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MISJA: 

„Zrozumieć człowieka” 
 

Pomóżmy młodemu człowiekowi kształtować swoją osobowość. 

Rozbudźmy w nim zamiłowanie do wolności, prawdy, dobra i piękna. Twórzmy 

szkołę jutra, drzemiącą w jego marzeniach. Pozwólmy i pomóżmy młodzieży 

odnaleźć się w przyszłości, nie zapominajmy o tradycji, ale przede wszystkim 

przekraczajmy utarte drogi, by ciągle iść naprzód ku światu i słońcu. Dążmy, 

aby zapewnić radość odkrywania niewydeptanych ścieżek, z których odsłonią 

się głębokie horyzonty światła. 

 

Misją naszego gimnazjum jest ukierunkowanie wszystkich działań na: 

1. Podmiotowe traktowanie człowieka. 

2. Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia. 

3. Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich. 

4. Przygotowanie do twórczego i samodzielnego życia w społeczeństwie. 

5. Wpajanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego. 

6. Kształtowanie postaw prorodzinnych, patriotycznych i ekologicznych. 

7. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu współczesnego 

świata. 

8. Ukazywanie uczniom obrazu świata w sposób holistyczny. 

 

Przyjęta misja ma na celu ukształtowanie wzoru osobowościowego ucznia, 

którego cechuje:  

1. Znajomość swoich mocnych i słabych stron. 

2. Empatia -ukierunkowanie na pomoc drugiemu człowiekowi. 

3. Samodzielność w działaniu, odpowiedzialność za siebie i innych. 

4. Rozumienie własnych uczuć i emocji. 

5. Dostrzeganie dobra, prawdy i piękna. 
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6. Poszanowanie dla swoich korzeni i tradycji. 

7. Otwartość na problemy innych. 

8. Życzliwość i tolerancja w kontaktach interpersonalnych. 

9. Kreatywność w działaniu. 

10. Odpowiedzialność za środowisko, w którym żyje.  

 

Misja określa także wzór osobowy nauczyciela, który w swojej pracy: 

1. Kieruje się dobrem ucznia. 

2. Charakteryzuje się wysokim poziomem etyki zawodowej. 

3. Jest otwarty na nowe formy pracy z uczniem. 

4. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. 

5. Współtworzy środowisko lokalne. 

6. Umiejętnie współpracuje z dyrektorem szkoły, innymi nauczycielami 

i rodzicami. 

7. Jest kompetentny, operatywny i życzliwy w pracy z młodzieżą. 
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 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

JAN PAWEŁ II 

 

GŁÓWNY CEL WYCHOWAWCZY 

  Stworzenie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do pełnego 
rozwoju osobowego oraz przygotowanie go do pełnienia ról społecznych  

w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności przy wsparciu domu 
rodzinnego. 

  

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia we wszystkich jego 
wymiarach: intelektualnym, społecznym, zdrowotnym i moralnym. 

2. Doskonalenie umiejętności współpracy i odpowiedzialności w grupie 
rówieśniczej za siebie i innych. 

3. Budowanie systemu wartości opartego na szacunku dla państwa i wdrażanie 
do odnajdywania swego miejsca w społeczności szkolnej, lokalnej, państwie, 
Europie i świecie. 

4. Otoczenie opieką uczniów z dysfunkcjami poprzez zindywidualizowanie 
procesu kształcenia, udział w zajęciach rewalidacyjnych i korzystanie  

     z innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
5. Opieranie działalności wychowawczej szkoły na spójności działań pomiędzy 

szkołą, rodziną i środowiskiem lokalnym. 
6. Uatrakcyjnianie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie technik 

multimedialnych w celu przygotowania ucznia do życia w nowoczesnym 
świecie. 

7.  Poznawanie szeroko pojętych dóbr kultury narodowej, europejskiej  
     i światowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych  
    i turystyczno- krajoznawczych. 
8. Przygotowanie ucznia do podjęcia właściwej decyzji związanej z wyborem 

szkoły ponadgimnazjalnej i dalszej drogi kształcenia. 
9. Stwarzanie warunków sprzyjających bezpieczeństwu ucznia w szkole i poza 

szkołą. 
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I Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego. 
 

Celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest: 

1. Integracja społeczności uczniowskiej . 

2. Umiejętna współpraca z nauczycielami, dyrektorem szkoły, rodzicami 

 i środowiskiem lokalnym. 

3. Organizowanie wewnątrzszkolnego życia uczniów. 

4. Kształtowanie postaw prospołecznych, prorodzinnych, proekologicznych. 

5. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych 

problemów. 

6. Kształtowanie samodzielnego myślenia i umiejętności wyrażania 

własnych opinii. 

7. Stwarzanie możliwości kreatywnego myślenia i działania. 

8. Inspirowanie do zgłaszania samodzielnych inicjatyw i aktywności na 

terenie szkoły. 

9. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania. 

10. Współtworzenie ceremoniału szkoły. 

11. Pielęgnowanie tradycji świątecznych i walk niepodległościowych. 

12. Organizowanie uroczystości szkolnych, apeli, imprez i form rozrywki. 

13. Przeprowadzanie akcji charytatywnych. 

14. Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym. 
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II Powinności i treści wychowawcze właściwe 

             dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
 

Wszystkie działania edukacyjno -wychowawcze zmierzają do tego, aby: 

1. Kierować się w procesie dydaktycznym holistycznym ujęciem 

przekazywanych treści.  

2. Racjonalnie dostosowywać realizowane programy do potrzeb 

     i możliwości ucznia oraz warunków, w jakich odbywa się nauka. 

3. Traktować wiadomości przedmiotowe w sposób integralny, prowadzący 

do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, pomagać dostrzegać 

związki przyczynowo -skutkowe.  

4. Przybliżać zasady rozwoju osobowego i życia społecznego poprzez 

współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

5. Uczyć na wszystkich jednostkach lekcyjnych planowania, organizowania, 

oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią odpowiedzialności. 

6. Rozwijać komunikację interpersonalną oraz umiejętności prezentowania 

własnego punktu widzenia, a także uwzględniania poglądów innych ludzi. 

7. Rozwiązywać problemy w sposób kreatywny i samodzielny, umiejętnie 

odnosić zdobytą wiedzę do praktyki. 

8. Uczyć poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł wiedzy oraz efektywnego posługiwania się technologią     

informatyczną. 

9. Zapoznać młodzież z metodami i technikami negocjacyjnego 

rozwiązywania konfliktów i problemów. 

10. Wdrażać do opanowania indywidualnych technik uczenia się, zdobywania 

wiedzy i jej przekazywania. 

11. Ujawniać zainteresowania i rozwijać uzdolnienia ucznia. 

 



Program Wychowawczy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Sędziszowie Młp 
 

Strona 7 

12. Uczyć umiejętności godzenia dobra własnego z dobrem innych, 

odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności 

własnej z wolnością innych. 

13. Stymulować proces samowychowania uczniów. 

14. Uświadamiać zagrożenia środowiska przyrodniczego i budzić szacunek 

dla przyrody. 

15. Uczyć rozumienia procesów integracyjnych w Europie, określać miejsce 

Polski i Polaków w świecie. 
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III Powinności wychowawców klasowych. 
 

1. Tworzyć warunki wspomagające rozwój ucznia. 

2. Przygotowywać ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie oraz do 

aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie. 

3. Rozwijać umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez 

wychowawców. 

4. Diagnozować w zakresie potrzeb środowiskowych. 

5. Dostrzegać zjawiska zachodzące w klasie, proces rozwoju osobowego 

ucznia, jego zdolności, zainteresowania. 

6. Organizować formy życia kulturalnego i towarzyskiego w klasie. 

7. Zapoznawać uczniów z przepisami dotyczącymi życia 

wewnątrzszkolnego. 

8. Rozwiązywać problemy dydaktyczne i wychowawcze. 

9. Koordynować pracę samorządu klasowego. 

10. Tworzyć więzi interpersonalne w zespole klasowym. 

11. Nawiązywać twórczą współpracę z rodzicami wychowanków, 

środowiskiem lokalnym. 

12. Na bieżąco współpracować z pedagogiem szkolnym w sprawach 

opiekuńczo- wychowawczych. oraz Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną. 
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IV Tworzone obyczaje i zwyczaje szkoły. 
    

1. Wypracowanie ceremoniału szkoły. 

2. Wprowadzenie dla uczniów klas I miesięcznego okresu adaptacyjnego. 

3. Przeprowadzenie uroczystości ślubowania dla uczniów klas I. 

4. Wypracowanie procedur funkcjonowania SU dotyczących ordynacji 

wyborczej. 

5. Opieka nad grobami nieznanych żołnierzy z I wojny światowej. 

6. Prowadzenie „Poczty walentynkowej". 

7. Szkolne kolędowanie. 

8. Zapraszanie na wybrane uroczystości szkolne  dzieci niepełnosprawnych. 

9. Dbanie o tereny zielone wokół szkoły. 

10. Wybór Miss i Mistera szkoły. 

11. Kształtowanie postawy szacunku dla symboli narodowych, 

chrześcijańskich i szkolnych. 

12. Organizowanie imprez otwartych dla rodziców. 

13. Rywalizacja sportowa oddziałów klasowych w ramach Dnia Sportu. 

14. Uczestnictwo w obchodach Dni Sędziszowa. 

15. Fundowanie stypendium dla ucznia osiągającego najlepsze wyniki  

     w nauce. 

16. Organizowanie akcji charytatywnych dla chorych i ubogich. 

17. Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych. 

 

Nowe zwyczaje i obyczaje szkoły tworzyć będzie przede wszystkim  

gimnazjalna społeczność uczniowska. 
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V Zasady współpracy wychowawczej 

z rodzicami. 
 

1. Współtworzenie kształtu szkoły: 

- spotkanie z rodzicami uczniów klas I w celu zapoznania z wewnątrzszkolnym  

   systemem oceniania i wymogami szkoły, 

- zapoznanie i opiniowanie podstawowej dokumentacji szkoły, 

- współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych, 

- współpraca Rady Rodziców z organami szkoły, 

- pomoc finansowa dla szkoły. 

 

2. Włączanie rodziców w życie szkoły: 

- zapraszanie rodziców na uroczystości otwarte, 

- opieka nad uczniami podczas dyskotek, zabawy karnawałowej, komersu, 

- współudział przy organizowaniu uroczystości klasowych, 

- możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

 

3. Współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi  

a dziećmi: 

- spotkanie z wychowawcami podczas wywiadówek, 

- możliwość kontaktu z pedagogiem szkolnym, poradniami pedagogiczno -   

   psychologicznymi 

- pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek, 

- pogadanki pedagoga szkolnego podczas wywiadówek oraz psychologami  

z  Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej. 
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VI Cele główne pracy wychowawczej 
 
 
 

Zadania                                              Klasa I 
 

 
 

Zrozumieć  
 

człowieka 

• dążenie do stworzenia w szkole środowiska wszechstronnego 
rozwoju osobowego uczniów 

• kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich 
stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i 
otrzymywania wsparcia  

• realizowanie zadań ułatwiających dorastanie, kształtujących 
dojrzałość, odpowiedzialność 

• nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć 
koleżeństwa, przyjaźni i miłości  

• kształtowanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny na 
tle historii i tradycji własnego środowiska 

• rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności narodowych, 
kulturowych, wyznaniowych, płciowych, rasowych, 
światopoglądowych 

• zachęcanie do rozwoju i pracy poprzez emocjonalny odbiór dzieł 
sztuki i pogłębianie umiejętności powiązania sztuki polskiej ze 
sztuką Europy i świata. 

               Klasa II 
 

Człowiek 
i obywatel 

• kształtowanie postaw patriotycznych i dążenie do 
identyfikowania się ze swoim regionem i ojczyzną 

• poznawanie swoich praw obywatelskich 
• posiadanie świadomości o prawie do życia i godnej śmierci 

każdego człowieka 
• pogłębianie poczucia przynależności do wspólnoty obywateli 

państwa polskiego 
• świadomość istnienia obowiązków wobec ojczyzny  
       w szczególności jej obrony i dbania o jej dobre imię 
• poczucie wartości i przydatności indywidualnego i grupowego 

działania na rzecz społeczności lokalnej 
• przygotowywanie do praktycznego zastosowania zasad 

i procedur demokratycznych w społeczności szkolnej, lokalnej 
        i państwowej 
• kształtowanie samodzielności ucznia – członka Samorządu 

Uczniowskiego 
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               Klasa III 

Miejsce 
człowieka 

we współcze-
snym 
świecie 

• przygotowanie do aktywnej obecności w życiu społeczno-
gospodarczym kraju z uwzględnieniem warunków gospodarki 
rynkowej i zmiennego rynku pracy 

• kształtowanie postawy umiejętnej obrony własnych poglądów 
      i wartości 
• dokonywanie hierarchizacji wartości i wspieranie rozwoju 

moralnego 
• kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu 

informacji 
• uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące człowieka współczesnego 

i ochrona przed zagrożeniem współczesnej cywilizacji 
• pokazywanie roli filmu, teatru i książki jako środka przekazu 

wartości ogólnoludzkich 
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VII SYLWETKA ABSOLWENTA 
 
 
 
 

Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje: 
 
 
 

 
1. Świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji. 

2. Ukierunkowanie na samokształcenie. 

3. Kreatywność działania. 

4. Zdolność osiągania celów. 

5. Odpowiedzialność za swoje czyny. 

6. Szacunek dla drugiego człowieka. 

7. Wrażliwość na potrzeby innych. 

8. Umiejętność odróżniania dobra od zła. 

9. Dbałość o zdrowie własne i innych. 

10. Znajomość tradycji, kultury regionalnej i narodowej. 
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VIII KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 
 
 

 
1. Mamy równe szanse: 

* walczymy ze słabościami, rozwijamy mocne strony, 
* pracujemy razem: uczeń – rodzic –szkoła –PPP. 

2. Sięgamy coraz wyżej: 
* pracujemy rzetelnie w atrakcyjny  i nowoczesny sposób, 
* inspirujemy się nawzajem do twórczego wysiłku, 
* doskonalimy metody pracy, 
* osiągamy wysokie wyniki na egzaminie. 

3. Wchodzimy w świat: 
* dzielimy się swoimi osiągnięciami, 
* uczestniczymy w życiu kulturalnym, 
* wyzwalamy kreatywność. 

 
4. Ku przyszłości: 

* uczymy się odpowiedzialności za siebie i innych. 
* jesteśmy życzliwi  i otwarci na drugiego człowieka. 
* dbamy o kulturę słowa. 

5. Jesteśmy Polakami i jesteśmy Europejczykami: 
* kierujemy sie zasadami demokracji, 
* uczestniczymy w życiu środowiska, 
* pielęgnujemy tradycje, 
* współtworzymy kulturę europejską. 

6. Zdrowie i bezpieczeństwo - jesteśmy na T A K: 
* preferujemy zdrowy styl życia, 
* czujemy się bezpiecznie zawsze i wszędzie, 
* możemy liczyć na pomoc innych. 
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