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I. Podstawa prawna programu wychowawczego 

 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

 Deklaracja Praw Osób Upośledzonych Umysłowo  

 Konwencja o Prawach Człowieka, 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 

ze zm.), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach, 

 Statut Szkoły. 
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II. Misja i wizja szkoły 

 Misja szkoły :  

 „WSZYSCY LUDZIE RODZĄ SIĘ WOLNI 

I RÓWNI POD WZGLĘDEM SWEJ GODNOŚCI 

I SWYCH PRAW (.......)” 

 POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA 

Wizja szkoły : 

Czerpiąc ze swej ponad sześćdziesięcioletniej tradycji pragniemy być szkołą nowoczesną, 

otwartą na innowacje pedagogiczne, dobrze zarządzaną, przyjazną i bezpieczną, wiodącą 

w kształceniu osób z niepełnosprawnością i osiągającą bardzo dobre wyniki nauczania, 

docenianą przez środowisko i władze oświatowe. 

Naszą wizją jest człowiek ery nauki i techniki to znaczy człowiek zdolny do podejmowania 

samodzielnych decyzji przynajmniej w obszarze własnego życia. Człowiek, który będzie 

umiał przewidywać zdarzenia i procesy ważne dla niego i najbliższego otoczenia, czyli 

posiądzie elementarne umiejętności planowania i programowania swoich i cudzych działań.  

Nasza placówka zamierza pomóc uczniom rozwinąć do granic ich indywidualnych 

możliwości swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, 

emocjonalnym, fizycznym i społecznym. 

Placówka nasza zapewnia spójność oddziaływań wychowawczo - rehabilitacyjnych 

realizowaną w silnej współpracy z rodziną, instytucjami wspierającymi i środowiskiem 

lokalnym zmierzającą do jak największej samodzielności w otwartej społeczności.  

Nasza szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej, 

gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnej dzieciom i młodzieży ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi. Stanowi centrum rewalidacyjne, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

terapeutyczne i rehabilitacyjne przystosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. 
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Absolwent naszej szkoły potrafi zatroszczyć się o swoje podstawowe potrzeby, umie 

funkcjonować w środowisku i jest przygotowany do kontynuowania nauki zgodnie 

z indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi. Kieruje się prawdą, 

odpowiedzialnością, uczciwością, poczuciem sprawiedliwości i poszanowaniem innego 

człowieka.  

Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni miejscem, w którym proces nauczania i uczenia się 

stanowi radosne przeżycie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Podejmowane przez szkołę 

działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata w sposób niekonwencjonalny, 

wieloaspektowy i twórczy. Realizację tego zapewnia indywidualne podejście do każdego 

dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnym poszanowaniu i akceptacji.  
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III. Teoretyczne podstawy działań wychowawczych 

Rodzice lub prawni opiekunowie są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dziecka. 

To oni przede wszystkim kształtują jego charakter, przekazują doświadczenia, kształtują 

system wartości. Szkoła pełni funkcję wspomagającą i wspierającą rodziców w procesie 

wychowawczym. Szkoła to teren, gdzie młody człowiek, odkrywa i rozwija swoje zdolności 

i talenty. To miejsce radości i zadowolenia z własnej pracy, miejsce gdzie dziecko poznaje 

smak sukcesów indywidualnych i zespołowych. Tu również uczy mierzyć się z porażkami, 

przygotowując się do aktywnego i twórczego życia. 

Wychowanie  -  jest uczeniem się szczególnego rodzaju  -  uczeniem się postaw, 

rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron 

i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego 

radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest, więc 

budowaniem człowieczeństwa. 

Niniejszy program wychowawczy szkoły został opracowany na podstawie refleksji nad 

środowiskiem wychowawczym szkoły, analizy jego problemów i potrzeb oraz oceny 

możliwości szkoły i nauczycieli. Jest wynikiem naszych doświadczeń i reakcji na bieżące 

potrzeby środowiska. 

W naszej szkole stwarzamy warunki do zaspokajania ważnych potrzeb uczniów. 

Organizujemy proces kształcenia tak, by uczenie się było bezpieczne, aktywne, sensowne 

i angażujące całą osobę ucznia. Otaczamy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci 

i młodzież, która wychowuje się często w niekorzystnych warunkach, przeżywa poważne 

problemy prowadzące do podwyższonego ryzyka zaburzeń rozwoju, uzależnień. 

Podejmujemy wobec niej działania o charakterze wczesnej interwencji, pomagamy 

w rozwiązywaniu problemów, wspieramy w kryzysowych sytuacjach. 

Szkoła nasza przyjmuje ustaloną hierarchię wartości wychowawczych. Są one ważne dla całej 

społeczności szkolnej:  

• Poszanowanie wartości i godności ludzkiej; 

• Uczciwość , szczerość. 

• Sprawiedliwość i prawdomówność. 

• Rzetelność i odpowiedzialność. 

• Aktywne działania na rzecz klasy. 

• Szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej. 

• Wrażliwość na piękno przyrody ojczystej. 

• Zdrowy styl życia. 
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• Dążenie do samorozwoju i doskonalenia się. 

• Tolerancja , umiejętność dialogu. 

•  Normy etyczne i wartości religijne. 

• Samodzielność. 
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IV. Założenia programowe 

1. Program wychowawczy ZSS nr 17 w Gdyni stanowi wytyczne do pracy 

wychowawczej skierowane do dyrektora, , wychowawców klas, nauczycieli, 

pedagoga, psychologa, samorządu uczniowskiego, organizacji wspomagających pracę 

szkoły. Powstał przy współudziale rodziców uwzględniając ich oczekiwania. 

2. Realizacja założeń programu wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań 

wychowawczych skierowanych na uczniów szkoły. 

3. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy 

programu wychowawczego szkoły. 

4. Wszystkie zajęcia szkolne uwzględniają założenia programu wychowawczego. 

5. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw 

uczniów do właściwej w tym wieku aktywności dzieci; wspomagają samodzielność 

uczenia się; rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej nauki. 

6. Chcemy tworzyć życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na kulturze osobistej 

nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemnym szacunku i akceptacji, pomocy 

i współpracy. 

7. Pragniemy pomagać w kształtowaniu osobowości uczniów poprzez rozbudzanie 

ciekawości świata, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania 

problemów, odkrywanie w każdym dobra i cech indywidualnych, uczenie 

odpowiedzialności za słowa i czyny. 

8. Podejmiemy działania ,aby wspierać w przygotowaniu dzieci i młodzież 

do uczestnictwa w przyszłym życiu rodzinnym, zawodowym i kulturalnym. 

Podstawowymi założeniami naszego programu wychowawczego jest budowanie pomostu 

między edukacją i wychowaniem oraz podjęcie próby zintegrowania oddziaływań 

wychowawczych, profilaktycznych i z zakresu promocji zdrowia w spójną całość. 

Zgodnie z założeniami reformy „Edukacja szkolna ma za zadanie harmonijnie 

oddziaływać zarówno w zakresie przekazywania wiedzy, jak i kształcenia umiejętności 

i postaw. Powyższe zadania to wymiary naszej pracy . 
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V. Cele Programu Wychowawczego 

Cel główny programu wychowawczego: 

Głównym celem programu jest wszechstronny rozwój uczniów w sferze intelektualnej, 

psychicznej, społecznej, fizycznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów 

do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym. 

Cele szczegółowe programu 

Rozwój intelektualny ucznia : 

• budzenie ciekawości poznawczej, 

• rozwijanie kreatywnego myślenia, 

• kształtowanie umiejętności selekcji, syntezy i analizy informacji, 

• kształtowanie umiejętności, poszukiwania samodzielnie źródeł informacji, 

• pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji i ich twórczym 

rozwijaniu, 

• pomoc w wykorzystywaniu swoich możliwości, 

• pomoc w radzeniu sobie z rozwojowymi trudnościami, 

• rozbudzanie zainteresowań ucznia. 

Rozwój emocjonalny ucznia : 

• pomoc w samopoznaniu,  

• pomoc w kształtowaniu adekwatnej samooceny ucznia, 

• kształtowanie umiejętności oceny własnych działań, 

• pomoc w określeniu i nazwaniu uczuć, stanów psychicznych , radzeniu sobie ze 

stresem i sytuacjami trudnymi, 

• kształtowanie postawy szacunku do innych, 

• budzenie zachowań empatycznych, 

• kształtowanie postawy asertywnej, 

• pomoc w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, 

• przygotowanie do budowania własnego systemu wartości 

Rozwój fizyczny i zdrowotny : 

• zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, 
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• kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych, 

• promocja zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, 

• rozwijanie zainteresowań sportowych, 

• kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyborów zachowań 

chroniących zdrowie własne i innych, 

• uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami, 

• przekazywanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu, 

• uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania 

im, 

• uzmysłowienie problemu degradacji środowiska naturalnego i konieczności 

podejmowania przez ludzi działań proekologicznych 

Rozwój społeczny ucznia w grupie : 

• praca nad przyswajaniem sobie w okresie rozwoju norm funkcjonowania 

społecznego, 

• integrowanie zespołu klasowego, tworzenie pozytywnych więzi 

międzygrupowych, 

• kształtowanie umiejętności współpracy, 

• kształtowanie umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, 

• kształtowanie postaw tolerancji oraz uświadamianie zagrożeń płynących z braku 

tolerancji (np. subkultury, agresja, dyskryminacja, rasizm, nacjonalizm), 

• wspierania prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego w tym 

koleżeństwa i przyjaźni, 

• kształtowanie dbałości o zasady bezpieczeństwa swojego i innych, 

• rozwijanie umiejętności właściwego zachowania wobec negatywnych zachowań 

rówieśników, 

• wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie klasy i szkoły, 

• wdrażanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły 

Rozwój społeczny ucznia w społeczeństwie : 

• kształtowanie postaw obywatelskich, 

• wpajanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych, 

• uświadamianie związku tradycji narodowych i lokalnych z tradycjami rodzinnymi, 
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• motywowanie do poznawania historii przodków i społeczności lokalnej 

• uświadamianie istnienia problemów o charakterze społecznym (np. narkomania, 

alkoholizm, przemoc), 

• włączanie się do działań na rzecz potrzebujących, 

• wdrażanie do samorządności, 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności, 

• propagowanie problematyki związanej z ochroną środowiska, 

• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, 

społeczności europejskiej. 

Uczestniczenie w kulturze  

• poznawanie i kultywowanie tradycji narodowych, religijnych i rodzinnych, 

• rozbudzanie zainteresowań sztuką, 

• kształtowanie umiejętności odczytywania różnorodnych tekstów kultury (np. 

utworów teatralnych, przekazów multimedialnych) i ich interpretacji, 

• zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu i dziedzictwem kultury europejskiej, 

Życie w rodzinie 

• kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny relacji wewnątrzrodzinnych, 

• pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości, 

• przybliżenie zagadnień życia seksualnego człowieka, 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 

• współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania. 
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VI. Model wychowanka - absolwenta 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania uczeń:  

Szkoły Podstawowej będzie: 

• szanował godność własną i drugiego człowieka. 

• tolerancyjny wobec innych ludzi , 

• interesował się sprawami szkolnymi 

• zachowywał się kulturalnie w szkole i poza nią, 

• umiał aktywnie spędzać czas wolny i dbać o zdrowie, 

• wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody , 

Gimnazjum będzie: 

• gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość,  

• szanował godność własną i drugiego człowieka. 

• przejawiał zaangażowanie w życie społeczne i rozwijał swoje talenty dla dobra 

innych, 

• interesował się sprawami szkolnymi i rozumiał problemy środowiska lokalnego, 

• tolerancyjny wobec innych ludzi , 

• zachowywał się kulturalnie w szkole i poza nią, 

• umiał aktywnie spędzać czas wolny i dbać o zdrowie, 

• wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody , 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy będzie: 

• autonomiczny w zakresie zaspokajania własnych potrzeb i zaradności w życiu 

codziennym, 

• przygotowany do podjęcia aktywności zawodowej lub „parazawodowej” w warunkach 

pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej lub we własnym gospodarstwie 

domowym, 

• troszczył się o własny rozwój osobisty, 

• przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym 
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PRZYGOTOWANIE DO WŁAŚCIWEGO WYBORU DALSZEJ DROGI 

EDUKACYJNEJ 

 ZADANIA: 

• Pomoc uczniom w określeniu swoich mocnych i słabszych stron, zainteresowań oraz 

predyspozycji. 

• Przygotowanie uczniów klas III do dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia, 

adekwatnego o możliwości psychofizycznych i potrzeb rynku. 

• Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, formach 

spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań. 

 FORMY REALIZACJI: 

 Zajęcia z wychowawcą, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, rozmowy z rodzicami, 

wyjazdy do szkół zawodowych 

 OSOBY ODPOWIEDZIALNE: 

 Psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele zespołów edukacyjno - 

terapeutycznych 
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VII.  Priorytety szkoły. 

Obecnie wychowanie, obok nauczania, jest jednym z dwóch podstawowych zadań szkoły. 

Zmiany w otaczającym nas świecie są źródłem nowych niekonwencjonalnych wymagań 

stojących przed szkołą, a w konsekwencji przed rodziną i nauczycielem. 

Placówka nasza zapewnia spójność oddziaływań wychowawczo – rehabilitacyjnych 

realizowaną w silnej współpracy z rodziną, instytucjami wspierającymi i środowiskiem 

lokalnym zmierzającą do jak największej samodzielności w otwartej społeczności.  

Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni stanowi:  

• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej z oddziałem 

przedszkolnym, 

• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalach 

Gdyńskich, 

• Gimnazjum Specjalne nr 21, 

• Gimnazjum Specjalne nr 26 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalach 

Gdyńskich, 

• Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2, 

• Punkt Przedszkolny nr 1 dla Dzieci z Autyzmem oraz Złożonymi 

Niepełnosprawnościami, 

• Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla Dzieci z Autyzmem 

Prowadzenie zajęć o charakterze dydaktycznym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów stanowią centrum 

rewalidacyjne dla naszych podopiecznych 

Szkoła przyjęła następujące priorytety: 

W zakresie wychowania: 

• Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka. 

• Pomoc w rozwijaniu wszystkich uzdolnień celem doskonalenia wszystkich 

kompetencji społecznych, samodzielności i zaradności 

• Przygotowanie wychowanków do znalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie. 

• Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności 

szkolnej. 
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W zakresie opieki: 

Zapewnienie podopiecznym placówki kompleksowej opieki w aspekcie: 

• medycznym  

• psychologicznym 

• pedagogicznym  

• materialnym 

• prawnym 
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VIII. Formy realizacji celów wychowawczych  

• Zajęcia logopedyczne, 

• Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rozwijające procesy poznawcze i zajęcia 

rewalidacyjne, 

• Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla dzieci z autyzmem, 

• Gimnastyka korekcyjna, 

• Terapia polisensomotoryczna, 

• Zajęcia grupowe metodą w. Sherborne, 

• Nauka pływania, 

• Hipoterapia, dogoterapia, 

• Terapia metodą tomatisa, 

• Terapia biofeedback, 

• Udział w różnych formach imprez klasowych i szkolnych, 

• Integracja ze społecznością szkolną i pozaszkolną, 

• Organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych, 

• Prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci), 

• Koła zainteresowań, 

• Artterapia, 

• Biblioterapia, 

• Turystyka, 

• Współpraca z rodzicami 

Stosowane metody  

• Gry i zabawy 

• Dyskusje na forum grupy 

• Scenki rodzajowe 

• Twórczość plastyczna i artystyczna dzieci 

• Gry dramatyczne 

• Treningi umiejętności 

• Obserwacja  

• Ankiety 

• Warsztaty poznawczo -  doskonalące 
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• Praca w zespołach klasowych i zadaniowych , metoda projektów 

• Praca w grupach 

• Praca indywidualna 

• Stosowanie na lekcjach metod aktywizujących (np.: burza mózgów, drzewko 

decyzyjne, analiza dokumentów, praca nad tekstami źródłowymi)   

• Spotkania i rozmowy z rodzicami  

• Wykorzystywanie pomocy audiowizualnych i technologii komputerowej. 

 SZKOŁA DLA RODZICÓW 

ZADANIA: 

1. Zmiana postaw wychowawczych rodziców dzieci o obniżonej sprawności 

intelektualnej.  

2. Podniesienie kompetencji rodzicielskich w zakresie wspomagania rozwoju swoich 

dzieci. 

3. Pozyskiwanie rodziców do współdziałania w procesie rewalidacji. 

4. Podniesienie poziomu funkcjonowania uczniów z zaburzeniami w sferze percepcyjno 

– motorycznej oraz emocjonalno – społecznej 

5. Podniesienie jakości pracy szkoły. 

W ramach działań wspierających rodziców dzieci z autyzmem podejmowane 

są następujące zadania: 

1. Dostarczanie rodzicom informacji na temat funkcjonowania dzieci z autyzmem. 

2. Prezentowanie rodzicom metod stosowanych w pracy edukacyjno - terapeutycznej 

z dziećmi autystycznymi. 

3. Ustalanie sposobów reagowania na trudne zachowania oraz ich monitorowanie. 

4. Wprowadzanie systemu motywacyjnego i kontrolowanie jego skuteczności. 

5. Przedstawianie możliwości organizacji pracy w domu w celu zaktywizowania dzieci 

np. rozwijanie samodzielności, konstruktywne spędzanie czasu wolnego, 

wykorzystanie planów aktywności. 

6. Przedstawianie informacji na temat możliwości wykorzystania sytuacji dnia 

codziennego w celu rozwoju komunikacji. 
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7. Prezentowanie praktycznych sposobów reagowania w konkretnych sytuacjach życia 

codziennego.  

8. Wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów pojawiających się w wychowaniu 

dzieci z autyzmem. 

9. Udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, przepracowanie negatywnych 

emocji pojawiających się w życiu codziennym. Minimalizowanie poczucia 

osamotnienia pojawiającego się u rodziców. 
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IX. Struktura oddziaływań wychowawczych  

 Istotą działań wychowawczych jest wspólny front wszystkich, którzy mają kontakt 

z wychowankami, aby własnym przykładem i każdym możliwym działaniem przybliżyć 

pożądane wzorce osobowe i zachęcić do pracy nad sobą w osiąganiu ideału, 

odpowiedzialności, prawości, krytyczności, otwartości, tolerancji, kultury 

i przedsiębiorczości. 

Dyrektor : 

• dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, 

• koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze i opiekuńcze ,  

• stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka,  

• umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

religijnej, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego i ich 

bezpieczeństwem. 

Wychowawcy klas : 

• poznają uczniów i ich środowisko, 

• organizują spotkania z rodzicami, wspierają ich w działaniach opiekuńczo - 

wychowawczych, 

• integrują zespół klasowy, 

• udzielają uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów indywidualnych 

i klasowych, 

• interesują się postępami uczniów w nauce,  

• określają formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,  

• dbają o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły i rozpoznają wspólnie 

z pedagogiem przyczyny opuszczania przez nich zajęć szkolnych,  

• wdrażają uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu 

klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych),  

• propagują zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania,  
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• troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie uczniów 

do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy w życiu szkolnym i poza szkołą.  

Nauczyciele : 

• wspierają swoją postawą i działaniami rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności 

i zainteresowania, 

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• kształcą i wychowują dzieci zgodnie z programem wychowawczym, 

• zapewniają bezpieczeństwo w szkole i podczas wyjść poza jej terenem. 

Rodzice : 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,  

• współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia  

Rada Rodziców : 

Reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy 

szkoły. 

1. Bierze udział w realizacji zadań ogólnoszkolnych: 

• Opiniowanie: 

o programów obowiązujących w szkole, 

o kalendarza roku szkolnego, 

o planu finansowego szkoły, 

o form realizacji wychowania fizycznego, 

o pracy dyrektora, 

o pracy nauczycieli za okres stażu. 

• Podejmowanie działań w celu uzyskania dodatkowych funduszy. 

• Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły. 

2. Współpracuje z dyrekcją szkoły i nauczycielami w zakresie podnoszenia poziomu 

nauczania i wychowania: 

• Zapoznanie rodziców z programami, organizacją i warunkami realizacji procesu 

nauczania, 

• Pomoc materialna dla uczniów z funduszy Rady Rodziców. 
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Pedagog szkolny : 

• rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń 

szkolnych,  

• nawiązuje współpracę z rodzicami, 

• organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli,  

• podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły,  

• wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu 

wychowawczego szkoły,  

• organizuje zajęcia prowadzone przez instytucje zewnętrzne mające na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa uczniów,  

• działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej,  

• dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole i systematycznie 

przekazuje informacje radzie pedagogicznej,  

• kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,  

• utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas.  

Psycholog szkolny : 

• rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń 

szkolnych,  

• realizuje formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb zgodnie z możliwościami 

szkoły lub kieruje do odpowiednich instytucji, 

• organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli,  

• podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły,  

• wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu 

wychowawczego szkoły,  

• dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole i systematycznie 

przekazuje informacje radzie pedagogicznej,  

• utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas, 
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• nawiązuje współpracę z rodzicami, 

• prowadzi poradnictwo dla rodziców i nauczycieli. 

Specjaliści : 

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• wspierają swoją postawą i działaniami rozwój psychofizyczny uczniów, 

• udzielają rodzicom porad, dotyczących pracy z dzieckiem ze specyficznymi 

trudnościami w nauce i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Pracownicy niepedagogiczni : 

• reagują na przejawy pozytywnych i negatywnych zachowań 

• informują o swoich spostrzeżeniach wychowawcę klasy. 

Samorząd uczniowski : 

Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o uchwalony przez uczniów Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego. 

Celami wychowawczymi Samorządu Uczniowskiego są: 

• promowanie idei samorządności wśród uczniów, 

• kształcenie postawy przygotowującej ucznia do świadomego uczestnictwa w życie 

państwa demokratycznego zgodnie z panującymi w nim regułami (poprzez 

uczestniczenie w wyborach, spotkaniach Sejmiku, Prezydium i poszczególnych 

sekcjach), 

• stwarzanie możliwości współdecydowania w ważnych sprawach dotyczących szkoły 

(praca w Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej), 

• kształtowanie odpowiedzialności za wizerunek szkoły i jej otoczenie (służą temu 

celowi organizowane konkursy, gazetki, akcje sprzątania ziemi, eksponowanie 

twórczości plastycznej), 

• stwarzanie możliwości działania uczniom aktywnym, twórczym ze zdolnościami 

przywódczymi, 

• rozwijanie umiejętności dyskutowania, negocjowania, rozwiązywania problemów 

społeczności uczniowskiej, 
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• promowanie postaw otwartości, tolerancji, odpowiedzialności, sumienności, 

umiejętności organizowania własnej pracy oraz pracy w zespole (odbywa się to 

w trakcie przygotowania imprez),  

• uczenie się współpracy z różnymi grupami, organizacjami działającymi w szkole, 

• wymiana doświadczeń między klasami, a także szkołami (uczestniczenie 

przedstawicieli uczniów w GSSU), 

• kształcenie postawy wyrażającej szacunek dla tradycji szkoły i chęci jej 

kontynuowania.  
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X. Prawa i obowiązki ucznia jako członka społeczności szkolnej 

Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój we wszystkich sferach jego osobowości. 

Uczeń jako członek społeczności szkolnej posiada swoje prawa i obowiązki. 

Prawa ucznia: 

• Właściwie zorganizowany proces kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

• Opieka wychowawcza i warunki pobytu w szkole zapewniające bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności, 

• Poczucie życzliwości, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - 

wychowawczym, 

• Swoboda wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a 

także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych, 

• Rozwijanie zainteresowań i talentów, 

• Sprawiedliwa, obiektywna i jawna ocena oraz ustalone sposoby kontroli postępów 

w nauce, 

• Pomoc w przypadku trudności w nauce, 

• Korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

• Możliwość wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową . 

Obowiązki ucznia: 

• Systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 

• Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły. 

• Przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, 

• Szanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka, 

• Szanowanie poglądów i przekonań innych, 

• Dbanie o ład i porządek w szkole oraz o wspólne dobro, 

• -Godne reprezentowanie szkoły.  
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XI. Zwyczaje i obyczaje szkolne 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni posiada własny ceremoniał szkolny. Związany jest 

z funkcjonowaniem szkoły w określonych uroczystościach i imprezach: 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

2. Pasowanie na ucznia klasy I. 

3. Święta narodowe -  uroczyste akademie środowiskowe lub apele. 

4. Pożegnanie absolwentów szkoły. 

5. Dzień Dziecka 

6. Obchody Dni Patrona Szkoły. 

7. Andrzejkowe wróżby. 

8. Mikołaj w szkole. 

9. Wigilia szkolna - uroczystość środowiskowa. 

10. Bale karnawałowe. 

11. Dzień Babci i Dziadka. 

12. Walentynkowa Poczta. 

13. Powitanie wiosny. 

14. Wielkanoc. 

15. Święto dziewcząt i chłopców. 

16. Dzień Matki i Ojca. 

17. Dzień Sportu. 

18. Dzień ziemniaka  

19. Uroczystość zakończenia roku szkolnego. 
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XII. Monitoring i ewaluacja programu wychowawczego szkoły 

Formy monitoringu : 

• portfolio wychowawcy (teczka zwierająca ogół dokumentów związanych z życiem 

klasy), 

• krótkie ankiety przeprowadzane wśród uczniów, rodziców i nauczycieli badające ich 

opinię w istotnych sprawach,  

• karty samooceny uczniów, 

• rozmowy z uczniami przeprowadzane podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, 

• dyskusje na tematy wychowawcze podczas posiedzeń rady pedagogicznej 

i protokołowanie wniosków. 

 Ewaluacja programu wychowawczego szkoły. 

• Szkolny program wychowawczy nie jest nigdy raz na zawsze ustalonym, 

niezmiennym porządkiem działań. Musi być poddawany ciągłej ewaluacji w ramach 

mierzenia jakości pracy szkoły. 

• Celem ewaluacji jest określenie stopnia realizacji zadań programowych. 

Sposoby ewaluacji : 

• obserwacja zachowania uczniów, stopnia rozumienia i zinternalizowania norm, 

• obserwacja postępów w zachowaniu i nauce, 

• ocena ilości i jakości wytworów prac uczniowskich, 

• ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach, 

• frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę (analiza dokumentów), 

• wyniki ewaluacji programu przeprowadzanej wśród uczniów i ich rodziców,  

• ocena samopoczucia uczniów w szkole, zadowolenie rodziców z działalności 

wychowawczej szkoły: 

o ankieta 

o wywiad 

o rozmowa 

o obserwacje 

• ocena stopnia zintegrowania klas (test socjometryczny), 
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• opinie nadzoru pedagogicznego. 

Wskaźniki ewaluacji programu wychowawczego 

Wskaźniki ilościowe : 

• Frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

• Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych, 

terapeutycznych; procent ogółu uczniów. 

• Ilość prac wykonanych przez uczniów. 

• Liczba uczniów z problemami wychowawczymi. 

• Liczba uczniów przystępujących do konkursów -  liczba laureatów konkursów 

szkolnych oraz wyższego szczebla. 

• Ilość wycieczek szkolnych 

• Liczba spotkań organizowanych przez szkołę. 

• Liczba rodziców zaangażowanych w pracę na terenie placówki. 

Wskaźniki jakościowe : 

• Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

• Umiejętności, wiadomości, postawy uczniów. 

• Samopoczucie uczniów w klasie i szkole. 

• Przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach. 

• Przestrzeganie zasad zawartych w programie wychowawczym. 

• Postępy uczniów w zachowaniu i uczeniu się. 

• Współpraca z rodzicami uczniów. 

• Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
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XIII.  Propozycje ramowej tematyki działań wychowawczych. 

1. w klasach I – III szkoły podstawowej, 

2. w klasach IV – VI szkoły podstawowej, 

3. w klasach I – III gimnazjum, 

4. w klasach I – III szkoły przysposabiającej do pracy. 
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PROGRAM WYCHOWAWCZY 

PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY KLASY I  -  III 

Lp. 
Cele 

edukacyjne 
Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 

Okres 

realizacji 

1. Wszechstronne 

poznanie dzieci 

ich potrzeb 

w środowisku 

rodzinnym 

i szkolnym. 

1. Zaznajomienie się z wynikami 

badań, a w szczególności 

z materiałami stanowiącymi 

podstawy do zakwalifikowania 

dzieci do szkoły specjalnej. 

2.  Zapoznanie się z warunkami 

życia dzieci oraz przebiegiem 

ich rozwoju poczynając od 

okresu życia płodowego. 

3. Obserwacja zachowań dzieci 

na lekcjach, zajęciach 

pozalekcyjnych, w czasie 

przerw, wycieczek oraz 

w czasie pobytu w domach 

rodzinnych. 

4. Indywidualne rozmowy 

z uczniami oraz wywiady 

w domach rodzinnych dzieci 

w celu poznania warunków 

materialno - bytowych rodzin, 

ich struktur, właściwości 

psychicznych rodziców oraz 

procesów wychowawczych 

przez nich realizowanych 

Wychowawcy Pedagog, 

psycholog,  

IX każdego 

roku 

Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego  

2. Wdrażanie 

do życia 

w społeczności 

uczniowskiej. 

1. Organizowanie i udział 

w uroczystościach i apelach 

szkolnych. 

2. Wybór rady klasowej. 

3. Omówienie regulaminu szkoły 

oraz redagowanie klasowego 

regulaminu. 

4. Dbanie o wystrój klasy.  

5. Wdrażanie uczniów 

do systematycznego 

uczęszczania do szkoły. 

Wychowawcy Dyrekcja  

Pedagog 

IX każdego 

roku, 

 

Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 
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Lp. 
Cele 

edukacyjne 
Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 

Okres 

realizacji 

3. Kształtowanie 

postaw 

społecznych. 

1. Wdrażanie do postępowania 

zgodnie z kodeksem ucznia. 

2. Wyrabianie nawyku 

poszanowania dla własności 

osobistej i społecznej oraz 

pracy własnej i innych ludzi. 

3. Dbanie o prawidłowe stosunki 

między uczniami w klasie oraz 

uczniami z innych klas. 

4. Kształtowanie u uczniów 

prawdomówności, szacunku 

dla rówieśników i dorosłych, 

grzeczności, życzliwości, chęci 

niesienia pomocy, 

odpowiedzialności 

i punktualności. 

5. Codzienna ocena postępowania 

uczniów. Pisemne pochwały 

dla uczniów wyróżniających 

się. 

6. Upowszechnianie zwyczaju 

składania życzeń z różnych 

okazji. 

7. Upowszechnianie wśród 

uczniów posługiwania się 

zwrotami grzecznościowymi 

Wychowawcy Pedagog Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 

4. Troska o 

prawidłowy 

rozwój 

umysłowy 

uczniów. 

1. Indywidualizacja wymagań 

w stosunku do uczniów o 

różnych poziomach rozwoju 

psychoruchowego. Otoczenie 

opieką uczniów najsłabszych 

i najzdolniejszych. 

2. Aktywizowanie uczniów 

w czasie zajęć lekcyjnych. 

3. Systematyczne uczęszczanie 

uczniów na zajęcia 

rewalidacyjne. 

4. Stały kontakt z pedagogiem 

Wychowawcy Nauczyciele 

rewalidacji 

Psycholog 

Pedagog 

Superwizor 

 

Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 
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Lp. 
Cele 

edukacyjne 
Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 

Okres 

realizacji 

szkolnym, psychologiem oraz 

nauczycielami rewalidacji 

indywidualnej. 

5. Regularne sprawdzanie stopnia 

opanowania materiału. 

6. Szukanie przyczyn 

niepowodzeń w nauce i próba 

ich przezwyciężania. 

7. Stosowanie odpowiedniego 

systemu motywacyjnego 

5. Edukacja 

czytelnicza 

i medialna 

1. Wdrażanie do korzystania 

z biblioteki szkolnej 

1. Dobór programów 

telewizyjnych 

2. Dobór programów 

multimedialnych adekwatnie 

do wieku uczniów. 

3. Poznanie zasad bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

4. Udział w uroczystościach 

i imprezach klasowych 

i szkolnych. 

5. Wyjścia do muzeów. 

6. Udział w spektaklach 

teatralnych i seansach 

filmowych. 

7. Integracja ze środowiskiem 

lokalnym poprzez udział 

w wycieczkach. 

8. Kształtowanie nawyku 

kulturalnego zachowania się. 

Wychowawcy Bibliotekark

a  

Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 

6.  Przygotowanie 

uczniów 

do udziału 

w życiu 

społecznym 

kraju 

1. Uczenie historii miasta, 

regionu i kraju oraz szacunku 

do symboli narodowych 

2. Udział w uroczystościach 

szkolnych poświęconych 

ważnym wydarzeniom. 

3. 3.Zapoznanie uczniów 

Wychowawcy Dyrekcja Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 
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Lp. 
Cele 

edukacyjne 
Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 

Okres 

realizacji 

z patronką szkoły 

4. Poznanie Gdyni – ważne 

miejsca z punktu widzenia 

historii. 

5. Miejsca pamięci narodowej. 

6. Rola Morza Bałtyckiego 

w życiu miasta i kraju. 

7. Dekorowanie klasy z okazji 

ważnych rocznic. 

7.  Edukacja 

prozdrowotna. 

1. Zapoznanie się z przebiegiem 

rozwoju fizycznego dzieci 

poczynając od okresu życia 

płodowego. 

2. Stały kontakt z pielęgniarką 

szkolną 

3. Wdrażanie uczniów do dbania 

o higienę osobistą i estetykę 

wyglądu, miejsca pracy, klasy. 

4. Przeprowadzanie regularnego 

sprawdzania czystości 

5. Urządzenie kącika czystości 

i pierwszej pomocy. 

6. Wdrażanie uczniów 

do korzystania z urządzeń 

sanitarnych. 

7. Regularne stosowanie 

śródlekcyjnych ćwiczeń 

gimnastycznych. 

8. Wdrażanie do właściwego 

spędzania przerw 

międzylekcyjnych. 

9. Nauka bezpiecznego 

zachowania się na terenie 

szkoły (w klasie, korytarzu, na 

boisku) 

10. Właściwe zaplanowanie zajęć 

w ciągu dnia i tygodnia 

zgodnie z zasadami higieny 

Wychowawcy Pielęgniarka 

Rodzice  

Eligo 

Sanepid 

 

IX każdego 

roku, 

Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 
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Lp. 
Cele 

edukacyjne 
Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 

Okres 

realizacji 

szkolnej 

11. Zwrócenie szczególnej uwagi 

na uczniów z wadami 

fizycznymi. 

12. Przypominanie dzieciom 

i rodzicom o obowiązku 

zachowania bezpieczeństwa 

podczas ferii zimowych. 

13. Pogadanki dla rodziców: 

rozkład dnia ucznia, rola 

drugiego śniadania - program 

Jestem ważny”, motywacja 

i konsekwencja, atmosfera 

rodzinna, pomoc dzieciom 

w nauce, potrzeby psychiczne 

dziecka z upośledzeniem 

umysłowym. 

14. Udział w programie” Nie pal 

przy mnie, proszę” 

8.  Edukacja 

ekologiczna 

1. Opieka nad roślinami 

i zwierzętami w klasie. 

2. Zapoznanie dzieci z rolą 

ochrony przyrody. 

3. Rozwijanie wrażliwości na 

problemy środowiska 

naturalnego. 

4. Omawianie wpływu 

codziennych czynności, 

zachowań w domu, szkole, 

pracy na stan środowiska. 

Wychowawcy  IX każdego 

roku, 

Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 

9. Prace na rzecz 

szkoły 

i środowiska 

1. Wdrażanie do utrzymywania 

ładu i porządku. 

2. Dbanie o podręczniki, zeszyty 

i przybory szkolne. 

3. Troska o estetykę klasy. 

4. Dbanie o porządek 

w wyznaczonym miejscu 

w szkole. 

Wychowawcy  Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 
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Lp. 
Cele 

edukacyjne 
Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 

Okres 

realizacji 

5. Dokarmianie ptaków w czasie 

zimy. 

6. Wdrażanie dzieci do pomocy 

rodzicom w pracach 

domowych. 

7. Pomoc w prowadzeniu kroniki 

klasowej. 

10. Wychowanie 

komunikacyjne. 

1. Zapoznanie uczniów 

z podstawowymi zasadami 

ruchu drogowego. 

2. Zwrócenie uwagi uczniów na 

zachowanie bezpieczeństwa 

w drodze do i ze szkoły. 

3. Zwracanie uwagi na 

bezpieczne korzystanie z ulic 

w czasie poruszania się po 

mieście, w czasie wycieczek 

związanych z tematem lekcji. 

Wychowawcy Policja Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 

11. Współpraca 

z rodzicami. 

1. Regularne spotkania 

z rodzicami. 

2. Indywidualne rozmowy 

z rodzicami zmierzające 

do lepszego poznania dziecka, 

jego warunków bytowych 

i środowiska. 

3. Zapraszanie rodziców na 

pogadanki. 

4. Udział rodziców 

w uroczystościach i imprezach 

szkolnych 

5. Pomoc rodziców w czasie 

wycieczek. 

6. Pomoc rodzicom w wyborze 

literatury dotyczącej 

wychowania dziecka. 

Wychowawcy Rodzice  

Psycholog  

Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 

12 Współpraca 

z kościołem 

1. Uczestnictwo w uroczystych 

mszach świętych związanych 

ze świętami kościelnymi 

Wychowawcy Katechetka  

Rodzice  

Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 
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Lp. 
Cele 

edukacyjne 
Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 

Okres 

realizacji 

i szkolnymi. 

2. Zapoznawanie uczniów 

z zasadami religii katolickiej. 

3. Przygotowanie dzieci 

do sakramentu I – komunii 

świętej. 

parafia 

13 Organizowanie 

pomocy dla 

dzieci z rodzin 

wielodzietnych 

i niepełnych. 

1. Poznanie sytuacji materialno – 

bytowej dzieci. 

2. Bezpłatne lub częściowe płatne 

wyżywienie dla dzieci z rodzin 

wielodzietnych lub ubogich. 

3. Pobyt w świetlicy dzieci, 

których rodzice pracują. 

4. Objęcie opieką 

resocjalizacyjną uczniów 

z rodzin zagrożonych przez 

alkoholizm, przestępczych. 

5. Zapomogi, organizacja 

bezpłatnego wypoczynku 

zimowego i letniego dzieci. 

6. Objęcie dowozem i odwozem 

dzieci  

Wychowawcy Pedagog 

Nauczyciel 

świetlicy 

Pedagog  

Psycholog  

IX każdego 

roku, 

 

Cyklicznie 

w toku całego 

etapu 

edukacyjnego 
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PROGRAM WYCHOWAWCZ 

DRUGI ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI 

Lp. Cele edukacyjne Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 
Okres 

realizacji 

1. Poznanie potrzeb 

dziecka i ich 

zabezpieczenie. 

1. Poznanie środowiska 

rodzinnego dzieci. 

2. . Indywidualne rozmowy 

z uczniami oraz wywiady 

w domach rodzinnych dzieci 

w celu poznania warunków 

materialno - bytowych rodzin, 

ich struktur, właściwości 

psychicznych rodziców oraz 

procesów wychowawczych 

przez nich realizowanych 

3. Określenie wad fizycznych 

i psychicznych – skierowanie 

do specjalistów. 

4. Objęcie dzieci opieką świetlicy 

i dożywiania. 

Wychowawcy, 

Pedagog, lekarz, 

psycholog, 

nauczyciele 

Kierownik 

świetlicy 

Wrzesień, 

Cały etap 

edukacyjny 

2. Usprawnianie 

funkcji 

psychicznych 

i fizycznych. 

1. Stosowanie szeroko pojętej 

indywidualizacji. 

2. Analiza trudności 

wychowawczych. 

3. Stały kontakt z nauczycielami 

przedmiotowymi. 

4. Współpraca z domem 

rodzinnym. 

5. Współpraca ze specjalistami 

6. Skuteczne motywowanie 

uczniów, nagradzanie podjętego 

wysiłku. 

Nauczyciel, 

wychowawcy 

Dyrekcja, 

Nauczyciele 

Cały etap 

edukacyjny 

3. Działalność 

pozalekcyjna. 

1. Organizowanie dzieciom czasu 

wolnego. 

2. Działalność w organizacjach 

szkolnych. 

3. Praca w szkolnych kołach 

zainteresowań. 

 

Wychowawcy, 

opiekunowie kół 

Dyrekcja Cały etap 

edukacyjny 
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Lp. Cele edukacyjne Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 
Okres 

realizacji 

4. Zapobieganie 

drugoroczności. 

1. Ustalanie przyczyn 

niepowodzeń. 

2. Zapobieganie absencji 

i wagarom. 

Wychowawcy Nauczyciele, 

Rodzice, 

Pedagog 

Cały etap 

edukacyjny 

5. 1. Kształtowani

e: 

 postaw 

patriotycznych, 

postaw 

społecznych, 

 

 

 

 

 

 

postaw 

moralnych, 

 

 

2. Kształtowanie szacunku dla 

symboli narodowych. 

3. Poznanie ziemi ojczystej 

(wycieczki, film). 

4. Kształtowanie szacunku dla 

mienia społecznego. 

5. Poszanowanie cudzej własności. 

6. Potępianie wandalizmu 

i arogancji. 

7. Potępianie zachowań 

niezgodnych z zasadami życia 

społecznego. 

8. Kształtowanie i nagradzanie 

pozytywnych zachowań 

społecznych  

9. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za swoje 

czyny. 

10. Poszanowanie godności ludzkiej 

– życia i zdrowia człowieka. 

11. Kształtowanie wrażliwości na 

problemy ludzi chorych. 

12. Kształtowanie tolerancji dla 

ludzi innych narodowości. 

13. Kształtowanie umiejętności 

kulturalnego i uprzejmego 

zachowania się. 

Wychowawcy, 

nauczyciele j. 

polskiego, historii, 

pedagog 

Nauczyciele, 

Dyrekcja 

Pedagog 

Cały etap 

edukacyjny 

6. Udział w życiu 

kulturalnym  

1. Udział w uroczystościach 

szkolnych. 

2. Udział w uroczystościach 

miejskich. 

3. Organizowanie imprez 

klasowych (wigilia, andrzejki, 

mikołajki, urodziny, dzień 

Wychowawcy Nauczyciele, 

Dyrekcja, 

Rodzice 

U.Miasta 

Teatr Miejski 

Cały etap 

edukacyjny 
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Lp. Cele edukacyjne Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 
Okres 

realizacji 

dziecka). 

4. Korzystanie z biblioteki 

szkolnej. 

5. Dobór programów 

telewizyjnych. 

6. Dobór programów 

multimedialnych adekwatnie 

do wieku uczniów. 

7. Bezpieczne korzystanie 

 z Internetu. 

8. Wyjścia do muzeów. 

9. Udział w spektaklach 

teatralnych i seansach 

filmowych. 

10. Integracja ze środowiskiem 

lokalnym poprzez udział 

w wycieczkach. 

11. Kształtowanie nawyku 

kulturalnego zachowania się 

Teatr 

Muzyczny 

kino 

7. Wychowanie 

zdrowotne. 

1. Zwrócenie uwagi na higienę 

osobistą uczniów. 

2. Wyrabianie prawidłowych 

nawyków żywieniowych -  

udział w programie „Jestem 

ważny”( piramida żywieniowa) 

3. Utrzymywanie stałego kontaktu 

z lekarzem, stomatologiem 

i pielęgniarką. 

4. Zapobieganie chorobom 

zakaźnym. 

5. Zwrócenie uwagi na 

bezpieczeństwo uczniów 

w czasie wolnym. 

6. Uświadamianie uczniom 

skutków narkomanii, 

alkoholizmu i palenia 

papierosów - udział 

w programie „Trzymaj formę” 

Wychowawcy, 

pielęgniarka 

nauczyciel 

przyrody 

Nauczyciele, 

pielęgniarka 

„Eligo” 

Sanepid 

Cały etap 

edukacyjny 
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Lp. Cele edukacyjne Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 
Okres 

realizacji 

7. Wdrażanie do przestrzegania 

zasad higieny podczas pracy 

umysłowej 

8. Korygowanie wad postawy 

uczniów. 

8.  1. Nabywanie przez uczniów 

podstawowej wiedzy dotyczącej 

dojrzewania i rozrodu 

człowieka. 

2. Zwrócenie uwagi i utrwalanie 

szacunku między 

dziewczynkami i chłopcami. 

Nauczyciele 

przyrody, 

Wychowawcy 

Wychowawc

y, 

Nauczyciele 

Cały etap 

edukacyjny 

9. Wychowanie 

komunikacyjne. 

1. Utrwalanie podstawowych 

przepisów i zasad ruchu 

drogowego. 

2. Zwrócenie uwagi na 

zachowanie bezpieczeństwa 

w drodze do i ze szkoły. 

3. Zorganizowanie kursu 

przygotowującego do egzaminu 

na kartę rowerową. 

Nauczyciele 

techniki 

Wychowawc

y 

 

 

 

Policja 

Cały etap 

edukacyjny 

10. Wychowanie 

ekologiczne 

1. Uświadamianie o konieczności 

ochrony środowiska. 

2. Zapoznanie uczniów 

z działaniami na rzecz ochrony 

środowiska np. segregowanie 

odpadów, oszczędzanie wody, 

energii 

3. Udział uczniów w akcjach 

„sprzątanie świata”. 

4. Obchody Międzynarodowego 

Dnia Ziemi. 

5. Zachęcanie uczniów do pracy 

w szkolnym kole Ligii Ochrony 

Przyrody. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przyrody 

Nauczyciele 

przyrody 

 

 

 

U.Miasta 

U.Miasta 

 

LOP 

Cały etap 

edukacyjny 

11. Kształtowanie 

pozytywnych 

relacji i uczuć 

1. Zapoznanie uczniów 

z Deklaracją Praw Dziecka. 

Wychowawcy Pedagog, 

Nauczyciele 

Cały etap 

edukacyjny 
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Lp. Cele edukacyjne Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 
Okres 

realizacji 

w rodzinie. 2. Przeciwdziałanie maltretowaniu 

i wykorzystaniu seksualnemu 

dzieci. 

3. Uświadomienie uczniom praw 

i obowiązków członków 

rodziny 

4. Pogłębianie uczuć rodzinnych. 

5. Okazywanie szacunku 

członkom rodziny. 

12. Przeciwdziałanie 

niedostosowaniu 

społecznemu. 

1. Współdziałanie z pedagogiem 

szkolnym, kuratorami, policją, 

sądem. 

2. Walka z nałogami. 

3. Przydział funkcji w klasie 

i szkole jako środek 

resocjalizacji. 

4. Odpowiednie stosowanie 

pochwał i kar. 

Wychowawcy Nauczyciele, 

Dyrekcja, 

Rodzice 

Cały etap 

edukacyjny 

14.  Współpraca 

z rodzicami. 

1. Regularne spotkania 

z rodzicami. 

2. Indywidualne rozmowy 

z rodzicami zmierzające 

do lepszego poznania dziecka, 

jego warunków bytowych 

i środowiska. 

3. Zapraszanie rodziców na 

pogadanki. 

4. Udział rodziców 

w uroczystościach, apelach 

i imprezach szkolnych. 

5. Pomoc rodziców w czasie 

wycieczek. 

6. Pomoc rodzicom w wyborze 

literatury dotyczącej 

wychowania dziecka. 

7. Angażowania rodziców 

w działania dotyczące 

profilaktyki i ochrony zdrowia. 

Wychowawcy Rodzice Cały etap 

edukacyjny 
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Lp. Cele edukacyjne Realizacja Odpowiedzialny Współpraca 
Okres 

realizacji 

15. Współpraca 

z kościołem. 

1. Uczestnictwo w mszach św. 

związanych ze świętami 

kościelnymi i szkolnymi. 

2. Zapoznanie uczniów z zasadami 

religii katolickiej. 

3. Udział w mszach 

pierwszopiątkowych. 

Nauczyciele religii Księża 

z parafii Św. 

S. Kostki 

Cały etap 

edukacyjny 

16. Rozwój 

samorządności. 

1. Zapoznanie uczniów 

z Kodeksem Ucznia. 

2. Tworzenie Samorządu 

Szkolnego. 

3. Stworzenie warunków dla 

rozwoju samorządności 

uczniów. 

Opiekun SU, 

wychowawcy, 

dyrekcja 

Nauczyciele Cały etap 

edukacyjny 
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PROGRAM WYCHOWAWCZY  

TRZECI ETAP EDUKACYJNY KLASY I – III GIMNAZJUM 

Lp. Zadania Realizacja Odpowiedzialni Współpraca 
Okres 

realizacji 

1. Analiza 

środowiska 

ucznia pod 

względem jego 

potrzeb, 

oczekiwań 

rodziców na 

miarę możliwości 

szkoły 

1. Rozpoznanie potrzeb ucznia na 

podstawie jego dokumentów, 

rozmów, wywiadów, spotkań 

z rodzicami. 

2. Zabezpieczenie opieki socjalnej, 

pedagogicznej, psychologicznej 

resocjalizacyjnej 

i rewalidacyjnej. 

3. Rozpoznanie zainteresowań 

uczniów i wymogów rodziców. 

4. Określenie dysfunkcji 

psychicznych i fizycznych 

uczniów, oraz skierowanie 

do specjalistów (psycholog, 

gimnastyka korekcyjna, 

logopedia, terapia 

pedagogiczna). 

wychowawca Kierownik 

świetlicy, 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

specjaliści 

Cały etap 

edukacyjny 

2. Kształtowanie 

sylwetki 

i wizerunku 

ucznia: 

A. jako 

jednostki 

(elementy 

edukacji 

filozoficznej) 

 

 

 

 

 

 

1. Rozwijanie osobowości ucznia:  

• postawy krytycznej, 

• postawy autokrytycznej, 

• nazywania i wyrażania uczuć 

i emocji, 

• samodzielności i zaradności, 

• wrażliwości na ludzi 

i zwierzęta, 

• umiejętności dokonywania 

wyborów, 

• ponoszenia konsekwencji za 

swoje czyny, 

• przyjaźń i życzliwość jako 

cechy pozytywne, 

• asertywność jako obrona przed 

złem, 

2. Samorządność klasowa 

i szkolna – udział w życiu klasy 

Wychowawcy Psycholog 

Pedagog 

Nauczyciele 

 

Cały etap 

edukacyjny 
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Lp. Zadania Realizacja Odpowiedzialni Współpraca 
Okres 

realizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. jako członka 

społeczeństw

a 

 

 

 

C. jako Polaka 

 

 

 

D. jako 

Europejczyka 

(edukacja 

europejska) 

i szkoły, reprezentowanie na 

imprezach miejskich 

i wojewódzkich. 

Demokratyczne wybory, Święto 

Szkoły, początek i koniec roku 

szkolnego. 

3. Pomoc koleżeńska i wzajemny 

szacunek. 

4. Wartość rodziny – potrzeby, 

prawa i obowiązki członków 

rodziny. 

5. Podejmowanie i udział 

w akcjach kulturalnych 

i sportowych. 

6. Współdziałanie w ramach 

profilaktyki niedostosowania 

społecznego z kuratorem, 

policją, pedagogiem. 

7. Zajęcia psychoterapeutyczne – 

więzi, integracja w grupie, 

obrona przed agresją, uczucia. 

8. Życie kulturalne – teatr, kino, 

wystawy, Centrum Gemini. 

9. Pobudzanie do tworzenia 

planów przyszłościowych. 

10. Utrwalanie szacunku dla 

symboli narodowych. 

11. Zapoznawanie z tradycją polską 

i jej wyjątkowością. 

12. Zapoznanie z kulturą regionu 

i kraju poprzez bliższe i dalsze 

wycieczki. 

13. Poznanie kultur i tradycji 

różnych państw Europy. 

3. Edukacja 

prozdrowotna 

1. Utrzymywanie stałego kontaktu 

z lekarzem, stomatologiem, 

Wychowawcy Lekarz pediatra 

Stomatolog 

Cały etap 

edukacyjny 
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Lp. Zadania Realizacja Odpowiedzialni Współpraca 
Okres 

realizacji 

pielęgniarką, oraz wyrabianie 

umiejętności korzystania 

z pomocy medycznej . 

2. Kształtowanie nawyków 

higienicznych. 

3. Dbałość o higienę żywienia  -  

realizacja programu”Jestem 

ważny” ( piramida żywieniowa) 

4. Umiejętność właściwej 

organizacji pracy umysłowej 

i wypoczynku. 

5. Zapobieganie uzależnieniom 

i walka z nałogami - udział 

w programie „Znajdź właściwe 

rozwiązanie” 

6. Udział w programie”Szkoła 

Promująca Zdrowie” 

Pielęgniarka 

 

„Eligo” 

 

 

Sanepid 

 

Wojewódzki 

Koordynator 

ds. szkoły 

promującej 

zdrowie 

4. Edukacja 

czytelnicza 

i medialna 

1. Kształtowanie zainteresowań 

czytelniczych i wyrabianie 

umiejętności korzystania 

z biblioteki publicznej, 

albumów, encyklopedii, 

słowników i czasopism. 

2. Higiena pracy z książką 

i środkami medialnymi. 

3. Muzyka i plastyka jako terapia 

w pracy zbiorowej. 

4. Komputer jako pomoc 

w zdobywaniu wiedzy. 

  Cały etap 

edukacyjny 

5. Edukacja 

ekologiczna 

1. Ukazanie zależności stanów 

środowiska od działalności 

człowieka poprzez: 

2. Udział w akcjach sprzątanie 

świata, 

3. Utrzymywanie czystości 

najbliższego otoczenia – 

zapobieganie dewastacji na 

terenie szkoły. 

Nauczy ciel 

Biologii, 

geografii 

Wychowawca 

Nauczyciele 

U.Miasta 

LOP 

Cały etap 

edukacyjny 
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Lp. Zadania Realizacja Odpowiedzialni Współpraca 
Okres 

realizacji 

4. Czytanie czasopism 

ekologicznych. 

5. Zapoznanie z instytucjami 

działającymi na rzecz 

środowiska. 

6. Udział w konkursach 

ekologicznych. 

7. Przedstawienie zagrożeń dla 

środowiska naturalnego 

i sposoby przeciwstawiania się. 

6. Obrona cywilna 1. Przekazanie uczniom wiedzy o 

zasadach zachowania się 

w sytuacjach zagrożenia życia 

i zdrowia. 

2. Wykształcenie właściwych 

zachowań w sytuacjach 

zagrożenia: 

• alarmy szkolne – droga 

ewakuacji, 

• kształcenie umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy 

w nagłych wypadkach. 

3. Zapoznanie z głównymi 

zadaniami i organizacjami sił 

i środków obrony cywilnej. 

4. Zasady zachowania się w czasie 

katastrof kolejowych 

i drogowych. 

Komendant O.C. nauczyciele 

techniki, 

wychowania  

fizycznego, 

wychowawcy 

Cały etap 

edukacyjny 

7. Wychowanie 

komunikacyjne 

1. Kontynuacja znajomości 

przepisów kodeksu ruchu 

drogowego przygotowanie 

do egzaminu na kartę 

rowerową. 

2. Wyrabianie umiejętności 

bezpiecznego korzystania ze 

środków komunikacji miejskiej, 

oraz poruszania się w ruchu 

drogowym. 

Nauczyciele 

techniki 

 

Nauczyciele 

techniki, 

wychowania 

fizycznego, 

Wychowawcy 

Policja 

Cały etap 

edukacyjny 
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Lp. Zadania Realizacja Odpowiedzialni Współpraca 
Okres 

realizacji 

8..  Współpraca 

z rodzicami. 

1. Regularne spotkania 

z rodzicami. 

2. Indywidualne rozmowy 

z rodzicami zmierzające 

do lepszego poznania dziecka, 

jego warunków bytowych 

i środowiska. 

3. Zapraszanie rodziców na 

pogadanki. 

4. Udział rodziców 

w uroczystościach, apelach 

i imprezach szkolnych. 

5. Pomoc rodzicom w wyborze 

zawodu ich dziecka. 

6. Angażowania rodziców 

w działania dotyczące 

profilaktyki i ochrony zdrowia. 

Wychowawcy Rodzice Cały etap 

edukacyjny 

 9. Orientacja 

zawodowa 

1. Odkrywanie zainteresowań 

i predyspozycji uczniów. 

2. Pogadanki dotyczące wyboru 

zawodu 

3. Wycieczki do szkół 

zawodowych. 

Wychowawcy Nauczyciele, 

Psycholog 

 Rodzice 

Cały etap 

edukacyjny 
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PROGRAM WYCHOWAWCZY  

I - IV ETAP EDUKACYJNY - SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 

 

Lp. Zadania Realizacja Odpowiedzialni Współpraca 
Okres 

realizacji 

1. Analiza 

środowiska ucznia 

pod względem 

jego potrzeb 

i możliwości. 

1. Rozpoznanie potrzeb uczniów 

na podstawie jego 

dokumentów, rozmów, 

wywiadów, spotkań 

z rodzicami. 

2. Zabezpieczenie opieki 

socjalnej pedagogicznej, 

psychologicznej 

i rewalidacyjnej. 

3. Rozpoznawanie zainteresowań 

uczniów. 

4. Określenia dysfunkcji 

psychicznych i fizycznych 

uczniów i kierowanie 

do specjalistów (psycholog, 

gimnastyka korekcyjna, 

logopedia) 

wychowawca Kierownik 

świetlicy, 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

specjaliści 

Cały etap 

edukacyjn

y 

2. Współpraca 

z domem 

rodzinnym 

ucznia. 

1. Zapoznanie rodziców 

z systemem oceniania 

opisowego przedmiotów 

ogólnokształcących, 

wychowania fizycznego 

i przysposobienia do pracy 

i oceniania uczniów 

w ocenianiu bieżącym. 

2. Zapoznanie rodziców 

z programami nauczania 

i Indywidualnymi Programami 

edukacyjno – 

Terapeutycznymi. 

3. Aktywizowanie rodziców 

do współpracy ze szkołą: 

udział rodziców 

Wychowawca  Nauczyciele 

uczący 

Cały etap 

edukacyjn

y 



48 

 

Lp. Zadania Realizacja Odpowiedzialni Współpraca 
Okres 

realizacji 

w organizowaniu imprez 

szkolnych. 

4. Organizowanie zebrań 

z rodzicami i bieżące 

informowanie o problemach 

wychowawczych. 

5. Wspólne wypracowywanie 

oddziaływań wychowawczych 

na dziecko w celu jego 

rozwoju osobowości 

i uspołecznienia . 

3. Kształtowanie 

sylwetki 

i wizerunku 

ucznia: 

A. jako jednostki 

(elementy 

edukacji 

filozoficznej) 

 

 

 

 

 

 

B. jako jednostki 

członka rodziny 

 

 

 

 

 

1 Rozwijanie osobowości ucznia: 

• postawy krytycznej 

• postawy autokrytycznej, 

• nazywania i wyrażania uczuć 

i emocji, 

• samodzielność i zaradność, 

• wrażliwość na ludzi 

i zwierzęta, 

• umiejętności dokonywania 

wyborów, 

• ponoszenia konsekwencji za 

swoje czyny, 

• przyjaźń i życzliwość jako 

cechy pozytywne, 

• asertywność jako obrona 

przed złem. 

2 Zapoznanie z funkcjami 

rodziny z prawami 

i obowiązkami członków 

rodziny. 

• rola wartości społecznych, 

moralnych i religijnych 

w życiu rodziny, 

• przygotowanie uczniów 

do wykonywania czynności 

domowych: gotowanie, 

sprzątanie, prasowanie, 

Wychowawca  Psycholog, 

pedagog, 

Nauczyciele 

bloku zajęć 

bloku 

humanistyczno -  

społeczne 

go 

Cały etap 

edukacyjn

y  
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Lp. Zadania Realizacja Odpowiedzialni Współpraca 
Okres 

realizacji 

 

C. jako członka 

społeczeństwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zakupy. 

• rodzina kultywująca tradycje 

i święta, 

• hierarchia wartości 

w rodzinie. 

3 Samorządność szkolna 

i klasowa 

• udział w życiu klasy, szkoły, 

udział w imprezach miejskich, 

szkolnych i międzyszkolnych. 

• pomoc koleżeńska 

i wzajemny szacunek, 

• relacje rówieśnicze i relacje 

między dziewczętami 

i chłopcami, 

• umiejętność komunikacji 

4 Wartość rodziny 

• potrzeby, prawa i obowiązki 

członków rodziny, 

5 Udział w akcjach kulturalnych 

i sportowych, 

• wszechstronny udział w życiu 

kulturalno – medialnym – 

teatr, kino, wystawy. 

6 Rozwijanie maksymalnej 

samodzielności ucznia jako 

członka społeczeństwa: 

• zapoznanie z pracą UM 

Gdyni, 

• korzystanie z placówek 

publicznych: sklepy, poczta, 

bank, kino, teatr, muzea, 

• poznajemy zakłady pracy 

w Gdyni, 

• kiedy korzystamy z pomocy 

policji, straży pożarnej 

• wybory samorządowe. 

• Uświadomienie konsekwencji 
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Lp. Zadania Realizacja Odpowiedzialni Współpraca 
Okres 

realizacji 

 

D. jako Polaka 

 

 

E. jako 

Europejczyka 

(edukacja 

europejska) 

prawnych upublicznienia 

wizerunku. 

7 Utrwalenie szacunku dla 

symboli narodowych 

• zapoznanie z tradycją polską 

i jej wyjątkowością, 

• zapoznanie z kulturą regionu 

i kraju poprzez wycieczki. 

8 Poznanie kultur i tradycji 

różnych państw Europy.  

4.  Edukacja 

prozdrowotna 

1 Kształcenie umiejętności 

korzystania z usług służby 

zdrowia (przychodnie, 

poradnie). 

2 Utrzymanie stałego kontaktu 

z lekarzem, stomatologiem, 

pielęgniarką oraz wyrabianie 

umiejętności korzystania 

z pomocy medycznej. 

3. Kształtowanie nawyków 

higienicznych. 

4. Dbałość o higienę żywienia 

(przygotowania posiłków) 

5. Umiejętność właściwej 

organizacji pracy umysłowej 

i wypoczynku. 

6. Przestrzeganie przepisów bhp 

podczas zajęć 

z przysposobienia do pracy. 

7. Zapobieganie uzależnieniom 

i walka z nałogami. 

Wychowawca  Lekarz pediatra, 

stomatolog, 

pielęgniarka, 

Nauczyciele 

przysposobienia 

do pracy 

Cały etap 

edukacyjn

y 

5. Edukacja 

czytelnicza 

i medialna 

1. Kształtowanie zainteresowań 

czytelniczych i wyrabianie 

umiejętności korzystania 

z biblioteki publicznej, 

albumów, encyklopedii, 

słowników i czasopism. 

Wychowawca  Nauczycielka 

biblioteki 
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Lp. Zadania Realizacja Odpowiedzialni Współpraca 
Okres 

realizacji 

2. Higiena pracy z książką 

i środkami medialnymi.  

3. Wykorzystywanie 

nowoczesnych form przekazu 

informacji – Internet.. 

4. Problem utożsamiania się 

z negatywnymi bohaterami 

filmowymi. 

5. Krytyczny dobór programów 

telewizyjnych.  

6. Uświadomienie zagrożeń 

płynących z bezkrytycznego 

korzystania z mass mediów. 

6. Edukacja 

ekologiczna 

1. Kształtowanie właściwego 

stosunku do przyrody. 

2. Przykłady pozytywnego 

i negatywnego oddziaływania 

człowieka na środowisko. 

3. Tereny i obiekty przyrody 

chronione w najbliższym 

otoczeniu. Zasady zachowania 

na obszarach chronionych. 

4. Przykłady działań człowieka 

na rzecz zachowania 

naturalnego środowiska. 

5. Kształtowanie prawidłowego 

stosunku do zwierząt. 

6. Ukazanie zależności stanu 

środowiska do działalności 

człowieka przez: 

• umiejętną segregację śmieci, 

• udział w akcji „sprzątanie 

świata” 

• utrzymanie czystości 

najbliższego otoczenia – 

zapobieganie dewastacji na 

terenie szkoły. 

 

wychowawca Nauczyciel 

bloku 

przyrodniczo – 

matematyczneg

o 
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Lp. Zadania Realizacja Odpowiedzialni Współpraca 
Okres 

realizacji 

7. Obrona cywilna 1. Przekazanie uczniom wiedzy o 

zasadach zachowania 

w sytuacjach zagrożeniach 

życia i zdrowia. 

Komendant OC nauczyciele Cały etap 

edukacyj 

ny 

8. Wychowanie 

komunikacyjne 

1. Bezpieczne poruszanie się 

w ruchu ulicznym. 

2. Zasady korzystania ze środków 

komunikacji miejskiej oraz 

transportu publicznego: 

• prawa i obowiązki pasażerów, 

• kultura zachowania 

w środkach komunikacji 

miejskiej 

3. Korzystanie z informacji 

komunikacyjnej – 

odczytywanie tablic 

informacyjnych, rozkładów 

jazdy, planów miasta. 

4. Poszanowanie urządzeń 

infrastruktury komunikacyjnej. 

5. Zasady zachowania się 

w sytuacji uczeń świadkiem 

wypadku drogowego. 
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XIV. Ustalenia końcowe 

1. Program wychowawczy Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 obejmuje Szkołę Podstawową 

Specjalną nr 24, Gimnazjum Specjalne nr 21, Szkołę Przysposabiającą do Pracy nr 2. 

2. Placówki przyszpitalne tj. Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Gimnazjum nr 26 dla dzieci 

przewlekle chorych przy szpitalach w Gdyni pracują odrębnym programem 

wychowawczym. 

3. Program wychowawczy Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni może być zmieniony 

na podstawie wniosku uczniów, nauczycieli lub rodziców w wyniku uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

4. Nadzór nad realizacją zadań programu wychowawczego sprawuje Dyrektor szkoły oraz 

wskazani przez niego nauczyciele. 

5. Przy opracowaniu niniejszego programu wychowawczego wzięto pod uwagę wyniki 

ewaluacji całościowej obowiązującego dotychczas programu wychowawczego: 

• Analizę mocnych i słabych stron szkoły w oczach rodziców, nauczycieli, 

• Wnioski Rady Pedagogicznej, wychowawców, Rady Rodziców, Samorządu 

Uczniowskiego i inne ( załącznik do programu). 

6. Program Wychowawczy stanowi bazę wyjściową do tworzenia rocznych planów 

dydaktyczno -  wychowawczych. 

7. Program Wychowawczy nie powinien być traktowany jako niezmienny -  jego 

przydatność skuteczność zależy w dużym stopniu od uaktualniania treści, zarówno ze 

względu na oczekiwania osób, których on dotyczy, jak i nowe zjawiska w społeczności 

szkolnej, lokalnej, europejskiej. 

8. Integralną częścią programu wychowawczego są ankiety ewaluacyjne. 

9. Ewaluacja ww. narzędziami diagnostycznymi planowana jest po 2 latach obowiązywania  

niniejszego programu . 
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XV. Załączniki 

Ankiety: 

 -  Ankieta ewaluacyjna dla uczniów  

 -  Ankieta ewaluacyjna dla rodziców 

 -  Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli 

 - Wyniki ewaluacji całościowej szkolnego programu wychowawczego w ZSS NR 17 

w Gdyni obowiązującego w latach 2010 - 2013. 
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ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIÓW  

Nauczycielom i dyrekcji zależy na tym, byś czuł się w szkole ważny, doceniany , bezpieczny.  

Zwracamy się do Ciebie z prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety. Twoje odpowiedzi 

pozwolą nam przemyśleć naszą pracę wychowawczą i poprawić ją tak, aby pobyt w szkole 

był dla Ciebie bardziej przyjemny.  

1. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?  

 TAK   NIE 

2. Czy atmosfera w Twojej klasie jest przyjazna i miła?  

 TAK   NIE 

3. Czy godziny wychowawcze są Twoim zdaniem interesujące? 

 TAK   NIE 

4.  Czy dzięki lekcjom wychowawczym możesz rozwiązać swoje problemy? 

 TAK   NIE 

5. Czy znasz swoje obowiązki jako ucznia?  

 TAK   NIE 

6. Czy znasz prawa ucznia?  

 TAK   NIE 

7. Czy czujesz się otoczony opieką przez wychowawcę.  

 TAK   NIE 
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8. Czy czujesz się akceptowany i lubiany przez kolegów z klasy?  

 TAK   NIE 

9. Do kogo w razie problemów i kłopotów zwróciłbyś się o pomoc?  

 Wychowawcy 

 Pedagoga 

 Psychologa 

 Kolegów  

 Dyrektora szkoły  

Dziękujemy 
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ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW 

 

Ankieta dotyczy SZKOLNEGO PRPGRAMU WYCHOWAWCZEGO . 

 

Prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety. Zależy nam na szczerych odpowiedziach. Wpłyną 

one na poprawę jakości naszej pracy. Dzięki nim będziemy mogli lepiej i skuteczniej 

oddziaływać na dzieci, które nam Państwo powierzają, a także w większym stopniu spełniać 

Pani(a) oczekiwania dotyczące ich wychowania. 

 

Proszę ocenić w skali 1–6 , zakreślając odpowiednią cyfrę ,gdzie „1” - oznacza 

najmniejszy stopień zgodności a „6” -  największy stopień zgodności z Pani(a) zdaniem. 

 

1. Jak ocenia Pan(i) swoją znajomość Programu Wychowawczego naszej szkoły? 

1  2  3  4  5  6 

2. W jakim stopniu akceptuje Pan(i) ten Program? 

1  2  3  4  5  6 

3. Jak ocenia Pan(i) kontakty ze szkołą w sprawach dotyczących swojego dziecka? 

1  2  3  4  5  6 

4. W jakim stopniu nasza szkoła służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia? 

1  2  3  4  5  6 

5. W jakim stopniu szkoła zapobiega zagrożeniom, w tym związanych z zachowaniami 

agresywnymi, uzależnieniami i itp.? 

1  2  3  4  5  6 



58 

 

6. W jakim stopniu szkoła wpływa na odpowiedni stosunek dziecka do otaczającego 

środowiska 

1  2  3  4  5  6 

7. W jakim stopniu przestrzegane są prawa Pana(i) dziecka w naszej szkole? 

1  2  3  4  5  6 

8. Jak ocenia Pan(i) system nagród i kar w naszej szkole? 

1  2  3  4  5  6 

9. Jak bardzo szkoła jest przyjazna, życzliwa i wyrozumiała w stosunku do Pana(i) dziecka? 

1  2  3  4  5  6 

10. Jak ocenia Pan(i) starania wychowawcy wobec swojego dziecka? 

1  2  3  4  5  6 

11. Jak ocenia Pan(i) działania wychowawcze dyrektora szkoły? 

1  2  3  4  5  6 

12. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły? 

1  2  3  4  5  6 

 Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – RODZICE 

 

Rok szkolny: ……………………. 

 

Liczba ankietowanych …………. 

 

 

SŁABE STRONY:  

MOCNE STRONY: 

REKOMENDACJE : 
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ANKIETA EWALUACYJNA DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO DLA 

NAUCZYCIELI 

1. Czy zdaniem Pani/Pana Program Wychowawczy spełnia stawiane przed nim wymagania?  

 TAK  

 NIE 

2. Czy treści Programu Wychowawczego są dostosowane do specyfiki szkoły? 

 TAK  

 NIE 

3. W jakim stopniu, w bieżącym roku szkolnym udało się Pani/Panu zrealizować zadania 

wynikające z Programu Wychowawczego? (proszę zaznaczyć na skali 1 – 6) 

1) Wspomaganie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia 

w małym stopniu 1  2  3  4  5  6 w dużym stopniu 

2) Propagowanie oświaty zdrowotnej, kształtowanie sprawności fizycznej, walka 

z nałogami, psychoprofilaktyka 

w małym stopniu 1  2  3  4  5  6 w dużym stopniu 

3) Współpraca z rodzicami 

w małym stopniu 1  2  3  4  5  6 w dużym stopniu 

4) Budowanie pozytywnych relacji między uczniem a nauczycielem. Tworzenie 

atmosfery sprzyjającej nauce i wychowaniu, rozwijanie postawy wzajemnego 

szacunku. 

w małym stopniu 1  2  3  4  5  6 w dużym stopniu 
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5) Edukacja regionalna. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej 

związkach z kulturą narodową. Kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu 

wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka.  

6) w małym stopniu 1  2  3  4  5  6 w dużym stopniu 

4. Jakich treści zdaniem Pani/Pana brakuje w Programie Wychowawczym? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – 

NAUCZYCIELE 

 

Rok szkolny: ……………………. 

 

Liczba ankietowanych …………. 

 

 

SŁABE STRONY:  

MOCNE STRONY: 

REKOMENDACJE : 


