PROGRAM WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM NR 1
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W ŁAZISKACH GÓRNYCH

I Naczelny cel wychowania:
Naczelnym celem szkoły jest wychowanie człowieka zgodnie z przyjętym systemem
wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych, wykazującego się twórczą
postawą, umiejętnością komunikowania się na drodze do rozpoznawania wartości moralnych,
dokonywania wyborów i osiągania sukcesów, wrażliwego na potrzeby innych ludzi. Pragniemy, aby
nasza szkoła była: bezpieczna, twórcza, kreatywna, opiekuńcza, zdrowa.
Nasze wartości to: wyrozumiałość, opiekuńczość, przyjaźń i dobro.

II Zadania wychowawcze szkoły:
Główne zadania wychowawcze szkoły:
1. Opieka wychowawców i nauczycieli nad biologicznym i psychicznym rozwojem uczniów.
2. Ochrona wychowawcza nad działaniem ucznia w środowisku rówieśników i życiu
społeczności lokalnej.
3. Przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego życia i brania odpowiedzialności za
podejmowane decyzje.
4. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych środowiska rodzinnego, szkoły
i środowiska rówieśniczego.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych.
6. Wspieranie uczniów w budowaniu własnego systemu wartości, podejmowaniu aktywności
poznawczej i twórczej oraz kierowaniu własnym rozwojem.
7. Wychowanie do zdrowego stylu życia.
Zadania te realizujemy dzięki współpracy ze środowiskiem szkolnym, rodzinnym i lokalnym.

III Model absolwenta:
Staramy się wykształcić i wychować ucznia:
1. Wyposażonego w rzetelna wiedzę i umiejętność wykorzystywania posiadanych wiadomości
do rozwiązywania problemów.
2. Społecznie aktywnego, tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka.
3. Znającego zasady obowiązujące w społeczeństwach demokratycznych z poszanowaniem
praw człowieka.
4. Odpowiedzialnego za podejmowane decyzje.
5. Cechującego się wysoką kultura osobistą.
6. Szanującego tradycje i kulturę własnego narodu, a także innych kultur.

IV Zadania nauczyciela wychowującego:
1. Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwe, konsekwentne i stanowcze działanie.
2. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i współpracy.
3. Szanowanie godności ucznia oraz respektowania jego praw.
4. Ścisła współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów.
5. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
6. Dążenie do zapewnienia uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w życiu
kulturalnym i wybór odpowiednich form spędzania czasu wolnego.

V Metody pracy:
1. Wycieczki klasowe, szkolne.
2. Uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe, udział w projektach, przedsięwzięciach.
3. Twórczość artystyczna i plastyczna uczniów.
4. Korzystanie z multimediów.
5. Prace w grupie, prace projektem.

VI Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych:
1. Obchody rocznicowe, święta oraz wydarzenia związane z obyczajowością szkoły
Miesiąc
wrzesień
październik

Uroczystość/ Wydarzenie
1. Rozpoczęcie roku szkolnego.
2. Chrzest klas pierwszych.
1. Dzień Edukacji Narodowej.

listopad

1. Święto Odzyskania Niepodległości.

grudzień

1. Mikołajki.
2. Jasełka bożonarodzeniowe.

styczeń

1. Podsumowanie I semestru.

marzec

1. Dzień Kobiet.
2. Europejski Dzień Wiosny.

kwiecień
maj
czerwiec

1. Dzień trzeźwości.
2. Egzaminy gimnazjalne.
1. Święto Konstytucji 3 Maja.
1. Święto szkoły.
2. Dzień sportu.
3. Podsumowanie roku szkolnego, Ligi Klas.
4. Pożegnanie absolwentów.
5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

2. Konkursy:
a) przedmiotowe szkolne,
b) przedmiotowe międzyszkolne, wojewódzkie, ogólnopolskie,
c) tematyczne – wewnątrzszkolne.
3. Wystawy prac artystycznych uczniów.
4. Gazetki klasowe.
5. Prezentacja twórczości artystycznej uczniów.

VII Szkolny system zajęć pozalekcyjnych:

1.Samorząd uczniowski.
2. Samopomoc koleżeńska.
3. Kółka przedmiotowe.
4. Zajęcia sportowe (SKS, kółko taneczne)
5. Zajęcia wyrównawcze.
6. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

`

Program wychowawczy Gimnazjum nr 1 im. m. Kopernika jest modyfikowany w zależności

od potrzeb i podlega on okresowej ewaluacji.

