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Niepubliczne Gimnazjum „MORAWA” w Przemyślu to placówka 
prowadzona przez Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. 
Szkoła prowadzi  działalność dydaktyczno - wychowawczą                     
w trzech oddziałach klasowych poza tym organizuje różnorodne formy 
zajęć pozalekcyjnych, których celem  jest  zaspokajanie potrzeb 
edukacyjnych, emocjonalnych, poznawczych ( i innych)   uczniów oraz 
zapewnienie wsparcia ich rodzinom , szczególnie rodzicom i 
opiekunom. 
 
Główny cel wychowawczy Gimnazjum to wspomaganie procesu 
wychowawczego prowadzonego w rodzinie, wspieranie jej                           
w wychowaniu dziecka w zgodzie z nadrzędnymi wartościami 
moralnymi, etycznymi, ogólnoludzkimi, wolnością sumienia                        
i wyznawanych przekonań. 
 
Wszystkie podejmowane przez tworzących grono pedagogiczne 
Gimnazjum nauczycieli działania mają na celu przeciwdziałanie 
patologicznym zjawiskom społecznym. Za jeden z priorytetów przyjęto 
poszanowanie godności osobistej ucznia i walkę                             z 
wszelkimi przejawami przemocy, szczególnie przemocy psychicznej. 
 
Szkoła promuje postawy patriotyczne. Szczególnie zachęca                      
do uczniów ochrony i upowszechniania dóbr narodowego dziedzictwa 
kulturowego, zachęcając jednocześnie młodych ludzi do poszerzania 
własnych horyzontów, otwarcia się na kulturę europejską, światową. 
 
Podstawowym celem pracy wychowawczej nauczycieli jest wychowanie 
człowieka, który zna doskonale swoje słabe i mocne strony, potrafi 
rozpoznać i określić własne emocje, świadomie 
kształtuje swój los, a realizując własne cele, nie koncentruje się 



jedynie na sobie lecz potrafi funkcjonować w zgodzie z założeniami i 
potrzebami rodziny, środowiska, ojczyzny. 
 
Osiągnięciu tych celów służy między innymi realizacja Programu 
Wychowawczego Szkoły. 
 
Opracowano  w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, 
Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Konwencję o Prawach 
Dziecka, Ustawę o Systemie Oświaty, Statut  Szkoły oraz  Szkolny 
Program Profilaktyczny. Uwzględniono również opinię uczniów oraz 
uwagi i spostrzeżenia ich rodziców. 
 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU 

 

 Stworzenie uczniom możliwie najlepszych warunków 
sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi 

 Promowanie szacunku dla każdego człowieka 

 Promowanie tolerancji dla odmienności 

 Promowanie sprawiedliwości społecznej. 

 Kształtowanie uniwersalnych wartości 

 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

 Wychowanie prozdrowotne i proekologiczne 

 Wychowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze 

 Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie 

 Systematyczne rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki nad 
uczniami i zapewnienie im odpowiednich form pomocy 

 Współpraca z osobami i instytucjami powołanymi do 
udzielania pomocy 

 Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi 

 Wychowanie do właściwego korzystania z technologii 
informacyjnej  
i komunikacyjnej 

 Promocja szkoły i nawiązywanie współpracy ze środowiskiem 
lokalnym 

 Promocja czytelnictwa 

 Monitorowanie efektów działań wychowawczych                            
i opiekuńczych. Wprowadzanie niezbędnych zmian. 

 Ewaluacja programu wychowawczego. 
 
 
 
 
 



SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ. 

EWALUACJA.  
 

Metody: 
1. Stała obserwacja zachowań uczniów. 
2. Bieżąca kontrola obowiązku szkolnego. 
3. Obserwacje zajęć i ich omawianie. 
4. Okresowe sprawozdania nauczycieli-wychowawców                         

z    realizacji działalności  wychowawczo-opiekuńczej. 
5. Analiza osiągnięć uczniów w konkursach, przeglądach. 
6. Okresowe badania ankietowe 
7. Wywiady z rodzicami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     CEL WDRAŻANYCH PROCEDUR 

 
SPOWODOWANIE, 
BY UCZEŃ NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM „MORAWA”  
W PRZEMYŚLU: 
 

 Stale poszerzał własną wiedzę i umiejętności. 

  Rozwijał własne zainteresowania aktywnie i systematycznie 
uczestnicząc w zaplanowanych działaniach szkoły. 

 Znał i podtrzymywał tradycje szkoły 

 Okazywał szacunek rodzicom, nauczycielom 

 Z szacunkiem odnosił się do historii i przeszłości swojej ojczyzny 
oraz symboli narodowych 

 Zachowując własną niepowtarzalną indywidualność, potrafił 
szanować odrębność , poglądy i wartości innych osób 

 Był otwarty, ciekawy świata i ludzi   

 Traktował problemy jak wyzwanie   

 Potrafił planować działania, starał się przewidzieć ich skutki. 

 Przestrzegał zasad normujących życie grupy, placówki. 

 Szanował czas swój i innych, potrafił go racjonalnie wykorzystać. 

 Potrafił określić swoje emocje  i odpowiednio nad nimi panować 

 Stosował zasadny savoir vivre´u bez względu na okoliczności 

 Empatycznie reagował na sytuację innych osób 

 Miał świadomość, jak zachować się w trudnych sytuacjach                 
i wiedział, do kogo zwrócić się o pomoc 

 Dbał o zdrowie 

 Dbał o środowisko 

 Unikał zagrożeń 
 Potrafił  korzystać z różnorodnych  źródeł zdobywania informacji 

 Potrafi bronić własnych poglądów 

 Dbał o czystość i porządek w swoim otoczeniu 

 Interesował się sprawami środowiska lokalnego 

 Znał historię swojego miasta i swojej rodziny 

 

 
 
 
 
 



   PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

 
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych. 
2.  Organizacja imprez otwartych dla młodzieży. 
3. Imprezy i zajęcia ułatwiające wzajemne poznanie                           

i   integrujące klasy. 
4. Aktywne metody wychowania i nauczania.(np. gry, konkursy, 

zabawy,   wycieczki, praca twórcza, rozwiązywanie 
problemów). 

5. Różne formy aktywności uczniów. 
6. Kultywowanie tradycji i obrzędowości. 
7. Prezentacje wyników pracy, pokazy, wystawy. 
8. Współpraca z rodzicami, szkołami. 
9. Współpraca z innymi podmiotami. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



          ZADANIA WYCHOWAWCZE 

 

 Wspieranie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego 
ucznia  
w wymiarze intelektualnym, moralnym, fizycznym                              
i duchowym. 

 Wspieranie ucznia w poszukiwaniu wiedzy o samym sobie 

 Wspomaganie uczniów w poszukiwaniu, odkrywaniu                       
i dążeniu do osiągnięcia celów życiowych, ważnych wartości 
przydatnych w dalszym życiu. 

 Wpajanie uczniom szacunku dla dobra wspólnego 

 Przygotowanie do życia w  rodzinie, społeczności lokalnej, 
państwie. 

 Przygotowanie uczniów do poznania i wdrażania wartości 
moralnych 

 Przygotowanie do dokonywania własnych, dobrych wyborów 
życiowych 

 Wpajanie uczniom potrzeby okazywania szacunku                             
i konieczności udzielania pomocy osobom starszym, chorym i 
niepełnosprawnym, oraz wszystkim tym które tego potrzebują 

 Uczenie umiejętności słuchania innych, poszanowania 
odmiennych przekonań i stanowisk oraz  kulturalnego 
uczestnictwa w wymianie poglądów 

 Zachęcanie do pielęgnowania pamięci o niezwykłych ludziach i 
wydarzeniach historycznych, które miały wpływ na losy naszego 
Kraju 

 Wpajanie przekonania o konieczności pracy nad własnym 
charakterem 

 Wskazywanie  wzorców godnych naśladowania 

 Pogłębianie tożsamości narodowej i kulturowej 

 Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii pod hasłem 
„Rok niepodległości” 

 
 
 
 
 
 
 



 
      TECHNIKI WYCHOWAWCZE 

 
 Dyskusje w klasie 

 Rozwiązywanie problemów 

 Podejmowanie zbiorowych decyzji 

 Rozmowa wychowawcza 

 Wykład, pogadanka 

 Drama 

 Omawianie wydarzeń bieżących z życia klasy, problemów 
szkolnych 

 Zastosowanie środków audiowizualnych 

 Spotkania z interesującymi ludźmi 

 Wycieczki, rajdy 

 Aktywność  samorządu 

 Gry i zabawy aktywizujące 

 Wzmocnienia pozytywne 

 Udział w uroczystościach patriotycznych w szkole i poza nią 

 Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, 
okazywanie szacunku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

WYCHOWAWCZEGO 
 

 Podmiotowe  traktowanie uczniów i wychowanków 

 Umiejętność okazywania szacunku, zrozumienia 

 Systematyczna współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami 

 Wspólne planowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej 

 Umiejętność okazywania szacunku, zrozumienia 

 Tworzenie realizacji zaufania, współpracy, wzajemnego 
zrozumienia 

 Wzajemna współpraca pomiędzy szkołą a domem                               
w rozwiązywaniu problemów 

 
 
Opracowanie: 
Grażyna Sadowska 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


