
( Załącznik nr 2 do statutu Gimnazjum w Kowalewie ) 
 

Program wychowawczy gimnazjum  
 
1. Cele główne wychowania szkoły: 

1. Wychowywać człowieka do i dla życia. 
2. Tworzyć środowisko wszechstronnego rozwoju ucznia. 
 

2. Cele wychowania (zadania szkoły): 
1. System wychowawczy szkoły opiera się na chrześcijańskim systemie wartości. 
2. Szkoła spełnia funkcję wspomagającą i uzupełniającą działania wychowawcze 

rodziny. 
3. Szkoła chroni prawa dziecka. 
4. Szkoła otacza opieką biologiczny i psychofizyczny rozwój swoich uczniów 

w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i 
wyznaniowej. 

5. Szkoła przygotowuje ucznia do życia w społeczności środowiskowej. 
6. Szkoła przygotowuje ucznia do samodzielnego życia. 
7. Szkoła koordynuje oddziaływania wychowawcze domu i środowiska. 
8. Szkoła, w realizacji programu wychowawczego, współpracuje z samorządem 

terytorialnym,         z instytucjami kulturalnymi i pozaszkolnymi placówkami 
wychowawczymi oraz organizacjami społecznymi. 

9. System wychowawczy szkoły opiera się na zobowiązaniach wynikających 
z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka 
ONZ. 

10. Szkoła prowadzi działalność informacyjną  skierowana do uczniów, rodziców 
dotyczącą zagrożeń związanych z używaniem środków i substancji zagrażających 
życiu. 

11. Szkoła promuje zdrowy styl życia. 
12. Szkoła angażuje się w działalność wolontarystyczną. 
 

3. Wartości wychowawcze (zadania nauczyciela-wychowawcy): 
1. Tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego, by uczeń potrafił: 

a) rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie 
prawdy, dobra     i piękna, 

b) stawać się być samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze 
indywidualnym              i społecznym, 

c) umiejętnie korzystać z wolności własnej bez naruszania prawa do wolności 
innych, 

d) budować obraz własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę, 
e) reagować w sposób pozytywny i zrównoważony w sytuacjach trudnych, 
f) właściwie oceniać i wyrażać sądy aprobujące lub negujące różne zachowania 

swoje i innych osób, 
g) szanować dobro wspólne, 
h) funkcjonować we właściwy sposób w rodzinie i społeczeństwie pamiętając o 

dziedzictwie kulturowym i postawie patriotycznej, 
i) Rozpoznawać, hierarchizować i wybierać właściwe wartości moralne, 
j) kształtować w sobie umiejętność dialogu, słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, 
k) rozumieć użyteczność edukacji. 

4. Motto wychowawcze dla poszczególnych poziomów nauczania: 
 

1. Klasa I:    Hasło: "Człowiek jest obywatelem świata." 
a) znam mechanizmy działania gospodarki wolnorynkowej, 
b) umiem bronić własnych poglądów i wartości, 
c) umiem korzystać ze środków przekazu informacji, 
d) umiem rozpoznać zagrożenia życia codziennego, 
e) znam rolę filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich 



f) umiem wspierać rozwój moralny swój i innych, znam hierarchię wartości 
moralnych, 

g) tematyka godzin wychowawczych związanych z: 
 profilaktyką uzależnień: nikotynizm, alkoholizm, środki odurzające, 

dopalacze, 
 Bezpieczeństwo w sieci 
 Zdrowy Styl Życia 

 
2. Klasa II: Hasło: "Człowiek jako istota ludzka ma uczucia i emocje." 

a) umiem prawidłowo odczytywać swoje stany emocjonalne, 
b) mam poczucie własnej wartości, 
c) umiem dawać i otrzymywać wsparcie, 
d) umiem analizować problemy dotyczące dorastania i na podstawie wniosków 

umiem kształtować własną dojrzałość i odpowiedzialność, 
e) umiem rozróżniać i pielęgnować uczucie koleżeństwa, przyjaźni i miłości 
f) szanuję tradycje i historię własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu, 
g) jestem tolerancyjny dla odmienności narodowych, wyznaniowych, 

kulturowych, płciowych, rasowych i światopoglądowych, 
h) znam dorobek kulturalny wyrażający emocje twórców, 
i) tematyka godzin wychowawczych związanych z: 

 profilaktyką uzależnień: nikotynizm, alkoholizm, środki odurzające, 
dopalacze, 

 Bezpieczeństwo w sieci 
 Zdrowy Styl Życia. 

 
3. Klasa III: Hasło: "Człowiek ma prawa i obowiązki." 

a) potrafię identyfikować się z obowiązkami patriotycznymi, 
b) znam swoje prawa i obowiązki obywatelskie, 
c) jestem świadomy prawa do życia i godnej śmierci każdego człowieka, 
d) jestem przygotowany do uczestnictwa w życiu społeczeństwa 

demokratycznego, 
e) znam miejsca i instytucje istotne dla naszego państwa, 
f) znam rolę wyborów demokratycznych dzięki spotkaniom z osobami 

wybranymi  
w takich wyborach, 

h) tematyka godzin wychowawczych związanych z: 
 profilaktyką uzależnień: nikotynizm, alkoholizm, środki odurzające, 

dopalacze, 
 Bezpieczeństwo w sieci 
 Zdrowy Styl Życia. 

 
 

Wychowawcy konstruuje plany wychowawcze swoich  klas w oparciu o program 
wychowawczy gimnazjum. 

 


