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Program Wychowawczy 

Zespołu Szkół im. Armii Krajowej 
W Zaczerniu 

 

 
 
 

 
„ W wychowaniu chodzi właśnie o to, żeby 

każdy człowiek stawał się coraz bardziej 
człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie 
miał. A więc przez to wszystko, co ma , co 
posiada, umiał bardziej i pełniej być 
człowiekiem.” 

 
Jan Paweł II 
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1. Podstawowe założenia programu. 

 
Głównym celem wychowawczym naszej szkoły jest wszechstronny 

rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, 

moralnym i społecznym. 

 

 

W działaniach, których efektem będzie  określony model wychowanka, 

konieczny jest rozwój wszystkich sfer osobowości młodego człowieka. 

Będzie to możliwe, dzięki zapewnieniu mu sprzyjającego środowiska 

wychowawczego. 

 

Podejmowane przez wszystkich pracowników szkoły zadania mają w założeniu 

rozwijać w uczniach wrażliwość ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna.  

Szczególne akcentujemy wartości patriotyczne. Umiłowanie Ojczyzny i 

kultywowanie narodowych tradycji, to ważny element w kształtowaniu 

świadomości młodego Polaka. 

Promujemy chrześcijański system wartości z poszanowaniem odrębności 

wyznaniowej w duchu tolerancji. 

 

 

 

 

 

 

2. Model absolwenta Zespołu Szkół  im. A.K. w Zaczerniu 

 
1. Pracuje nad swoim rozwojem, budując swój system wartości. 

2. Czuje się dumny z tego, że jest Polakiem i szanuje tradycje narodowe. 

3. Akceptuje siebie, mając świadomość własnej wartości i swoich słabości. 

4. Potrafi rzetelnie pracować i szanuje pracę innych. 

5. Jest aktywny, twórczy i obowiązkowy. 

6. Czuły i wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych. 

7. Szanuje zdrowie własne i innych, jest wolny od uzależnień. 

8. Ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie. 
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3. Zadania wychowawców 

 
1. Dążenie do zapewnienia wychowankom wszechstronnego rozwoju 

poprzez tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu. 

2. Dbałość o  właściwą postawę etyczną uczniów dzięki kształtowaniu 

pożądanych cech, w tym szczególnie sprawiedliwości, obowiązkowości i 

konsekwencji w działaniu. 

3. Doskonalenie umiejętności formułowania poglądów wychowanków i ich 

prezentacji we właściwy sposób. 

4. Szanowanie godności ucznia. 

5. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie 

rówieśniczej. 

6. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży. 

7. Współdziałanie z domem rodzinnym wychowanków. 

8. Mobilizowanie uczniów do podejmowania zadań dla wspólnego dobra w 

grupie, szkole, środowisku, kraju. 
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II etap edukacyjny – klasy 4 – 6 szkoły podstawowej 
 

 

WARTOŚĆ CELE FORMY 

REALIZACJI 
KULTURA OSOBISTA 

I KULTURA SŁOWA 
 uwrażliwianie na zasady 

właściwego współżycia z ludźmi, 

 kształtowanie właściwego 

stosunku do powszechnie uznanych 

za obowiązujące norm kultury bycia 

i form towarzyskich, 

 modelowanie osobowości ucznia 

poprzez ukazywanie właściwych 

postaw wobec drugiego człowieka 

oraz umiejętność dostrzegania 

własnych zachowań. 

Cykl tematów 

wybranych przez 

wychowawcę na narady 

klasowe. 

Wyjścia do kina, teatru, 

muzeum. 

Lekcje 

umuzykalniające. 

Konkurs czytelniczy. 

Analiza zachowań 

uczniów i stosowanie 

regulaminu ocen 

zachowania. 

Imprezy kulturalne 

organizowane w szkole. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

a) za swoje czyny 

i decyzje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) za drugiego 

człowieka 

 

 

 kształtowanie 

umiejętności realistycznej oceny 

i akceptacji siebie w poczuciu 

własnej wartości, 

 kształtowanie umiejętności 

analizowania swego zachowania, 

obiektywnego spojrzenia na siebie i 

innych, trafnej oceny własnych 

zachowań i reakcji, 

 poszerzanie wiedzy na temat 

przyczyn i rodzajów uzależnień oraz 

ich wpływu na człowieka i jego 

najbliższe otoczenie, uwrażliwianie 

na konieczność niesienia pomocy 

uzależnionym i podejmowania 

działań zapobiegawczych, 

 kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za swoją 

przyszłość (rozwijanie swoich 

zainteresowań i pasji, poznawanie 

możliwości wyboru przyszłej szkoły 

i zawodu), 

 

 integrowanie zespołów 

klasowych (m.in. poprzez rozwój 

form propagowanej w szkole 

samorządności oraz rozwiązywanie 

bieżących problemów), 

Cykl tematów narad 

klasowych lub 

warsztaty 

psychologiczne. 

Wycieczki, spotkania 

z ciekawymi ludźmi. 

Koła przedmiotowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl tematów narad 

klasowych. 
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c) za życie 

w rodzinie 

 wyrabianie u uczniów 

przekonania o współdecydowaniu 

i współodpowiedzialności za to, co 

dzieje się w szkole (utrzymywanie 

porządku wokół siebie, reagowanie 

na przejawy wandalizmu, otaczanie 

opieką kolegów z młodszych klas), 

 rozbudzanie potrzeby 

działania na rzecz innych, 

zachęcanie do uczestnictwa 

w społecznej działalności, 

 ukazywanie faktu, że 

społeczność szkolna rządzi się 

określonymi prawami 

i obowiązkami, 

 

 umacnianie więzów 

międzypokoleniowych, 

 tworzenie podstaw do 

właściwej wizji swojej własnej 

rodziny, 

 przygotowanie ucznia do 

okresu dojrzewania, kształtowanie 

pozytywnego stosunku do 

płciowości – odniesienie płciowości 

do wartości nadrzędnych, takich jak 

poszanowanie życia, miłość, 

małżeństwo, rodzina, 

 pogłębianie odpowiedzialnego 

stosunku w kontaktach z płcią 

odmienną, 

 wpajanie odpowiedzialności 

za pełnione role życiowe 

(przygotowanie do ojcostwa 

i macierzyństwa), 

Organizacja imprez 

wewnątrzszkolnych 

(Mikołajki, Wigilia ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl tematów narad 

klasowych i zajęcia 

WDŻ. 

WRAŻLIWOŚĆ NA 

DRUGIEGO 

CZŁOWIEKA 

I OTACZAJĄCY 

ŚWIAT  

 uświadomienie, iż człowiek jest 

wartością, 

 kształtowanie świadomości 

ekologicznej i właściwej postawy 

wobec środowiska, 

 rozbudzanie 

współodpowiedzialności za stan 

środowiska w przyszłości, 

 kształtowanie życzliwego, 

humanitarnego stosunku do 

zwierząt, 

 uwrażliwianie na piękno 

przyrody i bezpieczne spędzanie 

czasu wolnego. 

Organizacja i udział 

w akcjach 

charytatywnych. 

Organizacja i udział 

w akcjach 

ekologicznych 

(Sprzątanie Świata, 

Dzień Ziemi, zbiórka 

makulatury, opieka nad 

zwierzętami ze 

schroniska Kundelek). 
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DBAŁOŚĆ O HIGIENĘ 

a) fizyczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) psychiczną 

 propagowanie postaw 

i zachowań zmierzających do 

podniesienia sprawności fizycznej, 

 wdrażanie do 

poszukiwania atrakcyjnych form 

spędzania czasu wolnego , 

 budzenie 

odpowiedzialności za zdrowie 

własne i innych (anoreksja, 

bulimia), 

 dążenie do osiągnięcia 

wrażliwości estetycznej 

(przestrzeganie higieny ciała, 

wygląd zewnętrzny) 

 

 uświadamianie 

konieczności właściwej organizacji 

dnia pracy (wskazywanie na 

konieczność krótko 

i długoterminowego planowania 

swoich działań), 

 dążenie do efektywnego i 

racjonalnego sposobu uczenia się 

(techniki uczenia się), 

 kształtowanie postawy 

świadomego i krytycznego odbiorcy 

i użytkownika prasy, radia i 

telewizji, komputera, video, DVD, 

 wskazywanie na 

szkodliwość hałasu i jego wpływ na 

zdrowie. 

Organizacja 

różnorodnych form 

promujących zdrowy 

tryb życia: wycieczki, 

rajdy, SKS. 

Programy 

prozdrowotne. 

Kurs na kartę 

rowerową. 

Udział  w zajęciach na 

basenie. 

Współpraca 

z gabinetem lekarskim, 

higienistką szkolną. 

Sumienne pełnienie 

dyżurów przez 

nauczycieli – 

bezpieczeństwo na 

przerwach. 

Realizacja tematów 

z tego zakresu na 

naradach klasowych 

i warsztatach 

psychologicznych 

(dobór tematów 

w zależności od wieku 

i potrzeb uczniów). 

Współpraca z 

higienistką szkolną. 

 

TOLERANCJA  kształtowanie poczucia tolerancji 

jako czynnika warunkującego 

właściwe współdziałanie w klasie, 

szkole i społeczeństwie. 

Spotkania z ludźmi 

„sprawnymi inaczej”. 

Cykl tematów 

kształtujących poczucie 

tolerancji wg potrzeb 

zespołów klasowych. 

PATRIOTYZM 

I POCZUCIE 

WSPÓLNOTY 

LOKALNEJ 

 kształtowanie cnót obywatelskich 

i patriotycznych, 

 budzenie zainteresowania historią 

i tradycją szkoły, 

 budzenie szacunku dla symboli 

narodowych, 

 poznawanie najbliższego 

otoczenia. 

Lekcje w muzeum 

regionalnym, 

korzystanie 

z wydawnictw 

dotyczących historii 

i współczesności 

Zaczernia. 

Lekcje poświęcone 

historii szkoły. 

Przygotowanie i udział 

w uroczystościach 

patriotycznych. 
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III etap edukacyjny – klasy 1 – 3 gimnazjum 
 

 

WARTOŚĆ CELE FORMY 

REALIZACJI 
KULTURA OSOBISTA 

I KULTURA SŁOWA 
 uwrażliwianie na zasady 

właściwego współżycia 

z ludźmi, 

 kształtowanie właściwego 

stosunku do powszechnie 

uznanych za obowiązujące norm 

kultury bycia i form 

towarzyskich, 

 modelowanie osobowości 

ucznia poprzez ukazywanie 

właściwych postaw wobec 

drugiego człowieka oraz 

umiejętność dostrzegania 

własnych zachowań. 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone kulturze 

osobistej uczniów. 

Wyjścia do kina, teatru, 

muzeum. Uczestnictwo 

w wystawach plastycznych. 

Lekcje umuzykalniające. 

Imprezy kulturalne 

organizowane w szkole. 

Stymulowanie aktywności 

i wrażliwości czytelniczej 

uczniów - konkursy 

czytelnicze. 

Codzienne i systematyczne 

reagowanie na przejawy 

złego zachowania 

i analizowanie go 

w oparciu o ustalone 

kryteria. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

d) za swoje czyny 

i decyzje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kształtowanie 

umiejętności realistycznej 

oceny i akceptacji siebie 

w poczuciu własnej wartości, 

 kształtowanie umiejętno

ści analizowania swego 

zachowania, obiektywnego 

spojrzenia na siebie i innych, 

trafnej oceny własnych 

zachowań i reakcji, 

 pokazanie uczniom 

innych niż agresja i przemoc, 

konstruktywnych sposobów 

radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, 

 poszerzanie wiedzy na 

temat przyczyn i rodzajów 

uzależnień oraz ich wpływu na 

człowieka i jego najbliższe 

otoczenie, uwrażliwianie na 

konieczność niesienia pomocy 

uzależnionym i podejmowania 

działań zapobiegawczych, 

 kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za swoją 

Tematyka podejmowana na 

godzinach 

wychowawczych. 

Nawiązanie współpracy 

z instytucjami zajmującymi 

się profilaktyką uzależnień. 

Prelekcje na temat 

uzależnień, agresji 

i przemocy oraz sposobów 

przeciwdziałania. 

Realizacja programów 

profilaktycznych. 

Organizacja spotkań 

z przedstawicielami szkół 

ponadgimnazjalnych (np. 

absolwentami ZS 

w Zaczerniu), odwiedziny 

w wybranych szkołach 

średnich, spotkania 

z doradcą zawodowym. 

Działalność szkolnych kół 

zainteresowań 

organizowanych wg 

potrzeb uczniów. 
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e) za drugiego 

człowieka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) za życie w rodzinie 

przyszłość (rozwijanie swoich 

zainteresowań i pasji, 

poznawanie możliwości 

wyboru przyszłej szkoły 

i zawodu), 

 poszerzanie wiedzy na 

temat sekt i zagrożeń 

związanych  z nimi, 

 

 integrowanie zespołów 

klasowych (m.in. poprzez 

rozwój form propagowanej 

w szkole samorządności oraz 

rozwiązywanie bieżących 

problemów), 

 wyrabianie u uczniów 

przekonania 

o współdecydowaniu 

i współodpowiedzialności za 

to, co dzieje się w szkole 

(utrzymywanie porządku 

wokół siebie, reagowanie na 

przejawy wandalizmu, 

otaczanie opieką kolegów 

z młodszych klas), 

 rozbudzanie potrzeby działania 

na rzecz innych, zachęcanie do 

uczestnictwa w społecznej 

działalności, 

 ukazywanie faktu, że 

społeczność szkolna rządzi się 

określonymi prawami 

i obowiązkami, 

 

 umacnianie więzów 

międzypokoleniowych, 

 tworzenie podstaw 

do właściwej wizji swojej 

własnej rodziny, 

 przygotowanie 

ucznia do okresu dojrzewania, 

kształtowanie pozytywnego 

stosunku do płciowości – 

odniesienie płciowości do 

wartości nadrzędnych, takich jak 

poszanowanie życia, miłość, 

małżeństwo, rodzina, 

 pogłębianie 

odpowiedzialnego stosunku w 

kontaktach z płcią odmienną, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl tematów godzin 

wychowawczych. 

Organizacja imprez 

wewnątrzszkolnych 

(Mikołajki, Andrzejki, 

Wigilia ...) 

Zaktywizowanie działań 

Samorządu Szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl tematów godzin 

wychowawczych i zajęcia 

WDŻ. 

Spotkania pokoleń. 
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 wpajanie 

odpowiedzialności za pełnione 

role życiowe (przygotowanie do 

ojcostwa i macierzyństwa), 

WRAŻLIWOŚĆ NA 

DRUGIEGO 

CZŁOWIEKA 

I OTACZAJĄCY ŚWIAT  

 uświadomienie, iż człowiek 

jest wartością, 

 kształtowanie świadomości 

ekologicznej i właściwej 

postawy wobec środowiska, 

 rozbudzanie 

współodpowiedzialności za 

stan środowiska w przyszłości, 

 kształtowanie życzliwego, 

humanitarnego stosunku do 

zwierząt, 

 uwrażliwianie na piękno 

przyrody i bezpieczne 

spędzanie czasu wolnego. 

Organizacja i udział 

w akcjach charytatywnych. 

(akcje szkolnego koła 

Caritas, Góra grosza) 

Organizacja i udział 

w akcjach ekologicznych 

(Sprzątanie Świata, Dzień 

Ziemi, zbiórka 

makulatury). 

Realizacja ścieżki 

ekologicznej. 

DBAŁOŚĆ O HIGIENĘ 

c) fizyczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) psychiczną 

 propagowanie postaw 

i zachowań zmierzających do 

podniesienia sprawności 

fizycznej, 

 wdrażanie do poszukiwania 

atrakcyjnych form spędzania 

czasu wolnego , 

 budzenie odpowiedzialności za 

zdrowie własne i innych, 

(anoreksja, bulimia), 

 dążenie do osiągnięcia 

wrażliwości estetycznej 

(przestrzeganie higieny ciała, 

wygląd zewnętrzny) 

 

 uświadamianie konieczności 

właściwej organizacji dnia 

pracy (wskazywanie na 

konieczność krótko 

i długoterminowego 

planowania swoich działań), 

 dążenie do efektywnego 

i racjonalnego sposobu uczenia 

się (techniki uczenia się), 

 kształtowanie postawy 

świadomego i krytycznego 

odbiorcy i użytkownika prasy, 

radia i telewizji, komputera, 

video, DVD, 

 wskazywanie na szkodliwość 

hałasu i jego wpływ na 

Organizacja różnorodnych 

form promujących zdrowy 

tryb życia: wycieczki, 

rajdy, SKS. 

Programy prozdrowotne. 

Kurs na kartę rowerową 

i motorowerową. 

Udział  w zajęciach na 

basenie. 

Współpraca z gabinetem 

lekarskim, higienistką 

szkolną. 

Sumienne pełnienie 

dyżurów przez nauczycieli 

– bezpieczeństwo na 

przerwach. 

Realizacja tematów z tego 

zakresu na naradach 

klasowych i warsztatach 

psychologicznych (dobór 

tematów w zależności od 

wieku i potrzeb uczniów). 

Współpraca z higienistką 

szkolną. 

Realizacja ścieżki 

prozdrowotnej. 
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zdrowie. 

TOLERANCJA  kształtowanie poczucia 

tolerancji jako czynnika 

warunkującego właściwe 

współdziałanie w klasie, szkole 

i społeczeństwie. 

Godziny wychowawcze 

poświęcone komunikacji 

interpersonalnej w myśl 

hasła „Szanujemy poglądy 

innych”. 

Podejmowanie tematyki 

związanej z kalectwem, 

starością, chorobą, 

uzależnieniami. 

Kontakty z domem Opieki 

Społecznej w Łące. 

Spotkania z ludźmi 

„sprawnymi inaczej”. 

PATRIOTYZM 

I POCZUCIE 

WSPÓLNOTY 

LOKALNEJ 

 kształtowanie cnót 

obywatelskich i patriotycznych, 

 budzenie zainteresowania 

historią i tradycją szkoły, 

 budzenie szacunku dla 

symboli narodowych, 

 poznawanie najbliższego 

otoczenia. 

Odwiedzanie i opieka nad 

miejscami pamięci 

narodowej. 

Lekcje poświęcone historii 

szkoły, patriotyzmu 

narodowego i lokalnego. 

Przygotowanie i udział 

w uroczystościach 

patriotycznych: apele, 

audycje, manifestacje 

patriotyczne. 

 

 

 


