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PROGRAM 

WYCHOWAWCZY 
 

 

 

 

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

SZKOŁA 

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

W KALISZU 

 

 
„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba 

uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, 

odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność 

obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, 

abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi 

prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję” 

Z przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II w Elblągu 6.06.1999 
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PREAMBUŁA  

Szkolny Program Wychowawczy nazywa i opisuje treści oraz oddziaływania  

o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Program ma 

charakter otwarty, może być poddawany modyfikacjom, aktualizacjom i unowocześnieniom. 

Został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Konwencja o Prawach Dziecka 

3. Ustawa o systemie oświaty 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, 

organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół 

mistrzostwa sportowego 

5. Statut VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego  

6. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

 

WSTĘP   

1. Program Wychowawczy VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w Kaliszu jest nierozerwalnie związany z działaniami dydaktycznymi, 

opiekuńczymi i profilaktycznymi szkoły. 

2. Każdy nauczyciel VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego  

w Kaliszu obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia  

i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież  

w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  

w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej  

i szacunku do pracy, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych  

i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras i światopoglądów. 

3. Osobami zaangażowanymi bezpośrednio w realizowanie Programu Wychowawczego 

szkoły są jej nauczyciele współpracujący na bieżąco z rodzicami uczniów, do pomocy 

i inicjatywy których się odwołują, wspierając wychowawczą funkcję rodziny. 
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MISJA SZKOŁY  

VII Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu to szkoła 

prowadząca uczniów do sukcesu poprzez rozwijanie ich zdolności umysłowych  

i doskonalenie umiejętności sportowych. Sport uczy wewnętrznej dyscypliny, dobrej 

organizacji czasu, a także współżycia w zespole oraz tego, że sukces jest wynikiem pracy. 

Wewnętrzna dyscyplina zdobywana w czasie treningów, korzystnie wpływa na osiągnięcia  

w nauce, uczniowie uczą się cierpliwości koniecznej do przełamywania ograniczeń własnego 

umysłu i odnajdywania dziedzin wiedzy, w których jest się najlepszym. Nasz uczeń powinien 

nie tylko dbać o osiągnięcia sportowe, ale także zdawać sobie sprawę jak ważna jest 

współpraca w grupie rówieśników, tolerancja, poszanowanie innych, wytrwałość oraz 

odpowiedzialność za siebie i innych. Jednocześnie powinien być zdecydowany na solidny, 

systematyczny trening oraz na podporządkowanie sportowej przygodzie wielu spraw 

pozaszkolnych i rodzinnych. 

 

WIZERUNEK ABSOLWENTA 

1. Absolwent naszej szkoły to człowiek dojrzały, samodzielny i odpowiedzialny  

w swoich działaniach, jest aktywny i potrafi wytrwale dążyć do celu, odnosi sukcesy 

na miarę swoich możliwości w różnych dziedzinach życia (sportowej, naukowej, 

organizacyjnej). 

2. Dąży do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętnie je godząc.  

3. Akceptuje siebie i szanuje drugiego człowieka, jest dobry i tolerancyjny dla innych, 

empatyczny, dążący do zachowań altruistycznych. 

4. Dąży do osiągnięcia wysokiej kultury osobistej. Posiada umiejętność aktywnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

5. Rozpoznaje wartości moralne. Radzi sobie z zagrożeniami współczesnego świata, jest 

wolny od uzależnień.   

6. Potrafi rozpoznawać swoje predyspozycje, współpracować w grupie, potrafi wykonać  

określone zadanie na rzecz swojej klasy, szkoły, środowiska lokalnego.  

7. Ma umiejętność planowania swojej przyszłości. Jest przygotowany do kontynuowania 

kształcenia ogólnego i sportowego na wyższym poziomie nauczania. Posiada wiedzę  

i umiejętności niezbędne do promowania kultury fizycznej w środowisku. 
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8. Zna zasady sprzyjające zachowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego  

i bezpieczeństwa. Zna i stosuje zasadę fair-play w sporcie i w życiu, stara się być 

wzorem sportowca i kibica.  

9. Jest przygotowany do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.  

10. Rozumie i czuje pojęcie patriotyzmu wynikające z przynależności narodowej. Zna 

swoje korzenie i stara się wprowadzać w życie postawy patriotyczne i proeuropejskie. 

 

ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO 

1. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia. 

2. Krzewienie kultury fizycznej i sportu. 

3. Promowanie zdrowego trybu życia. 

4. Przygotowanie ucznia do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania 

powierzonych mu zadań. 

5. Stworzenie warunków równorzędnego rozwoju kulturalnego ucznia poprzez 

umożliwienie mu korzystania z oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej. 

6. Kształtowanie umiejętności świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym. 

7. Kształtowanie postawy obywatelskiej uczniów. 

8. Współpraca wychowawcza szkoły z domem i środowiskiem lokalnym. 

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE  

I. Zadania ogólnoszkolne: 

1. integrować społeczność szkoły wokół jej celów, 

2. stworzyć warunki bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów na terenie 

szkoły, 

3. wykorzystać system oceniania jako środek osiągania celów wychowawczych, 

promować postęp w uczeniu się i zachowaniu, prezentować osiągnięcia uczniów, 

wzbogacać system nagradzania uczniów, 

4. tworzyć atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych, organizować imprezy szkolne: 

zawody sportowe, konkursy, przeglądy, warsztaty językowe, dni przeciw przemocy 

itp., 

5. doskonalić system diagnozy, profilaktyki i terapii pedagogicznej i psychologicznej, 

rozwijać system pomocy materialnej dla uczniów, 

6. wspierać samorządność uczniów, 
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7. tworzyć warunki do wykorzystania zdobytych kompetencji w praktycznych 

sytuacjach, 

8. włączyć się do inicjatyw środowiska lokalnego. 

II. Zadania dla wychowawcy klasy: 

1. kształcić nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego 

zachowania się w rożnych sytuacjach, 

2. diagnozować potrzeby zespołu i poszczególnych uczniów, 

3. koordynować pracę wychowawczą w zespole klasowym, 

4. integrować klasę, 

5. wykorzystywać potencjał grupy do wspierania jej członków, 

6. wdrażać do samooceny postępów w zachowaniu, 

7. organizować czas wolny uczniów, 

8. promować osiągnięcia uczniów klasy, 

9. kierować uczniów na badania psychologiczne, 

10. wnioskować o zorganizowanie pomocy, 

11. przygotować uroczystości i spotkania z udziałem gości, 

12. zapoznawać z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka, 

13. inspirować pracę zespołową w klasie, przydzielać zespołom zadania na rzecz klasy  

i szkoły, 

14. współpracować z rodzicami uczniów, specjalistami ze szkoły i spoza niej. 

III. Zadania dla trenerów i nauczycieli zajęć edukacyjnych: 

1. realizować treści programowe zgodne ze specyfiką zajęć, służące realizacji celów 

2. wychowawczych, dostarczać wiedzy, kształcić umiejętności i postawy, 

3. współpracować z wychowawcą, realizować strategie wychowawcze klasy, 

respektować zasady, ustalenia, 

4. przygotowywać uroczystości, zawody, konkursy związane z realizowanymi 

zagadnieniami, 

5. współorganizować wyjścia do kina, teatru, na wystawę, organizować wycieczki 

dydaktyczne, 

6. propagować osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

7. inspirować pracę zespołową w czasie lekcji, aktywizować uczniów w czasie lekcji, 

8. wyzwalać aktywność pozalekcyjną uczniów, 

9. stwarzać sytuacje umożliwiające samoocenę i ocenę grupy, 
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10. wnioskować o diagnozę psychologiczną, uwzględniać zalecenia specjalistów w pracy  

z uczniem, 

11. formułować oczekiwania wobec uczniów, dotyczące ich osiągnięć edukacyjnych  

i zachowania. 

IV. Zadania dla pedagoga: 

1. współpracować z wychowawcami, nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz ośrodkami 

pomagającymi dziecku i rodzinie, 

2. dostarczać wiedzy, kształcić umiejętności i postawy uczniów, nauczycieli, rodziców, 

3. diagnozować przyczyny trudności w nauce, zachowaniu, rozpoznawać potrzeby  

i oczekiwania uczniów, 

4. wspomagać wychowawców w diagnozie, planowaniu i realizacji programu 

wychowawczego, 

5. prowadzić zajęcia profilaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne, 

6. współpracować z rodzicami uczniów oraz z przedstawicielami środowiska lokalnego, 

7. wypracować strategię działań w przypadku pojawienia się problemu. 

 

ZADANIA SZKOŁY W OBSZARZE WYCHOWANIA  

Szczegółowe działania wychowawcze niezbędne w realizacji celów i zadań procesu 

wychowawczego w ramach poszczególnych zagadnień problemowych: 

Integracja w społeczności szkolnej 

1. Poznanie uczniów. 

2. Integracja zespołu klasowego. 

3. Poznanie infrastruktury i funkcjonowania szkoły. 

4. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. 

5. Poznanie obowiązków wobec klasy i szkoły. 

6. Uczestniczenie w pracach samorządu klasowego i szkolnego. 

7. Uwrażliwienie na estetykę pomieszczeń oraz dbałość o sprzęt szkolny. 

Kształtowanie osobowości 

1. Kształtowanie poczucia własnej wartości. 

2. Uświadamianie sobie słabych i mocnych stron. 

3. Dążenie do osiągania sukcesów i samorealizacji. 

4. Kształtowanie kultury osobistej. 

5. Uczciwość, postawa fair play w życiu i na boisku sportowym, sportowa rywalizacja.   
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Kształtowanie umiejętności społecznych ważnych w kontaktach z innymi ludźmi 

1. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.  

2. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i podejmowania decyzji. 

3. Nabywanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych. 

4. Kształtowanie umiejętności sztuki prowadzenia dyskusji. 

5. Rozwijanie umiejętności asertywnych. 

6. Nabywanie umiejętności pracy w grupie. 

7. Wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka i tolerancji dla 

odmienności światopoglądowej, religijnej, narodowej, kulturowej. 

8. Powszechne przestrzeganie obowiązujących zasad (np. codzienna obowiązkowa 

zmiana obuwia) oraz porządku dnia (np. punktualność zaczynania i kończenia zajęć).  

9. Rozwijanie wartości związanych z rodziną, miłości, życzliwości i przyjaźni. 

Kształtowanie człowieka kulturalnego, wrażliwego na potrzeby innych i świadomie 

uczestniczącego kulturze 

1. Kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w klasie, szkole, miejscach 

publicznych. 

2. Kształcenia wrażliwości i nieobojętności na przejawy przemocy, zła, wulgarności. 

3. Poznanie praw i obowiązków ucznia, dziecka i obywatela. 

4. Poszanowanie własnej i cudzej godności. 

5. Kształtowanie pożądanych postaw moralnych młodzieży. 

6. Uwrażliwianie na potrzeby innych; propagowanie idei wolontariatu. 

7. Rozwijanie obowiązkowości i punktualności. 

8. Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

Przemoc i agresja 

1. Eliminowanie zachowań agresywnych. 

2. Kształtowanie akceptowanych społecznie sposobów rozładowywania 

nagromadzonych napięć i emocji. 

3. Przeciwdziałanie agresji i przemocy. 

4. Uświadamianie konsekwencji zachowań agresywnych. 

5. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

6. Budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem. 

7. Nabywanie umiejętności pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości. 

8. Realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem przemocy i agresji.  

Uzależnienia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera) 
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1. Profilaktyka uzależnień – propagowanie zdrowego stylu życia. 

2. Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z ryzykownych zachowań i stosowania 

używek takich jak alkohol, środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze) oraz środki 

dopingujące. 

3. Podejmowanie tematu uzależnień w ramach zajęć dydaktycznych z poszczególnych 

przedmiotów (np. biologii i innych).  

4. Podnoszenie świadomości uczniów w zakresie bezpiecznego posługiwania się 

Internetem. 

5. Realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom od nikotyny, 

alkoholu, narkotyków i innych substancji oraz od Internetu.  

Zdrowy styl życia 

1. Tworzenie świadomego stosunku do własnego ciała poprzez dostarczanie wiedzy na 

jego temat oraz rozwijanie umiejętności dbania o jego potrzeby. 

2. Ukazywanie zdrowia jako wartości, którą warto pielęgnować. 

3. Dostarczanie wiedzy na temat chorób somatycznych oraz przyczyn ich powstawania, 

ze szczególnym naciskiem na sposoby zapobiegania ich powstawaniu.   

4. Wspieranie pasji sportowej u uczniów szkoły mistrzostwa sportowego.  

Postawy obywatelskie, społeczne i patriotyczne 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej. 

2. Budowanie szacunku dla symboli narodowych religijnych i miejsc pamięci narodowej.  

3. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego. 

4. Rozwijanie samorządności i demokracji.  

5. Zrozumienie swojej przynależności do środowiska lokalnego i państwa. 

6. Identyfikacja z obowiązkami obywatela. 

7. Poznanie praw obywatelskich. 

8. Przybliżanie polskiej tradycji i zwyczajów. 

9. Rozwijanie tolerancji wobec innych. 

10. Kształtowanie w świadomości uczniów miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej 

się Europie. 

Orientacja zawodowa 

1. Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji oraz tworzenia planów 

zawodowych. 

2. Poznanie swoich predyspozycji zawodowych. 

3. Kryteria wyboru zawodu. 
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4. Efektywne gospodarowanie własnym czasem. 

Zdobywanie wiedzy 

1. Poznanie możliwości funkcjonowania i rozwijania intelektu oraz celowości nauki 

przez całe życie. 

2. Poznanie swojego stylu uczenia się i dostosowanie do niego swojej strategii uczenia 

się. 

3. Kształcenie umiejętności przekładania zdobytej wiedzy na działania praktyczne.  

4. Tworzenie klimatu sprzyjającego uczeniu się i zorientowanemu na sukces każdego 

ucznia poprzez udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zgodnych  

z predyspozycjami i zdolnościami uczniów.  

Prezentacja wiedzy 

1. Zdobywanie umiejętności prezentowania własnych dokonań. 

2. Świadome zwracanie uwagi na ,, mowę ciała”. 

3. Zdobywanie umiejętność poprawnego prowadzenia dyskusji i debaty. 

4. Kształtowanie umiejętności przygotowywania interesujących prezentacji na wybrany 

temat. 

5. Przygotowanie uczniów do efektywnego zdawania egzaminu maturalnego. 

6. Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i tremą. 

Samoocena 

1. Zdobywanie umiejętności oceniania siebie. 

2. Uświadamianie sobie silnych i słabych stron. 

3. Nabywanie pewności siebie. 

4. Doskonalenie umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia. 

Wspieranie działań wychowawczych rodziny 

1. Konstruktywna współpraca z domem rodzinnym ucznia. 

2. Udział rodziców w planowaniu pracy wychowawczej w szkole. 

3. Udział rodziców w organizowanych imprezach i uroczystościach szkolnych. 

4. Organizowanie szkoleń dla rodziców w zakresie doradztwa zawodowego, 

odpowiedzialności karnej nieletnich, ochrony dzieci przed nałogami; zapoznanie ich  

z działaniami zmierzającymi do poprawy frekwencji i uświadomienie im 

konsekwencji zaniedbywania obowiązku szkolnego przez ich dzieci.  

5. Spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami w ramach opracowanego 

harmonogramu (wyznaczone środy miesiąca). 

6. Zebrania w ciągu roku szkolnego w zależności od potrzeb. 
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7. Wręczanie rodzicom wyróżniającym się współpracą ze szkołą nagrody „Przyjaciel 

Szkoły”. 

8. Regulamin przyznawania nagrody „ Przyjaciel Szkoły”: 

1) Nagrodą "Przyjaciel Szkoły" jest statuetka, dyplom i wpis do kroniki szkolnej. 

2) Nagroda wręczana jest raz w roku na okolicznościowej imprezie związanej  

z zakończeniem roku szkolnego. 

3) Nagrodę otrzymują rodzice lub osoby współpracujące ze szkołą za: 

- wspólne działania wychowawcze,   

- pomoc udzielaną szkole,  

- współudział w organizacji imprez szkolnych,  

- pomoc udzielaną uczniom w sytuacjach trudnych.  

4) Kandydatów do nagrody zgłaszają : 

- dyrekcja szkoły,  

- nauczyciele,  

- rodzice,  

- uczniowie,  

- pracownicy administracji szkolnej.  

5) Nagrodę przyznaje Rada Pedagogiczna. 

Niesienie pomocy pedagogiczno – psychologicznej 

1. Pomoc uczniowi w przezwyciężeniu problemów osobistych i szkolnych. 

2. Objęcie opieką indywidualną uczniów mających trudności adaptacyjne w sferze 

kontaktów społecznych, zagrożonych patologią, mających trudną sytuację bytową. 

3. Dostosowanie metod pracy do indywidualnych możliwości ucznia. 

Promowanie zachowań i postaw pożądanych 

1. Wyróżnianie uczniów za właściwą postawę i zachowanie poprzez różne formy 

promowania takich zachowań: 

- pochwała wychowawcy,  

- ocena zachowania,   

- wyróżnienia na imprezach szkolnych,  

- informacja podana przez radiowęzeł szkolny, w gazetce szkolnej,  

- nagrody na podsumowanie roku szkolnego,  

- wręczenie stosownego wyróżnienia dla ucznia – nagroda "Fair Play" udokumentowane 

wpisem do kroniki szkolnej.  

2. Regulamin przyznawania nagrody „Fair Play":  
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1) Nagrodą "Fair Play " jest odznaka, dyplom i wpis do kroniki szkolnej. 

2) Nagroda wręczana jest na uroczystości podsumowania roku szkolnego.  

3) Nagrodę otrzymują uczniowie za: 

- wysoki poziom kultury osobistej,  

- prawidłową postawę w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu,  

- zapobieganie aktom przemocy fizycznej i psychicznej,  

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  

- pomoc udzielaną uczniom słabszym i młodszym.  

4) Kandydatów do nagrody zgłaszają: 

- uczniowie,  

- nauczyciele,   

- rodzice,  

- pracownicy administracji szkolnej,  

- instytucje współpracujące ze szkołą.  

5) Nagrodę przyznaje Rada Pedagogiczna. 

3. Nagrody za osiągnięcia edukacyjne, sportowe i inne wręczane są na uroczystości 

zakończenia roku szkolnego: 

- świadectwo z wyróżnieniem w klasach I – III liceum dla uczniów ze średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania,  

- nagroda książkowa i list gratulacyjny dla rodziców uczniów ze średnią ocen 5,0 i wzorowym 

zachowaniem. 

 

PRZYKŁADOWE FORMY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY 

Rozwój intelektualny ucznia: 

- organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych, 

- indywidualna praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów wiedzy,  

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów zgłaszających problemy w nauce,  

- zajęcia pozalekcyjne,  

- stymulowanie aktywności poprzez prezentacje osiągnięć uczniów (wystawy prac 

plastycznych, publikacje prac literackich, występy artystyczne),  

- stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach wszystkich przedmiotów. 

Rozwój emocjonalny ucznia: 
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- indywidualna opieka nad młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych oraz młodzieżą wymagającą 

indywidualnego traktowania ze względu na deficyty emocjonalne i intelektualne,  

- stosowanie niekonwencjonalnych, aktywizujących metod pracy na lekcjach 

wychowawczych (ćwiczenia grupowe, treningi interpersonalne itp.),  

- diagnoza samopoczucia uczniów w zespole, w klasie, w szkole,  

- indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym,   

- współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,  

- prowadzenie dokumentacji wychowawczej zawierającej spostrzeżenia postaw i zachowań 

poszczególnych uczniów,  

- zajęcia dla uczniów i rodziców organizowane przez instytucje wspierające szkołę. 

Rozwój społeczny ucznia: 

- rozwój grupy poprzez współdziałanie i współtworzenie oraz współodpowiedzialność za 

wykonane zadania,  

- umożliwianie uczniom wejścia w różne role – koordynatora, inicjatora, wykonawcy, 

mediatora,  

- podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych, wolontariat, zbiórki pieniężne, kiermasze,  

- wspieranie inicjatyw młodzieży – gazetka szkolna, gazetki ścienne, szkolna strona 

internetowa; przygotowanie Dnia Samorządności, dni protestu przeciwko przemocy oraz 

przeciwko zagrożeniom zdrowia ze strony nikotyny, narkotyków, alkoholu, patologicznych 

grup rówieśniczych i społecznych itp.; organizowanie imprez klasowych: Dzień Chłopca, 

Dzień Kobiet, andrzejki, mikołajki, walentynki, studniówka, wigilia klasowa, 

- wspólne wyjazdy, wycieczki,  

- wprowadzenie elementów wychowania regionalnego na lekcjach z wychowawcą,  

- omawianie problematyki związanej z funkcją przekazów multimedialnych, zagrożeń z nimi 

związanych,  

- organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce,  

- udział uczniów w wieloprzedmiotowych projektach edukacyjnych,  

- praca uczniów w Samorządzie Uczniowskim,  

- udział w Dniach Integracji, wyrabianie nawyku pomocy dla niepełnosprawnych uczniów  

z klas integracyjnych,  

- wyjścia uczniów do instytucji kulturalnych (kino, teatr, filharmonia), 

- wdrażanie programów profilaktycznych.  

Rozwój etyczny / moralny ucznia: 

- promowanie postaw etycznych, 
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- rozwijanie umiejętności właściwej oceny hierarchizacji i selekcji dostępnych informacji, 

- kształtowanie umiejętności oceniania i korygowania własnego postępowania, 

- przygotowanie wychowanków do życia w zgodzie z własnymi poglądami, opiniami, 

potrzebami, w zgodzie z panującymi zasadami moralnymi, etycznymi i wyznaniowymi,  

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,  

- prezentowanie uczniom postaw godnych naśladowania, spotkania ze znanymi sportowcami, 

olimpijczykami, wybitnymi przedstawicielami środowiska lokalnego,  

- przygotowanie do wielopoglądowości i różnorodności kultur, obyczajów i tradycji. 

Rozwój psychofizyczny ucznia: 

- udział w treningach i zawodach sportowych,   

- pogadanki, spotkania ze specjalistami, projekty uczniowskie dotyczące m.in. zdrowego 

odżywiania, higieny osobistej, profilaktyki nowotworowej, HIV/AIDS, pierwszej pomocy 

przedmedycznej, rozwoju psychoseksualnego człowieka, radzenia sobie ze stresem, używania 

środków dopingujących itp.   

- prowadzenie profilaktyki uzależnień zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki 

(profilaktyka nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii na lekcjach wychowawczych i w ramach 

zajęć dodatkowych). 

 

CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY 

Ceremoniał szkolny ma na celu poszanowanie symboli narodowych, wychowanie  

i kształtowanie postaw patriotycznych. Służy właściwemu planowaniu i organizowaniu 

uroczystości szkolnych. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach szkolnych w stroju 

galowym, prezentują właściwe zachowanie.  

Istotnym elementem pracy wychowawczej w naszej szkole są uroczystości związane  

z obchodami ważnych świąt:  

- państwowych (rocznica wybuchu II wojny światowej, Narodowe Święto Niepodległości, 

uchwalenie Konstytucji 3 maja, Dzień Edukacji Narodowej),  

- szkolnych (uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego) 

oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe, tradycyjnie ujmowane w corocznie opracowanym  

i aktualizowanym kalendarzu imprez.  

Uroczystości i imprezy charakteryzuje wysoki poziom pod względem organizacyjnym  

i artystycznym. W ich przygotowaniu uczestniczą: uczniowie naszej szkoły, ich 

rodzice/opiekunowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły.  
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EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO  

1. Terminy ewaluacji:  

bieżąca – przyjmowanie uwag przez dyrektora szkoły od uczniów, nauczycieli i rodziców 

roczna – analiza uzyskanych osiągnięć i poniesionych niepowodzeń  

2. Sposoby wartościowania programu: 

- ankiety, 

- obserwacje, 

- analiza funkcjonowania programu wychowawczego przez Zespół Wychowawczy, 

- skrzynka anonimowych uwag. 

3. Dokonywanie zmian:   

Wszystkie wnioski oraz zebrane materiały ewaluacyjne nauczycieli, wychowawców, dyrekcji 

i samorządu uczniowskiego o realizacji zadań wychowawczych szkoły powinny być 

uzupełnione propozycjami działań na kolejny rok szkolny. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz system 

interwencji wobec uczniów w sytuacjach zagrożeń w Zespole Szkół Nr 9 w 

Kaliszu.  

2. Wewnątrzszkolne procedury postępowania w sytuacjach trudnych.  

Do wglądu w sekretariacie szkoły. 

 

 

Program Wychowawczy został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną i przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 


