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Program  wychowawczy  szkoły  zawiera  całościowy  opis  działań  wychowawczych
realizowanych w naszej szkole. Został oparty o diagnozę potrzeb i możliwości uczniów,
rodziców,  nauczycieli.  Założenia  programu  uwzględniają  wyniki  ewaluacji
przeprowadzonej w roku szkolnym 2015/2016.

Program obejmuje następujące rozdziały :

I. Misja i wizja szkoły.

II. Akty prawne, na podstawie których został opracowany program wychowawczy.

III. Cele wychowawcze.

IV. Założenia pracy wychowawczej.

V. Działania wychowawcze dla klas I-III.

VI. Tradycje i obyczaje szkoły.

VII. Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego.

VIII. Zasady współpracy szkoły z rodzicami.

IX. Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym.

X. Zasady współpracy międzynarodowej.

XI. Zasady wykorzystywania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej   

szkoły.

XII. Ewaluacja.

W  oparciu  o  Program  wychowawczy  szkoły,  Szkolny  program  profilaktyki
wychowawca  klasy  wspólnie  z  uczniami  i  rodzicami  opracowuje  plan  pracy
wychowawczej dla swojej klasy.
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I. Misja i wizja szkoły; model absolwenta

Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej 
w Zwierzyńcu

to szkoła kształcąca i wychowująca człowieka:

uczciwego,
kulturalnego,

odpowiedzialnego,
przedsiębiorczego i kreatywnego,
umiejącego pracować w zespole,

tolerancyjnego,
szanującego zdrowie swoje i innych,

szanującego dobro wspólne,
szczerze miłującego Ojczyznę.

W procesie wychowawczym pomagamy młodemu człowiekowi w poszukiwaniu sensu 
życia, kształtowaniu własnego systemu wartości, który wymaga skonfrontowania moralności 
dziecięcej z wymogami moralnymi dorosłych. Wpajamy poszanowanie dla innych kultur 
i tradycji. Podejmujemy kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Uczymy, że człowiek może rozwijać się przez całe swoje życie, ale musi też podejmować
kolejne zadania i przezwyciężać kryzysy. Każde pokonanie tendencji do regresu, a wybranie
tendencji do rozwoju zwiększa szansę jednostki na pełne, wartościowe i szczęśliwe życie.

„Wychowywać to wzmacniać dobro w człowieku”
/Celestyn Freinet/

II. Akty prawne, na podstawie których został opracowany program wychowawczy

 Konstytucja RP,
 Ustawa o systemie oświaty (szczególnie preambuła),
 Karta Nauczyciela,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 

roku w sprawie podstawy programowej kształcenia przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii

 Konwencja Praw Człowieka,
 Statut szkoły.
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III. Cele wychowawcze

/ Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego/

Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, 
zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

 znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobistego (w wymiarze 
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 
duchowym) stosownie do ich potrzeb i możliwości;

 sprawnie komunikowali się w języku polskim i obcym;
 rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy,

dobra i piękna w świecie;
 byli otwarci na zmiany i mieli świadomość życiowej konieczności kształcenia 

ustawicznego;
 stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego 
z dobrem innych, odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych;

 poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia  celów 
życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

 uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 
przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie;

 przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

 kształtowali w sobie podstawę do dialogu, umiejętność słuchania innych 
i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę 
nauczycieli i uczniów;

 współpracowali w ramach projektów edukacyjnych;
 reagowali na wszelkie przejawy dyskryminacji;
 dbali o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyli środowisko sprzyjające zdrowiu 

i mieli świadomość szkodliwego wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie;
 właściwie odbierali i potrafili wykorzystywać media,
 byli przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym.

IV. Założenia pracy wychowawczej

1. Zadania wychowawcze będące wynikiem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela:

 realizowanie treści programowych zgodnie ze specyfiką zajęć z uwzględnie-
niem celów wychowawczych;

 stawianie realistycznych wymagań i konsekwencja w ich egzekwowaniu;
 asertywne wspieranie uczniów w kłopotach osobistych;
 dbałość o rozwój wychowanków w sferze fizycznej,  psychicznej, społecznej

i aksjologicznej;
 realizowanie zadań wynikających ze Statutu Szkoły.
 Kształtowanie postaw,wychowanie do wartości.
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2. Zadania wychowawcy klasy:

 poznanie wychowanków i ich środowiska;
 opracowanie planu wychowawczego dla klasy;
 prowadzenie dokumentacji wychowawcy;
 współpraca z nauczycielami przedmiotów, dyrekcją szkoły, pedagogiem; 

szkolnym, opiekunami kół zainteresowań, uczniami, Radą Rodziców 
i rodzicami;

 organizowanie różnych form pomocy uczniom w sytuacjach kryzysów 
osobistych, rodzinnych i szkolnych;

 wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego ucznia;
 eksponowanie pozytywnych postaw i przejawów dobra;
 kształtowanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie 

rówieśniczej;
 upowszechnianie czytelnictwa;
 organizowanie imprez klasowych, wycieczek;
 podnoszenie swoich kwalifikacji wychowawczych;
 upowszechnianie własnych doświadczeń.

3. Model wychowawcy:

 szanuje godność ucznia i buduje pozytywne relacje nauczyciel – uczeń;
 jest tolerancyjny;
 czuwa nad przestrzeganiem przyjętych norm i zasad;
 uwzględnia potrzeby uczniów, zna ich psychikę i reaguje na trudne sytuacje;
 jest stanowczy – reaguje na zachowania agresywne, napastliwe, nie pomija ich 

milczeniem;
 docenia uczniów, dostrzega ich mocne strony
 podejmuje działania mające na celu tworzenie dobrej atmosfery i zaufania.

4. Pracownicy niepedagogiczni szkoły:

 pracownicy niepedagogiczni aktywnie uczestniczą w procesie wychowawczym 
szkoły;

 pomagają w organizacji niektórych imprez szkolnych;
 wykonują swoją pracę rzetelnie, są przykładem dla młodzieży  w zakresie dobrego 

zachowania i kultury słowa;
 reagują na niekulturalne zachowania uczniów, informują o zaistniałych wydarzeniach 

wychowawcę klasy lub nauczyciela dyżurnego.
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V. Działania wychowawcze dla klas I-III

Cel główny
Cele

operacyjne
Sposoby realizacji

Osoby 
odpowied
zialne

Efekty 
oddziaływań 
wychowawczych

Uczeń umie
komunikować

się 
z rówieśnikami 
i dorosłymi oraz
stosuje zasady
kulturalnego
zachowania 
w różnych
sytuacjach.

1. Poznaje istotę
proce-su 
komunikacji 
i przy-czyny 
zakłóceń.

Lekcje komunikacji
interpersonalnej:

 charakterystyka procesu 
komunikacji

 komunikacja werbalna
 komunikacja niewerbalna
 bariery w procesie 

komunikacji niewerbalnej
 techniki negocjacyjne.

Rozwiązywanie bieżących 
problem-ów. 
Wykorzystywanie filmów i 
dostępnych materiałów „Jak 
rozmawiać z dzieckiem”,

- pedagog
- 
wychowaw
cy
- dyrektor

Potrafi formułować 
jasne konstruktywne 
wypowiedzi 
i argumentować je.
Szanuje różnice 
osobiste i wzmacnia w 
sobie poczucie 
tolerancji i szacunku 
dla innych.
Zna i stosuje zasady 
asertywności.
Zachowuje się 
kulturalnie zgodnie z 
przyjętymi normami.
Umie bezpośrednio
 i otwarcie wyrażać 
swoje potrzeby, 
poglądy, opinie
 i oczekiwania.
Posługuje się poprawną
polszczyzną bez 
wulgaryzmów.
Reaguje na wszelkie 
przejawy 
dyskryminacji.

2. Słucha, 
potrafi jasno 
i konkretnie się 
wypo-wiadać, 
posługując się 
poprawną 
polszczyzną.

Lekcje do wyboru, np. :
 „Uczymy się aktywnego 

słuchania innych”
 „Jak porozumiewać się z 

innymi”
 „Umiemy stosować 

komunikaty JA – TY”.
Filmy, prezentacje multimedialne 
oraz artykuły prasowe.

 Konkurs Literacki
Lekcje języka polskiego.
Prezentacja projektu 
edukacyjnego.

- 
wychowaw
cy
- 
nauczyciele 
języka 
polskiego
-wszyscy 
pracownicy 
szkoły

3. Umie 
wyrażać swoje 
sądy i 
uzasadniać je, 
zachowuje się 
aser-tywnie.

Symulacja sytuacji domowych i 
szkolnych – ćwiczenie umiejętności
wyrażania i obrony swoich praw.
Trening asertywności w oparciu o 
posiadane materiały.
Debaty, dyskusje.

- 
wychowaw
cy
- 
nauczyciele 
bloku 
humanistyc
znego
pedagog
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4. Zna i stosuje 
formy 
kulturalnego 
zacho-wania 
w miejscach 
publicznych.

Godziny do dyspozycji 
wychowawcy np. na temat:

 „Bądź kulturalny na co 
dzień i od święta”

 „Jak kulturalnie zachować 
się w różnych sytuacjach?”

Scenki rodzajowe, dramy.
Udział w imprezach sportowych, 
kulturalnych oraz wycieczkach, 
konkursach i apelach szkolnych.

- wszyscy 
pracownicy 
szkoły

5. Uczy się 
tolerancji,
szacunku do 
drugiego 
człowieka 
i empatii.

Pogadanki, dyskusje na godzinach 
wychowawczych.
Powołanie grup pomocy 
koleżeńskiej dla uczniów z 
trudnościami w nauce w ramach 
szkolnego wolontariatu .
Zapoznanie uczniów z ideą 
wolontariatu (prezentacja, gazetka 
na korytarzu). 
Udział w akcjach charytatywnych i 
działalność w Szkolnym Kole 
wolontariatu.
Zajęcia dotyczące różnych 
przejawów dyskryminacji i jej 
zapobieganiu.

- 
wychowaw
cy
- 
nauczyciele 
religii
- 
opiekunowi
e 
samorządu 
uczniowski
ego
pedagog

1. Poznaje 
pojęcia: nor-ma, 
prawo, 
obowiązek, 
godność.

Lekcje na temat, np. :
 „Rozumiem pojęcia: 

norma, prawo, godność”
 „Konwencja praw 

dziecka” – znam nie tylko 
swoje prawa, ale i 
obowiązki

 Szacunek dla hymnu 
państwowego i symboli 
narodowych.

Spotkania z przedstawicielami 
policji, pedagogiem.
Poznanie dokumentów 
regulujących pracę szkoły.

- 
wychowaw
cy
- 
nauczyciele 
historii, 
WOS
- pedagog

Zna i rozumie pojęcia: 
norma, prawo, 
obowiązek, godność.
Ma poczucie 
przynależności do 
klasy, współtworzy 
i respektuje normy 
grupowe.
Jest aktywny 
i przedsiębiorczy.
Utożsamia się ze 
swoim regionem, 
krajem i miejscem 
w zjednoczonej 
Europie.
Szanuje przyrodę i jest 
wrażliwy na jej piękno.

2. Współdziała 
i współ-pracuje 
w grupie, zna 
zasady pracy 
grupy.

Zajęcia, wycieczki, imprezy 
integracyjne.
Uczestniczenie w zajęciach 
grupowych realizowanych np. w 
oparciu o program „Jak żyć z  
ludźmi”.
Tworzenie klasowych zespołów 
zadaniowych m. in. do prac 
projektowych.

- pedagog
- wszyscy 
nauczyciele
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Uczeń aktywnie
uczestniczy

 w  życiu
społecznym,
pielęgnuje

tradycje szkolne,
regionalne 
i narodowe.

3. Jest 
przedsiębiorczy, 
zaradny 
i samodzielny.

Planowanie wycieczek i innych 
przedsięwzięć klasowych, 
szkolnych. 
Lekcje z zakresu 
przedsiębiorczości, np. Jak założyć 
własną firmę? Samodzielne 
planowanie swojego czasu. Nauka 
praktycznych umiejętności 
potrzebnych w życiu.

wychowaw
cy
nauczyciele 
wos
opiekun 
świetlicy

4. Tworzy 
i uczestniczy 
w kultywowaniu
tradycji szkoły, 
miasta, regionu 
i państwa.

Uczestniczenie w imprezach 
szkolnych.
Wyjścia i wycieczki:

 do miejsc historycznych
 przedmiotowe
 turystyczno – 

krajoznawcze.

Poznanie sylwetki Patronki Szkoły
Róży Zamoyskiej.
Poznanie legend, baśni i tradycji 
regionalnych na lekcjach języka 
polskiego i historii.
Zorganizowanie spotkań z komba-
tantami, animatorami życia 
społeczno – kulturalnego regionu, 
ludźmi kultury.
Sprawowanie opieki nad 
miejscami pamięci narodowej.
Udział w uroczystościach środo-
wiskowych o charakterze patrio-
tycznym.

- 
wychowaw
cy
- 
nauczyciele 
języka 
polskiego i 
historii

5. Jest 
współodpowie-
dzialny za stan 
środo-wiska 
przyrodniczego.

Udział w akcjach ekologicznych 
np. „Sprzątanie Świata”, pracach 
porządkowych w parku 
środowiskowym. Sprzatanie rzeki 
Wieprz.
Konkursy o tematyce ekologicznej.
Zwiedzanie wystaw w OEM RPN.
Spotkania z przyrodnikami.
Ukwiecenie sal lekcyjnych, 
korytarzy szkolnych i otoczenia 
szkoły.
Udział w apelach szkolnych o 
tematyce ekologicznej m.in. z 
okazji „Dnia Ziemi”, „Dnia 
Drzewa”.

- dyrektor
- 
wychowaw
cy - 
nauczyciele 
ze świetlicy
- 
nauczyciele 
biologii i 
geografii
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Uczeń potrafi 
samodzielnie 
planować 
i realizować 
swoje 
zamierzenia 
związane
 z dalszym 
kierunkiem 
kształcenia.

1. Poznaje 
siebie.

Zajęcia z wychowawcą i 
pedagogiem np. na temat 
„Naprawdę jaki, jaka jestem?”
Zajęcia integracyjne w klasach 
pierwszych.
Ćwiczenie umiejętności 
samokontroli, radzenia sobie ze 
stresem, wyrażania własnych 
emocji.
Spotkanie z doradcami do spraw 
wyboru szkoły, zawodu.
Spotkania z pedagogiem na temat 
zainteresowań i preorientacji.

- pedagog
- 
wychowaw
cy

Dostrzega mocne 
i słabe strony swojego 
charakteru.
Potrafi precyzować 
swoje cele życiowe 
i dążyć do nich.
Umie dokonać 
samokontroli 
i samooceny.
Analizuje i modyfikuje 
swoje działania 
w zależności od 
potrzeb.
Jest otwarty na zmiany,
chętnie zdobywa nowe 
umiejętności.
Uczeń wybiera szkolę 
ponadgimnazjalną 
zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami 
i predyspozycjami.

2. Potrafi 
dokonać 
autoprezentacji.

Symulacje autoprezentacji – 
przedstawienie siebie w formie 
słownej lub innej, ze szczególnym 
uwzględnieniem pozytywów.
Autoprezentacje kandydatów do 
samorządu szkolnego i klasowego.
Projekt edukacyjny.
Autoprezentacja podczas zajęć 
integrujących zespoły klas 
pierwszych.

- 
nauczyciele 
języka 
polskiego
- 
wychowaw
cy
- 
opiekunowi
e SU
pedagog

3. Rozumie 
konieczność 
ciągłego 
zdobywania 
wiedzy 
i nowych 
umiejętności.

Lekcje wychowawcze poświęcone 
kształceniu ustawicznemu; rynkowi
pracy uzależnionemu od rozwoju 
cywilizacyjnego i nowych 
technologii. Rola motywacji 
w realizacji planów życiowych.
Położenie nacisku na rolę 
współpracy i pracy w grupie.

- 
wychowaw
cy
-pedagog
-nauczyciel 
wos
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Uczeń żyje 
zdrowo 
i bezpiecznie.

1. Propaguje 
zdrowy styl 
życia.

Pogadanki, dyskusje, prelekcje na 
lekcjach biologii, wychowanie do 
życia w rodzinie, w-f, godzinach 
wychowawczych, np. spotkania z 
pielęgniarką,  pracownikiem 
sanepidu na tematy:

 higiena osobista
 zdrowa i niezdrowa 

żywność
 szkodliwość palenia
 skutki picia alkoholu
 lekomania
 używanie środków 

psychoaktywnych (w tym 
dopalaczy)

Poranek profilaktyczny o tematyce
prozdrowotnej.
Realizacja szkolnego programu 
profilaktyki.
Impreza rekreacyjno – sportowa 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Wycieczki, rajdy, sportowe zajęcia 
pozalekcyjne. Realizacja programu
„Trzymaj formę”

- 
wychowaw
cy
- 
nauczyciele 
- samorząd 
uczniowski

Zachowuje się 
w sposób 
niezagrażający zdrowiu
i życiu.
Dba o bezpieczeństwo 
swoje i kolegów.
Jest świadomy skutków
stosowania używek.
Ma potrzebę czynnego 
wypoczynku.
Jest świadomy 
niestosownego 
zachowania się 
w stosunku do 
pracowników szkoły
Prowadzi racjonalny 
tryb życia.

2. Zna i stosuje 
zasady 
bezpieczeństwa.

Spotkania z policjantem.
Zapoznanie się z obowiązującymi 
w szkole regulaminami.
Zajęcia w ramach Edukacji dla 
bezpieczeństwa z uwzględnieniem 
przepisów BHP
Zajęcia z wychowawcą.
Zapoznanie z zagrożeniami 
współczesnej cywilizacji.

- dyrektor
- pedagog – 
koordynator
do spraw 
bezpieczeńs
twa
- nauczyciel
techniki

3. Zna 
procedury 
postępowania 
w sytuacjach 
zagrożenia życia
i przepisy BHP.

Próbne ewakuacje.
Zajęcia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy.
Edukacja dla bezpieczeństwa.

- dyrektor
- 
nauczyciele 
w-f
-
wychowaw
cy, pedagog

4. Uczy się 
planować swój 
wypoczynek.

 Giełda pomysłów: „Jak miło i 
ciekawie spędzić czas wolny?”
Klasowe prezentacje na godzinie 
wychowawczej np. „Mój dzień”.
Klasowe analizy poznanych form 
życia kulturalnego i podanie 
nowych propozycji.

- 
wychowaw
cy
- 
opiekunowi
e SU
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VI. Tradycje i obyczaje szkoły

 Uroczyste przyjęcie uczniów klasy pierwszej gimnazjum.
 „Otrzęsiny klas pierwszych” oraz impreza integracyjna.
 Dzień Edukacji Narodowej.
 Święto Niepodległości.
 „Andrzejki”.
 Jasełka.
 Zabawa choinkowa.
 Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.
 Konkurs Wiedzy o Zwierzyńcu i Przyrodzie.
 Dzień Wiosny - poranek profilaktyczny.
 Dzień Ziemi.
 Święto Konstytucji Trzeciego Maja.
 Dzień Patrona.
 Impreza sportowa „W zdrowym ciele zdrowy duch” połączona z Dniem 

Dziecka. Piknik profilaktyczny.
 Pożegnanie gimnazjalistów.
 Posługiwanie się „logo” szkoły.

VII. Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego

1. W  gimnazjum  działa  Samorząd  Uczniowski,  który  tworzą  wszyscy  uczniowie
gimnazjum.

2. Samorządem  Uczniowskim  opiekuje  się  zespół  nauczycieli  wybrany  przez  ogół
uczniów - zasady wyboru określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.

3. Samorząd Uczniowski ustala plan pracy.
4. Samorząd Uczniowski za pośrednictwem swoich organów może przedstawić Radzie

Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i  opinie we wszystkich
sprawach  gimnazjum,  w szczególności  dotyczących  realizacji  podstawowych  praw
ucznia ujętych w Statucie Szkoły.

5. Uczeń  zgłasza  swoje  zastrzeżenia  do  przewodniczącego  SU  za  pośrednictwem
przewodniczącego klasowego:

a) przewodniczący  SU w uzgodnieniu  z  nauczycielem opiekunem przedstawia
sprawę  nauczycielowi   lub  wychowawcy,  który  wraz  z  przedstawicielem
samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

b) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, który powołuje komisję
do ponownego rozpatrzenia.
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VIII.   Zasady współpracy szkoły z rodzicami 
Pierwotne i największe prawa do swoich dzieci posiadają rodzice. W związku z tym 
nauczyciele wspierają rodziców w dziele wychowania, tym samym nie ponosząc 
całkowitej odpowiedzialności za to dzieło.

1. Rodzice wspólnie z nauczycielami uczestniczą w procesie wychowania uczniów. Ich
działania wychowawcze są spójne i jednolite. Wychowawcy wzmacniają kompetencje
wychowawcze rodziców poprzez pedagogizację.

2. Szkoła wspiera rodziców w pełnieniu przez nich funkcji  wychowawczej (rozmowy
indywidualne, pedagogizacja - prelekcje).

3. Szkoła celowo i w sposób zaplanowany zbiera informacje od rodziców o dziecku.
4. Potrzeby rodziców są diagnozowane i  uwzględniane  przy opracowaniu i  ewaluacji

Programu  wychowawczego  szkoły,  planach  pracy  wychowawczej  i  Szkolnego
programu profilaktyki.

5. Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny program profilaktyki są opiniowane przez
Radę  Pedagogiczną  i  Samorzad  Uczniowski  a  następnie  uchwałą  Rady  Rodziców
przyjmowane do realizacji.

6. Program wychowawczy szkoły zawiera działania uaktywniające rodziców w pracy na
rzecz szkoły:

 sprawowanie opieki w czasie dyskotek, wycieczek szkolnych i klasowych,
 współudział w organizacji imprez klasowych, rajdów, imprez sportowych,
 udział w uroczystościach szkolnych i lekcjach otwartych, 

7. Rodzice są systematycznie i rzetelnie informowani o postępach w nauce i zachowaniu
swoich dzieci.

8. Rodzice aktywnie uczestniczą w pracach Rady Rodziców.
9. Rodzice i opiekunowie korzystają z prawa do zapewnienia dzieciom wychowania 

i  nauczania  moralnego  i  religijnego  zgodnie  ze  swoimi
przekonaniami. 

10. Rodzice są zapoznawani z programami, które szkoła aktualnie realizuje.
11. Program  Wychowawczy  i  Szkolny  program  profilaktyki  są  dostępne  na  stronie

internetowej szkoły.

IX. Zasady współpracy  ze środowiskiem  lokalnym

Działania wychowawcze wspierają:

1. Urząd Miejski - organizator uroczystości środowiskowych, współorganizator  imprez
szkolnych: konkursów, turniejów, zawodów.

2. Komisariat  Policji  interwencje,  spotkania,  pogadanki  z  pracownikami    policji
dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki. 

3. Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  (MOPS)  udzielanie  pomocy  materialnej,
rzeczowej  uczniom,  którzy  znaleźli  się  w  sytuacjach  trudnych,  udział  młodzieży
w akcjach charytatywnych.

4. Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej  (OIK)-  warsztaty  i  zajęcia  dla  uczniów,
indywidualne porady psychologa dla uczniów znajdujących się w takiej potrzebie.

5. Zespół  Interdyscyplinarny  powołany  przez  Urząd  Miejski  –  zajmujący  się
udzielaniem pomocy rodzininom objętym Niebieską Kartą w tym pomocą dzieciom
dotkniętym przemocą.
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6. Centrum  Kultury  w  Zwierzyńcu  i  Biblioteka  Publiczna udział  młodzieży
w wystawach, wernisażach, spotkaniach autorskich, konkursach, koncertach, akcjach
charytatywnych.

7. Roztoczański  Park  Narodowy  i  Ośrodek  Edukacyjno-Muzealny  RPN  
organizator,  współorganizator  działań  dotyczących  edukacji  przyrodniczej
(ekologicznej,  regionalnej),  konkursów,  wystaw,  zajęć  terenowych,  wykładów,
prelekcji filmów, spotkań.

8. Nadleśnictwo  Zwierzyniec   organizator,  współorganizator  działań  związanych
z edukacją leśną, konkursów, spotkań, zajęć w zielonej szkole.

9. Biblioteka Publiczna  uczniowie korzystają z zasobów biblioteki, Internetu.
10. Szkoła  Podstawowa     międzynarodowa   wymiana   uczniów,  uczestnictwo

gimnazjalistów w Zespole Tańca Ludowego  ,Zwierzyniacy”.
11.  Zespół Szkół Leśnych i Ochrony Środowiska   organizator konkursów, spotkań

z trzecioklasistami.
12. Sanepid.

X. Zasady współpracy międzynarodowej

Wymiana młodzieży i nauczycieli ze szkołą niemiecką z Ilshofen:
- poznawanie stylu życia, kultury i obyczajów;
- uczestnictwo we wspólnych projektach;
- wymiana doświadczeń.

XI. Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej 
szkoły
Monitoring jest jedynie środkiem wspomagającym w podejmowaniu decyzji- nie uleczy 
negatywnych zachowań, nie usunie negatywnych zjawisk i zdarzeń, nie zadziała sam w 
ochronie osób i mienia.
Monitoring służy zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, a także pracownikom i wszystkim 
pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły. Pomaga wyeliminować zjawiska typu: 
- przebywanie na terenie szkoły osób niebędących uczniami szkoły,
- opuszczanie szkoły- wagarowanie i ucieczki,
- kradzieże, bójki, pobicia i inne naganne zachowania,
- dewastacja obiektu, niszczenie mienia.

1. Monitoruje się część korytarzy szkolnych i część terenu przyszkolnego.
2. Kamery umieszczone są w widocznych miejscach, obiekt jest oznaczony tabliczkami 
informującymi o monitoringu.
3. Urządzenie rejestrujące i monitor są zainstalowane w gabinecie dyrektora.
4. Dostęp do sprzętu oraz zapisów mają tylko upoważnione osoby- dyrekcja szkoły.
5. Zapisy monitoringu udostępniane są w wyjątkowych sytuacjach policji oraz okazywane 
rodzicom sprawców negatywnych zajść (jako dowód).
6. Zapisy monitoringu wykorzystuje się tylko w sytuacjach:
- monitorowania pojawienia się na terenie placówki osób postronnych,
- ujawniania sprawców przejawów wandalizmu i innych negatywnych zachowań,
- wyjaśnienia sytuacji konfliktowych, aktów agresji.
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XII. Ewaluacja

Sposoby pozyskiwania informacji:

 ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców;
 badanie  opinii  na  spotkaniach  z  rodzicami,  na  zebraniach  Samorządu

Uczniowskiego;
 wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych;
 sprawozdania wychowawców klas;
 opinie organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego;
 obserwacje uczniów w różnych sytuacjach np. na wycieczkach, w czasie dyskotek,

apeli szkolnych;
 przegląd dokumentów;
 obserwacje  pracy  nauczycieli  (lekcje  wychowawcze,  spotkania  z  rodzicami,

przygotowanie uroczystości).

Po pozytywnym zaopiniowaniu programu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd
Uczniowski Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu

Rada Rodziców uchwałą z dnia …………………………….
przyjęła do realizacji Program Wychowawczy.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

Przewodniczący Rady Rodziców:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

14


