto bierze na siebie odpowiedzialność za ich przeprowadzenie. 

 

2. Dziennik lekcyjny i arkusze ocen prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

 

 ROZDZIAŁ IX. SZKOLNY SYSTEM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

  

1. Koło teatralne 

2. Koło polonistyczne  

3. Koło Młodego Chemika 

4. Koło geograficzne Globtroter 

5. Koło biologiczne 

6. Koło matematyczne 

7. Koło techniczno – informatyczne 

8. Koło matematyczno-fizyczne „Młodzi odkrywcy” 

9. Koło sportowe 

10. Koło religijne 

11. Koło historyczne „Dzieje Polski” 

12. Koło językowe „The Champions”  

13. Koło językowe 

14. Samorząd Uczniowski 

15. Szkolny Klub Wolontariatu 

16. Wycieczki i rajdy szkolne, wyjazdy do opery, operetki, teatru. 

17. Gazetka szkolna. 
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 ROZDZIAŁ X. KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA 

  

Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

1. Oceny zachowania ucznia dokonuje się w czterech aspektach: aktywności społecznej, 

kultury osobistej,  stosunku do obowiązków szkolnych oraz frekwencji 
2. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali: 

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne. 

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę: 

a) samoocenę ucznia, 

b) opinię wyrażoną przez uczniów danej klasy, 

c) opinię nauczycieli uczących w danej klasie, 

d) opinię innych nauczycieli i pracowników szkoły, 

e) własne obserwacje. 

4. Ustalanie oceny  zachowania jest jawne, tzn. odbywa się wobec całej klasy. 

5. Zasady oceniania zachowania ucznia zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku  

6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

a) oceny z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo  wyższej lub ukończenie szkoły. 
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ROZDZIAŁ XI. SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU 

  

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza: 

 

 systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, 

 dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

 zmieniać obuwie przy wejściu na salę gimnastyczną, 

 wystrzegać się szkodliwych nałogów, 

 naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

 przestrzegania zasad kultury współżycia, 

 dbania o honor szkoły i tradycje gimnazjum, 

 podporządkowania się zaleceniom, i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

 zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 7 Statutu Gimnazjum  

w Dolsku,  o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu, 

 

Uczeń ma prawo: 

 

   do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania , 

   posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów oceniania z poszczególnych  przedmiotów  

i z zachowania, 

 do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

 do poszanowania swej godności, 

 do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

 do swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego 

osób trzecich, 

 korzystania z pomocy i wsparcia, w tym również pomocy materialnej ze względu na 

trudności rodzinne lub losowe 

 życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

 noszenia emblematu szkoły, 

 nietykalności osobistej, 

 do bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

 korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem  

i w myśl obowiązujących regulaminów, 

 korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów 

szkolnych, 

 reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 

 

 

Szczegółowe regulacje w zakresie nagród i kar. 

a) Nagrody: 

 pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,  

 pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej, 

 dyplom, 

 bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów, 

 nagrody rzeczowe, 

 wpis do „ Złotej Księgi”. 
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b) Kary: 

 upomnienie wychowawcy wobec klasy, 

 upomnienie dyrektora, 

 upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej, 

 pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym 

zachowaniu ucznia, 

 w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub uczniowskiego szkodę pokrywają 

rodzice lub opiekunowie ucznia, szkoda musi być naprawiona w ciągu tygodnia, 

 zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

 przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły. 

 

c) Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia(prawnych opiekunów)  

o zastosowaniu wobec niego kary regulaminowej. 

d) Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU, 

wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 2 dni. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XII. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W GIMNAZJUM 

 

KLASA I  

Poznajemy i akceptujemy… 

 

Lp. Temat lekcji 

1. Plan pracy na godzinach wychowawczych. 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią – regulaminy. 

2. Jaki (a) jestem, jaki (a) chciałbym być? 

3. Jakie mam prawa i obowiązki? 

4. Jak uczyć się efektywnie? 

5. Autorytety rodzinne, a kształtowanie mojej osobowości. – konflikty pokoleń. 

6. Szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym. 

7. Ludzie i sytuacje – zasada lojalności   w grupie. 

8. Konsekwencje uzależnień . 

9. Jak zjednoczyć sobie przyjaciół? 

10. Nie ma życiowych porażek są tylko doświadczenia. 
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11. Jak spędzam wolny czas?   

12.  Asertywność jako zasady komunikacji interpersonalnej. 

13.  Patron naszej szkoły – nauka Hymnu szkoły. 

14. Kształtowanie postaw – tolerancja religijna – autorytety. 

15. Zawód o jakim marzę. 

16. Konsekwencje uzależnień . 

 

 

 

KLASA II 

Jak zdrowo żyć … 

 

Lp. Temat lekcji 

1. Plan pracy na godzinach wychowawczych. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią – 

regulaminy. 

2. Jak uczyć się efektywnie? 

3. Unikanie trudności – to nie wyjście. 

4.  Radzenie sobie z własną i cudzą agresją. 

5. Poznajemy zawody. 

6. Konflikt w grupie  rówieśniczej - jak go rozwiązać? 

7. Pozytywy i negatywy korzystania z multimediów. 

8. Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o sektach? 

9. Patron naszej szkoły. 

10. Nałogi złe nawyki – nie. Zdrowy styl życia – tak. 

11. Asertywność, uległość, agresja. 

12. Czy mój dom jest ekologiczny? 

13. Światowe problemy ochrony środowiska. 
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14.  Poznajemy i akceptujemy prawa i obowiązki człowieka. 

15. Jak dbam  o higienę ciała i umysłu? 

16. Konsekwencje uzależnień.  

 

KLASA III 

Moja przyszłość zależy ode mnie… 

 

Lp. Temat lekcji 

1.  Plan pracy na godzinach wychowawczych. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią – 

regulaminy. 

2. Co mi daje pozytywne myślenie? 

3. Jak uczyć się efektywnie? 

4. Poznaję siebie, planuję zawód. 

5. Pojęcie moralności współczesnego człowieka. 

6. Marzenia – jak je realizować? 

7. Jak poszukiwać informacji o możliwościach dalszego kształcenia? 

8. Patron szkoły. 

9. Praca moich rodziców – poznajemy zawody. 

10. 
 

Moja przyszła szkoła. 

11. Jak przygotować się do egzaminu? 

12.  Stres – jak sobie z nim poradzić? 

13. Konsekwencje uzależnień . 

14. Multimedia – rozrywka czy nauka? 

15. 
Czy kompleksy utrudniają życie? 

16. Moja przyszłość zależy ode mnie. 
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ROZDZIAŁ XIII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

1. W związku z pierwszoplanową funkcją rodziny w wychowaniu szkoła ściśle współpracuje 

z rodzicami w sprawach kształcenia, wychowania i profilaktyki. 

 

2. Rodzice współtworzą i opiniują szkolne dokumenty określające działalność edukacyjną 

szkoły: wewnątrzszkolne zasady oceniania, program wychowawczy szkoły oraz szkolny 

zestaw programów nauczania. 

 

3. Szkoła umożliwia rodzicom zapoznanie się z planowanymi działaniami wychowawczymi, 

programami nauczania oraz zasadami oceniania. 

 

4. Szkoła zapewnia rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami  

i wychowawcami w ustalonych przez nich i podanych do ogólnej wiadomości terminach. 

 

5. Rodzice mają prawo do uzyskiwania w atmosferze życzliwości rzetelnej informacji na 

temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole. 

  

6. Rodzice mają możliwość zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych oraz usprawiedliwienia jego 

nieobecności w szkole wyłącznie w formie pisemnej. 

 

7. Szkoła oczekuje od rodziców rzetelnej informacji na temat zdrowia dziecka oraz jego 

potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. 

 

8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenia i kradzieże 

dokonane w szkole przez swoje dzieci. 

 

9. Podejmowana jest współpraca z rodzicami w ramach zespołów ds. specjalnych potrzeb 

edukacyjnych w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

oraz realizacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII. ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU DLA 

REALIZACJI MISJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY.  

 

 

1. System monitoringu wizyjnego w Gimnazjum im. Powstańców w Dolsku ma na celu 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zachowania zdrowia wśród uczniów.  

2. System monitoringu wizyjnego w Gimnazjum im. Powstańców w Dolsku ma służyć 

podejmowaniu działań interwencyjnych, a także do wykorzystania wybranych materiałów do 

prezentowania dobrej praktyki zachowania uczniów.  

3. Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji 

przewidzianych w Statucie Szkoły.  

4. W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp. zapis  

w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez 

Dyrekcję szkoły , wychowawców i nauczycieli, funkcjonariuszy Policji.  

5. Wykorzystanie monitoringu nie może naruszać dóbr osobistych i praw człowieka. 
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ROZDZIAŁ XIV. EWALUACJA PROGRAMU 

Magda musiałybyście zrobić jeszcze ewaluację tego starego programu biorąc pod uwagę 

określone niżej zasady. 

 

1. Program wychowawczy naszej szkoły jest dokumentem otwartym. Będzie on podlegał 

ewaluacji zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. 

 

2. Informacje o realizacji programu będą uzyskiwane poprzez: 

1) obserwację i ocenę zachowań uczniów, 

2) rozmowy z uczniami, 

3) konsultacje z rodzicami, 

4) sondaż wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, 

5) analizę własnych dokonań, 

6) analizę dokumentacji szkolnej, 

7) opinie nadzoru pedagogicznego. 

 

3. Program wychowawczy będzie modyfikowany w zależności od wyników ewaluacji. 

 

4. Wprowadzane zmiany przedstawiane są na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

i po zatwierdzeniu przekazywane do uchwalenia Radzie Rodziców. 

 

5. Zastosowane wskaźniki ewaluacji: 

 

1) ilościowe: 

a) liczba uczniów z problemami wychowawczymi, 

b) liczba uczniów z problemami w nauce, 

c) frekwencja na zajęciach, 

d) liczba uczestników na zajęciach pozalekcyjnych, 

e) liczba uczniów przystępujących do konkursów, 

f) liczba laureatów konkursów, 

g) liczba wycieczek organizowanych przez szkołę, 

h) liczba rodziców wspomagających pracę szkoły, 

 

2) jakościowe: 

a) ocena zachowania, 

b) wyniki uczniów w konkursach, 

c) aktywność uczniów na zajęciach, 

d) ocena umiejętności i wiadomości, 

e) ocena postaw uczniów, 

f) deklarowane samopoczucie uczniów w szkole, 

g) przestrzeganie zasad sformułowanych w programie, 

h) przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach, 

i) zaangażowanie w kultywowanie ceremoniału szkolnego (przestrzeganie odpowiedniego 

ubioru na uroczystości szkolne, odpowiednie zachowanie i prezentowane postawy wobec 

symboli szkoły, aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych) 

j) współpraca z rodzicami uczniów, 

k)współpraca z samorządem lokalnym.
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ROZDZIAŁ XV. MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM 

 

Konsekwencją całego procesu oddziaływań szkoły w stosunku do ucznia jest zbiór 

pożądanych cech, które powinien posiadać absolwent. 

 

K o m p e t e n c j e   a b s o l w e n t a 

 

 Potrafi podejmować trafne decyzje w zmieniającej się rzeczywistości społecznej 

 

 Przygotowany jest do kontynuowania nauki zgodnie ze swoimi możliwościami  

i predyspozycjami 

 

 Przygotowany jest do pełnienia funkcji w demokratycznych instytucjach 

(Samorząd Uczniowski, Wolontariat) 

 

 Rozumie potrzebę dbania o własne środowisko naturalne 

 

 Potrafi czerpać radość z obcowania z działami kultury 

 

 Jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka 

 

 Jest patriotą lokalnym i narodowym 

 

 Potrafi swobodnie nawiązać rozmowę w języku obcym (angielskim lub 

niemieckim) 

 

 Higienicznie i zdrowo organizuje swoje środowisko życia 

 

 Aktywnie spędza wolny czas 

 

 Potrafi twórczo rozwijać swoje zainteresowania 

 

 Jest akceptowany w środowisku rówieśniczym 

 

 Potrafi sobie radzić z problemami okresu dojrzewania 

 

 Potrafi korzystać ze swoich praw i obowiązków 

 

 Jest tolerancyjny w stosunku do ludzi innych wyznań. 
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ROZDZIAŁ XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Program Wychowawczy Gimnazjum w Dolsku  jest podstawą do opracowania przez 

wychowawców klasowych planów wychowawczych. 

 

2.Szczegółowy plan pracy wychowawczej uzgadnia wychowawca z uczniami, ich rodzicami 

oraz nauczycielami. 

3.Załączniki :  

nr 1 - Harmonogram Imprez szkolnych Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich                           

w Dolsku 

 

 

 

 


