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„… Drodzy nauczyciele i wychowawcy! 
 
Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam 

dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wyzwaniem. Młodzi was potrzebują. 

Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na 

wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od 

was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami 

 i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich 

przyszłe życie. Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują  

w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich 

szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest 

charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak 

bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by 

dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich przekonań religijnych i zgodnie  

z nimi postępować. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia 

patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć ich 

odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny 

ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie 

znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale 

kochających swój rodzinny kraj….” 

 

 Jan Paweł II, Łowicz 1999 
 
 

 
 
 
 
 
 



3 
 

SPIS TREŚĆI 
 
 
PRZESŁANIE JANA PAWŁA II 2 

SPIS TREŚCI 

PODSTAWA PRAWNA  

3 

4 

WSTĘP 5 

WIZJA SZKOŁY 5 

PRIORYTETY SZKOŁY 5 

MISJA SZKOŁY 6 

MODEL ABSOLWENTA 6 

DROGA WYCHOWAWCZA 7 

GŁÓWNE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY  9 

ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY 10 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 11 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY 13 

POWINNOŚCI WSZYSTKICH NAUCZYCIELI 14 

ZADANIA DLA NAUCZYCIELI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 15 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 16 

GŁÓWNE ZADANIA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 16 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z ZSS W CHEŁCHACH                                      

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE                                                                                  19 
17 

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

Załączniki (apele, konkursy, uroczystości szkolne)                                              26 
25 

 
 



4 
 

PODSTAWA PRAWNA  
 

· Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256 

poz. 2572) - art. 54 ust. 2 pkt. 1, ust. 4 

· Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875) 

· Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

 i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz. U. poz. 1249) 

· Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948r.  

· Konwencja o Prawach Człowiek z 3 września 1953r. 

· Konwencja o Prawach Dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.- 

art. 3, 19, 28, 33  

· Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.  

· Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572 ze zm.) 

· Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 

ze zm.)  

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) 

· Rozporządzenie MEN z dnia 13 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

· Statut Szkoły 

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2015-poz.-2156-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2015-poz.-2156-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2015-poz.-2156-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_54_u_2_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2015-poz.-2156-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_54_u_4_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-29-lipca-2005-r.-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-224-9725.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-29-lipca-2005-r.-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-224-9725.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
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WSTĘP 
 
„…W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, 

co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał 

bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich…” 

Jan Paweł II 

 

WIZJA SZKOŁY 

 
,,…Obowiązkiem każdego człowieka jest poznawanie samego siebie i życie zgodne z tą 

wiedzą…” 

C. Celsus ,,De Medicina” 
 
 
PRIORYTETY SZKOŁY 
 
 
„Szkoła promująca zdrowie” 
 
Szkoła Promująca Zdrowie to siedlisko (czyli miejsce, w którym żyje, pracuje, uczy się 

 i bawi wielu ludzi, obowiązują w nim  specyficzne normy, prawa i obowiązki), w którym 

społeczność szkolna-pracownicy i uczniowie:  

· podejmują wspólnie działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez 

zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego  

i społecznego,  

· uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, 

społeczny, zawodowy, 

· zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podobnych działań 

przez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie. 

 

„Szkoła z klasą” 

„Szkoła z klasą” opiera się na sześciu zasadach dobrej edukacji: 

 

Zasada 1: Szkoła dobrze uczy każdego ucznia, wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy 

uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. 

http://szkolazklasa.gazeta.pl/szkolazklasa/1,58425,1522183.html
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Zasada 2: Szkoła ocenia sprawiedliwie, uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają  

i rozumieją zasady oceniania. 

Zasada 3: Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat, uczy twórczego i krytycznego myślenia, 

pomaga zrozumieć świat i lepiej sobie w nim radzić. 

Zasada 4: Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości, rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy 

współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego. 

Zasada 5: Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat, pomaga uczniom uwierzyć 

w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera. 

Zasada 6: Szkoła przygotowuje do przyszłości, przygotowuje do życia  

w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem Internetem, 

wprowadza w świat kultury. 

 
„Szkoła demokracji szkoła samorządności” 
 
Celem programu jest stworzenie demokratycznej kultury szkoły poprzez budowanie 

kompetencji zespołowych oraz wspólne, usystematyzowane konsekwentne wprowadzanie 

nauczania opartego na uczestnictwie wszystkich osób zaangażowanych w proces edukacyjny. 

 

„Szkoła Przyjazna Rodzinie” 

 

Zasadniczym celem Szkoły Przyjaznej Rodzinie jest pomoc rodzicom i nauczycielom  

w działaniach wychowawczych wobec dzieci i młodzieży w duchu odpowiedzialności  

i szacunku dla samego siebie i drugiego człowieka, ludzkiej płciowości, małżeństwa jako 

związku kobiety i mężczyzny, gotowego do wychowywania dzieci, szacunku wobec 

odmienności płci, a co za tym idzie macierzyństwa i ojcostwa.  

 
 
MISJA SZKOŁY 
 
Umożliwiamy uczniom  pełny rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego  
i społecznego. 
  
 
MODEL ABSOLWENTA 
 
Podejmowane działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zmierzają do tego, by 

absolwent Szkoły Podstawowej im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach oraz 

absolwent Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chełchach otrzymał dokument 

http://szkolazklasa.gazeta.pl/szkolazklasa/1,58425,1522853.html
http://szkolazklasa.gazeta.pl/szkolazklasa/1,58425,1522928.html
http://szkolazklasa.gazeta.pl/szkolazklasa/1,58425,1522945.html
http://szkolazklasa.gazeta.pl/szkolazklasa/1,58425,1522945.html
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uprawniający go do dalszej nauki, by dysponował pewnymi umiejętnościami 

 i obiektywnie promował swoją szkołę. 

Szkoła (rada pedagogiczna, dyrektor, uczniowie) określiła, w co chce wyposażyć absolwenta, 

dlatego uczeń: 

w zakresie wiedzy: 

- zna podstawowe wiadomości niezbędne w dalszym kształceniu i życiu 

- ma wiadomości o otaczającym świecie i zjawiskach w nim zachodzących 

- posiada wiedzę o zagrożeniach wynikających ze współczesnej cywilizacji 

- zna kulturę, obyczaje i historię własnej miejscowości, regionu i kraju 

 

w zakresie umiejętności: 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji 

- umie stosować poznane wiadomości w życiu 

- dzieli się swoją wiedzą i współpracuje w zespole 

- potrafi samodzielnie dostrzegać i rozwiązywać problemy 

- posiada umiejętności komunikowania i zachowania w różnych sytuacjach 

 

w zakresie postaw 

       -    jest konsekwentny w dążeniu do zaplanowanego celu 

- aktywnie uczestniczy w życiu społeczno - kulturalnym 

- w pełni odpowiada za swoje postępowanie i czyny 

- ma poczucie własnej wartości, jest asertywny 

- jest kulturalny, wrażliwy i tolerancyjny 

- przestrzega norm poszanowania rówieśników i dorosłych 

- jest uczciwy w stosunku do siebie i innych 

 

DROGA WYCHOWAWCZA 

 

Uwzględniając dotychczasowe tradycje, szanując poglądy  rodziców w sprawie 

wychowania ich dzieci oraz fakt, że w szkole na wychowanie wpływ mają wszyscy i to 

 w każdym momencie: dyrektor, nauczyciele, pedagog, sekretarka, woźna, konserwator itd., 

opracowano w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach wspólny plan wychowawczy. 
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Plan ten polega na pokazywaniu drogi wychowawczej, którą mają przejść uczniowie w czasie 

swojej edukacji w naszej szkole. 

Głównym celem działalności dydaktycznej i wychowawczej naszej szkoły  jest rozwój 

potencjału ucznia. Szkoła, dbając o jego harmonijny rozwój osobowy, ma czynić go lepszym 

w każdym wymiarze – fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Będziemy starali 

się czynić to poprzez ukształtowanie w uczniu uniwersalnych wartości niezbędnych  

w dzisiejszym świecie i w naszym społeczeństwie, uznając za najważniejsze: 

ü moralność rozumianą uczciwość, respektowanie norm społecznych, postępowanie 

zgodne z obowiązującymi zasadami, przestrzeganie regulaminu 

ü patriotyzm czyli przedkładanie potrzeb ojczyzny ponad własne cele, kształtowanie 

postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu; 

ü odpowiedzialność jako gotowość bycia konsekwentnym i ponoszenia 

odpowiedzialności za własne słowa i czyny 

ü samodzielność czyli gotowość do brania aktywnego udziału w życiu szkoły, 

wykorzystywanie warunków do wszechstronnego rozwoju, inicjowanie działań 

wewnątrzszkolnych i lokalnych dla dobra wspólnego 

ü praca zespołowa to bycie przydatnym dla ogółu, współudział w realizacji wspólnych 

planów, gotowość do uczestnictwa w życiu szkoły i lokalnej społeczności 

ü kultura osobista a więc poszanowanie innych i samego siebie; kultura słowa i negacja 

wulgaryzmów, agresji, przemocy; piękno wewnętrzne ponad pięknem zewnętrznym; 

propagowanie zdrowego stylu życia 

 

Strategię wychowawczą naszego zespołu szkół  cechować będą również: 

ü podmiotowość w relacjach nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, uczeń-uczeń; 

ü ocenianie w oparciu o szkolne kryteria oceniania i zasady oceniania kształtującego; 

ü tolerancja realizowana podczas edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć 

psychoedukacyjnych  

i programów profilaktycznych; 

ü motywowanie uczniów do nauki i pożądanego zachowania; 

ü profilaktyka w zakresie zwalczania patologicznych zachowań, współpracy  

z instytucjami wspomagającymi proces wychowania i profilaktyki; 

ü profilaktyka w zakresie zapobieganiu uzależnieniom od nikotyny, alkoholu, 

dopalaczy, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  
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ü wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu  

o pogłębioną 

diagnozę wychowawczą, zarówno indywidualną, jak i całego zespołu klasowego  

z uwzględnieniem kontekstu społecznego. 

ü kreatywność i pasja w procesie dydaktycznym, ale też w tworzeniu programów 

własnych zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki oraz warsztatów z uczniami 

zdolnymi; 

ü zintegrowanie działań dydaktyczno - wychowawczych całego środowiska szkolnego; 

ü współpraca z rodzicami stanowiąca integralną część pracy wychowawczej  

i dydaktycznej szkoły 

 Rodzice i prawni opiekunowie będą mieli istotny wpływ na życie szkoły oraz 

niekwestionowane prawo decydowania o sposobie podejmowania czynności w stosunku do 

ich dzieci. Będą partycypowali w tworzeniu i modyfikacji działań wychowawczych oraz 

współuczestniczyli w imprezach szkolnych. Spotkania z rodzicami będą miały charakter 

partnerski w duchu „szkoły współpracy”, a rozmowy indywidualne na temat dziecka będą 

poufne. 

 

GŁÓWNE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY 

 

I. Wzmocnienie rozwoju osobowości ucznia i podnoszenie jakości kształcenia poprzez 

rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności i przedsiębiorczości. 

II.  Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych każdego z uczniów z uwzględnieniem 

indywidualnej sytuacji, a co z tym związane uwzględnianie w pracy nauczyciela  

i wychowawcy zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów.  

III. Diagnoza wychowawcza całego zespołu klasowego z uwzględnieniem kontekstu 

społecznego. 

IV. Przygotowanie ucznia do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu państwa  

i społeczności lokalnej poprzez wdrażanie ucznia do samodzielności.  

V. Kształtowanie postaw obywatelskich poprzez m. in. podejmowanie inicjatyw i udział 

w działaniach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, zaangażowanie uczniów  

w życie klasy i szkoły, kształtowanie postaw zgodnych z wartościami i normami 

współżycia społecznego. 

VI. Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności 

szkolnej poprzez wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w szkole 
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VII. Poznawanie zasad obowiązujących w szkole i norm współżycia społecznego, 

VIII.  Rozumienie oraz przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, tworzenie warunków do 

poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego w różnych sytuacjach, klimatu 

sprzyjającego uczeniu się i wychowaniu. 

IX. Doradztwo zawodowe – stworzenie szkolnego systemu doradztwa zawodowego, który 

kierunkuje ucznia do świadomego i właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej 

bez porażek. Wiąże się to z osiągnięciem sukcesu zawodowego w dorosłym życiu 

X. Podejmowanie działań na rzecz współpracy z rodzicami w duchu „Szkoły przyjaznej 

rodzinie” oraz budowanie relacji nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń i nauczyciel-rodzic. 

XI. Prowadzenie profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu, dopalaczy, narkotyków  

i innych substancji psychoaktywnych. 

 

ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY 
 

W szkole uczniowie winni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej 

wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego 

świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 

ü Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz 

większej odpowiedzialności za własna naukę 

ü Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi 

ü Poprawnego posługiwania się językiem ojczystym 

ü  Przygotowania do publicznych wystąpień 

ü Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie 

ü Budowania więzi międzyludzkich 

ü  Podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji 

ü Skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm. 

ü Rozwiązywania problemów w twórczy sposób 

ü Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjna 

ü Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  

i nawyków 

ü Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań 
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ü Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnych rozwiązywania konfliktów  

i problemów społecznych 

 
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, 

winni zmierzać 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 własną  

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 postawy życia społecznego oraz 

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

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 

· Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywali 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 

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

WYCHOWAWCA KLASY 

- identyfikacja ucznia z klasą i ze szkołą 

- autorski program wychowania w klasie 

- rozwój moralno – etyczny ucznia 

- klimat, tradycje i obrzędowość w klasie 
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- zadania dla każdego ucznia 

- współpraca z rodzicami i samorządem klasowym 

- współpraca ze wszystkimi podmiotami szkoły 

- zapobieganie zagrożeniom społecznym 

- stwarzanie warunków do samorealizacji ucznia 

przestrzeganie praw i obowiązków uczniowskich 

- zgodne z regulaminem ustalanie ocen z zachowania. 

 

NAUCZYCIEL 

- realizacja zadań kształcenia i wychowania w danej klasie 

- wspieranie rozwoju uczniów w dziedzinach ustalonych planem pracy szkoły 

- konsultacje dla uczniów i rodziców 

 

PEDAGOG SZKOLNY 

- rzecznik praw każdego ucznia 

- opiekun uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

- stałe diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole 

- badanie opinii uczniów i rodziców 

- stały konsultant w każdej sprawie ucznia 

- łącznik między podmiotami działań wychowawczych w szkole 

- inicjator programów i projektów profilaktyczno – wychowawczych. 

 

DYREKTOR 

- stwarzanie materialnych i organizacyjnych warunków pracy pedagogicznej 

- współpraca  ze  wszystkimi  podmiotami  działań  wychowawczych w szkole 

- nadzór i kontrola pracy wychowawczej 

- kontrola przestrzegania praw i egzekwowania obowiązków ucznia 

- rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej 

- stworzenie systemu nagród i kar. 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

- ocena stanu wychowania i dydaktyki w szkole 

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole 
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- inicjowanie i inspiracja zmian w szkole 

- planowanie zadań wychowawczych. 

 

RADA RODZICÓW 

- materialne i organizacyjne wspieranie działań wychowawczych szkoły 

- współudział w ustalaniu planów i zadań wychowawczych szkoły 

- udział w ankietach i sondażach dotyczących wychowania. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

- współorganizacja uroczystości szkolnych 

- inspiracja działalności samorządowej na terenie szkoły 

- organizacja życia pozalekcyjnego w szkole 

- ocena sytuacji wychowawczej w środowisku uczniowskim. 

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY 

- współuczestniczenie  w tworzeniu planu wychowawczego szkoły. 

- sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w ciągu całego etapu edukacji 

- współdziałanie  z  nauczycielami  uczącymi  w  klasie  i  koordynować 

- działania wychowawcze wobec ogółu oraz poszczególnych uczniów 

- współpraca w sprawach wychowawczych dotyczących uczniów z wszystkimi 

pracownikami szkoły (dyrekcją, pedagogiem szkolnym, biblioteką, świetlicą, 

pracownikami administracyjnymi) 

- dążenie do wszechstronnego poznania wszystkich uczniów, otoczyć indywidualną 

opieką każdego wychowanka, poznać i ustalić z rodzicami jego potrzeby opiekuńcze  

i wychowawcze (wizyty domowe) 

- współpraca z rodzicami w tworzeniu i opracowywaniu pracy wychowawczej w klasie 

- ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy 

- podejmowanie działania na rzecz integracji klasy, a także podejmować działania 

umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym 

- pomaganie i inspirować  uczniów do samodzielnych działań na rzecz klasy szkoły 

(tworzenie samorządu klasowego, szkolnego, praca w kołach zainteresowań. prace na 

rzecz środowiska lokalnego) 
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- współpraca z pedagogiem szkolnym, szczególnie w przypadku uczniów 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

- otoczenie szczególną opieką uczniów mających trudne warunki materialne, 

(wnioskowanie o pomoc materialną dla tych uczniów – dożywianie, zapomogi 

pieniężne, wypoczynek letni, pomoc rzeczowa) 

- otaczanie szczególną troską uczniów z rodzin zastępczych 

- pomaganie uczniom w przypadku niepowodzeń dydaktycznych (organizowanie 

pomocy w nauce) 

- pomaganie w rozwiązywaniu problemów osobistych 

- otoczenie troską uczniów szczególnie uzdolnionych, udzielanie pomocy w rozwijaniu 

zainteresowań i uzdolnień 

- dbanie o prawidłową realizację obowiązku szkolnego (systematycznie kontrolować 

realizację obowiązku szkolnego, informować o absencji uczniów rodziców, ściśle 

współpracować w tej dziedzinie z pedagogiem szkolnym) 

- udzielanie  rodzicom porad wychowawczych, wspieranie  ich w wychowaniu 

- włączenie rodziców w życie klasy poprzez wspólne organizowanie imprez klasowych, 

wycieczek, biwaków itp 

- informować dyrekcję szkoły i pedagoga szkolnego o wszelkich zaobserwowanych 

przejawach patologii społecznej w domach wychowanków 

- organizować spotkania  (indywidualne i ogólne) dla rodziców – dzielić się z nimi  

uwagami dotyczącymi zachowania wychowanków, wspólnie ustalać oddziaływania 

wychowawcze  

- współpracować z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną   

w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Ełku. 

 

 
POWINNOŚCI WSZYSTKICH NAUCZYCIELI 
 

Każdy nauczyciel, czy tego chce, czy nie, wywiera określony wpływ na uczniów – 

zarówno wtedy, gdy postępuje nagannie, jak i wtedy, kiedy działa właściwie. A zatem 

wywierając  wpływ  stymuluje  uczniów  wychowawczo:  wpływa  na  zachowanie,  sposób  

myślenia i obyczaje młodzieży. 

W świadomym i metodycznym wychowaniu szkolnym chodzi o to, aby ten wpływ był 

pozytywny, aby był podporządkowany wszechstronnemu rozwojowi ucznia jako człowieka. 
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Każda lekcja powinna zawierać treści wychowawcze i być wykorzystywana do kształtowania 

osobowości wychowanka. 

Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i poprzez stwarzanie 

konstruktywnych sytuacji wychowawczych: uczyć systematyczności, dokładności, 

punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm, pracowitości, itp., podnosić 

poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokrytycyzmu, 

uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie, uczyć rozwiązywania problemów 

życiowych, zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego, uczyć troski o własne zdrowie  

i bezpieczeństwo, dbać o poprawne wyrażanie się uczniów 

 

ZADANIA DLA NAUCZYCIELI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

· realizowanie treści programowych zgodnych ze specyfiką zajęć, służących realizacji 

celów wychowawczych (treści ścieżek edukacyjnych), dostarczanie wiedzy, 

kształcenie umiejętności i postawy uczniów 

· współpraca z wychowawcą, realizacja strategii wychowawczych klasy, respektowanie 

zasad, ustaleń 

· przygotowywanie uroczystości, zawodów, konkursów  związanych  realizowanymi 

zagadnieniami 

· współorganizowanie wyjść do kina, teatru, na wystawę, organizowanie wycieczek 

dydaktycznych 

· propagowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów 

· inspirowanie pracy zespołowej i aktywizowanie uczniów w czasie lekcji 

· wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów 

· stwarzanie sytuacji umożliwiających samoocenę i ocenę grupy 

· wnioskowanie o diagnozę psychologiczną, uwzględnianie zaleceń specjalistów  

w pracy z uczniem 

· formułowanie oczekiwań wobec uczniów, dotyczących ich osiągnięć edukacyjnych 

oraz zachowania 

· wykorzystywanie  treści  przedmiotowych  do  ukazywania  wartości ogólnoludzkich, 

które mogą ukierunkować drogę rozwoju człowieka oraz do odpowiedzialnego 

podejmowania decyzji 
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· rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych i dokonywanie prawidłowego wyboru  

i uświadamianie uczniom ich znaczenia dla tożsamości człowieka. 

 

 
ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 
 

Rodzina formuje psychikę dziecka, daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie, wpaja 

zasady moralne, rozbudza uczucia i kształtuje wyobraźnię, a także jest pierwszą szkołą 

obywatelskiego wychowania. 

W pełnieniu tych obowiązków szkoła powinna udzielać wszechstronnej pomocy.  

W szkole i w nauczycielach rodzice znajdować powinni najbliższych pomocników, 

sojuszników i przyjaciół. Współdziałanie rodziny i szkoły musi opierać się  na zaufaniu, 

życzliwości i wzajemnym szacunku, gdyż tylko wtedy cele wychowawcze postawione przed 

nimi będą w pełni osiągnięte. 

 

 
GŁÓWNE ZADANIA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 
 
1) Przepływ informacji o uczniach pomiędzy rodzicami i nauczycielami: wychowawcy  

i nauczyciele przedmiotów informują o postępach w nauce i zachowaniu uczniów podczas: 

wywiadówek  dyżurów nauczycielskich na  życzenie  rodziców w czasie  wolnym od zajęć  

lekcyjnych dyżurów nauczycielskich. W  szczególnych przypadkach wychowawcy  

i nauczyciele przedmiotów mogą udzielać informacji telefonicznych (w czasie wolnym od 

zajęć lekcyjnych i dyżurów nauczycielskich), a także przekazywać informacje listownie.  

Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas zapoznają rodziców na zebraniach: 

ze szkolnym programem wychowawczym, z planem pracy wychowawcy klasy,  

z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, z ofertą szkoły (rodzaje zajęć pozalekcyjnych, 

zajęcia dodatkowe, itp.). 

Rodzice uczniów klas pierwszych przed rozpoczęciem roku szkolnego są zapoznawani 

ze statutem szkoły i potwierdzają to swoim podpisem. 

Badania opinii rodziców (w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych), 

prowadzone w zależności od potrzeb, winno dotyczyć: 

§ oczekiwań rodziców wobec szkoły 

§ wewnątrzszkolnych zasad  oceniania 

§ skuteczności realizowanych  zadań wychowawczych  i  edukacyjnych 

§ programu wychowawczego szkoły 
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§ przedmiotowych zasad  oceniania. 

2) Poradnictwo dla rodziców: 

Wychowawcy są zobowiązani do przekazywania informacji o instytucjach wspierających 

młodzież i rodzinę. Rodzice w procesie wychowania swoich dzieci powinni uzyskać wsparcie 

przez: 

§ uwrażliwianie pedagogiczne – krótkie prelekcje wychowawcy lub pedagoga (10-15 

min.) na zebraniach z rodzicami, dotyczące problemów rozwoju dzieci 

 i młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych 

§ udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych 

§ problemów wychowawczych lub rodzinnych na życzenie rodziców przez pedagoga 

lub wychowawcę klasy 

§ wychowawcy mogą zaproponować rodzicom konsultacje z ekspertami (psycholog, 

logopeda, poradnia psychologiczno - pedagogiczna, itp.). 

3) Udzielanie rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach: 

Wychowawcy klas powinni poinformować uczniów i rodziców o: 

§ możliwościach korzystania z pomocy materialnej i kryteriach, jakie muszą spełniać, 

aby tę pomoc otrzymać 

§ wspieranie  rodziny przez  zapewnienie  uczniom opieki  świetlicowej 

§ dożywiania w szkole 

 

5) Wspólne działania rodziców i wychowawców na rzecz uczniów i szkoły: 

§ aktywizowanie rodziców do działania na rzecz szkoły poprzez: udział  

w uroczystościach i imprezach klasowych i szkolnych 

§ współorganizowanie i udział w wycieczkach 

§ udział w drobnych remontach i upiększaniu klasy, budynku szkolnego, itp, 

§ udział w realizowaniu programów wychowawczych. 

 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z ZESPOŁEM SZKÓŁ SAMORZADOWYCH  

W CHEŁCHACH 

 

Rada Gminy 

Zarząd Powiatu w Ełku 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach 
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ełku 

Komenda Powiatowa Policji – Wydział Prewencji w Ełku 

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku 

Ełckie Centrum Kultury 

Parafia Rzymsko – Katolickie w Chełchach 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 

Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Ełku 

Biblioteka Pedagogiczna i Biblioteka Miejska w Ełku 

Komenda Hufca ZHR 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Stowarzyszenie „Rubikon”  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Ełckiej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ełku 

Caritas Diecezji Ełckiej 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Ełku 

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie  
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ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 
  
Z realizacji głównych celów programu wychowawczego wyłaniają się następujące cele i zadania szczegółowe: 

 

I. Cel ogólny: Wzmocnienie rozwoju osobowego ucznia 

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 
realizacji 

Stwarzanie uczniom możliwości 
rozwoju zainteresowań w czasie lekcji i 

zajęć pozalekcyjnych: dokonanie 
diagnozy dydaktycznej i 

wychowawczej klasy, rozpoznanie 
zainteresowań uczniów i dostosowanie 

oferty zajęć pozalekcyjnych do 
zainteresowania i możliwości szkoły. 

Oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana do 
możliwości uczniów; modyfikacja planów 

dydaktycznych dostosowanych do możliwości 
i potrzeb wszystkich uczniów; organizacja 

konkursów wiedzy, artystycznych, 
sportowych; stosowanie innowacyjnych 

metod pracy podczas lekcji i zajęć 
pozalekcyjnych; ekspozycje prac, dorobku 

artystycznego i sportowego uczniów (w 
gablotach szkolnych);realizacja projektów 

edukacyjnych. 

Uczniowie znają ofertę zajęć 
pozalekcyjnych, biorą czynny udział w 
proponowanych zajęciach zgodnie ze 

swoimi zainteresowaniami, uczestniczą 
w organizowanych przez szkołę 

konkursach i zajmują wysokie pozycje. 

Wychowawcy, 
dyrektor, 

wicedyrektor, 
pedagog, 

nauczyciele 

Wrzesień 
Cały rok 

Budzenie ciekawości poznawczej i 
rozwijanie umiejętności twórczego 

myślenia. 

Stosowanie aktywizujących metod pracy na 
lekcjach wszystkich przedmiotów, 

stymulowanie aktywności poprzez prezentację 
osiągnięć uczniów w szkole i środowisku 
lokalnym; wspieranie uczniów zdolnych i 

uczniów z trudnościami w uczeniu się. 

Uczniowie angażują się w swój 
wszechstronny rozwój, dostrzegają 

potrzebę samorozwoju, prezentują swe 
sukcesy w środowisku lokalnym. 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 

pedagog 
Cały rok 

Kształcenie umiejętności korzystania 
z różnych źródeł informacji. 

Rozwój kompetencji czytelniczych, 
prowadzenie zajęć w zakresie języków obcych 
(angielski, niemiecki),organizowanie zajęć z 

wykorzystaniem różnorodnego sprzętu 
audiowizualnego; stosowanie TIKu na 

lekcjach, realizacja projektów edukacyjnych. 

Uczniowie potrafią korzystać z różnych 
źródeł informacji. Mają świadomość 
korzyści i zagrożeń wynikających z 

korzystania z multimediów, krytycznie 
selekcjonują materiały dostępne w 

Internecie. 

Nauczyciele 
przedmiotów, 

nauczyciel 
bibliotekarz 

Cały rok 
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Promowanie tradycji regionu, 
wspieranie kontaktów z osobami i 

instytucjami zajmującymi się 
pomnażaniem dziedzictwa kulturowego 

w regionie. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Rubikon”, 
wymiana uczniowska  ze SP w Futomie na 

Podkarpaciu, organizowanie wycieczek 
regionalnych; udział uczniów w imprezach 
regionalnych i szkolnych; organizowanie 

spotkań z ludźmi zasłużonymi dla regionu; 
Rozwijanie kultury żywego słowa poprzez 

inscenizacje utworów, konkursy recytatorskie; 
organizacja imprez podtrzymujących 
zwyczaje, tradycje regionu i szkoły. 

Uczniowie znają tradycje własnego 
regionu, świadomie podejmują 

współpracę z instytucjami zajmującymi 
się pomnażaniem regionalnego 

dziedzictwa kulturowego, poznają swe 
materialne i niematerialne dziedzictwo, a 
także dziedzictwo innych kultur, czerpią 
wiedzę ze spotkań z ludźmi zasłużonymi 

dla regionu, aktywnie uczestniczą w 
spotkaniach, aktywnie uczestniczą w 

życiu szkoły podtrzymując jej tradycje. 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 

pedagog, nauczyciele 
przedmiotów; 
wychowawcy 
i uczniowie, 
członkowie 

stowarzyszenia, 
bibliotekarz 

Cały rok wg 
kalendarza 

imprez 
szkolnych 

i planu pracy 
szkoły 

Stwarzanie warunków do kształtowania 
zdrowego stylu życia i harmonijnego 

rozwoju. 

Edukacja prozdrowotna zgodnie z 
priorytetami Szkoły Promującej Zdrowie, 

prowadzenie zajęć „Edukacja dla 
bezpieczeństwa”, pogadanki o zachowaniu 
zasad bezpieczeństwa, próbna ewakuacja 

szkoły, spotkania/współpraca ze specjalistami 
ze specjalistami, projekcja filmów o tematyce 

zdrowotnej (AIDS, anoreksja, bulimia, 
narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc, 

zapobieganie przemocy, agresji, 
wulgaryzmom, uzależnieniom), prowadzenie 

profilaktyki uzależnień w szkole czynny 
udział uczniów w lekcjach wych. fiz i 

zajęciach sportowych. 

Uczniowie dążą do harmonijnego 
rozwoju, stosują zasady bezpiecznego i 
zdrowego trybu życia. Posiadają wiedzę 
o zagrożeniach oraz sposobach radzenia 

sobie z nimi. Nie uzależniają się od 
środków psychoaktywnych. 

Nauczyciele 
Przedmiotów, 

wychowawcy, straż 
pożarna, pedagog, 

pielęgniarka, 
specjaliści ds. 
profilaktyki 
uzależnień 

Cały rok 
wg planu lekcji 

i kalendarza 
imprez 

szkolnych 

II. Cel ogólny: przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu szkoły, społeczności lokalnej, państwa i Europy 

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 
realizacji 

Integrowanie zespołu klasowego; 
Kształcenie umiejętności 

komunikowania się; Budowanie więzi 
między uczniami; Uczenie 

odpowiedzialności i poszanowania 
mienia wspólnego; współpraca z 

rodzicami. 

Organizacja wycieczek, imprez klasowych i 
szkolnych; przydzielenie klasom sal 

lekcyjnych i powierzenie im opieki nad nimi; 
prowadzenie zajęć integracyjnych; zajęcia z 

wychowawcą na temat aktualnych problemów 
klasy – pogadanki np. o przyjaźni, 

koleżeństwie. Włączenie rodziców w 
działalność klasy i szkoły. 

Uczniowie identyfikują 
się z zespołem klasowym, 

przyjmują odpowiedzialność za 
właściwe relacje 

w zespole, uczestniczą  
w proponowanych działaniach 

integracyjnych. 

Wychowawcy, 
uczniowie, pedagog, 

rodzice 

Wg kalendarza 
imprez i 

wycieczek, 
cały rok 
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Wdrażanie uczniów do aktywności w 
życiu społecznym Kształtowanie 
postaw obywatelskich; Wpajanie 

szacunku dla tradycji Rodzinnych i 
narodowych; Podejmowanie inicjatyw 

uczniowskich; Wdrażanie do 
rozwiązywania problemów o 

charakterze społecznym. 

Organizowanie apeli okolicznościowych i 
związanych z Patronem szkoły; poznawanie 
hymnu szkoły; zajęcia z wychowawcą nt. 

godnego uczestnictwa w uroczystościach z 
udziałem pocztu sztandarowego; aktywny 

udział w uroczystościach gminnych; staranny 
dobór uczniów do pocztu sztandarowego 

Realizacja działań na rzecz rozwoju 
społeczności szkolnej, lokalnej 

podejmowanych przez uczniów. Konsultacje 
w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
Zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

Prezentują właściwe 
postawy obywatelskie, 

szanują tradycje narodowe, 
inicjują działania społeczne 
i obywatelskie, uczestniczą 

w uroczystościach 
szkolnych i gminnych, 
aktywnie uczestniczą 

w zajęciach wdrażających 
do poprawnego 
funkcjonowania  

w społeczeństwie. 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 

opiekunowie pocztu, 
opiekun SU, 

pedagog, 
uczniowie 

Wg kalendarza 
imprez, 
cały rok 

Kształtowanie poczucia 
przynależności; kształtowanie 

poczucia jedności we wspólnym 
działaniu; nauka praktycznej 
znajomości języków obcych; 
wzmacnianie istoty tolerancji. 

Organizacja konkursów szkolnych języka 
angielskiego i niemieckiego; zajęcia z 

wychowawcą o tematyce 
antydyskryminacyjnej, pogadanki policjanta w 
klasach, interwencja wychowawcza w każdej 

sytuacji prześladowania. 

Uczniowie czynnie uczestniczą w 
działaniach w ramach projektów 

edukacyjnych organizowanych przez 
szkołę. Przeciwstawiają się przejawom 

dyskryminacji i niesprawiedliwości 
społecznej. 

Dyrektor, 
nauczyciele języków 

obcych, 
wychowawcy, 

pedagog, nauczyciele 

Cały rok 
godnie 

z planem pracy 
szkoły 

III. Cel ogólny: czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w środowisku szkolnym. 

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 
realizacji 

Umiejętność rozwiązywania 
konfliktów i radzenia sobie 

z przemocą. 

Organizowanie warsztatów wychowawczych 
z zakresu przeciwdziałania przemocy z 

udziałem pracownika poradni psych.-ped., 
kuratora, policjanta. Prowadzenie zajęć 

edukacyjnych; przestrzeganie praw ucznia i 
dziecka na terenie szkoły; zapoznanie 

uczniów z prawami i obowiązkami ucznia, ze 
statutem szkoły; godziny wychowawcze na 

temat przeciwdziałania przemocy, 
rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w 
sytuacjach stresujących; projekcja filmów o 

tematyce profilaktycznej 

Uczniowie stosują 
asertywne komunikaty, 

potrafią właściwie radzić 
sobie w sytuacjach 
stresowych, znają 
i respektują prawa 
i obowiązki ucznia, 

postępują zgodnie ze 
statutem szkoły. 

Dyrektor, pedagog, 
wychowawcy, 

zaproszeni goście, 
specjaliści 

Cały rok 
wg planu pracy 

i potrzeb 
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z zakresu przemocy, agresji, wulgaryzmów; 
monitoring na terenie szkoły; prowadzenie 

zajęć „Edukacja dla bezpieczeństwa”. 

Współpraca wychowawcza z 
rodzicami, instytucjami 

opiekuńczymi, poradniami, policją, 
sądem i kuratorami sądowymi. 

Organizacja zebrań z rodzicami; ustalenie 
zasad współpracy z rodzicami; Współpraca z 

rodzicami w zakresie organizacji imprez 
klasowych i szkolnych; organizacja spotkań 

profilaktycznych dla rodziców ze 
specjalistami w ramach, współpraca z GOPS 

w Ełku. 

Uczniowie współpracują 
z wychowawcami 

w zakresie organizowania 
spotkań z rodzicami. 

Dyrektor, 
wychowawcy, 

pedagog 

Cały rok 
w razie 

potrzeby 

Poprawa poczucia bezpieczeństwa 
uczniów na terenie szkoły 

Monitoring wizyjny; dyżury nauczycieli 
podczas przerw śródlekcyjnych; ankiety w 
zakresie poczucia bezpieczeństwa uczniów; 
konsekwentne przestrzeganie regulaminu 
szkoły; eliminowanie przejawów agresji 

słownej i fizycznej, zawieranie kontraktów 
(współpraca z rodzicami, policją, sądem, 

kuratorami sądowymi, instytucjami 
wychowawczo-opiekuńczymi); 

Monitorowanie frekwencji uczniów na 
zajęciach szkolnych. 

Przestrzega zasad 
zawartych w statucie, 
reaguje na przejawy 

niewłaściwego zachowania, 
współpracuje 

z organami szkoły 
w celu eliminowania 

zachowań agresywnych. 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
nauczyciele, 
dyżurujący, 

pedagog, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

Cały rok 

IV. Cel ogólny: Doradztwo zawodowe – stworzenie szkolnego systemu doradztwa zawodowego, który ukierunkuje ucznia do świadomego  
i właściwego wybory dalszej ścieżki edukacyjnej 

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 
realizacji 
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Diagnoza potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych uczniów 

Wstępna diagnoza psychologiczno-
pedagogiczna uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Zakwalifikowanie 
uczniów do różnych form pomocy i zajęć 

pozalekcyjnych. Zbadanie zapotrzebowania w 
zakresie działań doradczych. Współpraca z 
wychowawcami i nauczycielami pod kątem 

realizacji treści z zakresu preorientacji 
zawodowej. Analiza opinii psychologiczno-

pedagogicznych. 

Uczniowie dokonują 
wstępnej samooceny, 
świadomie korzystają 

z różnych form pomocy 
psychologiczno- 

pedagogicznej w celu 
wyrównywania deficytów 

edukacyjnych i rozwojowych. 

Doradca 
Zawodowy z 

ramienia poradni, 
wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog 

Wrzesień 

Wyzwalanie aktywności uczniów w 
kierunku samopoznania i samooceny. 

Kształtowanie dobrych nawyków 
związanych z uczeniem się. 

Wstępna identyfikacja predyspozycji 
indywidualnych; poznanie stylu uczenia się,: 

kształtowanie umiejętności integracji i 
współpracy w grupie. Zajęcia warsztatowe, 

spotkania integracyjne, lekcje na temat 
technik skutecznego uczenia się i 

zapamiętywania 

Uczniowie są zmotywowani do pracy 
nad samopoznaniem 

i samooceną. Integrują się 
z zespołem klasowym, 

wykorzystują informacje 
zwrotne od grupy w celu 

samopoznania. Znają swój 
styl uczenia się i czynniki 
sprzyjające uczeniu się. 

Doradca 
zawodowy-

pracownik poradni, 
wychowawcy klas, 

nauczyciele, 
pedagog 

Cały rok 

Rozwijanie wiedzy na temat 
różnych zawodów. 

Spotkania z reprezentantami różnych 
Zawodów; prelekcje podczas lekcji 

wychowawczych; organizacja Dni Kariery 

Uczniowie znają różne 
zawody oraz kwalifikacje 

niezbędne do ich 
wykonywania. 

Doradca zawodowy –
pracownik poradni, 

wychowawcy, 
nauczyciele wg 

przydziału zadań, 
pedagog 

Cały rok 

Rozwijanie wiedzy uczniów 
dotyczącej ich zainteresowań, 

uzdolnień, wartości, temperamentu, 
stanu zdrowia-jako ważnych 

czynników wpływających na wybór 
zawodu. 

Wstępne określenie predyspozycji 
zawodowych uczniów. Przedstawienie oferty 

szkół dla uczniów z problemami 
edukacyjnymi i zdrowotnymi. Warsztaty ze 

szkolnym doradcą zawodowym,konsultacje z 
pracownikami PPP.  

Uczniowie potrafią kreślić 
swoje mocne strony i są 

świadomi swoich 
ograniczeń. Potrafią ocenić 

swoje preferencje 
zawodowe. Wiedzą, gdzie 

szukać pomocy przy 
planowaniu swojej kariery 

Doradca 
zawodowy, 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 
pracownicy PPP 

Cały rok 
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zawodowej. 

Zapoznanie uczniów, rodziców 
i nauczycieli z systemem szkolnictwa, 

ofertą edukacyjną oraz zasadami  
i terminami naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Zorganizowanie sprawnego 
przepływu informacji związanej  

z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych. 
Organizowanie spotkań z przedstawicielami 

szkół ponadgimnazjalnych. 

Uczniowie znają terminy  
i zasady przyjęcia do szkół. 

Potrafią wypełnić 
niezbędne dokumenty 

rekrutacyjne. Wiedza, gdzie 
uzyskać dodatkowe 

informacje. 

Doradca 
zawodowy- 

pracownik poradni, 
wychowawcy klas, 

pedagog, zaproszeni 
przedstawiciele szkół 

i goście 

II semestr 

Rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych niezbędnych 

podczas egzaminu 
gimnazjalnego, podejmowania 

decyzji edukacyjnych 
i zawodowych, a także 

wchodzenia na rynek pracy 

Przeprowadzenie zajęć dotyczących 
zachowań asertywnych, rozwiązywania 

konfliktów bez przemocy, mediacji, 
umiejętności podejmowania trafnych 
decyzji, opanowania technik radzenia 

sobie ze stresem. 

Uczniowie posiadają umiejętności 
społeczne niezbędne w szkole i w 

pracy: znają zasady mediacji, potrafią 
nawiązywać pozytywne i trwałe relacje 
z ludźmi, są odporni na zmiany. Potrafią 

radzić  sobie ze stresem. Czują się 
odpowiedzialni za podejmowane 

decyzje. 

Pedagog, 
pracownicy PPP, 

specjaliści 
Cały rok 

V. Cel główny: Podejmowanie działań na rzecz współpracy z rodzicami  

Cele szczegółowe Zadania Oczekiwane efekty Odpowiedzialni Termin 
realizacji 

Wypracowanie modelu współpracy z 
rodzicami opartego na rzeczywistych 
potrzebach i oczekiwaniach  rodziców 

Zbadanie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań 
rodziców, w kwestii wsparcia dziecka i 

współpracy ze szkołą; 

Nauczyciele na bieżąco 
pozyskują opinie rodziców 

na temat działań szkoły; 
szkoła skupia się na 

budowaniu pozytywnych 
relacji bez względu na 
nastawienie rodziców 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 

pedagog, nauczyciele 
wychowawcy 

Cały rok 
szkolny 

Organizowanie spotkań z rodzicami 
celem włączenia do spraw związanych 
z życiem poszczególnych klas i szkoły. 

Organizowanie zebrań ogólnych, 
Wywiadówek, spotkań indywidualnych. 

Rodzice biorą aktywny udział w 
organizowanych spotkaniach, proponują 

działania na rzecz szkoły i klasy. 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 

pedagog, nauczyciele 
wychowawcy, 

rodzice 

Wg ustalonego 
harmonogramu 
spotkań oraz  
wg potrzeb 
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EWALUACJA  

 

Ewaluacja zostanie dokonana po zakończeniu okresu obowiązywania programu. Zostanie 

przeprowadzona przez:  

- obserwację; 

- analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli; 

-  analizę dokumentacji szkolnej; 

- rozmowy z rodzicami; wywiady z rodzicami; 

- narzędzia obserwacji zajęć edukacyjnych i arkuszy innych zajęć. 

Ponad to program będzie monitorowany poprzez: 

§ informacje zwrotne od nauczycieli, rodziców, uczniów; 

§ sprawozdanie wychowawców klas z realizacji klasowego programu 

wychowawczego; 

§ zapisy w dziennikach lekcyjnych; 

§ obserwacje godzin z wychowawcą, uroczystości, imprez szkolnych i zajęć 

pozalekcyjnych; 

§ obserwacji zachowań uczniów. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Alicja Bielska- Oleksy 
 
                     Ewa Woźnialis  
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Konkursy w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach  
w  roku szkolnym 2016/17 

 
 

 
Lp. 

 

 
Tematyka 

 
Odpowiedzialny 

 
Termin realizacji 

 

 
1. 

III Szkolny Konkurs 
Piosenki „Śpiewać 

każdy może” 

A. Bielska Oleksy 
G. Kacperski 21.03.2017 

 
2. 

Konkurs fizyczny na 
jak największą ilość 
rozwiązanych zadań 

dodatkowych 

 
Marzanna Przekop 

 

Cały rok szkolny. 
Podsumowanie pod 

koniec każdego 
semestru. 

 

 
3. 

Konkurs anatomiczny 
– etap gminny i 

szkolny 

N. Zielińska 
M. Przekop 

 
Kwiecień/maj 

 
4. 

Konkurs ekologiczny 
– etap gminny + 

szkolny 

N. Zielińska 
J. Grzesiukiewicz 

 

 
Kwiecień/maj 

 

 
5. 

Konkurs ekologiczny 
w Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ełku 

 
N. Zielińska 

 

 
Kwiecień 

 
6. 

Konkurs kuratoryjny – 
biologia i chemia 

 
N. Zielińska 

 
Październik/listopad 

 
7. 

Powiatowy konkurs 
piosenki „Złota 

Nutka” 

 
A. Bielska Oleksy 

 
V 2017 

 
8. 

Gminny konkurs 
piosenki w Stradunach 

 
A. Bielska Oleksy 

 
VI 2017 

 
9. 

Test wiedzy o 
Henryku Sienkiewiczu 

 
M. Szypulska 

 
IX 2016 

 
10. 

Konkurs historyczny 
„Ełk dawniej i dziś” 

 
M. Szypulska 

 
Kwiecień/maj 2017 
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Apele w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach 
w roku szkolnym 2016/17 

 

Lp. Tematyka Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. 
Uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego 
2016/17 

N. Zielińska 01 IX 2016 

 
2. 

 
Dzień Komisji 

Edukacji Narodowej. 

A. Bielska – Oleksy 
M. Święciński 
G. Kacperski 

 
X 

 
3. 

 
Dzień kobiet. 

 
M. Święciński 
G. Kacperski 

 
III 2017 

 

 
4. 

 
Ślubowanie klasy I 

 
E. Dawidejt 

 
X  2016 

 

 
5. 

 
Otrzęsiny I gimnazjum 

 
N. Zielińska 

 

 
XI 

 

 
6. 

 
Apel z okazji 
Odzyskania 

Niepodległości przez 
Polskę 

N. Zielińska 
M. Szypulska 

A. Bielska – Oleksy 

 
 

XI 
 

 
7. 

 
Dzień Pamięci Ofiar 

Katynia 

A. Bielska – Oleksy 
 
 

 
IV 

 
8. 

 
Apel z okazji 
Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, 
Dzień Flagi RP 

 
 

M. Szypulska 
 

 
V 

 
9. 

 
Uroczyste zakończenie 

roku szkolnego 
2016/17 

 
I. Herbst 

 
VI 2017 

 
10. 

Dzień Patrona 
Gimnazjum (ks. Jerzy 

Popiełuszko) 

I. Poduch 
M. Szypulska 

 
17/19 X 

11 Rok Sienkiewiczowski M. Szypulska 17. X 
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Uroczystości i projekty realizowane w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach 
w roku szkolnym 2016/17 

 
 

Lp. Tematyka Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Sprzątanie świata Wychowawcy klas X, III 

2. 
Udział klas 0 i I w 

zajęciach edukacyjnych 
w EEE w Ełku 

M. Kuczyńska 
C. Dawidejt XI , III 

3. Wybory uzupełniające 
do SU Opiekun SU IX 

4. Biwaki integracyjne M. Święciński 
G. Kacperski VI 

5. 
Obchody 

Międzynarodowego 
Dnia Pluszowego Misia 

M. Piela XI 

6. 
Andrzejki – zabawy 
integracyjne dla klas 
IV – VI i gimnazjum 

s.u. XI 

7. Andrzejki dla klas 0 – 
III 

L. Sitkowska 
C. Dawidejt 

M. Kuczyńska 
XI 

8. Wigilia Szkolna M. Piela 
A. Bielska-Oleksy XII 

9. 
Tradycje Świąt Bożego 

Narodzenia. Jasełka 
szkolne. 

A. Bielska – Oleksy 
I. Poduch 22 XII 2016 

10. Dzień babci i dziadka. 

M. Kuczyńska 
M. Piela 

A. Bielska – Oleksy 
L. Sitkowska 
C. Dawidejt 

I  2017 

11. 
Apel profilaktyczny 
„Jesteśmy uważni, 

jesteśmy bezpieczni” 
A. Bielska-Oleksy VI  2017 

12. Choinka szkolna – bal 
karnawałowy Wychowawcy I  2017 

13. Walentynki SU II 

14. Rekolekcje 
Wielkopostne I. Poduch IV 2017 

15. Dzień Kobiet. G. Kacperski 
M. Święciński III 2017 
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16. Żywa lekcja historii. 
Żołnierze Wyklęci. M. Szypulska III 2017 

17. Obchody Dni Ziemi SU 22 IV 

18. Pasowanie na czytelnika 
uczniów kl. I C. Dawidejt VI 2017 

20. 
Projekt edukacyjny „Żyj 

zdrowo w zgodzie z 
przyrodą”. 

M. Piela V 

21. Dzień Matki 
M. Piela 

C. Dawidejt 
M. Kuczyńska 

V 2017 

22. 
Święto Szkoły – 
Rodzinny Festyn 

rekreacyjno – sportowy. 

M. Piela 
M. Święciński VI 

 


