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Program opracowany w oparciu o: 

 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 

dnia 15 stycznia 2009 r.) 

2. Rozporządzenie MEN z 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego  w poszczególnych typach szkół  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 

przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostostosowanych 

społecznie w przedszkolach, szkołach, i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu 

realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 

organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje i 

wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 22.10.2015 r., poz. 1667) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113)  

7. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dn.02.04.1997 r. 

8. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989r. 

9. Program Profilaktyki Gimnazjum  im. A. Borysa w Witkowie 

10. Statut Gimnazjum im. A Borysa w Witkowie 

11. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 
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WSTĘP 
 

Wychowanie nie może być wprowadzeniem w gotowy system wartości, lecz może być jedynie wprowadzeniem w 

poszukiwanie prawdy o człowieku i jego wartościach. Wychowanie to dialog rozumiany jako zrozumienie wychowanka – 

jego problemów materialnych, psychicznych, egzystencjalnych. Będziemy wychowywać sprawiedliwym prawem szkolnym, 

nauką, porządkiem, czystością, dobrym samorządem szkolnym. Wychowywać to znaczy widzieć w dziecku osobę 

niepowtarzalną, inną niż ktokolwiek, osobę, która potrzebuje troski i opieki. Pragniemy wychowywać przez stworzenie 

dziecku takich warunków, żeby mogło poznać całą gamę różnych rzeczy, zjawisk, odczuć. 

Poprzez czynności wychowawcze będziemy podkreślać w dziecku indywidualność, samodzielność, otwartość myślenia i 

działania, umiejętność życia w grupie, respektowanie praw innych osób, umiejętność współpracy z innymi. 
 

Misja i wizja szkoły 
 

 

I  ZADANIA OGÓLNE 

 

Celem działalności wychowawczej szkoły jest: 

wszechstronny rozwój osobowy ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji; 

wspomaganie rozwoju osobowego w wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym i duchowym; 

rozpoznawanie i pomoc w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów; 

kształtowanie samodzielności w działaniu oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych; 

rozwijanie dociekliwości  poznawczej, poszukiwanie piękna, dobra i prawdy; 

przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym (zasady demokracji,  sprawiedliwości i wolności, w duchu 

tolerancji); 

- kształtowanie postaw patriotycznych;  
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stworzenie nauczycielowi warunków do twórczej pracy; 

wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej rodziców; 

integracja z lokalnym środowiskiem społecznym; 

wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia; 

- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży; 

- rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. 

Zadania szczegółowe szkoły: 

zaspokojenie potrzeb poznawczych i intelektualnych uczniów w każdym przejawie intelektualnego wysiłku ; 

poprawienie sprawności fizycznej i stanu zdrowia poprzez kontakt z naturą, przeciwdziałanie ograniczeniom aktywności 

ruchowej oraz budzenie stałych zainteresowań turystyką; 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru, odpowiednich postaw i poglądów w duchu tolerancji, i pamięci o historii 

własnego narodu; 

rozwijanie twórczej aktywności uczniów; 

umożliwianie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie 

rozwijającym się świecie; 

rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i zaspokajanie ich (IPET) poprzez zapewnienie odpowiedniej 

pomocy psychologiczno –  pedagogicznej dostosowanej do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów; 

 zapobieganie wszelkiego rodzaju zagrożeniom poprzez działalność profilaktyczną; 

wdrażanie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska, samorządności w szkole, zaangażowania w problemy i 

działalność szkoły oraz  systematyczne i aktywne uczestnictwo w kulturalnym życiu szkoły i środowiska; 

zapewnienie wszystkim uczniom równości szans edukacyjnych z uwzględnieniem możliwości dziecka; 

przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie; 

zapewnienie uczniom warunków i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności; 

budowanie  ścisłej relacji z rodzicami, lokalną  społecznością, organem prowadzącym, instytucjami i organizacjami 

społecznymi 

 kształtowanie szacunku do tradycji i historii własnego narodu i regionu; 
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wdrażanie młodzieży do dbałości o kulturę języka; 

- rozwijanie kompetencji czytelniczych i informatycznych uczniów; 

kształtowanie postaw prospołecznych, umiejętności twórczego myślenia i zespołowego rozwiązywania problemów 

poprzez udział  w projektach edukacyjnych; 

poszanowanie dla symboli szkolnych i narodowych; 

dbanie o rozwój bazy szkolnej dla zapewnienia warunków realizacji podstawy programowej; 

motywowanie uczniów do rozwijania w sobie pasji oraz radości tworzenia i odkrywania; 

pomaganie uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. 
 

   
 

 

II. GŁÓWNE  CELE  I  SPOSOBY  REALIZACJI  PRACY WYCHOWAWCZEJ 

 

 
 

CELE  I  ZADANIA 

 

 

SPOSOBY  REALIZACJI 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

TERMIN REALIZACJI 

Edukacja zadaniowa 

 

- zapoznanie uczniów, rodziców, nauczycieli z 

najważniejszymi dokumentami szkoły: 

 Statutem Szkoły, 

 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, 

 Programem Wychowawczym, 

 Programem Profilaktyki. 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wrzesień 

Edukacja  

patriotyczna, 

regionalna 

 

- organizowanie uroczystości szkolnych z okazji 

rocznic   

  i świąt państwowych; 

- rozwijanie miłości do  ojczyzny poprzez znajomość 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

trzy lata nauki 
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Kształtowanie więzi  

z ojczyzną, postaw 

patriotycznych                        

i obywatelskich, 

poszanowania dla 

dziedzictwa 

kulturowego,  

poczucia 

przynależności do 

„małej ojczyny”. 

historii swego kraju; 

- poznawanie sylwetek wybitnych Polaków, w tym 

  pochodzących z „małej ojczyzny”; 

- kształtowanie postawy  patriotyzmu wobec „małej 

ojczyzny”; 

- uczenie szacunku do historii i tradycji regionu; 

- organizowanie wycieczek, rajdów pieszych po 

Polsce oraz regionie zamieszkania; 

- organizowanie i udział w konkursach o regionie; 

- udział w życiu kulturalnym miasta i gminy; 

- działalność koła turystycznego. 

Edukacja  

obywatelska       i 

globalna 

 

Wpajanie szacunku dla 

innych kultur i 

tradycji, zapobieganie 

wszelkiej 

dyskryminacji. 

Kształtowanie postaw 

otwartości na 

problemy 

mieszkańców różnych 

zakątków świata oraz 

całej naszej planety. 

- pogadanki na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy; 

- wybrane elementy realizowane na poszczególnych 

przedmiotach; 

- udział w różnorodnych przedsięwzięciach 

związanych z edukacją globalną i obywatelską; 

- promowanie postaw tolerancyjnych wobec  

odmiennych poglądów, religii i postaw innych ludzi. 

 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

trzy lata nauki 

Edukacja  europejska 

 

- pogłębianie wiedzy o Europie na lekcjach historii, 

geografii, wiedzy o społeczeństwie; 

nauczyciele, 

wychowawcy 

trzy lata nauki 
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Kształtowanie 

tożsamości 

europejskiej. 

- udział w konkursach o treściach europejskich, 

wycieczkach; 

- wymiany międzynarodowe. 

Wychowanie  

dla demokracji. 

Aktywny udział w 

życiu społeczności 

szkolnej i lokalnej 

 

Przygotowanie 

uczniów do życia w 

społeczeństwie. 

- rozwijanie samorządności poprzez demokratyczne 

wybory do samorządu klasowego i szkolnego; 

- wybory opiekuna samorządu; 

- organizowanie imprez i uroczystości szkolnych; 

- podejmowanie inicjatyw zgodnych z dobrem 

szkoły; wyzwalanie inicjatyw poprzez działalność 

charytatywną. 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, 

nauczyciele, opiekuni 

SU, uczniowie 

trzy lata nauki 

Budowanie 

pozytywnego 

wizerunku szkoły 

poprzez 

kultywowanie i 

tworzenie jej tradycji 

- organizowanie uroczystości szkolnych ku czci 

Patrona szkoły; 

- organizowanie konkursów wiedzy o Patronie; 

- ślubowanie uczniów klas I; 

- spotkania wigilijne społeczności szkolnej; 

- organizacja: Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, wieczorków 

poetyckich,  Dnia Sportu, itp.; 

- udział uczniów w różnorodnych konkursach; 

olimpiadach  i zawodach sportowych; 

- organizowanie akcji charytatywnych; 

- prowadzenie kroniki szkolnej; 

- prowadzenie i aktualizacja strony internetowej 

gimnazjum. 

dyrekcja szkoły, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

uczniowie 

trzy lata nauki 

Poprawa frekwencji 

uczniów, 

eliminowanie 

- w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy 

wpajanie zasad odpowiedzialnego wywiązywania się 

z obowiązków szkolnych; 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

trzy lata nauki 
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wagarów - rozmowy indywidualne z uczniami w celu 

motywowania do uczęszczania na zajęcia lekcyjne i 

pozalekcyjne; 

- diagnozowanie przyczyn nieobecności uczniów w 

szkole; 

- stała współpraca z rodzicami; 

- współpraca z władzami lokalnymi 

odpowiedzialnymi za 

  egzekwowanie obowiązku  szkolnego. 

Edukacja kulturalna, 

turystyczna 

 

Kształtowanie postaw                 

i zachowań 

kulturalnych podczas 

wyjazdów, koncertów 

itp. 

- wyjazdy uczniów do kina, teatru, muzeum; 

- organizowanie wycieczek przedmiotowych; 

- organizacja wieczorków poetyckich, wystaw 

tematycznych; 

- udział uczniów w różnorodnych konkursach 

plastycznych i muzycznych, recytatorskich; 

- organizacja wycieczek turystyczno –

krajoznawczych; rajdów turystycznych, zielonych 

szkół. 

wychowawcy, 

nauczyciele, opiekun 

koła turystycznego, 

bibliotekarz 

trzy lata nauki 

Edukacja  

prorodzinna 

 

Upowszechnianie 

wartości związanych z 

rodziną. 

- udział uczniów kl. I – III w zajęciach Wychowanie 

do życia  w rodzinie; 

- pogadanki na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy oraz lekcjach biologii, religii; 

- organizacja imprez o charakterze rodzinnym, np. 

festyny rodzinne oraz turniejów sportowo-

rekreacyjnych;  

- udział w różnorodnych przedsięwzięciach 

nawiązujących do tematyki prorodzinnej (wycieczki, 

spotkania, projekcje filmów), udział w prezentacji 

nauczyciele 

wychowania do życia 

w rodzinie, biologii  

i religii oraz 

wychowawcy, 

nauczyciele świetlicy, 

pedagog, psycholog 

trzy lata nauki 



10 

 

projektów. 

Edukacja czytelniczo 

– medialna 

 

Kształtowanie 

właściwego odbioru 

treści emitowanych 

przez współczesne 

środki masowego 

przekazu. 

Cyberprzemoc – 

problem przemocy 

rówieśniczej w sieci. 

 

- przygotowanie młodzieży do selektywnego i 

krytycznego odbioru  treści telewizyjnych, 

prasowych i internetowych poprzez pogadanki i 

dyskusje podczas godzin do dyspozycji 

wychowawcy; 

- zajęcia na godzinach do dyspozycji wychowawcy 

poświęcone profilaktyce przemocy z użyciem 

nowoczesnych technologii  informacyjnych i 

komunikacyjnych; 

- wybrane elementy zajęć z informatyki; 

- organizowanie różnorodnych akcji i przedsięwzięć 

aktywizujących  uczniów do korzystania z zasobów 

biblioteki; 

-popularyzacja właściwych  zachowań podczas 

korzystania z dóbr kultury; 

- udział w lekcjach bibliotecznych i kampaniach 

czytelniczych. 

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

informatyki, 

bibliotekarz 

trzy lata nauki 

Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

 

Popularyzacja wśród 

uczniów zagadnień 

związanych 

 z bezpieczeństwem. 

Zapoznanie uczniów  

z zasadami ruchu 

- udział uczniów klas III w zajęciach Edukacja dla 

bezpieczeństwa  

- spotkania z policjantami, strażakami dotyczące 

zachowania się w różnych sytuacjach; 

- udział młodzieży w konkursach dotyczących 

tematyki bezpieczeństwa, np. Turniej Wiedzy 

Pożarniczej; 

- spotkania mające na celu zapoznanie uczniów z 

zasadami  udzielania pierwszej pomocy; 

wychowawcy, 

pedagog, nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństwa, zajęć 

technicznych, 

wychowania 

fizycznego, policja, 

strażacy, dyrekcja 

szkoły 

trzy lata nauki 
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drogowego  

i bezpieczeństwa na 

drodze.  

Bezpieczeństwo 

uczniów podczas 

wypoczynku letniego i 

zimowego. 

 

- zapoznanie uczniów z zasadami poruszania się po 

drogach; 

- zwracanie uwagi uczniom na różnorodne 

zagrożenia pojawiające  się podczas wypoczynku 

letniego i zimowego poprzez pogadanki i rozmowy 

na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

- zapoznanie z planem ewakuacyjnym szkoły; 

- zorganizowanie próbnej ewakuacji szkoły; 

- realizacja programu „Bezpieczna szkoła +”. 

 

Zapobieganie 

niepożądanym 

zachowaniom 

uczniów, miedzy 

innymi przypadkom 

zastraszania, 

dewastacji mienia, 

kradzieży; 

eliminowanie 

zagrożeń związanych 

z używkami 

- wykorzystanie monitoringu wizyjnego do kontroli 

zachowań uczniów; 

- wykorzystanie materiałów wizyjnych w celu 

ustalenia sprawców zajścia zdarzenia na terenie 

szkoły oraz jego okoliczności; 

- obserwacja terenu szkolnego. 

dyrekcja szkoły, 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

trzy lata nauki  

Promocja zdrowia 

i profilaktyka 

uzależnień 

 

Promowanie zdrowego 

stylu życia i higieny 

osobistej. 

Podejmowanie działań 

- wdrażanie wychowanków do troski o dbanie o 

higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, zdrowy styl 

życia poprzez: spotkania z pielęgniarką szkolną, 

położną, lekarzami, udział w zajęciach „Wychowanie 

do życia w rodzinie”, realizowanie tej tematyki na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy;  

- obchody Dnia Sportu; 

- udział w Europejskim Tygodniu Sportu; 

wychowawcy, 

nauczyciele biologii, 

wychowania do życia 

w rodzinie, 

wychowania 

fizycznego, pedagog, 

psycholog, 

pielęgniarka szkolna,  

trzy lata nauki 
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profilaktycznych. 

Kształtowanie wśród 

uczniów właściwych 

postaw wobec 

problematyki 

uzależnień 

- organizacja i udział uczniów w zawodach 

sportowych na różnych szczeblach, 

- udział uczniów w pozalekcyjnych zajęciach 

sportowych; 

- współpraca z Powiatową Inspekcją Sanitarną, 

służbą zdrowia; 

- ścienne gazetki o tematyce profilaktycznej; 

- realizacja Programu Profilaktyki ; 

- uczestnictwo uczniów w zajęciach związanych z 

profilaktyką; 

- udział w różnorodnych konkursach o tematyce 

związanej  z promocją zdrowia i profilaktyką; 

- informowanie uczniów o zdrowotnych i 

społecznych skutkach  zażywania narkotyków, 

substancji odurzających, leków, alkoholu i tytoniu; 

- zwalczanie mitów na temat dopalaczy i 

uświadamianie konsekwencji związanych z ich 

zażywaniem; 

- współpraca z różnorodnymi instytucjami 

wspierającymi 

  działalność wychowawczą szkoły w tym zakresie; 

- pogadanki, prelekcje i dyskusje podczas godzin do 

dyspozycji wychowawcy; 

Edukacja  

przyrodnicza     i  

środowiskowa 

 

Promowanie 

- organizowanie różnorodnych akcji i przedsięwzięć 

edukacyjnych; 

- zbiórka surowców wtórnych; 

- organizacja i udział uczniów w konkursach o 

tematyce 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych, 

opiekun koła 

trzy lata nauki 
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świadomości 

ekologicznej i 

przyrodniczej 

  przyrodniczej; 

- udział uczniów w wycieczkach turystyczno- 

-krajoznawczych i pieszych rajdach turystycznych, 

„zielonych szkołach”; 

- współpraca z instytucjami zajmującymi się 

problematyką ekologiczną i przyrodniczą; 

- pogadanki i dyskusje podczas godzin do dyspozycji 

  wychowawcy; 

turystycznego 

Orientacja  

zawodowa 

 

Przygotowanie 

gimnazjalistów do 

podjęcia trafnej 

decyzji dotyczącej 

wyboru dalszej 

edukacji          i 

zawodu 

 

 - pogadanki, ankiety w ramach godzin do dyspozycji 

wychowawcy; 

- spotkania z przedstawicielami szkół 

ponadgimnazjalnych i pracodawcami wybranych sfer 

zawodowych; 

- udział w zajęciach z doradztwa zawodowego; 

- wyjazdy do zakładów pracy i szkół 

ponadgimnazjalnych; 

- gazetki ścienne o tematyce związanej z orientacją 

zawodową; 

- udział w Międzynarodowych Targach 

Edukacyjnych w Poznaniu; 

- organizowanie Szkolnych Targów Edukacyjnych. 

wychowawcy, 

doradca zawodowy, 

pedagog, psycholog 

trzy lata nauki 

Rozwijanie 

zainteresowań  i 

stymulowanie 

rozwoju uczniów 

- działania nauczycieli w ramach zespołów 

przedmiotowych,; 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną; 

- udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i w 

zajęciach artystycznych w świetlicy;  

- udział w zajęciach organizowanych przez 

wszyscy nauczyciele  trzy lata nauki 
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psychologa szkolnego; 

Promowanie 

pozytywnych postaw 

i zachowań wśród 

gimnazjalistów 

- przeprowadzanie różnorodnych akcji 

charytatywnych (Wielka  Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, zbiórka darów dla Domu Pomocy 

Społecznej itp., zbieranie nakrętek, niesienie 

doraźnej pomocy osobom potrzebującym); 

- rozmowy indywidualne z uczniami; 

- prelekcje, spotkania ukazujące pozytywne wzorce 

osobowe; 

- realizowanie na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy zagadnień  związanych z 

umiejętnościami społecznymi. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

dyrekcja szkoły, 

pracownicy obsługi 

trzy lata nauki 

Zapobieganie 

niedostosowaniu 

społecznemu, 

przestępczości                      

i demoralizacji 

- tematyka poruszana podczas godzin do dyspozycji 

wychowawcy; 

- indywidualne spotkania z uczniami; 

- działania szkoły wynikające z Programu 

Profilaktyki; 

- współpraca z rodzicami; 

- współpraca z instytucjami wspierającymi 

działalność wychowawczą szkoły; 

- formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów zagrożonych niedostosowaniem. 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

kuratorzy, policja 

trzy lata nauki 

Kształtowanie postaw 

uczniów 

sprzyjających 

dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu                  

- rozmowy indywidualne z uczniami;  

- praca w grupie; 

- warsztaty. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

trzy lata nauki 
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i społecznemu. 

Współpraca z 

rodzicami. 

- zapoznanie rodziców z  dokumentami szkoły; 

- organizowanie spotkań z rodzicami (klasowe i 

indywidualne); 

- współpraca w ramach zespołu ds. specjalnych 

potrzeb edukacyjnych; 

- udzielanie informacji na temat instytucji 

świadczących fachową pomoc i wsparcie w 

przypadku sytuacji trudnych wychowawczo; 

- organizowanie  różnorodnych imprez szkolnych i 

środowiskowych.  

dyrekcja szkoły, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, Rada 

Rodziców 

trzy lata nauki 

 

 

 

III ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

Cele 

Samorząd Uczniowski 

- rozwijanie umiejętności społecznych poprzez współdziałanie w grupie, zdobywanie 

nowych doświadczeń, 

- rozwijanie inicjatywy uczniów, 

- rozwijanie odpowiedzialności i samodzielności uczniów. 

Chór 

- możliwość wyrażania emocji poprzez śpiew, 

- samorealizacja, 

- zachęcanie do twórczych postaw, 
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- tworzenie trwałych nawyków obcowania ze sztuką, 

- uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół, 

- rozbudzanie potrzeb kulturalnych. 

UKS 

- rozwijanie aktywności fizycznej, 

- kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu, 

- wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych. 

Kółko misyjne 

- odkrywanie i otwieranie uczniów na objawiającego się Boga, 

- rozwijanie u nich wrażliwości sumienia, 

- kształtowanie i formowanie postaw chrześcijańskich wynikających z zasad 

ewangelicznych, 

- rozwój i budzenie świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród uczniów, 

- uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości 

bliźniego, 

- stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, 

- zachęcanie do kształtowania osobowości w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego 

człowieka, 

  odpowiedzialnego za Ojczyznę i Kościół. 

Kółko strzeleckie 
- nauka strzelania, 

- doskonalenie technik posługiwania się bronią (składanie/rozkładanie broni),  

Kółko wokalno - 

instrumentalne 

-nauka śpiewu oraz gry na instrumentach /gitara , skrzypce  / 

- rozbudzanie potrzeb artystycznych uczniów, 

- uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół. 

 

Kółko plastyczne  
- rozwijanie pasji plastycznych: malowanie, rysowanie, origami; 

- wykonywanie kartek i dekoracji okolicznościowych.  

Kółko informatyczne - rozwijanie zainteresowań związanych z programowaniem i TIK. 
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IV. SYTUACJE ZAGROŻENIA I FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ 

 

 

1. Powołanie zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 

2. Ustalenie form pomocy: 

zajęcia wyrównawcze, 

pomoc koleżeńska, 

pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu, 

-  zajęcia specjalistyczne. 

2. Współpraca z MGOPS w Witkowie. 

3. Dożywianie refundowane przez MGOPS w Witkowie. 

4. Dofinansowanie wyjazdów szkolnych przez Radę Rodziców. 

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gnieźnie. 

Współpraca z Sądem Rejonowym w Słupcy (Wydział III Rodzinny i Nieletnich) i Policją. 

Działania Gminnego Zespołu ds. Interdyscyplinarnych. 

Współpraca ze Świetlicą Środowiskową działającą przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.  

9. Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery. 

10. Współpraca z Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie. 

10. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 

11. Współpraca z Wydziałem Oświaty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

 

 

V.  UROCZYSTOŚCI I  IMPREZY WYNIKAJĄCE Z TRADYCJI SZKOŁY O CHARAKTERZE 

     WYCHOWAWCZO – PATRIOTYCZNO - KULTURALNYM 
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1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2. Ślubowanie klas pierwszych 

3. Dzień Edukacji Narodowej 

4. Święto Odzyskania Niepodległości 

5. Święto Patrona 

6. Spotkanie opłatkowe 

7. Dzień Kobiet 

8. Jesteśmy współgospodarzami szkoły - Dzień Wiosny 

9. Dzień Ziemi 

10.Tydzień Języków Obcych 

11.Tydzień Kultury Języka Polskiego 

12. Tydzień Przyrodniczy 

13. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

14. Rajdy turystyczne 

15. Zielone szkoły 

16. Zakończenie roku szkolnego 

17. Bal gimnazjalny 

18. Inne: 

wieczorki poetyckie 

 Festyn Rodzinny   

konkursy przedmiotowe, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, profilaktyczne 

rozgrywki sportowe międzyklasowe 

wycieczki szkolne do teatru, muzeum, kina 

wycieczki , rajdy 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

-  Betlejemskie Światło Pokoju 
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VI. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY  KLASY 

 

 

1. Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy. 

2. Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest prowadzenie w powierzonej mu klasie planowej pracy, zmierzającej do 

pełnej realizacji celów wychowawczych gimnazjum, przede wszystkim przez wytworzenie zespołu uczniowskiego, 

świadomie współdziałającego z nauczycielami. Podstawowym warunkiem należytej realizacji tego zadania jest bliższe 

poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymywanie z nimi stałego kontaktu. Dobra znajomość uczniów i całego 

zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia i potrzeb pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i 

stosowanie właściwych metod pracy. W celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na 

uczniów wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły, 

którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy, współpracuje z rodzicami. 

3. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

a) stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w 

rodzinie i społeczeństwie; 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,  pomiędzy uczniami a innymi 

członkami społeczności szkolnej; 

d) wychowawca w celu realizacji powyższych  zadań: 

 otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 

 planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

– różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

– ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

– współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania 

wychowawcze wobec ogółu uczniów,     a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to 

również uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami  i niepowodzeniami); 
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 utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

– poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci, 

– współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

– włączania ich w sprawy klasy i szkoły; 

 współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia; 

e) organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie gimnazjum określają przepisy w sprawie udzielania uczniom 

pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

f) wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych 

placówek i instytucji oświatowych. 

4. Do obowiązków wychowawcy należy: 

a) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności: 

 czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej 

do domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia 

jednolitych wymagań wobec uczniów   i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się 

postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce),  

 analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej 

i podejmowanie środków zaradczych, 

  pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników nauczania, 

 dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć, udzielanie 

wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne 

i mają trudności  w uzupełnianiu materiału, 

 współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa,  

 pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
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 współdziałanie w organizowaniu poradnictwa oraz w udzielaniu uczniom informacji o możliwościach dalszej 

nauki i o zawodach,  w celu ułatwienia im podjęcia świadomej decyzji w sprawie wyboru zawodu lub kierunku 

dalszego kształcenia;,  

 współpraca z pedagogiem szkolnym, który organizuje system doradztwa dla gimnazjalistów związany z wyborem 

zawodu; 

b) troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności: 

 kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości, wytwarzania atmosfery 

sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni; 

 rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie gimnazjum i szerszego środowiska m.in.: 

– przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie gimnazjum i szerszego środowiska, 

wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę gimnazjum, organizowanie w 

tym celu różnych form samoobsługi, 

– rozwijanie samorządnych form społecznego życia klasy, 

– interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami 

tych organizacji, 

– budzenie zainteresowania uczniów potrzebami środowiska, inspirowanie ich do działania na rzecz tego 

środowiska, 

– wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia w gimnazjum, poza szkołą tak, aby sprzyjały ich 

rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielności; 

 współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej pracy, 

 badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych, udzielanie 

wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach, wychowawczych; 

c) opieka nad zdrowiem  uczniów, w szczególności: 

 wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP 

życiu szkolnym i pozaszkolnym, 

 interesowanie się stanem zdrowia  uczniów i porozumiewanie się z lekarzem szkolnym i  higienistką oraz z 

rodzicami w sprawach ich zdrowia; 
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d) organizowanie pomocy materialnej dla  uczniów, w szczególności: 

 udzielanie rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, 

 organizowanie opieki i pomocy materialnej dla dzieci i uczniów, 

 otoczenie specjalną opieką uczniów dojeżdżających do szkoły oraz uczniów zamieszkałych poza domem 

rodzicielskim; 

e) współdziałanie z rodzicami uczniów oraz zakładami pracy w sprawach opieki wychowawczej nad uczniami i 

dziećmi w szczególności: 

 utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępów w nauce, zachowaniu (indywidualne rozmowy 

z rodzicami, odwiedzanie uczniów w domu, zapoznawanie się z warunkami domowymi ucznia, skupianie 

klasowego aktywu rodzicielskiego wokół zadań wychowawczych realizowanych przez gimnazjum, omawianie 

problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich), 

 troska o uczniów z rodzin zastępczych, systematyczny kontakt z ich opiekunami, 

 szczególna troska o uczniów, których rodzice czasowo przebywają poza granicami kraju i stały kontakt z ich 

chwilowymi opiekunami.  

f) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy: 

 prowadzenie e-dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,  

 wypisywanie świadectw szkolnych, 

 wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniami władz gimnazjum i 

Rady Pedagogicznej, 

 dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca powinien ustalić na początku każdego 

roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum treść i formy swojej działalności wychowawczej, 

zgodnym ze Szkolnym Programem Wychowawczym, 

 w klasach, w których obowiązujące plany nauczania przewidują osobne godziny do dyspozycji wychowawcy 

należy tematykę zajęć na tych godzinach wiązać ściśle z całokształtem pracy wychowawczej, zajęcia te powinny 

dawać okazję do wzajemnej wymiany poglądów wychowawcy i uczniów na problemy będące tematem zajęć i 

dostarczać uczniom cennych z punktu widzenia wychowawczego przemyśleń i przeżyć; 

g) składanie  na posiedzeniach Rady Pedagogicznej sprawozdania z przebiegu i wyników swej pracy; 
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h) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy 

klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych  (rocznych): 

i) o przewidywanym dla ucznia śródrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym z zajęć edukacyjnych i nagannym 

zachowaniu należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej (list z pieczątką szkoły – za 

potwierdzeniem odbioru) na 4 tygodnie  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W  szczególnych 

uzasadnionych przypadkach okres 4 tygodni może być skrócony (WSO Postanowienia ogólne pkt.7). Kopię listu do 

rodziców wychowawca zostawia w swojej teczce;  

j) Usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole na podstawie obowiązującego druku lub napisanego 

własnoręcznie przez rodzica (prawnego opiekuna) usprawiedliwienia albo na podstawie zaświadczenia wystawionego 

przez lekarza; 

 usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę nieobecności ucznia, 

 czytelny podpis rodzica (opiekuna), zgodny ze wzorem podpisu złożonym  u wychowawcy, 

 usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecności ucznia w szkole 

(po tym terminie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona); 

k) zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica  (prawnego opiekuna) – obowiązujący druk. Na 

zwolnieniu napisanym własnoręcznie rodzic musi dokonać zapisu: „Odpowiedzialność prawną za nieobecność 

dziecka na lekcjach biorę na siebie”. W razie wątpliwości co do wiarygodności napisanego zwolnienia, 

wychowawca winien potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. W  przypadku nieobecności wychowawcy w szkole 

ucznia zwalnia dyrektor (wicedyrektor) gimnazjum; 

l) rodzic może również osobiście zwolnić dziecko z zajęć szkolnych, potwierdzając swoją tożsamość i składając 

podpis w rejestrze zwolnień uczniów w sekretariacie szkoły. Dyrektor, wicedyrektor lub sekretarz szkoły powinien 

poinformować wychowawcę klasy o zwolnieniu ucznia; 

m) zwolnienie ucznia ze świetlicy szkolnej na podstawie zapisów zawartych w regulaminie świetlicy/ karcie 

zgłoszenia do świetlicy; 

n) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o obowiązku uczestniczenia w realizacji projektu 

edukacyjnego w klasie drugiej i zapoznanie z „Regulaminem realizacji projektów edukacyjnych   w Gimnazjum im. 
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A. Borysa w Witkowie”. Informację należy przekazać do 15 października danego roku szkolnego, w którym będzie 

realizowany projekt edukacyjny; 

o) prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów swojej klasy; 

p) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przez uczniów projektu edukacyjnego. 

5. Teczka wychowawcy klasy powinna zawierać: 

a) listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą, 

b) notatki dotyczące spotkań  klasowych i indywidualnych z rodzicami, 

c) korespondencję z rodzicami, 

d) usprawiedliwienia nieobecności uczniów, 

e) plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny, 

f) plan godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, 

g) listę z danymi uczniów realizujących projekty edukacyjne w klasie drugiej. 

6. Sposób postępowania z dokumentacją stanowiącą wartość archiwalną. 

Wychowawca klasy zdaje dyrektorowi gimnazjum dokumenty stanowiące wartość archiwalną do końca roku szkolnego, 

najpóźniej w ostatni dzień zajęć edukacyjnych każdego roku szkolnego. 

7. Nauczyciel winien prowadzić następującą dokumentację: 

a) e-dziennik lekcyjny i arkusze ocen, 

b) rozkłady materiału lub plany wynikowe z poszczególnych przedmiotów na dany okres i rok szkolny (wg programów 

zawartych  w „Szkolnym zestawie programów nauczania”), 

c) konspekty lekcyjne (nauczyciel stażysta). 

 
 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

a) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia  edukacyjne; 
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b) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych; 

c) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole (wg ustalonego wzoru pisma); 

d) powiadomienia dyrektora gimnazjum, wychowawcy lub pedagoga szkolnego o przyczynach  nieobecności dziecka w 

szkole powyżej dwóch tygodni z powodów niezależnych od dziecka lub rodzica np. pobyt w szpitalu, sanatorium, itp. 

2. Rodzice i nauczyciele  współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia dzieci: 

a) nauczyciele informują rodziców o zadaniach i zamierzeniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

gimnazjum; 

b) na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wychowawcy zapoznają   rodziców z regulaminem oceniania, 

klasyfikowania  i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. 

(Dz. U. Nr 83, poz. 562   z późniejszymi zmianami); 

c) Rodzice mają prawo do uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów  i przyczyn trudności    w nauce; 

d) na wniosek rodziców dyrektor gimnazjum może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą (nauczanie 

indywidualne). Dziecko także może otrzymać świadectwo ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminu 

gimnazjalnego przeprowadzonego przez szkołę (indywidualny tok nauki);  

e) rodzice mają prawo otrzymać od nauczycieli informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci, również poprzez doradztwo ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

f) rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i nadzorującemu gimnazjum opinii na temat 

pracy gimnazjum; 

g) w gimnazjum są stale organizowane spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze: 

 stałe spotkania wychowawcy z rodzicami w drugi czwartek każdego miesiąca – godzinę ustala wychowawca klasy 

 indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami, 

 rozmowy telefoniczne, 

 dyżury nauczycielskie w drugi czwartek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 (jeżeli wychowawca nie ustalił 

spotkania z rodzicami). 
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VIII. ZAKRES CZYNNOŚCI  DORADCY  ZAWODOWEGO 

 

Celem zajęć z doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do świadomego podejmowania decyzji 

dotyczących kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu. 

Doradztwo edukacyjno – zawodowe:  

1. Spotkania indywidualne w celu zdiagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów oraz pomoc w wyborze dalszej 

ścieżki zawodowej. 

2. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i 

podjęcia pracy zawodowej. 

3. Ustalanie wytycznych i organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami instytucji i uczelni wyższych. 

4. Czuwanie nad prawidłowym pod względem organizacyjnym i merytorycznym tokiem zajęć.   

5. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i bieżące rozliczanie się pod względem merytorycznym z Koordynatorem 

Projektu. 

 

 

 

IX . WSPÓŁPRACA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI 

         WYCHOWAWCZĄ DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY 
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1. Urząd Gminy i Miasta w Witkowie – imprezy o charakterze patriotyczno-kulturalno-sportowym, promocja Gminy 

Witkowo, wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w szkole. 

2. Posterunek Policji w Witkowie; Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie – współpraca w zakresie pogadanek: 

Bezpieczna droga do szkoły i z powrotem, Agresja i przemoc w szkole. Bezpieczne wakacje zimowe i letnie. 

3. Biblioteka Publiczna w Witkowie – udział młodzieży w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach autorskich, konkursach. 

4. Zarząd Wojewódzki Wielkopolskich Parków Krajobrazowych – współpraca w ramach promocji zachowań i postaw 

proekologicznych. 

5. Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – finansowanie warsztatów o tematyce 

profilaktycznej oraz szkoleń dla nauczycieli przeprowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, 

konkursy plastyczne. 

6. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – uczestniczenie w turniejach sportowych, rajdach rowerowych, 

warsztatach historycznych i dziennikarskich, imprezach kulturalnych i patriotycznych. 

7. Przedszkole Miejskie „Bajka” – przygotowanie wróżb andrzejkowych, zaproszenie do gimnazjum na programy o 

tematyce religijnej. 

8. Nadleśnictwo Gniezno – współpraca w ramach ochrony środowiska. 

9. Parafia p.w. Św. Mikołaja w Witkowie – pomoc w organizowaniu rekolekcji, wystawanie jasełek i Misterium, 

opracowanie i przeprowadzenie Drogi Krzyżowej ulicami miasta. Udział w Niedzieli Palmowej i wyjazd młodzieży na 

Lednicę. 

10.  Zakład Poprawczy w Witkowie – udział w imprezach o tematyce profilaktycznej. 

11.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

finansowej. 

12.  Młodzieżowe Centrum Kariery w Witkowie. 

13.  Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie. 
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 X. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: 

 

14.  Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie – wolontariat. 

15.  Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie – szkolenia młodzieży w ramach udzielenia pierwszej pomocy, 

przeprowadzanie próbnej ewakuacji szkoły, udział w konkursach. 

16.  Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – współorganizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i 

kulturalnym. 

17.  Koło Łowieckie „Leśnik 92” – współorganizowanie wyjazdów w ramach sprzątania świata i dokarmiania zwierzyny. 

18.  Związek Kombatantów w Witkowie – udział młodzieży w obchodach rocznicowych o charakterze patriotycznym. 

19.  Stowarzyszenie Kulturalno-Rozrywkowe „PROMYK” w Witkowie. 

20.  Służba Zdrowia w Witkowie. 

21.  Zespół Interdyscyplinarny w Witkowie. 

22.  Bractwo Kurkowe w Witkowie. 

 

XI. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

- analiza dokumentacji 

- rozmowa z uczniem i rodzicami 

- obserwacja 

- badanie potrzeb uczniów 

XII. ZAŁĄCZNIKI  

 Plan pracy wychowawcy w klasach I – III  -Załącznik nr 1 

 Roczny plan pracy świetlicy - Załącznik nr 2 
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Program Wychowawczy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie na lata 2015-2018 został uaktualniony o 

kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 w dniu 22 sierpnia 2016r. przez Zespół 

ds. Wychowawczych w składzie: Jarosław Barszcz, Arleta Bekas, Maria Kaźmierczak, Tomasz Majchrzak, Anna 

Muszyńska, Wiesława Papiewska, Paweł Piniarski, Teresa Szkudlarek. 

 

 

 
 


