
Program wychowawczy Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku, opracowany nadstawie badań 
diagnostycznych przeprowadzonych w czerwcu w roku 2014/2015 w ramach projektu „Falochron dla Śląska”. 
Program obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016 przez kolejne trzy lata po wcześniejszej ewaluacji po każdym
roku szkolnym.

Misja szkoły 

„Szkoła bezpieczną przystanią” umożliwiającą rozwój, kreatywność i motywację.

Każdy uczeń jest wartościowym człowiekiem, indywidualnie kroczy swoją ścieżką rozwoju i swoim rytmem.

Osiągniemy to poprzez:

 Indywidualne podejście do ucznia

 naukę języków obcych

 szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych

 nowatorskie projekty, programy, certyfikaty 

 działania na rzecz środowiska lokalnego

 stawianie wymagań sobie i uczniom



Zapewniamy:

 doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną

 przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi edukacyjnemu

 pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 stołówkę szkolną

 edukację,opiekę, wsparcie w wychowaniu i rozwój dziecka na miarę jego możliwości

 udział dziecka w konkursach, kołach przedmiotowych 

 kółko teatralne

Absolwent Gimnazjum

 potrafi planować i oceniać własną naukę oraz brać za nią odpowiedzialność 

 wyraża swoje myśli i uczucia kulturalnie

 potrafi pracować w zespole 

 dba o bezpieczeństwo własne i innych

 dokonuje samooceny

 jest sprawny fizycznie, dba o swoje zdrowie

 szanuje siebie  innych



Klasa I

Tematyka miesiąca Treści Sposoby realizacji Osiągnięcia

IX-X

Gimnazjum -nowy etap nauki

 i obowiązków szkolnych

 poznaje siebie 
nawzajem

 integracja zespołu 
klasowego

 poznanie wychowawcy, 
nauczycieli uczących

 klasowy i szkolny 
samorząd uczniowski-
czym jest i do czego 
służy?

 prawidłowa frekwencja

-oprowadzenie klasy po szkole
i zapoznanie z budynkiem

-znam imiona i 
zainteresowania swoich 
rówieśników

-wspólne ustalenie i 
podpisanie kontraktu klasy, 
dbam o swoją frekwencję na 
lekcjach

-zapoznanie z zasadami 
i ćwiczenie uważnego 
słuchania i koncentracji.

-przeprowadzenie zajęć na 
temat sposobów wyrażania 
uczuć i emocji

-wyjaśnienia pytań i 
wątpliwości dotyczących nauki 
w gimnazjum

-uczestnictwo 
w uroczystościach klasowych 
i szkolnych, organizacja Dnia 
Matki, wspólnej wigilii i festynu 
szkolnego, okazjonalnych 
imprez szkolnych

-Wycieczka integracyjna

-uczniowie pokonują bariery 
nieśmiałości i lęku związane 
z nowy etapem w ich życiu

-poprzez różne działania 
i formy integracyjne odkrywają 
nowych przyjaciół, koleżanki 
i kolegów, czuja się 
bezpiecznie w nowej klasie ze 
swoim wychowawcą

-poprzez samodzielne 
określenie zasad są skłonni 
bardziej je respektować, gdyż 
rozumieją ich konieczność 
i ważność

-szkoła przestaje być dla nich 
wyłącznie miejscem 
zdobywania wiedzy staje się 
miejscem przyjaznym, 
wspólnotowym

-zmniejsza się bariera lęku 
wobec nauczyciela, widzą 
w nim osobę, która chętnie 
okaże im pomoc, gdy oni o nią 
poproszą

XI-XII  używam kulturalnego -język polski i jego formy 
wypowiedzi

-życzliwe słowa wobec 
personelu szkoły, kolegów i 



Kultura słowa i języka, nasze
tradycje

słownictwa

 szanuję święta, znam 
ich tradycję

 mikołajki szkolne

 jasełka

-proszę, przepraszam, 
dziękuję zawsze stosuję

-zapoznanie z tematyką świąt i
obchodów uroczystości 
szkolnych

koleżanek tworzą lepsza 
atmosferę do współpracy

-święta szkole, narodowe, czy 
religijne są znane uczniom 
i rodzicom, chętnie angażują 
się w życie szkoły

-poprzez obchody wspólnych 
uroczystości wzrasta więź 
rodzinna  szkolna

I-II

Jestem odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo, dbanie o 
siebie i swoje ciało

 dbam o higienę ciała i 
umysłu

 dbam o czystość wokół 
siebie  i swojego 
otoczenia

 bezpiecznie ferie

-przeprowadzenie spotkań z 
higienistką szkolną odnośnie 
higieny osobistej-używanie 
kosmetyków

-krótkie omówienie 
zagadnienia na zajęciach z 
wychowania fizycznego

-spotkanie z pedagogiem 
zajęcia z wychowawcą 
dotyczące wypoczynku 
psychicznego

-zajęcia z wychowawcą 
wyjaśnienie pojęcia 
bezpieczeństwo, zachowania 
bezpieczne a ryzykowne

-poprzez pogadanki rozmowy z
uczniami młody człowiek wie 
jak ma dbać o własną higienę 
zarówno umysłu jak i ciała, 
uczeń strój odświętny od 
codziennego

-szkoła jest zawsze czysta 
(zabrudzenia i napisy usuwane
są natychmiast przez uczniów)
takie zwracanie uwagi ucz 
poszanowania dla pracy 
innych, dyscyplinuje uczniów, 
uczy pożądanych nawyków

-bezpieczne zachowania są 
pożądane i dają poczucie 
bezpieczeństwa, uczniowie w 
ramach warsztatów na lekcji 
wychowawczej tworzą plakaty 
związane z bezpiecznym 
zachowaniem,

uczeń wykonując samodzielnie
zadanie więcej zapamiętuje

III

 Internet? Jakie znam -zapoznanie z regulaminem -uczeń jest świadomy swojego 



Jestem odpowiedzialny za 
wszystkie informacje 
wysyłane przez Internet i 
wszelkiego rodzaju 
urządzenia komunikacyjne

strony  i czy poprawnie 
z nich korzystam?

 moja odpowiedzialność 
za niewłaściwe treści

pracowni internetowej, zasady 
korzystania Internetu –
Netykieta

-każdy człowiek jest 
odpowiedzialny za swoje 
słowa i czyny

-zaproszenie funkcjonariusza 
ds. nieletnich

zachowania i postępowania,

-poznał zasady więc je 
przestrzega

-zna regulamin i niego korzysta
aby nie popełniać błędów

-prelekcja z policjantem 
przyczyniła się do 
respektowania zasad 

IV

Świadomość czasu i nauki, 
moje dobre cechy

 mój czas poświęcony 
na naukę?

 czy umiem się uczyć?

 co umiem i robię dobrze

-„zegar czasu” jak wygląda mój
dzień (24H), rysunek zegara 
ustalenie każdej czynności z 
określeniem dokładnego czasu

-rozpoznanie swojego stylu 
uczenia (wzrokowiec, 
słuchowiec, kinestetyk)

-rozpoznanie swoich mocnych 
stron, nazwanie ich, 
przeprowadzenie testu z 
zakresu doradztwa 
zawodowego ujawniającego 
mocne strony i predyspozycje.

-analizując swój zegar czasu 
uczeń wie gdzie najbardziej  
traci czas, umie 
przeanalizować i wyciągnąć 
wnioski na przyszłość w celu 
podniesienia swojej 
efektywności

-znając swój styl uczenia, wie 
w jaki sposób będzie dalej 
inwestował w swoją naukę

-znając swoje mocne i słabsze 
strony wie w czym jest dobry a 
nad czym ma pracować



 V

Zdrowie -relacje-rodzina

 dbam o zdrowie 

 moja rodzina

 używki i co dalej? 

 Zakaz wjazdu 
dopalaczom!

 tydzień promocji 
zdrowia

-działania sprzyjające zdrowiu,
tworzenie definicji zdrowego 
stylu życia, wywieszenie w 
klasie własnych opracowań 
danego zespołu

-jak moja rodzina dba o 
zdrowie, uczeń przeprowadza 
wywiad ze swoją rodziną

-rodzina jest komórką 
wspierającą młodego 
człowieka, moje oczekiwania 
wobec rodziców, co daję w 
zamian- dyskusja z uczniami 
(obowiązki ucznia dom-szkoła)

-tworzenie piramidy zdrowego 
odżywiania wspólnie z całą 
klasa (plakat) 

-po co ludziom używki? Jak się
przed nimi chronić pogadanka 
z nauczycielem –
wychowawcą, pedagogiem lub
zaproszonymi specjalistami, 
tworzenie plakatów - happenig

-rozmowa domu z rodzicami 
na temat kształtowania silnej 
woli i umiejętności odmawiania
(późniejsze omówienie kwestii 
z zespołem klasowym, 
dyskusja, spostrzeżenia, 
komentarz)

-szkolny tydzień promocji 
zdrowia, konkursy sportowe, 
artystyczne, spotkania z 
ciekawymi ludźmi promującymi

-uczeń dostrzega pracę i wkład
własny w swoje zdrowie,

-rozumie jak ważne jest dbanie
o swoją kondycję zarówno 
psychiczną jak i fizyczną

-uczeń staje się 
odpowiedzialny za to jak się 
odżywia, zna i rozumie zasady 
prawidłowego jedzenia

-zdaje sobie sprawę, ze 
trudności trzeba pokonywać, a 
jeśli sam nie umiem sobie 
pomóc to umiem prosić o 
wsparcie i się tego nie wstydzę

-uczeń zdaje sobie sprawę, że 
używki nie rozwiążą za niego 
problemów, zna numery 
telefonów do instytucji 
zajmujących się problemami 
zdrowia psychicznego

-uczeń jest świadomy, że 
rodzina jest najważniejszą 
jednostką w formowaniu jego 
dorosłości i towarzyszy mu w 
okresie dojrzewania, szkoła i 
nauczyciele wspierają ucznia 
w jego pozytywnych 
zachowaniach a niwelują złe, 
uczeń dostrzega również jak 
wiele zależy od niego samego

-uczniowie angażuj się w różne
formy organizowania tygodnia 
promocji zdrowia, każda klasa 
przygotowała swój wiersz lub 



zdrowy tryb życia plakat na te zdrowego stylu 
życia, prac zostały 
przedstawione rodzicom 

-zaangażowanie w zawdy 
sportowe otwiera ducha 
pozytywnej rywalizacji

VI

Analiza osiągnięć,

Zasłużony, świadomy 
odpoczynek

 co mi się udało 
zrealizować?

 jak wykorzystuję swoją 
wiedzę

  wakacje i pokusy

-analiza swoich osiągnięć, 
małych i dużych sukcesów lub 
porażek, tworzenie listy swoich
osiągnięć na miarę możliwości 
ucznia

-czy dobrze 
wykorzystałem/łam czas w 
szkole, analiza swoich 
osiągnięć, jeśli nie to tworzenie
planu działań na przyszły rok

-czas na odpoczynek, gdzie 
pojadę ,co zobaczę, luźna 
rozmowa z uczniami, 
omówienie ciekawych miejsc 
na terenie swojego miejsca 
zamieszkania, Polsce, świecie 

-w czasie wakacji nie daję się 
zmanipulować i wciągnąć w 
eksperymentowanie substancji
psychoaktywnych, ćwiczenia 
asertywności, odgrywanie 
scenek w zespole klasowym

 -uczeń przy pomocy i 
wsparciu nauczyciela potrafi 
określić swoje umiejętności, 
sukcesy i predyspozycje do 
dalszej pracy-nauki, świadomie
analizuje swoje porażki i wie 
jak im zapobiegać

-umie  wytyczyć sobie kolejne 
cele do realizacji

-wie, że wakacje dają radość, 
jest ostrożny, dba o swoje 
zdrowie nie ulega 
niewłaściwym wpływom ze 
strony innych  rówieśników, 
staje się asertywny

-uczeń świadomie cieszy się z 
nadchodzącego wypoczynku, 
zna techniki odmowy i umie je 
zastosować w razie  namowy 
do niewłaściwych zachowań



Klasa II

Tematyka miesiąca Treści Sposoby realizacji Osiągnięcia

IX-X

Jestem uczniem drugiej 
klasy

 Już po wakacjach czas 
na naukę

 Nowi uczniowie w 
naszej klasie

 Samorząd, czy ten 
sam?

 Moje postanowienia i 
plany na nowy rok 
szkolny

 Dodatkowe zajęcia nie 
tylko dydaktyczne

-krótkie omówienie z uczniami 
spędzonych wakacji,

-zapoznajemy się z nowym 
kolegą lub koleżanką

-ustalenie działań wydarzeń 
związanych z uroczystościami 
integrującymi klasę (wycieczki,
kino, teatr,  urodziny)

-rozmowa na temat oczekiwań 
ucznia ze strony nauczyciela, 
jakie wymagania będzie 
stawiał nauczyciel,

-wytyczanie sobie cele do 
realizacji, małymi krokami do 
sukcesu na miarę swoich 
możliwości, wypisuje cele na 
kartce, jednak nie więcej niż 3,
analizuje je na godzinie 
wychowawczej lub z 
pedagogiem

-uczeń jest świadomy 
przemijania przyjemności, wie 
że musi dokonać wszelkich 
starań aby podjąć wysiłek 
dydaktyczny  

-dzięki ustaleniom dotyczącym 
wymagań, obowiązków i 
przyjemności szkoła przestaje 
być tylko miejscem 
zdobywania wiedzy, ale staje 
się miejscem przyjaznym, 
wspólnotowym 

-ustalając cele odkrywa swoje 
możliwości, przy wsparciu 
nauczyciela kroczy do przodu 
po ścieżce swojego rozwoju



I-II

Połowa roku, moje oceny

Bezpieczne ferie

 półmetek

 moje wyniki i 
frekwencja, jestem 
szczery wobec siebie i 
rodziców

 zbieram siły na kolejny 
semestr

-przy pomocy wychowawcy 
analizuje swoje wyniki z 
poszczególnych przedmiotów 
w formie zapisu papierowego

-zastanawia się co może 
zrobić, aby poprawić swoje 
osiągnięcia, jeśli uważa się 
wyniki są zadawalające stara 
się w drugim semestrze 

-uczeń znając swoje 
możliwości przy pomocy 
nauczyciela umie dokonać 
autoanalizy, pokazuje ją swoim
rodzicom

-świadomy swoich mocnych 
stron i słabości ustanawia plan 
działań na kolejny semestr, 
rodzic wspiera swoje dziecko, 

XI –XII

Jestem odpowiedzialny za 
swoje postępowanie, 
pracuję nad swoim 
zachowaniem-charakterem

 Udzielam się na rzecz 
klasy i szkoły

 Uczestniczę w 
obchodach związanych 
ze świętami 

 Co kryje się pod 
słowem charakter, 
cechy charakteru

 Ponoszę konsekwencje 
swoich słów, czynów i 
zachowań

 Nagrody i pochwały

-wspólne przygotowania do 
zbliżających się świąt, 
rozmowa w klasie, gazetki 
szkolne, konkursy klasowe

-zapoznanie się definicją 
charakteru, rozpoznanie cech 
swojego temperamentu za 
pomocą obserwacji i testu 
przygotowanego przez 
pedagoga

-rozmowa w domu z rodzicami 
na temat kształtowania woli, 
siły charakteru (przykłady z 
historii lub życia 
współczesnego)

-wspólne przypomnienie 
regulaminów szkolnych i 
grożących konsekwencji za 
brak ich respektowania

-pochwały słowne, pisemne, 
jakie uczucia uczeń zna kiedy 
jest chwalony, a co czuje gdy 
jest upominany

-uczeń  umie współpracować z
rówieśnikami, angażuje się w 
życie zespołu i szkoły

-coraz lepiej zna swój 
charakter, jest coraz bardziej 
świadomy swoich emocji, 
zaczyna je w naturalny sposób
kontrolować

-nawiązuje otwarte relacje z 
rodzicami, nie obawia się pytać

-zna regulaminy i do nich się 
dostosowuje, ponosi 
konsekwencje swoich 
zachowań

-nie obawia się mówić o 
swoich uczuciach, zaczyna je 
nazywać



utrzymać ten rezultat

-wymarzone ferie, co będę 
robił w wolnym czasie? 
Wyjazdy, wycieczki, spotkania,
kino, relaks, książka

pomaga w drodze edukacji i 
rozwoju

-odpoczywam świadomie, bez 
wzmożonego lenistwa 
kanapowego połączonego z 
Internetem lub używkami

III- IV

Relacje rodzinne – 
rówieśnicze

 ważne osoby wokół 
mnie

 moje relacje w grupie

-ludzie i świat, który mnie 
otacza są dla mnie 
ważni(uczeń rozważa, kto jest 
dla niego autorytetem, z czyim 
słowem zdaniem się liczy) co 
mu to daje (materiały dla 
wychowawców –krąg 
bezpieczeństwa)

-wyjaśnienie pojęcia relacji, 
bliskości, miłości, 
rodzicielskiej, braterskiej, 
przyjacielskiej, rozmowa z 
rodzicami w domu na w/w 
temat 

-grupa rówieśnicza, nasze 
relacje w zespole, poczucie 
odpowiedzialności za siebie i 
innych, co mi dają nasz 
relacje, koleżanki i koledzy w 
szkole są mi potrzebni, luźna 
rozmowa, socjogram klasowy 
Kumu najbardziej ufam, kto 
jest wsparciem, na kim można 
polegać.

-uczeń jest świadomy, że nie 
stanowi pępka świata, że 
wokół niego jest wielu 
wspaniałych osób, które go 
wspierają

-świadomość, że rodzina, 
przyjaciele i poprawne relacje 
z nimi jest istotna wartością 
daje uczniowi poczucie 
bezpieczeństwa i siłę do pracy-
rozwoju

-uczeń jest świadomy i 
odpowiedzialny za 
nawiązywanie prawidłowych 
relacji 

V-VI  Tydzień promocji -spektakl profilaktyczny -uczeń zdaje sobie sprawę z 



Jestem odpowiedzialny za 
swoje zdrowie 

Udane wakacje

zdrowia

 Stop środkom 
zmieniającym 
świadomość

 Wakacyjny odpoczynek

poruszający problem 
narkotyków i dopalaczy, 
zaproszenie teatru w ramach 
dofinansowania przez UM, 
zaproszenie funkcjonariusza 
na spotkanie z młodzieżą, 
prelekcje z ciekawymi ludźmi 
w ramach tygodnia promocji 
zdrowia, konkursy sportowe, 
między klasowe

-w czasie wakacji nie daję się 
zmanipulować i wciągnąć w 
eksperymentowanie substancji
psychoaktywnych, ćwiczenia 
asertywności, odgrywanie 
scenek w zespole klasowym

zagrożeń czyhających we 
współczesnym świecie, dba o 
swoje zdrowie, nie daje sobą 
manipulować, jest ostrożny i 
staje się coraz bardziej 
odpowiedzialny

-uczeń świadomie cieszy się z 
nadchodzącego wypoczynku, 
zna techniki odmowy i umie je 
zastosować w razie  namowy 
do niewłaściwych zachowań



Klasa III

Tematyka miesiąca Treści Sposoby realizacji Osiągnięcia

IX-X

Jestem uczniem trzeciej 
klasy

 nasze wspomnienia z 
wakacji

 egzamin tuż, tuż

 szacunek i tolerancja 
wobec społeczności 
szkolnej

 stosuje się do zasad 
panujących w szkole

 frekwencja i oceny są 
dla mnie ważne

-wspólnie z wychowawcą na 
forum klasy dla chętnych 
podzielenie się wspomnieniami
z wakacji

-ustalenie planu działań na 
bieżący rok szkolny, 
przygotowanie do egzaminu, 
uczestniczenie w dodatkowych
zajęciach 

-szanuję siebie i innych, uczeń
dba o prawidłowe relacje w 
szkole i w domu, rozmawia na 
temat swoich osiągnięć i 
dylematów, dyskusja na temat 
autorytetów?

-przestrzegając zasad 
panujących w szkole wie, że to
mu się opłaca, wychowawca i 
nauczyciele uczący 
przypominają na swoich 
zajęciach o obowiązkach i 
prawach ucznia, uczeń 
systematycznie realizuje 
obowiązek nauki, jeśli stwarza 
mu coś problem rozmawia o 
tym z dorosłym

-dzielenie się przeżyciami, 
przygodami, scala grupę oraz 
buduje zaufanie w klasie, 
wspólne rozmowy poprawiają 
relacje w zespole, uczeń chce i
wie jak rozmawiać, jak 
budować relacje w zespole

-plan pracy ucznia pozwala mu
na weryfikację celów, 
motywuje do działania, uczeń 
osiąga zamierzony cel 
edukacyjny

-szacunek do bliskich, 
rówieśników, nauczycieli 
ukazuje pozytywne elementy 
relacji w społeczeństwie, 
uczeń umie nazwać swoje 
emocje i uczucia, szanuje 
siebie i innych

-obowiązkowość i 
punktualność to domena 
trzecioklasisty, wie, że 
przestrzeganie zasad ułatwia 
mu funkcjonowanie w szkole i 
w życiu

XI-X-I

Co chciałbym robić w moim 

 moje zainteresowania, 
które chciałbym 
rozwijać

 -indywidualna prezentacja 
własnych zainteresowań 
(dyskusja czy i w jaki sposób 

- uczeń z mniejszym lękiem 
podchodzi do spraw 
związanych ze zmianą szkoły, 



życiu-perspektywa 
przyszłego zawodu

Stres pod kontrolą

 ulubione przedmioty 
szkolne, dziedziny 
wiedzy, które chciałbym
pogłębiać

 prezentacja zawodów

 szkoły w których 
mógłbym kontynuować 
naukę po ukończeniu 
gimnazjum

 jak przygotować się do 
egzaminu

mogłyby być wykorzystywane 
w przyszłości do wykonywania 
zawodu)

-uczniowie przygotowują 
ciekawostki związane z ich 
ulubionym przedmiotem

-poszukiwanie zawodów przez 
uczniów, wycinki z gazet, 
wywiady, fragmenty filmów 
prezentujących interesujące 
zawody, spotkanie z doradcą 
zawodowym, testy 
predyspozycji i zainteresowań

-style uczenia, wspólne 
opracowanie technik nauki, 
samodzielnego przygotowania 
się do egzaminu z danego 
przedmiotu

wyborem dalszego etapu 
kształcenia, a w konsekwencji 
przyszłego zawodu

- poszerzenie świadomości w 
wyborze swojej dalszej drogi 
życiowej związanej ze 
zdobywaniem wykształcenia

-uczeń uczy się poszukiwania 
informacji, które go interesują, 

-uczy się samodyscypliny oraz 
samodzielności w 
przygotowaniu się do 
egzaminu

II – III

Bezpieczne ferie

Analiza moich wyników po I 
semestrze

 jestem odpowiedzialny 
za swoje czyny i 
zachowanie

 wspólnie z 
nauczycielem i 
rodzicami analizuje 
swoje wyniki w nauce

 stres pod kontrolą

-wymarzone ferie, co będę 
robił w wolnym czasie? 
Wyjazdy, wycieczki, spotkania,
kino, relaks, książka

- nie daję się zmanipulować i 
wciągnąć w 
eksperymentowanie z 
substancjami 
psychoaktywnymi, ćwiczenia 
asertywności, odgrywanie 
scenek 

- Zastanawia się co może 
zrobić, aby poprawić swoje 
osiągnięcia, jeśli uważa się 
wyniki są zadawalające stara 

-uczeń potrafi sam, czasami 
przy wsparciu nauczyciela, 
rodzica dokonać refleksji 
dotyczącej swojego 
postępowania

- uczeń zdaje sobie sprawę z 
zagrożeń czyhających we 
współczesnym świecie, dba o 
swoje zdrowie, nie daje sobą 
manipulować, jest ostrożny i 
staje się coraz bardziej 
odpowiedzialny

Świadome dokonuje analizy 
swoich wyników, umie się 
uczyć jest aktywny i 



się w drugim semestrze 
utrzymać ten rezultat

-poznaje sposoby 
rozładowywania napięcia, 
uczniowie wspólnie omawiają 
sposoby radzenia sobie ze 
stresem

zaangażowany w rozwój 
swoich zdolności i umiejętności
szkolnych

IV –V

Relacje w zespole klasowym
i w domu

Mówię stop środkom 
zmieniającym świadomość

 prawidłowe relacje i 
komunikaty

 dbam o swoje zdrowie

- uczeń wyraża swoje emocje i
uczucia w taki sposób, aby nie 
ranić innych, uczy się używać 
komunikatu JA,

- uczy się prawidłowo 
zarządzać swoim czasem, 
poznaje prawidłowe sposoby 
odżywiania(piramida żywności)
uczniowie mogą dzielić się 
swoimi ulubionymi przepisami 
na smakowite potrawy

- sport i zdrowy tryb życia, to 
inwestycja na przyszłość, 
uczniowie dyskutują na temat 
spędzania czasu wolnego 
(sport, muzyka, spacery)

-młody człowiek wie, że słowo 
może boleć, dlatego używa 
poprawnego słownictwa i 
prawidłowych komunikatów

- umiejętnie zarządza swoim 
czasem, prawidłowo się 
odżywia

-sport uczy samodyscypliny, 
która jest ważna w dorosłym 
życiu, uczeń docenia walory 
pracy nad swoim charakterem i
inwestycją w swój rozwój



VI 

Wybór szkoły 
ponadgimnazjalnej

Czas na refleksję

Bezpieczne wakacje

 szkoła moich marzeń

 co mi się udało 
osiągnąć przez naukę w
gimnazjum

 zasłużony wypoczynek

-gdzie kontynuować będę 
naukę, cele na przyszłość 
(uczniowie omawiają w 
zespole klasowym swoje 
wyobrażenia o przyszłej 
szkole) dyskusja,

-spisanie swoich sukcesów 
nawet najmniejszych na miarę 
możliwości każdego ucznia

- wspólne opracowanie zasad 
bezpiecznych wakacji

-uczeń świadomie dokonał 
wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej

- dokonuje refleksji nad 
zakończonym etapem nauki

- umie wypisać swoje sukcesy i
dokonać autoanalizy

- świadomy jest czyhających 
niebezpieczeństw, jest 
rozważny i odpowiedzialny

Program sporządzony zgodnie z ustawami dotyczącymi wychowania i nauczania, system oświaty zapewnia w szczególności: 

1. Realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do 
wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Ustawa z dnia 7 września 1991. Systemie oświaty z późn.zm.


