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1. Podstawa prawna szkolnego programu wychowawczego 

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne 

dokumenty: 

 Konstytucja RP  

 Ustawa o Systemie Oświaty  

 Karta Nauczyciela  

 Podstawa Programowa  

 Statut Szkoły 

 

 

2. Główny cel i zadania programu wychowawczego. 

 

Celem głównym w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży Zespołu Szkół                

w Paczkowie jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny                    

oraz poszanowania dla polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Szkoła zapewnia każdemu 

uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków 

rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. 

Zespół Szkół w Paczkowie uznaje za swoją  misję wyposażenie uczniów w umiejętności 

niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności     

do dalszego zdobywania wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą, dąży do wprowadzenia młodych ludzi w różnorodne dziedziny 

życia i nauki, a także stara się zapewnić możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, rozrywki i 

odpoczynku kształtuje postawy uczniów wolnych od uzależnień  i reagujących na przejawy 

przemocy oraz znających swoje prawa i obowiązki.  

Dąży do przygotowania uczniów do samodzielnego myślenia i działania                          

we współczesnym świecie oraz umiejącego korzystać z nowoczesnych technologii.  

Szkoła  szanuje uczucia religijne uczniów, kształtuje uczniów wrażliwych, tolerancyjnych, 

dbających o wartości moralne, otwartych na potrzeby drugiego człowieka.  



 

3. Misja szkoły 

 

Misją szkoły jest stworzenie najlepszych warunków dla kształcenia i rozwoju uczniów      

z uwzględnieniem wszystkich ich indywidualnych potrzeb (intelektualnych, artystycznych, 

społecznych, opiekuńczych), a tym samym wszechstronny rozwój dziecka i młodego 

człowieka, pozwalający na kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka jest głównym celem pracy szkoły 

podstawowej i gimnazjalnej, dlatego wszystkie podejmowane działania muszą służyć         

jego realizacji.  

Szkoła powinna:  

- zapewnić dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez aktywną,         

dobrze przygotowaną kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą warsztat pracy,  

- wspierać pogląd, że kształcenie jest procesem, trwającym przez całe życie i zapewniającym 

podstawy do dalszej nauki,  

- promować uniwersalne wartości etyczne (humanitaryzm, odpowiedzialność, akceptację 

drugiego człowieka),  

- zapewnić uczniom wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym 

środowisku,  

- kształtować uczniów kreatywnych, asertywnych, odpowiedzialnych, przygotowanych         

do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, wyposażonych w umiejętności 

niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie oraz dobrze 

integrującym się ze środowiskiem lokalnym,  

- wspierać rodziców w procesie wychowania.  

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Model absolwenta  

 

Absolwent Zespołu Szkół w Paczkowie powinien:  

 być twórczy, wrażliwy, tolerancyjny, odpowiedzialny,  

 wierzyć w siebie i we własne możliwości,  

 umieć radzić sobie w trudnych sytuacjach,  

 rozwijać swoje pasje i zainteresowania,  

 korzystać z dóbr kultury narodowej i europejskiej i szanować je,   

 być otwarty na dialog z przedstawicielami różnych kultur, religii, narodowości, 

 nie zapominać o swoich korzeniach, kultywować tradycję małej ojczyzny, 

 posiadać umiejętności, niezbędne na dalszych etapach nauczania. 

 być wolny od uzależnień 

 posiadać wiedzę dotyczącą używek i środków psychoaktywnych  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Podstawowe owe zasady i formy  realizacji programu wychowawczego.  

 

 

Obszary działania 

 

 

Cele szczegółowe 

 

Sposób organizacji 

 

Poziom 

organizacji 

 

 

Termin 

realizacji 

 

Osoby 

odpowiedzialne 

działanie? 

Rozwój osobisty 

(intelektualny, 

emocjonalny i 

moralny) 

 kształtowanie nawyku 

rzetelnej pracy,  

 przygotowanie i 

przeprowadzanie działań 

wspomagających rozwój 

uzdolnień i talentów,  

 wspieranie ucznia w 

poszukiwaniu i poznawaniu 

otaczającego nas świata z 

uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości 

rozwojowych, 

 kształtowanie  

właściwegostosunku  do 

członków rodziny (dziadków, 

rodziców, rodzeństwa).  

 kształtowanie postawy 

samoakceptacji, 

 nabywanie umiejętności 

kulturalnego porozumiewania 

się z innymi, 

 doskonalenie umiejętności 

panowania nad emocjami, 

zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem, psychologiem, 

realizacja projektów, 

programów profilaktycznych, 

spotkania (prelekcje, warsztaty 

itp.) z funkcjonariuszami służb 

specjalnych, 

organizacja  imprez 

okolicznościowych, 

 

Oddział 

przedszkolny 

klasy I-VI 

klasy I-III 

gimnazjum 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

rodzice 



 

kształtowanie postawy 

asertywnej i praca nad 

samodyscypliną, 

 rozbudzanie wrażliwości 

estetycznej,  

 kształtowanie poczucia więzi 

ze szkołą oraz patronem św. 

Janem Pawłem II. 

Kształtowanie 

postaw 

obywatelsko – 

patriotycznych 

 kształtowanie poczucia więzi i 

przynależności do rodziny, 

społeczności szkolnej, 

lokalnej, regionalnej i kraju,  

 uczenie samorządności, 

poczucia odpowiedzialności za 

zespół oraz konsekwencji w 

działaniach i poszanowania 

mienia swojego, kolegów i 

szkoły,  

 integracja zespołu klasowego,  

 pomoc w odnalezieniu 

swojego miejsca w szkole, 

grupie,  

 zachęcanie do aktywnego i 

twórczego działania w grupie,  

 kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

oraz radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach,  

 poznawanie reguł zachowania 

w różnych sytuacjach i 

miejscach,  

 kształtowanie postaw 

zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem, psychologiem, 

realizacja projektów 

okolicznościowych, 

spotkania (prelekcje, warsztaty 

itp.) z osobami publicznymi, 

organizacjai udział w 

uroczystościach rocznicowych i 

podtrzymujących tradycje 

narodowe i chrześcijańskie, 

odwiedzanie miejsc pamięci 

narodowej, 

przygotowanie gazetek 

okolicznościowych, 

wycieczki tematyczne, 

udział w konkursach 

tematycznych, 

 

klasy O-VI 

klasy I-III 

gimnazjum 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

rodzice 



 

tolerancji,  

 poznawanie odmiennych 

tradycji,  

 współuczestniczenie w 

kulturze regionalnej, 

narodowej i europejskiej,  

 znajomość i poszanowanie 

polskiej tradycji,  

 budowanie poczucia 

tożsamości obywatelskiej i 

narodowej oraz więzi 

zmiejscem  zamieszkania, 

regionem i ojczyzną. 

Rozwój fizyczno – 

zdrowotny 
 prawidłowe nawyki 

higieniczne i żywieniowe,  

 wdrażanie do zachowania 

bezpieczeństwa,  

 propagowanie zdrowego i 

aktywnego stylu życia, 

 kształtowanie sprawności 

fizycznej i rozwój cech 

motorycznych,  

 poznawanie współczesnych 

zagrożeń związanych z 

nadmiernym zażywaniem 

leków, paleniem papierosów, 

alkoholem, narkotykami, 

dopalaczami, 

 wpajanie reguł uczciwej 

rywalizacji sportowej, 

 uczenie znaczenia 

zespołowości, wysiłku i 

zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem, psychologiem, 

realizacja programów, akcji i 

projektów profilaktycznych, 

spotkania (prelekcje, warsztaty 

itp.) ze specjalistami, np. 

pielęgniarką, stomatologiem, 

lekarzem, itp. 

przygotowanie gazetek 

tematycznych, 

udział w różnych formach 

aktywności ruchowej: wycieczki 

rowerowe i piesze, rajdy, 

pływalnia, lodowisko, zajęcia 

taneczne, gimnastyka 

korekcyjna i śródlekcyjna, 

udział w konkursach 

tematycznych i zawodach, 

próbna ewakuacja szkoły, 

klasy O-VI 

klasy I-III 

gimnazjum 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

rodzice 



 

odpowiedzialności za grupę 

sportową. 

 Kształtowanie u uczniów 

umiejętności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania własnych 

emocji, 

 Kształtowanie krytycznego 

myślenia i wspomaganie 

uczniów w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji, 

zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu 

 

zdobywanie karty rowerowej i 

pływackiej 

przeprowadzenie ankiet 

Wychowanie 

ekologiczne 
 kształtowanie właściwych 

zachowań w stosunku do 

zwierząt i otaczającej 

przyrody,  

 rozumienie konieczności 

ochrony środowiska i dbałości 

o jego utrzymanie. 

zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem,  

realizacja programów, 

projektów ekologicznych, 

udział w zbiórkach surowców 

wtórnych, 

spotkania (prelekcje, warsztaty 

itp.) z przyrodnikiem, 

ekologiem, leśnikiem itp., 

przygotowanie gazetek 

tematycznych, 

udział w konkursach 

tematycznych, 

wycieczki o tematyce 

ekologicznej 

udział w zielonych szkołach 

klasy O-VI 

klasy I-III 

gimnazjum 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

rodzice 

Wychowanie 

medialne i 
 rozumienie potrzeby i 

umiejętność korzystania z 

zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem, bibliotekarzem, 

klasy O-VI 

klasy I-III 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 



 

czytelnicze różnych źródeł informacji, 

 rozwijanie  zainteresowań 

książką,  filmem, sztuką  

teatralną, operą, 

 kształtowanie umiejętności 

świadomego korzystania ze 

środków masowego przekazu, 

 upowszechnianie edukacji 

czytelniczej i medialnej oraz 

wzrost czytelnictwa uczniów. 

realizacja programów, akcji i 

projektów czytelniczych, 

spotkania (prelekcje, warsztaty 

itp.) z autorami książek, 

przygotowanie gazetek 

tematycznych, 

udział w konkursach 

tematycznych, 

wycieczkido kina, teatru, opery, 

udział w targach książki, 

gimnazjum pedagog, 

psycholog, 

rodzice 

Współpraca z 

rodzicami 
 angażowanie rodziców w 

życie, klasy, szkoły, itp 

 zaznajamianie rodziców z 

dokumentacją szkolną, 

 uwzględnianie oczekiwań 

rodziców w planie pracy 

wychowawcy klasy, 

 przeprowadzanie konsultacji 

na temat oczekiwań rodziców 

w stosunku do szkoły, 

 nawiązanie współpracy z 

rodzicami w zakresie 

świadczonej pomocy 

pedagogiczno-

psychologicznej. 

 Poszerzenie wiedzy rodziców, 

nauczycieli i wychowawców 

na temat prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i 

młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania 

indywidualne rozmowy z 

rodzicami w celu zaplanowania 

i opracowania sposobów 

pomocy dziecku, 

zebrania z rodzicami, spotkania 

indywidualne 

prelekcje, warsztaty dla 

rodziców z pedagogiem, 

psychologiem itp., 

ankiety 

kontakt poprzez dziennik 

elektroniczny 

spotkania zespołów (IPET) 

udział w imprezach 

okolicznościowych, 

wycieczkach, zajęciach 

integracyjnych 

 

 

klasy O-VI 

klasy I-III 

gimnazjum 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

rodzice 



 

środków i substancji 

psychoaktywnych 

 

Orientacja 

zawodowa 

 

Przygotowanie uczniów 

gimnazjum do podjęcia trafnej 

decyzji zawodowej i szkolnej. 

zajęcia z wychowawcą, 

pedagogiem, psychologiem 

spotkania z osobami 

zajmującymi się doradztwem 

zawodowym, 

zapoznanie się z ofertą szkół 

ponadgimnazjalnych 

udział w drzwiach otwartych w 

wybranych szkołach oraz w 

targach edukacyjnych 

 

klasy I-III 

gimnazjum 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

rodzice 

 



 

6. Normy zachowania  obowiązujące członków społeczności szkolnej. 

 

Uczeń powinien: 

 Okazywać innym życzliwość i szacunek. 

 Używać  zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję 

itp.. 

 Mówić językiem wolnym od wulgaryzmów. 

 Być prawdomówny. 

 Nie przerywać, kiedy ktoś mówi. 

 Pamiętać, że wszyscy mają jednakowe prawa i respektuję je. 

 Być koleżeński, pomagać innym. 

 Dbać o bezpieczeństwo w każdej sytuacji. 

 Reagować na dostrzeżone przejawy zła. 

 Panować nad swoimi emocjami w kontaktach z innymi ludźmi. 

 Nie śmiać się z innych. 

 Być punktualnym, nie spóźniać się.  

 Dotrzymywać zawsze słowa i ustalonych terminów. 

 Szanować własność i pracę drugiego człowieka. 

 Dbać o higienę osobistą i porządek wokół siebie. 

 Ubierać się stosownie do sytuacji. 

 

Nauczyciel powinien być: 

 Otwarty. Gotów przełamywać stereotypy w swoim zawodzie i poszukiwać dróg 

porozumienia z uczniami, ich rodzicami i innymi nauczycielami. Chętny do rozwijania 

swojego warsztatu pracy i poszukiwania nowych doświadczeń.  

  Komunikatywny. Śmiało prezentuje swoje poglądy, argumentując i broniąc ich, ale 

równocześnie gotowy jest do wysłuchania opinii innych ludzi, także uczniów. Umiejący 

i lubiący współpracować w zespole.  

 Kompetentny. Dysponuje bogatą, wciąż aktualizowaną wiedzą w swojej dziedzinie oraz 

szerokimi zainteresowaniami ogólnymi.  



 

 Konkretny. Potrafiący w syntetyczny sposób określić swoje oczekiwania i wymagania 

oraz dokonać rzeczowej oceny ich realizacji.  

 Twórczy. Umiejący stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania. Stale 

poszukujący i weryfikujący swoje pomysły.  

 

 

7. Ceremoniał szkolny i tradycja szkolna.  

 

Ceremoniał szkolny: 

 

I. Zasady udziału pocztu sztandarowego w  uroczystościach szkolnych  i 

państwowych.  

1. Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany 

spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego 

składu powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”. Chorąży i asysta powinni 

być ubrani odświętnie (uczeń - ciemny garnitur, biała koszula i krawat; uczennice 

- białe bluzki i ciemne spódnice i marynarki). 

2. Insygnia pocztu sztandarowego (biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe 

ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

białe rękawiczki) przechowywane powinny być w gabinecie dyrektora.  

3. Całością spraw organizacyjnych pocztu powinien zajmować się opiekun pocztu 

wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

4. Sztandar powinien uczestniczyć w następujących uroczystościach szkolnych:  

a) Rozpoczęcie roku szkolnego; 

b) Dzień Edukacji Narodowej; 

c) Dzień Patrona; 

d) Święto Niepodległości; 

e) Rocznica Konstytucji 3 Maja; 

f) Zakończenie roku szkolnego; 

5. Sztandar powinien uczestniczyć w następujących uroczystościach pozaszkolnych:  

a) Rocznica wybuchu II wojny światowej; 

b) Święto Niepodległości; 

c) Święto Patrona Miasta i Gminy Swarzędz. 

6. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 

pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony 

czarnym kirem. Sposób udekorowania sztandaru/flagi kirem: wstążka czarnej 

materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w odległości ¼ od dołu 



 

szerokości (nie jest określona szerokość kiru). Wstążkę kiru przywiesza               

się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. 

7. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru     

na ramieniu, przy wchodzeniu do sali lub na miejsce uroczystości zawsze należy 

pochylić go do przodu. 

8. Pochylenie sztandaru pod kątem 45
0 

do przodu w pozycji „Baczność” następuje 

podczas: 

a) wciągania flagi państwowej na maszt; 

b) odśpiewania hymnu narodowego; 

c) ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci; 

d) każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., 

oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu 

Najświętszego Sakramentu; 

e) opuszczania trumny do grobu; 

f) składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje, na każde 

polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną 

przemawiającą osobę. 

 

II. Opis oficjalnych uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego: 

 

1. Wejście dyrektora szkoły do sali na początku uroczystości, gdzie zgromadzona 

jest młodzież, powinno być zapowiedziane przez prowadzącego: Szanowni 

zebrani Dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie Pan/Pani (nazwisko i imię), 

powinno to spowodować przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej. 

2. Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę: „Baczność, Poczet 

sztandarowy wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę 

zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga 

przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba 

trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją,         

a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce 

po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi 

sztandar do pionu. 

3. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje komendę: „Do hymnu 

państwowego”- odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy. Hymn 

państwowy wykonywany jest  w czasie uroczystości szkolnych                          

i państwowych, rocznic świąt narodowych. W trakcie hymnu sztandar           

jest pochylony pod kątem 45°. 

4. Po odśpiewaniu hymnu państwowego prowadzący podaje komendę:             

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. 

5. Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: „Baczność, Poczet 

sztandarowy wyprowadzić” . Zachowanie młodzieży i czynności pocztu          

są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali. 

 

III. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem 



 

 

1. Odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego  bezpośredniej 

w obecności Dyrektora szkoły. 

2. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi 

nowy skład pocztu.  

a) Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu 

sztandarowego, który mówi:  

 

„Przekazujemy Wam sztandar – symbol. symbol Szkoły Podstawowej     

i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Paczkowie. 

Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”. 

 

b) Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:  

 

„Przyjmujemy od was sztandar.  

Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki           

i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

im. św. Jana Pawła II w Paczkowie. 

 

 

3. Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje 

sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, 

po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu 

sztandarowego: rękawiczki, szarfy. 

4. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza                 

do pozostałych w sali uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tradycje szkolne:  

 

Uroczystości  

 

 

 

 

 

 

 

L.p

. 

Szkolne L.p

. 

Środowiskowe L.p

. 

Imprezy wychowawczo-kulturalne, 

konkursy 

 

1. Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 

 Uroczysta Msza 

święta z udziałem 

pocztu 

sztandarowego. 

 Inauguracja Roku 

Szkolnego w holu 

szkoły. 

 

1. Dzień Papieski  

 Wieczornica  

1. Debaty oksfordzkie 

2. Dzień Chłopca  

 impreza zorganizowana przez 

samorządy uczniowskie szkoły 

podstawowej i gimnazjum 

 

2. Wieczór Pieśni Patriotycznych 

 

2. Maraton matematyczny i przyrodniczy 

3. Dzień Edukacji Narodowej  

 spotkanie społeczności 

szkolnej przygotowane 

przez samorządy 

uczniowskie szkoły 

podstawowej i gimnazjum 

 

3. Kolędowe Spotkanie Pokoleń 

 

3. Maraton filmowy 

4. Dzień Patrona 

 Uroczysta Msza święta z 

udziałem pocztu 

  4. Konkursy przedmiotowe 



 

sztandarowego. 

 

 

5. 

 

 

6. 

Ślubowanie klas pierwszych  

 Uroczystość  z udziałem 

rodziców 

Święto Niepodległości 

 Uroczysty apel 

 

  5. 

 

 

6. 

Konkursy artystyczne 

 

 

Zawody sportowe 

7. Dzień Życzliwości 

 akcja zorganizowana przez 

szkolne kolo wolontariatu 

 

    

8. Andrzejki 

 impreza zorganizowana przez 

samorządy uczniowskie szkoły 

podstawowej i gimnazjum 

 imprezy klasowe 

 

    

9. „Człowiek człowiekowi owieczką” 

 akcja wychowawcza 

 

    

10. Świąteczne kiermasze 

 taniej książki 

 ozdób świątecznych 

 

    

11. Spotkania wigilijne 

 Jasełka 

 Spotkania opłatkowe w 

klasach 

 

    

12. Święto Babci i Dziadka 

 spotkanie najmłodszych 

uczniów z dziadkami 

    



 

 

13. Bale karnawałowe 

 impreza zorganizowana przez 

samorządy uczniowskie szkoły 

podstawowej i gimnazjum 

 imprezy klasowe 

 

    

14. 

 

 

15. 

Połowinki klasy II gimnazjum 

 zabawa zorganizowana przez 

klasę I gimnazjum 

Święto Mistrzów Nauki 

 nagroda dla uczniów 

osiągających najwyższe wyniki 

w nauce po I semestrze roku 

szkolnego zorganizowana przez 

samorządy uczniowskie szkoły 

podstawowej i gimnazjum 

 

    

 

 

 

 

16. 

 

Rekolekcje wielkopostne 

 nauka rekolekcyjna w kościele 

 zajęcia warsztatowe w szkole 

 

    

17. Dzień Kobiet 

 imprezy klasowe 

 

    

18. Drzwi Otwarte  

 promocja szkoły 

 

    

19. Powitanie wiosny 

 Korowód 

 

    

20. Pasowanie uczniów klas I na czytelników 

 uroczystość zorganizowana przez 

bibliotekarza 

    



 

 

21. Pamiątka Śmierci świętego Jana Pawła II 

 okolicznościowa gazetka w holu 

szkoły 

 

    

22. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 Uroczysty apel 

 

    

23. Dzień Matki 

 spotkanie najmłodszych uczniów z 

mamami 

 

    

24. 

 

25. 

Dzień Dziecka i Dzień Sportu 

 impreza szkolna 

Tydzień profilaktyki 

 Impreza zorganizowana przez OPS 

w Swarzędzu 

 

    

26. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego klasy 

III gimnazjum 

 Uroczystość szkolna z udziałem 

rodziców 

 

    

27. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego  

 Uroczysta Msza święta z 

udziałem pocztu 

sztandarowego. 

 Zakończenie Roku Szkolnego w 

holu szkoły. 

    



 

8. Tryb postępowania w sytuacjach trudnych. 

 

 

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ 

INTERWENCYJNCYH  

W ZESPOLE SZKÓŁ W PACZKOWIE 

 W Zespole Szkół w Paczkowie prowadzone są działania wychowawcze, 

zapobiegawcze oraz interwencyjne wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 

która uwzględnia w szczególności: 

1. systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji 

zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz 

nauczycieli: 

a. poprzez realizację działań w ramach Programu wychowawczego oraz 

Programu profilaktycznego szkoły; 

b. organizację zawodów sportowych zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny; 

c. organizację rajdów i wycieczek klasowych oraz we współpracy z PTTK; 

d. organizację Rodzinnego rajdu Rowerowego (raz w roku szkolnym); 

e. udział szkoły w programach i projektach takich, jak np.:   

i. „Szklanka mleka”; 

ii. „Owoce w szkole”; 

iii. i innych . 

f. współpracę z pielęgniarką szkolną; 

g. w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych  zgodnie z podstawą 

programową kształcenia  ogólnego: 

i. na lekcjach przyrody, biologii; 

ii. na zajęciach wychowania fizycznego; 

iii. na godzinach wychowawczych; 

iv. w ramach edukacji wczesnoszkolnej; 

2. opracowanie metod i form rozwijania działalności informacyjnej poprzez: 

a. wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców; 

b. przygotowywanie gazetek lub akcji plakatowych przez uczniów (raz w roku, 

koordynator, pedagog szkolny); 



 

c. zamieszczanie porad dla rodziców na stronie internetowej szkoły (pedagog 

szkolny); 

d. przekazywanie podczas zebrań z rodzicami przez wychowawców klas (raz  

w roku szkolnym) oraz podczas majowego zebrania z rodzicami uczniów klasy 

V w każdym roku szkolnym, pedagog szkolny; 

e. inne sposoby zależnie od potrzeb.  

3. określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom 

i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem: 

a. w statucie szkoły; 

b. w instrukcji sprawowania wychowawcy klasowego; 

c. w regulaminie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

4. procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze 

środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań 

osób podejmujących interwencje: 

a. w procedurach kryzysowych. 

5. współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, 

prozdrowotnych oraz interwencyjnych: 

a. podczas indywidualnych spotkań rodziców z wychowawcą klasy lub 

pedagogiem szkolnym; 

b. wspólną organizację imprez i uroczystości mających na celu popularyzację 

postaw i zachowań prozdrowotnych; 

c. prowadzenie programu profilaktyki uniwersalnej rozwijającej  kompetencje 

wychowawców i rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. 

6. aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach 

umożliwiających, alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb 

psychicznych i społecznych: 

a. organizację rajdów i wycieczek; 

b. udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”; 

c. organizację zajęć pozalekcyjnych; 

d. działalność Klubu Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych. 

7. dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci  

i młodzieży oraz stopnia zagrożenia po uprzednim zdiagnozowaniu (1x w roku). 

8. edukację rówieśniczą: 



 

a. udział w apelach przygotowanych przez uczniów; 

b. wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego. 

9. sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach 

wymagających interwencji w procedurach kryzysowych; 

10. współpracę z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, 

wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów 

dzieci i młodzieży: 

a. Strażą Miejską: 

b. Policją; 

c. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; 

d. Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

e. innymi zależnie od potrzeb. 

11. wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia 

własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności,  

w tym aktywności pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne, 

rozwijających zainteresowania i umiejętności psychospołeczne: 

a. przez wychowawców poszczególnych oddziałów w ramach działalności 

wychowawczej; 

b. przez pedagoga szkolnego; 

12. wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych 

problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji 

w sytuacji zagrożenia uzależnieniem: 

a. w ramach zespołów samokształceniowych nauczycieli; 

b. poprzez organizację różnych form doskonalenia na terenie szkoły; 

c. umożliwianie nauczycielom udziału w szkoleniach zewnętrznych.  

13. dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań 

wychowawczych i zapobiegawczych na obowiązujących w szkole drukach 

sprawozdań: 

a. przez pedagoga szkolnego (2x w roku szkolnym); 

b. przez wychowawców poszczególnych oddziałów (2x w roku szkolnym). 

 

 

 



 

Procedury: „Interwencja w szkole” i „Procedura postępowania w przypadku 

zachowania ucznia wskazującego na demoralizację” 

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 26 października, 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.).  

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r.  

Nr 9, poz. 59 ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r.  

Nr 89, poz. 555 ze zm.).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r.  poz. 532). 

I. Cel procedury 

1. W celu prowadzenia skutecznej interwencji zgodnie z zapisami prawa i mając  

na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, ochronę przed 

przemocą, uzależnieniem, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej 

ustala się, co  następuje. 

II. Opis działań 

1. W każdym przypadku rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem  

przez ucznia prawa i obowiązujących w szkole zasad niezbędna jest ścisła współpraca 

przedstawicieli szkoły z rodzicami ucznia/ prawnymi opiekunami  

oraz w przypadku naruszenia przepisów prawa z sądem rodzinnym lub policją. 

2. Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia  

przez niego prawa i obowiązujących w szkole zasad. (w sposób pozostawiający ślad 

w dokumentacji). 

3. W celu rozwiązywania zaistniałego problemu w przypadku naruszenia przepisów prawa 

(popełnienia przez ucznia czynu karalnego) zadaniem szkoły jest zgłoszenie tego 

organom ścigania i w zależności od sprawy dalsze oddziaływanie wychowawcze. 

4. Wychowawca klasy ustala możliwie najbliższy termin spotkania z uczniem  

i jego rodzicami, (nie czeka do najbliższego zebrania z rodzicami lub drzwi otwartych). 

5. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia prowadzi rozmowę interwencyjną  

z uczniem. 



 

6. Wychowawca prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze 

działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą  

oraz (ewentualnie) możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej. 

7. Uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się  

do przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania. 

8. Nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i wychowawca. 

9. Rodzicom uczniów potrzebujących pomocy specjalistycznej proponuje się udział 

dziecka w zajęciach terapeutycznych. 

10. Brak współpracy ze strony rodziców i powtarzające się negatywne zachowania ucznia 

powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem:  

np. zastosowania określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie 

z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły, zgłoszenia sprawy  

do sądu rodzinnego. 

11. Oba te rozwiązania można stosować jednocześnie; 

12. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę 

medyczną (np. wezwanie pogotowia). 

13. Policja jest wzywana w przypadku: 

a) zachowania ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście; 

b) znalezienia na terenie szkoły substancji psychoaktywnych; 

c) podejrzenia, że uczeń może posiadać substancje psychoaktywne; 

d) kradzieży lub innych wykroczeń (kradzież w zależności od wartości skradzionej 

rzeczy może być wykroczeniem lub przestępstwem, ale zgodnie z obowiązkiem 

prawnym policja musi być powiadomiona o popełnieniu przez ucznia czynu 

karalnego). 

14. W klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole 

zasad, prowadzone są dodatkowe zajęcia profilaktyczne. 

 

Procedura postępowania w przypadku zachowania ucznia wskazującego 

na demoralizację 

I. Cel procedury 

1. Dokument ten został sporządzony w celu ochrony ucznia przed demoralizacją. 

II. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 26 października, 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.); 



 

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, 

poz. 59 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r.  

Nr 89, poz. 555 z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r.  poz. 532 ). 

III. Opis działań. 

1. W przypadku uzyskania informacji, że  uczeń, który nie ukończył 18 lat, przejawia 

zachowania wskazujące na demoralizację (w tym także zachowania charakteryzujące 

się arogancją, wulgarnością oraz przemocą emocjonalną, np. utrudnia  

lub uniemożliwia prowadzenie zajęć lekcyjnych), nauczyciel powinien podjąć 

następujące kroki: 

a) przekazuje swoje spostrzeżenia wychowawcy klasy (ustnie oraz w zeszycie 

spostrzeżeń, z podpisem); 

b) wychowawca informuje o tym dyrektora szkoły i pedagoga/psychologa szkolnego; 

c) pedagog wraz z wychowawcą rozpoznaje przyczyny i tło nieprawidłowości,  

np. poprzez analizę dziennika lekcyjnego, zeszytów przedmiotowych, prac 

klasowych oraz rozmowy z nauczycielami, pielęgniarką, pracownikami administracji 

szkoły itp. 

d) wychowawca zaprasza do szkoły rodziców lub prawnych opiekunów ucznia  

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami  

oraz w ich obecności z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji 

zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś 

bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Należy pamiętać, że 

rozmowy tego typu są trudne dla odbiorców i ważne jest, by zachowane zostały 

warunki dające poczucie prywatności i bezpieczeństwa; 

e) pożądanym elementem jest spisanie kontraktu, który jasno sprecyzuje warunki  

do spełnienia przez ucznia, dom rodzinny i szkołę oraz określi zmiany w zachowaniu 

dziecka, które mają zostać osiągnięte w trakcie oddziaływań pedagogicznych. 

Niezbędne jest określenie form i częstotliwości kontaktów ucznia z wychowawcą 

i/lub pedagogiem oraz szkoły z rodzicami lub opiekunami ucznia, a także 

wyznaczenie terminów, które pomogą w prowadzeniu monitoringu postępów; 



 

f) dodatkowo można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej 

placówki (poradnie) i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

2. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do stawiennictwa 

w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach 

demoralizacji ich dziecka, dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd 

rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

3. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania  

z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji, co nie oznacza, że szkoła nie stosuje 

oddziaływania wychowawczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Monitorowanie szkolnego programu wychowawczego. 

 

Monitorowanie „Szkolnego programu wychowawczego” 

 Monitoring programu prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, 

wychowawców pedagoga i psychologa szkolnego i innych nauczycieli. 

 Monitoring posiada otwarty system ewaluacji zależny od zaistniałych sytuacji. 

 Ewaluacja jest dokonywana na zakończenie każdego roku szkolnego. 

 Zmiany w Szkolnym programie wychowawczym zatwierdzane są na posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej. 

Sposoby ewaluacji: 

 Obserwacja zachowania uczniów oraz ich aktywności. 

 Analiza dokonań ucznia (dziennik elektroniczny). 

 Rozmowy i dyskusje na płaszczyźnie: 

o uczeń - nauczyciel, wychowawca, pedagog, psycholog; 

o rodzic - nauczyciel, wychowawca, pedagog, psycholog; 

o nauczyciel i pracownicy szkoły. 

 Analiza dokumentów szkolnych (np. wpisy do dziennika), sprawozdania, informacje 

uzyskane podczas zebrań z rodzicami (protokoły zebrań z rodzicami). 

 Ankieta wśród uczniów i rodziców. 

 Arkusz ewaluacyjny - wynikiem jest podsumowanie mocnych i słabych stron oraz 

uzyskane wnioski. 

 

 


