
 

 

Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie 
ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02–398 Warszawa 
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Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie i Gimnazjum Sportowe Nr 17 w  Warszawie  
 

PPRROOGGRRAAMM  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZYY  

ZZeessppoołłuu  SSzzkkóółł  NNrr  8833  ww  WWaarrsszzaawwiiee,,  

uulliiccaa  PPoowwssttaańńccóóww  WWiieellkkooppoollsskkiicchh  44 

tekst jednolity 

przygotowany przez Zespół do spraw Programu Wychowawczego ZS Nr 83 pod kierunkiem pedagoga dr Teresy Lewandowskiej – Kidoń, 

przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej ZS Nr 83Nr 4/14-15 z dnia 24 września 2014 roku oraz Uchwałą Rady Rodziców ZS Nr 83 z dnia 

30 września 2014 roku, pozytywnie zaopiniowany przez Samorządy uczniowskie: Szkoły Podstawowej Nr 152 imienia Marii Dąbrowskiej w Warszawie 

i Gimnazjum Sportowego Nr 17 w Warszawie w dniu 6 października 2014 roku. Do realizacji od roku szkolnego 2014/2015. 
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PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY 

 

1. Ustalenie wartości ważnych dla całej społeczności szkolnej. 

2. Określenie celów perspektywicznych szkoły (misja, wizja). 

3. Diagnoza potrzeb uczniów, rodziców, środowiska lokalnego, określenie osobistych celów nauczycieli. 

4. Analiza podstaw prawnych (Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o systemie oświaty, przepisy wykonawcze do ustaw, 

dokumenty określające politykę oświatową samorządu terytorialnego) pod kątem zadań wychowawczych. 

5. Analiza podstawy programowej pod kątem zadań wychowawczych. 

6. Analiza zasobów szkoły: kadra i jej kwalifikacje, organizacja pracy szkoły, zasoby materialne. 

7. Opisanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń nauczycieli, uczniów, rodziców i środowiska lokalnego; przełożenie ich na zadania. 

8. Określenie ogólnych założeń pracy wychowawczej – wybór priorytetów. 

9. Sformułowanie operacyjnych celów szczegółowych i przewidywanych rezultatów. 

10. Sformułowanie zadań i ustalenie planu działania. 

11. Określenie form i metod pracy wychowawczej. 

12. Ewaluacja (programu, pracy, rezultatów). 
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PROGRAM WYCHOWAWCZY 

Zespołu Szkół Nr 83 w Warszawie, ulica Powstańców Wielkopolskich 4 

I  MISJA – WIZJA – ZADANIA SZKOŁY 

W swojej koncepcji misji szkoła odwołuje się do prawie 45-letniej tradycji szkoły podstawowej, 15-letniej tradycji gimnazjum 

oraz obowiązującej Podstawy Programowej kształcenia ogólnego. 

Misją szkoły w obszarze pracy wychowawczej jest budowa kompleksowo oddziaływującego środowiska wychowawczego mającego 

na celu wszechstronny rozwój osobisty uczniów (w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

emocjonalnym, duchowym, fizycznym). 

II  CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ 

1. Ogólne określenie wychowanków, do których adresowana jest oferta 

Szkoła nastawia się w szczególności na pracę z uczniami, którzy: 

- zamieszkują w obwodzie szkoły (szkoła podstawowa), 

- mają uzdolnienia sportowe i chcą je rozwinąć pod okiem wykwalifikowanych trenerów (szkoła podstawowa i gimnazjum). 

2. Ogólne cele pracy wychowawczej 

Uznajemy, że misja Szkoły polega na kształceniu w naszych wychowankach: 

- dociekliwości poznawczej, świadomości życiowej użyteczności szkolnych zajęć edukacyjnych (nabycie potrzebnych doświadczeń 

i nawyków w tym względzie), a także umiejętności rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

- motywacji, wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego doskonalenia i rozwoju, do wyboru własnej drogi życiowej; 

- efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, postawy tolerancji i altruizmu; 

- umiejętności brania odpowiedzialności za siebie i za efekty swojego postępowania, w tym za własną naukę; 

- szacunku dla dobra wspólnego w społeczności szkoły i w innych społecznościach, w których im przyjdzie funkcjonować; 
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- umiejętności niezbędnych dla przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w demokratycznym państwie, 

zgodnie z przekazem tradycji narodowej i kulturowej oraz poczuciem więzi z otoczeniem społecznym; 

- postaw prozdrowotnych i proekologicznych; 

- postaw prospołecznych i umiejętności wchodzenia w konstruktywne relacje na terenie szkoły rozumianej jako wspólnota 

nauczycieli, rodziców i uczniów. 

3. Cele operacyjne 

W konsekwencji przyjęcia tak sformułowanych celów ogólnych, ważnym obszarem pracy wychowawczej w Zespole Szkół Nr 83 

w Warszawie jest kształcenie konkretnych umiejętności i dyspozycji niezbędnych do wykorzystania zdobywanej w szkole wiedzy 

i doświadczeń, aby w ten sposób lepiej przygotować uczniów do funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych wymaganych 

w  warunkach współczesnego świata.  

W trakcie realizacji programu adresaci działań wychowawczych nabędą następującą wiedzę i umiejętności: 

 Nauczyciele stworzą system wsparcia dla dzieci i młodzieży, który promuje działania związane ze zdrowym stylem życia. 

 Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pedagogiczny, pogłębią umiejętności wychowawcze. 

 Społeczność szkolna zostanie zintegrowana (oś rodzice – nauczyciele  –uczniowie) . 

 Dzieci i młodzież nabędą umiejętności związane z prawidłową komunikacją i podejmowaniem decyzji (w tym będą mieli świadomość 

odpowiedzialności za ich skutki) oraz radzeniem sobie ze stresem. 

 Uczniowie będą mieli pozytywny obraz własnej osoby. 

 Uczniowie nabędą praktyczne umiejętności umożliwiające obronę własnych praw. 

 Uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. 

W związku z realizacją powyższych bardziej szczegółowych celów proponuje się następujące działania: 
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Bezpieczeństwo w szkole 
Działanie Formy pracy Odpowiedzialni Efekty 

Kontrolowanie obecności 

uczniów. 

Zaświadczenia rodziców, usprawiedliwianie nieobecności. 

Kontakty telefoniczne.  

Wychowawcy 

 

Wykształcenie obowiązkowości uczniów. 

Zapewnienie ochrony. Rejestracja osób wchodzących.. 

Monitoring. 

Dyrektor, administracja 

szkolna 

Zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych 

dzieci i młodzieży na terenie szkoły. 

Zapoznanie z przepisami BHP 

w pracowniach i sali 

gimnastycznej. 

Zapoznanie uczniów z zasadami BHP na pierwszych lekcjach. 

Wywieszenie regulaminu w salach. 

Nauczyciele 

Opiekunowie pracowni 

Większe poczucie bezpieczeństwa wśród 

uczniów. 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

w czasie wycieczek klasowych 

oraz białych i zielonych szkół 

Przeszkolenie nauczycieli, zapewnienie odpowiedniej liczby 

opiekunów. 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Elementy wychowania 

komunikacyjnego. 

Zajęcia w klasach - zasady zachowania się w określonych miejscach, 

analiza istniejących regulaminów, zasady postępowania w sytuacji 

zagrożenia 

Egzaminy na karty rowerowe i motorowerowe. 

Spotkania z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej. 

 

Nauczyciele – Koordynator 

wychowania 

komunikacyjnego  

Wychowawcy 

Nabycie umiejętności bezpiecznego poruszania 

się w przestrzeni publicznej, uświadomienie 

zagrożeń  związanych z ruchem drogowym, 

zdobycie podstawowych umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach kryzysowych. 

Przeciwdziałanie agresji. Pogadanki, spotkania, filmy, apele samorządu, indywidualne 

rozmowy z uczniami 

Dyżury nauczycieli na przerwach. 

Uczestnictwo w programach i treningach  terapeutycznych. 

Zajęcia edukacyjne.  

Dyrektor 

Nauczyciele 

Pedagodzy 

Większe poczucie bezpieczeństwa wśród 

uczniów. 

Poznanie przez uczniów zagrożeń 

współczesnego świata. 

Poszanowanie godności drugiego człowieka. 

Edukacja medialna Działania zabezpieczające przed dostępem do niebezpiecznych treści 

w Internecie - zainstalowanie programu. 

Zajęcia edukacyjne – realizacja zagadnień wyposażających uczniów 

w wiedzę i umiejętności przeciwdziałania przemocy w Internecie i 

zjawiska stalkingu. 

Zaoferowanie uczniom i ich rodzicom dyskretnych porad 

indywidualnych w przypadkach zetknięcia się z tymi zjawiskami.  

Dyrektor  

Nauczyciele informatyki 

 

 

 

Pedagodzy 

Większe poczucie bezpieczeństwa wśród 

uczniów. 

Uświadomienie zagrożeń związanych 

z korzystaniem z komputera i Internetu.  

Opanowanie przez uczniów umiejętności obrony 

przed cyberprzemocą i stalkingiem. 

Nabycie umiejętności właściwego korzystania 

z mediów, w tym z Internetu. 
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Kształtowanie postaw 

asertywnych. 

Warsztaty, pogadanki, realizacja programów edukacyjnych w miarę 

możliwości i posiadanych środków. 

Pedagog 

Wychowawcy 

Dowartościowanie uczniów, zdobycie przez 

nich umiejętności asertywnych, w tym 

umiejętności odmawiania. 

Opieka nad uczniami 

w młodszym wieku szkolnym. 

Działalność świetlicy szkolnej, z uwzględnieniem możliwości 

odrobienia pracy domowej i uzyskania odpowiednich wyjaśnień / 

pomocy. 

Działalność szkolnego wolontariatu. 

Ewentualne podejmowanie tematów dotyczących opieki nad 

młodszymi na godzinach wychowawczych w starszych klasach 

szkoły podstawowej. 

Wychowawcy świetlicy 

Opiekun wolontariatu 

Wychowawcy 

Większe poczucie bezpieczeństwa wśród 

uczniów. 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

(gimnazjum) 

Zajęcia edukacyjne. 

Kursy pierwszej pomocy. 

Dyrektor 

Nauczyciel przedmiotu. 

Pielęgniarka szkolna. 

Znajomość powszechnej samoobrony i obrony 

cywilnej. 

Opanowanie przez uczniów podstawowej 

wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa 

przedmedycznego. 

Znajomość zasad bezpieczeństwa na imprezach 

masowych. 

Opanowanie umiejętności zachowania się 

w trakcie różnych zagrożeń. 
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Rozwój intelektualny 
Działanie Formy pracy Odpowiedzialni Efekty 

Dbanie o realizację obowiązku 

szkolnego przez uczniów. 

Motywowanie do systematycznej pracy i nauki. 

Stwarzanie w szkole sytuacji dających uczniowi wsparcie, satysfakcję 

i sukces. 

Działania formalne wynikające z przepisów prawa oświatowego. 

Nauczyciele 

Dyrekcja 

Wdrożenie obowiązkowości. 

Pobudzenie ambicji. 

Wdrożenie do samokształcenia. 

Budzenie ciekawości 

poznawczej; rozwijanie 

predyspozycji i zdolności 

poznawczych oraz sprawności 

umysłowych (syntezy, analizy, 

selekcji). 

Organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych. 

Organizowanie kół zainteresowań. 

Stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach. 

Rozwiązywanie problemów poznawczych, wymagających badań i 

doświadczeń. 

Upowszechnianie wiedzy o sukcesach odnoszonych przez uczniów w 

zawodach, konkursach, w trakcie imprez i wydarzeń artystycznych i 

medialnych, o bardzo dobrych wynikach w nauce, zdobytych 

różnorodnych nagrodach i wyróżnieniach. 

Nauczyciele Zwiększenie zainteresowania nauką. 

Rozwój pamięci, wyobraźni i innych 

sprawności. 

Udział uczniów w szkolnych i pozaszkolnych 

konkursach, imprezach artystycznych, 

medialnych,  olimpiadach przedmiotowych. 

Rozwijanie u uczniów 

świadomości życiowej 

użyteczności szkolnych zajęć 

edukacyjnych. 

Ukazanie uczniom powiązania treści nauczanych przedmiotów 

z praktyką. 

Rozwiązywanie zadań praktycznych wymagających zastosowania 

w praktyce wiedzy teoretycznej. 

Nauczyciele Zainteresowanie uczniów poznawaną wiedzą. 

Nabycie umiejętności zastosowania 

w sytuacjach praktycznych wiedzy teoretycznej, 

Radzenie sobie w sytuacjach wymagających 

podstawowych umiejętności praktycznych. 

Pomoc w odkrywaniu własnych 

możliwości, predyspozycji, 

talentów i ich twórczym 

wykorzystaniu. 

Przydzielanie indywidualnych projektów edukacyjnych, badań, 

obserwacji zgodnie z zainteresowaniami uczniów. 

Prezentacja efektów realizacji indywidualnych zadań uczniów. 

Nauczyciele Poznanie zasad efektywnego uczenia się 

i stosowanie ich w życiu. 

Rozwijanie przez uczniów własnych 

zainteresowań. 

Opieka nad uczniem mającym 

trudności w uczeniu się, 

wyrównywanie szans 

edukacyjnych. 

Diagnozowanie trudności w uczeniu się. 

Badania specjalistyczne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

Organizowanie zajęć wyrównawczych, logopedycznych, 

reedukacyjnych. 

Organizowanie zajęć ogólnie rozwijających. 

Współpraca z rodzicami uczniów, świetlicą szkolną i innymi 

instytucjami świadczącymi pomoc rodzinie i dziecku. 

 

 

Nauczyciele – specjaliści 

 

Pedagog, Wychowawcy 

 

 

Określenie przyczyn i stopnia trudności w 

uczniu się przejawianych przez uczniów. 

Przezwyciężenie przez uczniów trudności w 

uczeniu się, nadrobienie zaległego materiału, 

ogólny rozwój intelektualny. 

Nawiązanie współpracy z rodzicami w celu 

pomocy uczniom. 
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Rozwijanie umiejętności 

poszukiwania, porządkowania 

i wykorzystania informacji 

z różnych źródeł, efektywnego 

posługiwania się technologią 

informacyjną (Gimnazjum). 

Organizowanie na zajęciach lekcyjnych sytuacji, w których 

uczniowie mogliby wykazać się wiedzą uzyskaną z innych źródeł niż 

podręcznik. 

Organizowanie zajęć czytelniczych. 

Organizowanie zajęć komputerowych. 

Nauczyciele 

 

 

Biblioteka 

Dyrekcja, Nauczyciel 

Nabycie przez uczniów umiejętności 

korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, 

efektywnego i krytycznego szukania informacji 

w Internecie. 

 

 

 

Rozwijanie wewnętrznej niezależności i integralności, budowanie własnej tożsamości, 

rozwijanie samowiedzy 

Działanie Formy pracy Odpowiedzialni Efekty 

Budowanie systemu i hierarchii 

wartości. 

Rozwiązywanie problemów o charakterze etycznym i społecznym 

związanym z lekturą, wydarzeniami gospodarczymi, politycznymi, 

kulturalnymi itp., obwoływanie się do wyobrażeń i własnych 

doświadczeń. 

Rozwiązywanie problemów wymagających analizowania 

i wartościowania, odwoływania się do autorytetu moralnego, 

etycznego. 

Organizowanie obserwacji zjawisk społecznych w najbliższym 

otoczeniu. 

Wychowawcy, 

Pedagog, 

Nauczyciele religii i etyki. 

Nazywanie, odróżnianie i właściwe ocenianie 

przez uczniów przejawów zachowań i postaw 

własnych i innych ludzi. 

Wskazywanie przez uczniów przykładów 

cenionych w życiu rodzinnym, społecznym 

wartości i wzorców osobowych do 

naśladowania. 

Wymienianie i analizowanie przez uczniów 

własnych obowiązków, ich źródeł i ocenianie 

ich wypełniania. 

Dostrzeganie, rozumienie, 

uznawanie potrzeb własnych 

i innych ludzi. 

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych. 

Indywidualne rozmowy. 

Organizowanie zabaw, gier zespołowych wymagających określania 

i respektowania zasad i reguł, hierarchii norm. 

Zajęcia edukacyjne dotyczące praw i wolności człowieka/dziecka. 

Pedagog, Wychowawcy Ukształtowanie postaw empatycznych 

i altruistycznych. 

Opanowanie przez uczniów umiejętności 

rozróżniania i określania własnych potrzeb i ich 

konstruktywnego wyrażania. 

Szanowanie poglądów innych osób i ich 

potrzeb. 

Rozumienie przez ucznia sensu i znaczenia 

reguł postępowania.  

Znajomość praw człowieka, umiejętność 

wskazania sytuacji, w których prawa te są 

łamane, przeciwdziałanie dyskryminacji. 
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Uzyskiwanie obrazu siebie jako 

członka społeczności, rodziny, 

klasy, szkoły. 

Poznawanie otaczającego 

świata. 

Organizowanie wspólnych imprez klasowych. 

Organizowanie święta szkoły. 

Organizowanie innych imprez o charakterze integracyjnym – imprez 

patriotycznych  świątecznych, imprez kulturalnych nawiązujących do 

wartości kultury polskiej i innych krajów (pochodzenia uczniów, 

mniejszości narodowych, religijnych, światopoglądowych).  

Organizowanie sprzątania szkoły i okolic. 

Redagowanie artykułów do gazetki szkolnej, klasowej lub kroniki. 

Wychowawcy Nabycie przez uczniów świadomości 

przynależności do rodziny, społeczności, 

narodu. 

Szanowanie przez uczniów tradycji. 

Pomoc w samopoznaniu 

(określaniu i nazywaniu uczuć, 

stanów psychicznych, 

akceptacji siebie, trafnej oceny 

własnych reakcji). 

Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych oraz dziećmi 

wymagającymi indywidualnego traktowania ze względu na deficyty 

emocjonalne i intelektualne. 

Diagnoza samopoczucia uczniów w grupie, w klasie, szkole (dotyczy 

to głównie uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej i uczniów 

pierwszych klas Gimnazjum). 

Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas przełomowych (czwartej Szkoły 

Podstawowej i pierwszej Gimnazjum). 

Warsztaty terapeutyczne organizowane przez Centrum Edukacji 

i Profilaktyki i Stowarzyszenie „Epsilon”. 

Warsztaty umiejętności konstruktywnych dla uczniów gimnazjum  

i uczniów klas 5-6 szkoły podstawowej organizowane przez 

Młodzieżowy Dom Kultury Ochota. 

Zajęcia profilaktyczne rozwijające umiejętności interpersonalne 

uczniów klas 6 prowadzone przez pedagoga szkolnego. 

Indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem. 

Wychowawcy, Pedagog 

 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

Pedagog 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog, Psycholog 

Nabycie przez uczniów umiejętności trafnego 

oceniania siebie, przewidywania własnych 

reakcji i panowania nad nimi, określania 

i nazywania własnych uczuć i stanów 

psychicznych, umiejętności łączenia własnych 

zachowań z aktualnymi przeżyciami, akceptacji 

siebie, analizowania swoich słabych i mocnych 

stron. 
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Współpraca w grupie 
Działanie Formy pracy Odpowiedzialni Efekty 

Kształtowanie umiejętności 

komunikowania się 

(werbalnego i niewerbalnego). 

Organizowanie sytuacji umożliwiających poznawanie różnych 

sposobów dialogu i dyskusji. 

Organizowanie zajęć edukacyjnych rozwijających umiejętności 

komunikacyjne, w tym słuchania innych realizowane przez 

edukatorów wewnętrznych, jak i zewnętrznych w ramach 

Konsorcjum Organizacji Pozarządowych  na Ochocie. 

Organizowanie sytuacji umożliwiających wyjaśnianie własnego 

stanowiska, prezentację własnego punktu widzenia i branie pod 

uwagę poglądów innych ludzi. 

 

Wychowawcy Pedagog Nabycie przez uczniów umiejętności 

słuchania innych, precyzyjnego 

komunikowania własnych stanów 

emocjonalnych (zarówno w sposób werbalny, 

jak i niewerbalny), odczytywania uczuć 

innych osób z ich słów, mimiki twarzy 

i sposobu zachowania. 

Nabycie przez uczniów umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania kontaktu 

z innymi osobami, polemizowania, 

występowania na forum klasy. 

Integrowanie zespołu 

klasowego, grup świetlicowych, 

tworzenie pozytywnego klimatu 

emocjonalnego w grupie. 

Rozwój grupy poprzez współdziałanie i współodpowiedzialność za 

powierzone zadania. 

Organizowanie wspólnych wyjść, wycieczek, wyjazdów. 

Organizowanie specjalnych zajęć integrujących zespoły klasowe. 

Wspieranie inicjatyw młodzieży (np. gazetka szkolna). 

Organizowanie zespołów wzajemnej pomocy w nauce. 

Udział w dzielnicowej kampanii „Narkotyki nas nie kręcą, kręci nas 

ochota na…”, przygotowanie imprezy szkolnej i dzielnicowej 

 

Wychowawcy 

 Pedagog 

Wychowawcy świetlicy 

Zintegrowanie klasy, brak osób izolowanych 

czy odrzuconych w zespole klasowym. 

Poprawa komunikacji pomiędzy uczniami 

oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami. 

Zwiększenie inicjatywy, aktywności 

i samodzielności uczniów w organizowaniu 

klasowych imprez. 

Rozwiązywanie problemów 

w małych grupach podczas 

zajęć edukacyjnych. 

Organizowanie sytuacji umożliwiających uczniom wspólne 

wybieranie tematów zadań, organizowanie się w zespoły, planowanie, 

wykonywanie i ocenianie pracy. 

Rozwiązywanie problemów klasowych.  

Organizowanie zajęć edukacyjnych zapoznających uczniów 

z technikami negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów. 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

Nabycie przez uczniów umiejętności 

współpracy i współdziałania w grupie. 

Uświadomienie uczniom korzyści płynących 

ze wspólnego wykonywania zadania 

w atmosferze współpracy. 

Nabycie przez uczniów umiejętności 

negocjacji. 

Zmniejszenie liczby sytuacji konfliktowych. 
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Rozwijanie umiejętności 

samodzielnego podejmowania 

decyzji. 

Poznawanie różnych metod podejmowania decyzji (burza mózgów, 

negocjacje, eliminacje, głosowanie). 

Stwarzanie sytuacji umożliwiających analizowanie decyzji różnych 

osób, ocenianie trafności oraz skutków tych decyzji dla innych osób. 

Uczestniczenie w stawianiu i wybieraniu celów dotyczących życia 

klasy. 

Poznawanie różnych typów problemów, rozwijanie umiejętności 

stawiania hipotez, formułowania argumentów, wyboru metod 

postępowania. 

Wspólne rozwiązywanie problemów poznawczych, społecznych, 

emocjonalnych . 

Pedagog, Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Nabycie przez uczniów otwartości na 

dostrzeganie problemów, zwiększenie 

aktywności i pomysłowości w poszukiwaniu 

rozwiązań, podejmowanie działań mających 

na celu rozwiązanie problemów. 

Odwaga i samodzielność w podejmowaniu 

decyzji. 

Opanowanie umiejętności uzasadniania 

swoich wyborów. 

Przewidywanie i wyjaśnienie skutków 

podjętych decyzji własnych i innych osób. 

Uświadomienie zagrożeń 

płynących z braku tolerancji. 

Podawanie przykładów dobrego i złego postępowania na podstawie 

utworów literackich, filmów i obserwacji z życia codziennego. 

Zapoznanie uczniów z negatywnymi skutkami totalitaryzmów 

(komunizmu i faszyzmu) 

Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem odrębności kulturowych – 

korzyściami z wielokulturowości społeczeństwa. 

Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem subkultur (niebezpieczeństwa 

z uczestnictwa). 

Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących 

pomocy. 

Wychowawcy 

Nauczyciele historii i wos 

Nauczyciele religii i etyki 

Nabycie umiejętności odróżniania dobra i zła, 

postępowania według norm ustalonych przez 

rodzinę, szkołę i Kościół, związki 

wyznaniowe i propagujące treści etyczne i 

humanistyczne.. 

Wykształcenie postawy tolerancji, akceptacji 

ludzi w trudnej sytuacji materialnej, chęć 

niesienia pomocy. 

Poznanie zagrożeń płynących z braku 

tolerancji. 

Tworzenie właściwych relacji 

z otoczeniem, obejmujących 

sferę poznawczą i emocjonalną. 

Nauka w zespołach. 

Organizowanie grup wsparcia w nauce. 

Wychowawcy, Nauczyciele Nabycie umiejętności uczestniczenia w pracy 

zespołowej, przyjmowania ról i zadań 

ważnych dla grupy. 

Znajomość reguł i norm zachowania 

w zespole oraz przestrzegania ich. 

Respektowanie regulaminów i zasad 

współżycia. 

 

Życie w społeczeństwie, edukacja obywatelska 
Działanie Formy pracy Odpowiedzialni Efekty 
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Rozwijanie postaw 

patriotycznych. 

Organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, 

wycieczek, wyjść do kina czy teatru na filmy czy spektakle o treści 

patriotycznej), wyzwalających przeżycia związane z obchodami świąt 

państwowych i rocznic. 

Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej (np. Barykada Września, Pomnik 

Poległym i Pomordowanym na Wschodzie). 

Poznawanie w ramach edukacyjnych treści programowych sylwetek 

wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy 

z uwzględnieniem obywateli polskich innych narodowości, 

z uwzględnieniem Ormian, Żydów, Romów  i ich wkładu w dorobek I i II 

Rzeczypospolitej ). 

 

Dyrekcja, Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Nabycie poczucia przynależności do 

społeczności i narodu oraz odpowiedzialności 

za jego rozwój, szacunek dla przeszłości. 

Odpowiednie zachowanie podczas 

uroczystości. 

Zachowanie powagi w miejscach pamięci 

narodowej. 

Znajomość hymnu i symboli oraz świąt 

narodowych, miejsc ważnych dla pamięci 

narodowej. 

Rozwijanie postaw i 

kompetencji obywatelskich. 

Zaznajomienie młodzieży z instytucjami państwa demokratycznego 

i określanie współczesnej postawy obywatelskiej, w szczególności na 

zajęciach edukacyjnych z historii i wiedzy o świecie w Gimnazjum. 

Organizowanie życia społecznego szkoły w oparciu o zasady otwartej 

komunikacji i prawa człowieka. 

Działalność samorządu szkolnego. Przeprowadzenie wyborów do 

samorządu szkolnego.  Wybory przedstawiciela do Młodzieżowej Rady 

Dzielnicy Ochota (gimnazjum). 

Organizowanie dyskusji i debat na forum klasy. 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Znajomość instytucji państwa 

demokratycznego, podstaw ustroju 

Rzeczypospolitej Polskiej (gimnazjum). 

Znajomość reguł i problemów życia 

społecznego oraz procedur odwoławczych 

w sytuacjach konfliktowych. 

Nabycie umiejętności przeprowadzenia 

demokratycznych wyborów i świadomości 

konieczności respektowania ich wyników.. 
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Rozwijanie poczucia 

przynależności do społeczności 

lokalnej, ojczyzny, społeczności 

europejskiej. 

Wprowadzenie elementów wychowania regionalnego na lekcjach różnych 

przedmiotów (język polski, historia, geografia, plastyka, muzyka). 

Konkursy o charakterze regionalnym (m.in. historyczny, plastyczny, 

krajoznawczy, ekologiczny), organizowane przez szkołę oraz przez gminę 

i różne instytucje gminy. 

Poznawanie dziejów narodowych poprzez różnorodne działania: 

wywiady, inscenizacje, montaże literacko muzyczne, osądy bohaterów 

literackich i historycznych. 

Poznawanie kultur innych narodów. Kształtowanie szacunku dla 

odmienności kulturowych – stała obecność uczniów z innych kręgów 

kulturowych. 

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w dzielnicy 

Ochota w ramach Konsorcjum organizacji Pozarządowych Ochoty. 

Organizowanie uroczystości szkolnych związanych ze świętami 

narodowymi (patrz p. IV 6). 

Umożliwienie obecnym na terenie szkoły mniejszościom narodowym, 

religijnym i kulturowym przedstawienia społeczności szkolnej swoich 

tradycji. 

Nauczyciele 

 

 

Nauczyciele, Dyrekcja 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

Szacunek dla tradycji i historii oraz symboli 

narodowych. 

Zmotywowanie do poznawania dziejów 

przodków. 

Nabycie umiejętności rozpoznawania 

i rozwiązywania problemów o charakterze 

społecznym. 

Znajomość podstawowych norm współżycia 

społecznego. 

Zaangażowanie uczniów w działalność na 

rzecz lokalnej społeczności. 

Rozwijanie postaw 

prospołecznych.  

Działalność Młodzieżowego Wolontariatu . 

Organizowanie i włączanie się do akcji charytatywnych („Adopcja na 

Odległość”), wspieranie np. Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. 

Zajęcia edukacyjne. 

Pedagog 

Nauczyciele 

Dyrekcja 

Dostrzeganie przejawów niesprawiedliwości, 

dyskryminacji i reagowanie na nie. 

Szacunek dla osób starszych. 

Znajomość ludzi i działań pomocowych 

podejmowanych przez państwo lub 

organizacje pozarządowe. 

Planowanie własnej kariery.  

Rozwój postaw sprzyjających 

przedsiębiorczości 

(gimnazjum). 

Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery – nawiązania zawodoznawcze na lekcjach 

wszystkich przedmiotów (gimnazjum). 

„Zawodoznawcze” i wspierające myślenie o własnej przyszłości godziny 

wychowawcze w klasach szóstych. 

Dostosowanie treści kształcenia do wymogów rynku pracy. 

Zajęcia edukacyjne (WOS). 

Szkolny System Doradztwa Zawodowego. 

Nauczyciel-doradca 

zawodowy 

Wychowawcy 

Nauczyciel wos-u 

Umiejętność rozpoznania własnych 

preferencji zawodowych i edukacyjnych. 

Umiejętność wyboru szkoły zgodnie 

z własnymi zainteresowaniami 

i możliwościami. 

Znajomość zasad gospodarki rynkowej, 

podstawowych zjawisk ekonomicznych, 

umiejętność racjonalnego gospodarowania 

własnymi zasobami. 
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Życie w rodzinie 

Działanie Formy pracy Odpowiedzialni Efekty 

Wzmacnianie prawidłowych 

relacji dziecka z rodziną. 

Stwarzanie sytuacji wychowawczych ukazujących wartości rodziny 

w życiu osobistym człowieka. 

Omawianie więzi rodzinnych i roli związków uczuciowych między 

domownikami w życiu człowieka (przy zapewnieniu dyskrecji i komfortu 

samopoczucia uczniów żyjących w rodzinach niepełnych,, 

nienorrmatywnych, problemowych itp.) .  

Nawiązanie współpracy z rodzicami uczniów, nawiązywanie w pracy 

wychowawczej do doświadczeń dzieci wyniesionych z domu rodzinnego. 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

Aktywny udział w życiu rodziny. 

Budowanie więzi rodziców 

ze szkołą. 

Wspólne z rodzicami uroczystości szkolne. 

Lekcje i zajęcia otwarte dla rodziców, wspólne zajęcia z rodzicami. 

Wychowawcy 

Świetlica 

Aktywny udział rodziców w życiu szkoły. 

Przygotowywanie do życia 

w rodzinie i pełnienia ról 

życiowych. 

Praca wychowawcza w oparciu o analizę tekstów i przykładów 

literackich. 

Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie (z  uwzględnieniem 

wpływu rodziców nadprogram i  treść zajęć oraz respektowaniem zasady 

dobrowolności uczestnictwa w zajęciach) 

Realizacja programu T. Król „Wędrując ku dorosłości”. 

Realizacja w pracy wychowawczej programu „W tę samą stronę”. 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

 

Pedagog  

Wychowawcy, 

Pielęgniarka 

Rozpoznawanie i rozumienie zagadnień życia 

płciowego, w tym przede wszystkim 

przejawów dojrzewania.  

Akceptowanie i poszanowanie własnego ciała 

oraz ochrona własnej intymności. 

Przejawianie poczucia odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje. 

Nabycie umiejętności korzystania z systemu 

poradnictwa dla dzieci i młodzieży. 

 

 

Z kulturą na co dzień 
Działanie Formy pracy Odpowiedzialni Efekty 

Zapoznanie z dorobkiem 

kulturowym narodu. 

Wizyty w teatrze, kinie, na koncertach, w operze (dotyczy Gimnazjum). 

Zwiedzanie wystaw i muzeów; lekcje muzealne. 

Organizacja spotkań z literaturą: 

- organizowanie debat, dyskusji literackich, konkursów wiedzy, 

recytatorskich, inscenizacji klasowych, oglądanie filmów i przedstawień 

teatralnych. 

Dyrekcja, wychowawcy 

 

 

Nauczyciele języka 

polskiego 

Nabycie umiejętności prawidłowego odbioru 

dzieł z różnych dziedzin kultury. 

Wzbogacenie wiadomości i słownictwa.  

Opanowanie umiejętności obiektywnego 

oceniania i wartościowania. 

Rozwinięcie zainteresowań, zamiłowania do 

dociekania prawdy, fascynacji pięknem. 
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Kultywowanie tradycji 

narodowych, religijnych, 

rodzinnych. 

Organizowanie uroczystości  

(patrz p. IV, 6) 

Dyrekcja, 

Wychowawcy, 

Katecheci, Pedagog 

Podtrzymanie tradycji. 

Odnalezienie przez uczniów swego miejsca 

w świecie oraz określenie swojej relacji 

do tradycji i współczesności. 

Promowanie kultury osobistej, 

przeciwdziałanie 

wulgaryzmom. 

Warsztaty typu „Spójrz inaczej”, „STOP-Przemocy”. 

Opracowanie i wdrażanie akceptowanych przez środowisko szkolne norm 

zachowania się w szkole oraz sankcji za ich nieprzestrzeganie. 

Rozmowy i pogadanki. 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

Samorząd 

Częste używanie zwrotów grzecznościowych, 

wdrażanie do kultury języka. 

Minimalizacja zachowań negatywnych. 

Działalność zespołu wokalno-

muzycznego. 

Zajęcia zespołu. 

Przygotowywanie akademii i innych uroczystości okolicznościowych. 

Nauczyciel muzyki Nabycie umiejętności artystycznych, 

prezentacji swoich zdolności i talentów, 

publicznych występów. 

Uświadomienie możliwości oddziaływania na 

uczucia odbiorcy. 

Twórcze uczestnictwo 

w kulturze. 

Redagowanie gazetki szkolnej.  

Przygotowywanie przedstawień i inscenizacji klasowych. 

Udział w kołach zainteresowań o charakterze artystycznym. 

Tworzenie przez uczniów własnych utworów literackich, plastycznych, 

muzycznych. 

Nauczyciele języka 

polskiego, 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Uczniowie 

Rozwinięcie zdolności i postaw kreatywnych 

oraz poczucia estetyki. 

Zwiększenie wrażliwości, umożliwienie 

przeżywania doświadczeń osobistych, 

kształtowanie podstawowych dyspozycji 

(wyobraźni, ekspresji twórczej). 

Wprowadzenie ucznia w świat wartości 

ogólnoludzkich i narodowych. 

Wzbogacenie słownictwa. 
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Edukacja prozdrowotna 
Działanie Formy pracy Odpowiedzialni Efekty 

Działalność służby zdrowia na 

terenie szkoły. 

Badania profilaktyczne wady postawy (klasa 4), badania przesiewowe 

słuchu (klasy 1, 6), wzroku (klasy 3, 5, I gimnazjum), stomatologiczne 

(klasa 2). 

Profilaktyka wad postawy i próchnicy – zajęcia prowadzone przez 

pielęgniarkę szkolną 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowia. 

Włączanie do akcji: „Tydzień dla serca”, „Dni bez stresu”, „Śnieżnobiały 

uśmiech”. 

Pielęgniarka 

 

 

 

 

Pielęgniarka 

Pielęgniarka 

Diagnoza stanu zdrowia uczniów. 

Higiena pracy ucznia 

i nauczyciela. 

Układanie planu pracy ucznia i nauczyciela zgodnie z zasadami higieny. 

Odpowiednie oświetlenie, wietrzenie. 

Zmiana obuwia – wyrabianie u uczniów odpowiednich nawyków. 

Dyrekcja 

Nauczyciele, Dyrekcja 

Dyrekcja 

Nauczyciele 

Mniejsze zmęczenie uczniów, harmonijny 

rozwój psychiczny i fizyczny uczniów. 

Racjonalne wykorzystanie czasu na naukę 

i odpoczynek. 

Większe bezpieczeństwo uczniów. 

Profilaktyka zdrowotna poprzez 

sport i turystykę. 

Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów. 

Uatrakcyjniania zajęć z wychowania fizycznego – przeciwdziałanie 

nieuzasadnionym zwolnieniom z wf - u. 

Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji i turystyki, 

przekazywanie modeli aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności 

ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach 

(zajęcia rekreacyjne, festyny, turystyka). 

Realizacja programu „W zdrowym ciele – zdrowy duch” dla uczniów 

klasy 1 (sześciolatki). 

Organizowanie wycieczek, białych i zielonych szkół. 

Dokonywanie oceny poziomu sprawności ucznia wraz z kontrolowaniem 

rozwoju psychomotorycznego. 

Wspieranie działalności wychowawczej harcerstwa, organizacji i klubów 

sportowych, kulturalnych. 

Nauczyciele wf, 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Właściwy rozwój psychofizyczny dziecka, 

wykształcenie w nim postaw dbania o własne 

zdrowie. 

Poczucie „sportowej wartości”, przekonanie 

o znaczącej roli sportu w życiu człowieka. 

Systematyczny udział w zajęciach 

wychowania fizycznego lub innych zajęciach 

wybranych przez ucznia, uczestniczenie 

w zawodach sportowych z przestrzeganiem 

obowiązujących reguł (np. zasada fair play). 

Nabycie umiejętności pozytywnego 

spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem 

gier, zabaw, form turystycznych 

i sportowych. 

Rozładowanie napięć, stresów dziecka. 

Stała kontrola i ocena rozwoju oraz 

sprawności funkcjonowania organizmu 

ucznia. 
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Edukacja zdrowotna  Organizowanie zajęć umożliwiających uczniom poznawanie zasad 

zdrowego stylu życia, racjonalnego żywienia, higieny osobistej. 

Realizowanie odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych i zajęciach 

wychowania fizycznego. 

Prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia. 

Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę” dla uczniów klas 1-5 

szkoły podstawowej oraz Programu profilaktycznego dot. palenia tytoniu 

dla uczniów gimnazjum. 

Profilaktyka raka piersi, realizacja programu „Zdrowe piersi są ok.” 

(uczennice III klasy gimnazjum). 

Włączanie się w ogólnopolskie akcje „Dzień bez papierosa”, „Światowy 

dzień Walki z AIDS”. 

 

Pielęgniarka, 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy 

Znajomość czynników zagrażających 

zdrowiu i samopoczuciu, identyfikowanie 

i rozwiązywanie problemów zdrowotnych. 

Znajomość zasad zdrowego stylu życia, 

racjonalnego żywienia, uświadomienie 

korzyści stąd płynących. 

Poczucie odpowiedzialności za zdrowie 

własne i innych ludzi. 

Uczestnictwo w działaniach na rzecz zdrowia. 

Kształtowanie umiejętności 

opanowywania emocji 

i radzenia sobie ze stresem. 

Kształtowanie atmosfery życzliwości na zajęciach edukacyjnych. 

Organizowanie zajęć poświęconych poznawaniu przez uczniów różnych 

sposobów radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.   

Nauczyciele 

Pedagog 

Nabycie przez uczniów umiejętności 

prawidłowego funkcjonowania w sytuacjach 

stresujących. 

Profilaktyka uzależnień, 

przeciwdziałanie patologiom. 

Wdrażanie programów profilaktycznych i terapeutycznych  (w miarę 

dostępności i możliwości). 

Uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem od 

narkotyków, nikotyny i alkoholu. 

Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

szczególnie tych, którzy wymagają opieki i pomocy wychowawczej. 

Organizowanie opieki i pomocy uczniom z rodzin dysfunkcyjnych. 

Poznanie uczniów z ich prawami, rozwijanie zachowań asertywnych. 

 

Pedagog 

 

 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

Znajomość negatywnych skutków zachowań 

patologicznych i różnorodnych uzależnień. 

Opanowanie umiejętności odmawiania. 

Znajomość innych form spędzania czasu 

wolnego. 

 

Edukacja ekologiczna 
Działanie Formy pracy Odpowiedzialni Efekty 
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Propagowanie ekologicznego 

modelu funkcjonowania we 

współczesnym świecie. 

Wybrane akcje ekologiczne. Propagowanie zasad segregacji odpadów i 

ich recyklingu, zbiórek elektrośmieci itp. 

Realizowanie odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych. 

Organizowanie imprez turystyczno krajoznawczych. 

Organizowanie wycieczek klasowych. 

Dyrekcja 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Wychowawcy 

Znajomość zagrożeń cywilizacyjnych 

i sposobów zapobiegania degradacji 

środowiska naturalnego. 

Nabycie szacunku dla środowiska 

naturalnego i troski o Ziemię. 

Popularyzacja najprostszych form turystyki. 

Znajomość obiektów historycznych, 

przyrodniczych regionu i kraju. 

Uwrażliwienie na piękno i niezwykłość 

odwiedzanych miejsc, szczególnie obiektów 

chronionych. 

Rozwijanie wrażliwości na los 

zwierząt. 

Akcje pomocy schroniskom. Wychowawcy Humanitarny stosunek do zwierząt. 
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Edukacja europejska 
Działanie Formy pracy Odpowiedzialni Efekty 

Zintegrowanie społeczności 

szkolnej uczniów 

cudzoziemców. 

Lekcje języka polskiego dla uczniów cudzoziemców. 

Kompleksowe działania wychowawcze zmierzające do integracji 

cudzoziemców z zespołem klasowym i społecznością szkolną. 

Poznawanie kultur innych narodów. Kształtowanie szacunku dla 

odmienności kulturowych. 

Nauczyciel prowadzący 

Nauczyciele 

wychowawcy 

Gotowość do przeciwstawiania się postawom 

rasistowskim i ksenofobicznym, wyrobienie 

nawyków współpracy ludzi różnych narodów, 

ras i religii, zintegrowanie cudzoziemców 

ze środowiskiem szkolnym. 

Poznanie kultury, życia 

i obyczajów ludności krajów 

UE i innych krajów. 

Realizacja zagadnień programowych geografii, WOS i języków obcych. 

Organizacja imprez, festynów, sesji (np. „Dzień Europejski”), spotkań 

z obywatelami krajów UE. 

Organizowanie wyjazdów na zagraniczne imprezy sportowe 

oraz przyjmowanie gości – sportowców z innych krajów. Udział 

w międzynarodowych konkursach o zasięgu europejskim. 

Udział w projekcie „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”. 

Współpraca ze szkołami z Iwano Frankowska.  

Nauczyciele geografii, 

historii, WOS i języków 

obcych 

Nauczyciele 

przewidziani 

w corocznym 

kalendarzu imprez 

 

Zdobycie wiedzy o kulturze, życiu 

i obyczajach ludności różnych krajów, 

wyrobienie postaw, sympatii, życzliwego 

zainteresowania oraz gotowości 

do współpracy międzynarodowej, poczucia 

wspólnoty interesów różnych narodów. 

Wiedza o strukturach 

i funkcjonowaniu wspólnot 

europejskich 

Realizacja zagadnień programowych historii, geografii i WOS. 

Sesje naukowe, gazetki informacyjne. 

Nauczyciele geografii, 

historii i WOS 

 

Zdobycie podstawowej wiedzy o strukturach 

i funkcjonowaniu wspólnot europejskich, 

w szczególności podstawowych wiadomości 

na temat form pomocy jaką może uzyskać 

pojedynczy obywatel lub organizacja, 

wyrobienie przekonania o realności 

możliwości uzyskania konkretnej pomocy. 

Poznanie roli Polski w Unii Europejskiej 

(praw i obowiązków obywateli). 

 

Obok zadań wychowawczych kadra pedagogiczna szkoły wykonuje również działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio 

do istniejących potrzeb, zgodnie z indywidualnymi diagnozami wychowanków i planami pracy indywidualnej (patrz punkt IV, 1). 

4. Przewidywany rezultat pracy wychowawczej – model wychowanka 

Dla potrzeb efektywnego projektowania pracy wychowawczej zespół nauczycielski posługuje się uproszczonym zestawem umiejętności, 

który oddaje w naszym rozumieniu obraz absolwenta i jest podstawą do konstruowania narzędzi oceny i opisu rozwoju umiejętności naszych 

uczniów. 
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1. Umiejętności komunikacyjne: 

Komunikacja werbalna (w języku polskim i w językach obcych, głównie angielskim), 

Umiejętność poszukiwania i analizowania oraz krytycznego odbioru informacji, 

Umiejętność posługiwania się komputerem (w tym również Internetem); 

2. Umiejętności interpersonalne i społeczne: 

Umiejętność współpracy w grupie (w klasie), 

Odpowiedzialność, w tym szczególnie branie odpowiedzialności za wykonanie zadań i ponoszenia konsekwencji za swoje czyny (również 

za własne wyniki w nauce), 

Komunikacja interpersonalna (umiejętność rozwiązywania konfliktów bez agresji, umiejętność dyskutowania); 

3. Umiejętności intrapersonalne: 

Poczucie własnej wartości, motywacja do doskonalenia i podnoszenia własnych kwalifikacji (dalszego kształcenia), radzenie sobie 

w sytuacjach problemowych, umiejętność podejmowania decyzji, rozwój własnych zainteresowań i zdolności. 

III  ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZEJ 

Warunki, jakie musi spełnić szkoła jako środowisko wychowawcze i nauczyciele jako wychowawcy, aby można było realizować 

nakreślone cele: 

1. Potrzeby uczniów w dziedzinie wychowania, które powinny zostać zdiagnozowane i zaspokojone, aby uczniowie mogli efektywnie 

korzystać z oferty szkoły 

Za szczególnie ważne w szkole uznaje się potrzeby:  

bezpieczeństwa (której zaspokojenie decyduje także o poczuciu własnej wartości i godności), 

kontaktu (tworzenia więzi, rozumienia innych i bycia rozumianym), 

aktywności (szczególnie intelektualnej, ale również społecznej), 

akceptacji i samoakceptacji. 

Sposób budowania relacji wychowawczych i oddziaływania na uczniów w celu zaspokajania ich potrzeb 

Nauczyciele powinni wchodzić z uczniami w relacje, w których: 

będą uczniom dawać osobistą akceptację, o ile ich postawy i wybory nie przekroczą granic bezpieczeństwa innych uczniów lub samego 

nauczyciela; 
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będą dążyć do rozumienia sytuacji ucznia; 

będą wyrabiać w uczniach gotowość i otwartość do przekazywania swoim rodzicom informacji i sygnałów o swoich lękach, potrzebach, 

          kłopotach i sposobach ich wspólnego rozwiązywania w domu i w szkole. (efekt współdziałania synergicznego). 

2. Postawy i umiejętności nauczycieli – model wychowawcy 

Nauczyciele wychowują głównie przez modelowanie i oddziaływanie przykładem osobistym (poprzez własne postawy i zachowania) oraz 

poprzez prezentację własnych umiejętności. Oznacza to, że nauczyciele: 

stawiają uczniom wymagania i konsekwentnie je egzekwują, są sprawiedliwi; 

poprzez przykład osobisty starają się ukształtować u wychowanków pożądane zachowania i postawy; 

są gotowi wspierać uczniów w ich kłopotach osobistych i społecznych, dotyczących ich funkcjonowania w grupie rówieśniczej, między 

innymi poprzez dawanie im swojego czasu i uwagi - w związku z tym są empatyczni i otwarci, potrafią słuchać i rozmawiać z uczniami; 

traktują uczniów podmiotowo; 

są asertywni, tzn. potrafią otwarcie, bez agresji, wyrażać wobec uczniów swoje emocje, ale także określać wobec nich cele i zadania; 

potrafią rozwiązać konflikty, jakie pojawiają się pomiędzy nimi a uczniami oraz pomiędzy wychowankami; 

w swojej pracy starają się wykorzystywać aktywizujące metody pracy. 

Wymienione założenia stanowią standard przygotowania kadry nauczycielskiej. Dochodzimy do niego pracując nad osobistymi 

umiejętnościami na odpowiednio zaplanowanych szkoleniach (w tym wewnętrznych) – por. punkt IV, 7. 

IV  OBSZARY PRACY – STANDARDY 

1. Indywidualna praca wychowawcza z poszczególnymi uczniami 

W przypadku uczniów ze specjalnymi problemami edukacyjnymi nauczyciele prowadzą z nimi pracę indywidualną polegającą na: 

diagnozowaniu wychowanka (przy pomocy pedagoga szkolnego i psychologa z poradni psychologiczno- pedagogicznej); 

ustalaniu indywidualnego postępowania opiekuńczego lub korekcyjnego; 

prowadzeniu indywidualnej pracy wychowawczej z uczniami potrzebującymi pomocy;  

współdziałaniu wszystkich nauczycieli w postępowaniu wychowawczym wobec takiego ucznia; 

utrzymywaniu współpracy z rodzicami i wspieraniu ich w procesie wychowawczym; 

wspieraniu ucznia w jego bieżących problemach. 
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W przypadku uczniów  uzdolnionych nauczyciele, w miarę możliwości, prowadzą pracę indywidualną polegającą na wspieraniu umiejętności 

ucznia, poszerzaniu jego wiedzy. Wspierają zainteresowania ucznia poprzez ewentualną dodatkową pracę z uczniem, zachęcanie go do 

dodatkowej pracy i uczestnictwa w olimpiadach/konkursach.   

 

2. Praca wychowawcza z klasą 

Praca wychowawcza z klasą polega na tym, że: 

nauczyciel – wychowawca w swoich działaniach wychowawczych współpracuje z innymi nauczycielami uczącymi w jego klasie, a także 

z pedagogiem i psychologiem, nauczycielem terapii pedagogicznej, logopedą oraz z terapeutami prowadzącymi zajęcia o tym charakterze; 

sporządza diagnozę klasy (w razie potrzeby przy pomocy pedagoga szkolnego), opracowuje plan pracy wychowawczej z klasą, uzgadnia jego 

wykonanie z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami; 

realizuje tak opracowany plan posługując się następującymi formami: 

zajęcia integracyjne, 

zajęcia z zakresu wychowania prorodzinnego (we współpracy z pedagogiem szkolnym), 

wyjazdy i wycieczki klasowe, w tym w szczególności udział w białych i zielonych szkołach, należących do tradycji szkoły, 

imprezy klasowe, 

różne formy udziału klasy w pracach samorządu szkolnego, 

różne formy udziału klasy w imprezach i uroczystościach szkolnych. 

dokonuje ewaluacji swojej pracy różnymi metodami, a wyniki przedstawia na radach pedagogicznych. 

3. Praca z grupą terapeutyczną 

W ramach działań terapeutycznych szkoła proponuje: 

zajęcia logopedyczne, z zakresu terapii pedagogicznej, 

zajęcia profilaktyczne, edukacyjne i rozwojowe w oparciu o program przygotowany przez pedagoga szkolnego, dotyczący między innymi 

problematyki przemocy i agresji, profilaktyki uzależnień, rozwoju osobistego (kształtowanie postawy twórczej). 

   4. Praca z samorządem szkolnym 

Cele bieżące pracy samorządu szkolnego ustala sama społeczność szkolna na swoich zebraniach. 

   5. Praca o charakterze opiekuńczym i socjalnym 

W ramach działań opiekuńczych i socjalnych szkoła zapewnia: 
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działalność świetlicy szkolnej, przeznaczonej głównie dla dzieci z klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej; 

opiekę zdrowotną (pielęgniarka szkolna); 

pomoc socjalną dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym (dofinansowanie do obiadów, podręczników, stypendium socjalne) – 

współpraca w tym zakresie z ośrodkiem pomocy społecznej i Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota . 

4. Zwyczaje szkolne, imprezy okolicznościowe: 
Zadania Zadania szczegółowe Odpowiedzialni Efekty 

Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 

Przygotowanie apelu oraz spotkań uczniów z wychowawcami klas. Dyrekcja, Wychowawcy Aktywny udział młodzieży 

i pracowników szkoły, właściwa 

postawa w czasie apelu. 

Zajęcia integracyjne dla uczniów 

klas czwartych Szkoły 

Podstawowej i pierwszych 

Gimnazjum 

Spotkania uczniów z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym. 

Organizacja obozów integracyjnych dla uczniów I klas gimnazjalnych 

w ramach tzw. zielonych i białych szkół. 

Organizowanie zajęć integracyjnych. 

Anonimowe badania ankietowe wśród uczniów pierwszych klas 

Gimnazjum i ich rodziców m.in. na temat oczekiwań wobec szkoły. 

Dyrektor, Pedagog 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy, Pedagog 

Dyrektor, Pedagog 

Zintegrowanie uczniów klas 

czwartych Szkoły Podstawowej i 

pierwszych Gimnazjum w obrębie 

zespołów klasowych i z całą szkołą. 

Obchody pamięci 1 i 17 Września 

1939 roku, rocznic wybuchu 

Powstania Warszawskiego, 

Powstania w Getcie 

Warszawskim, zbrodni 

katyńskiej.  

Udział w uroczystościach przy pomniku Bohaterów Września 

na Ochocie, Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, 

przerd Dębem Katyńskim. 

Dyrekcja, Opiekun samorządu 

Wychowawcy 

Właściwa dla miejsca postawa 

uczniów. 

Dzień Edukacji Narodowej Imprezy okolicznościowe 

Ślubowanie uczniów klas sportowych. 

Dyrekcja 

Wychowawcy 

Zintegrowanie społeczności szkoły 

Narodowe Święto Niepodległości Uroczysta akademia. 

Wykonanie dekoracji tematycznych. 

Lekcja historii z dyrektorem dla uczniów klas 1 - 3 SP. 

Konkurs plastyczny „Polskie Orły” 

Nauczyciele sztuki i historii 

Dyrektor 

Uwrażliwienie młodzieży na 

wychowawcze aspekty tradycji 

narodowych. 

Wigilia Występ artystyczny 

Wigilie klasowe 

Wigilia dla pracowników szkoły 

Dyrekcja 

Wychowawcy 

Podtrzymywanie tradycji kulturowych. 

Imprezy okolicznościowe 

- Andrzejki 

- Mikołajki 

- Zabawy karnawałowe 

Montaże słowno-muzyczne 

Akademie 

Gazetki ścienne 

Konkursy 

Wychowawcy 

Opiekun samorządu 

Samorząd 

Podtrzymywanie tradycji. 

Zorganizowany sposób spędzania 

czasu wolnego. 
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- Walentynki 

- Dzień Wiosny 

- Dzień Dziecka 

- Dzień Babci, Dziadka, Matki, 

Ojca 

Imprezy wewnątrzklasowe. 

Święto Konstytucji 3 Maja Uroczysty apel. 

Wykonanie gazetki ściennej 

Inne ciekawe formy upamiętnienia wydarzenia: konkurs, sesja 

naukowa, itp. (różnie w kolejnych latach) 

Nauczyciele sztuki i historii, 

Dyrektor 

Uwrażliwienie młodzieży na 

wychowawcze aspekty tradycji 

narodowych. 

Piknik Rodzinny Imprezy dla uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej. Dyrektor, Nauczyciele Integracja społeczności szkolnej 

i lokalnej. 

Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego, pożegnanie uczniów 

kończących szkołę 

Uroczysty apel. Dyrekcja, Wychowawcy Uaktywnienie młodzieży, związanie ze 

szkołą. 

5. Praca z zespołem nauczycielskim: 

- określenie potrzeb i celów szkoleniowych poszczególnych nauczycieli i zespołu nauczycielskiego w całości: 

Nauczyciele naszej szkoły biorą udział w doskonaleniu zawodowym, w tym różnego rodzaju warsztatach, których głównym celem jest 

rozwój ich umiejętności wychowawczych.  

- organizacja pracy zespołowej: 

      Praca zespołu nauczycielskiego Zespołu Szkół Nr 83 w Warszawie polega na: 

kwartalnych spotkaniach (radach pedagogicznych) poświęconych w zależności od potrzeb: wymianie informacji, diagnozowaniu i analizie 

pracy wychowawczej wobec poszczególnych uczniów i klas; 

spotkaniach nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych i Zespołu Terapeutyczno-Wychowawczego; 

warsztatach szkoleniowych o tematyce ustalanej na bieżąco, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami; 

spotkaniach poprzedzających każdy rok szkolny poświęconych planowaniu pracy; 

radach pedagogicznych podsumowujących pracę szkoły. 

6. Współpraca z rodzicami 

Cele:  

Szkoła pełni funkcję pomocniczą, wspomagając rodziców w wychowywaniu ich dzieci, w związku z tym rodzice mają pełne prawo nie 

tylko wiedzieć co się dzieje na terenie szkoły, ale również być pełnymi jej współgospodarzami. Część swoich uprawnień rodzice mogą 
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przekazać szkole w formie akceptacji programu wychowawczego zaproponowanego przez szkołę. Dlatego też główne cele współpracy szkoły 

z rodzicami dotyczą: 

informowania rodziców o programach wychowawczym i dydaktycznym szkoły, planach nauczania i wychowania poszczególnych klas, 

ważnych wydarzeniach mających miejsce na terenie szkoły, osiągnięciach i porażkach ich dziecka; 

zaangażowania rodziców w działalność wychowawczą szkoły, integrowanie społeczności szkolnej; 

pomoc rodzicom w rozwiązywaniu trudności, na jakie napotykają w wychowywaniu własnych dzieci, rozwijanie umiejętności pedagogicznych 

rodziców. 

Organizacja: 

wrześniowe spotkania zapoznawczo-organizacyjne nauczyciela-wychowawcy rozpoczynającego pracę wychowawczą z klasą z rodzicami 

uczniów, na którym prezentuje on szkołę, jej program wychowawczy i system oceniania oraz wypracowuje kontakt na dalszą współpracę; 

diagnoza metod współpracy rodziców ze szkołą (przeprowadzona we wrześniu przez wychowawców klas w trakcie zebrań rodziców) 

pozwalająca określić, jakie działania powinna podjąć szkoła, aby rodzice chętnie z nią współpracowali; 

anonimowe badania ankietowe przeprowadzone przez pedagoga szkolnego pod koniec roku szkolnego dotyczące opinii rodziców na temat 

pracy Szkoły i proponowanych przez nich zmian; 

comiesięczne spotkania z rodzicami w ramach zebrań śródokresowych bądź okresowych lub tzw. dni otwartych; 

indywidualne konsultacje wychowawców, nauczycieli, dyrektora, pedagoga szkolnego (w zależności od potrzeb); 

uczestnictwo rodziców w planowaniu i realizacji planu wychowawczego klasy, oraz współorganizowaniu imprez klasowych (wycieczki, 

dyskoteki, imprezy okolicznościowe); 

współudział rodziców w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły (statut, szkolny program wychowania); 

uczestnictwo rodziców w organach szkoły – Rada Rodziców; 

zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w ramach programu profilaktycznego. 

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

poznawanie środowiska lokalnego, jego specyfiki, tradycji, historii; 

zapoznanie uczniów z lokalnym systemem władzy; 

działania na rzecz środowiska lokalnego np. sprzątanie okolicy szkoły, pomaganie osobom starszym; 

współdziałanie, w ramach realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły, z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc rodzinie 

i dziecku (np. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 9, Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII 
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Wydział Rodzinny i Nieletnich, Domem Dziecka Nr 9 przy ul. Korotyńskiego, Wydziałem Oświaty dla Dzielnicy Ochota, Komendą Rejonową 

Policji – Wydział ds. Nieletnich, Strażą Miejską). 

METODY DZIAŁANIA 

Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy. 

Realizacja programu na wszystkich przedmiotach nauczania. 

Wycieczki klasowe z wychowawcą, w tym zielone i białe szkoły dla uczniów klas sportowych Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum. 

Wycieczki przedmiotowe. 

Organizowanie czasu wolnego ucznia np. zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne i kulturalne, kółka zainteresowań. 

Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji szkoły. 

Działalność świetlicy szkolnej, biblioteki. 

Działalność pedagoga szkolnego, psychologa (z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej. 

Indywidualne rozmowy z uczniem. 

Indywidualne i grupowe spotkania z rodzicami. 

EWALUACJA 

Celem oceny realizacji prezentowanych zamierzeń proponujemy następujące metody: 

8. Obserwacje. 

9. Badania ankietowe (sondażowe) przeprowadzane wśród uczniów i ich rodziców (określenie samopoczucia uczniów w szkole, ich opinii 

na temat szkoły, ich opinii dotyczącej problematyki uzależnień). 

10. Badania socjometryczne (określenie stopnia zintegrowania klas, w miarę potrzeb). 

11. Raporty wychowawców na temat realizacji zadań wychowawczych w klasach w danym roku szkolnym. 

12. Raporty opiekunów kół zainteresowań dotyczące stopnia zainteresowania uczniów i osiąganych wyników. 

13. Sprawozdanie z działalności samorządu szkolnego. 

14. Dane liczbowe (np. określenie, poprzez liczby, zwiększenia lub zmniejszenia się poważnych sytuacji konfliktowych, pozwalające 

na ocenę programu wychowawczego w tym zakresie, zwiększenie lub zmniejszenie zainteresowania rodziców szkołą poprzez określenie 

liczby rodziców kontaktujących się z nauczycielami). 


