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„POPRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„W wychowywaniu chodzi właśnie o to, a żeby człowiek stawał 
się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko 
więcej miał, aby poprzez wszystko, co ma, co posiada umiał bardziej 

być człowiekiem, to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z 
drugimi, ale i dla drugich.” 

 
 

Jan Paweł II 
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I. Założenia Programu Wychowawczego 
 

1. Społeczność szkolną stanowią uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły 
współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu i realizacji 
wyznaczonych zadań. 

2. Każdy członek społeczności szkolnej ma świadomość, że wolność niesie ze sobą  
odpowiedzialność za dokonywane wybory. 

3. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują własną osobowością  
i zachowaniem. 

      4.   Podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia w szkole jest nauka i aktywne uczestniczenie 
            w zajęciach. 
      5.   Szkoła wychowuje do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania działań  
            w życiu osobistym, społecznym i publicznym. 
 
II.  Podstawy prawne dla działań wychowawczych. 
 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej . 
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku  wraz z późniejszymi zmianami. 
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka . 
 Konwencja o Prawach Dziecka. 
 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej. 
 Rozporządzenie z 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej 

 
III. Odbiorcy programu wychowawczego: 
 Uczniowie, 
 Nauczyciele, 
 Rodzice 

 
IV.  Diagnoza społeczności szkolnej. 
 
Program Wychowawczy zostanie poddany kolejnej ewaluacji w miarę potrzeb jego odbiorców.        
 
 
V. Cele i wartości wychowawcze ustanowione w szkole w celu ich osiągania, przestrzegania i 
poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 
 
Cele: 
 

1. Tworzenie pozytywnych wzorów postaw osobowych i społecznych warunkujących sprawne i 
odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

2. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji za własne postępowanie. 
3. Kształcenie szacunku dla dziedzictwa kultury duchowej i materialnej regionu. 
4. Wyrabianie nawyków systematycznej, samodzielnej i twórczej pracy. 
5. Kształcenie postawy tolerancji i zrozumienia. 
6. Poszanowanie pracy własnej i innych. 
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7. Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych. 
8. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole oraz zasad kulturalnego zachowania się 

w szkole i poza nią. 
9. Rozróżnianie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości. 
10. Uświadamianie roli człowieka w kształtowaniu i ochronie środowiska. 
11. Wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

 
Wartości: 
 

1. Chrześcijański system wartości jako podstawa przyjęcia podstawowych zasad etyki. 
2. Poczucie współodpowiedzialności za szkołę i poszanowanie mienia społecznego. 
3. Rozróżnianie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości. 
4. Kształtowanie postaw młodzieży szkolnej i cech osobowości takich jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość 
poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa  
w kulturze, podejmowanie inicjatyw. 

5. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu. 
6. Rozwijanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności tworzenia środowiska 

sprzyjającego zdrowiu. 
7. Tradycja i kultura oraz ich rola w życiu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem „małej 

ojczyzny”. 
8. Miłość Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, jednocześnie 

otwarcie się na wartości kultur Europy i świata w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 
 

VI. Strategie, metody i formy realizacji: 
 
Ukierunkowane na uczniów: 
 
 Realizowanie planów pracy wychowawczej, opracowanych przez wychowawców klas (z uwzględnieniem 

zagadnień Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktycznego szkoły) 
 Realizowanie Programu Profilaktycznego gimnazjum 
 Prowadzenie zajęć integracyjnych, warsztatów, pogadanek przez wychowawców 
 Realizowanie programów profilaktycznych 
 Udział w konkursach, imprezach klasowych, szkolnych i lokalnych 
 Organizowanie wycieczek  
 Udział w zajęciach pozalekcyjnych 
 Sprawowanie opieki nad uczniami dowożonymi (dyżury na przystanku autobusowym oraz w autobusie) 
 Realizowanie edukacyjnych projektów gimnazjalnych 
 Włączanie w wybrane działania szkoły uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

indywidualnego 
 
Ukierunkowane na nauczycieli: 
 
 Doskonalenie zawodowe poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach z zakresu wychowania, 
 Praca w zespole wychowawców 
 Współpraca nauczycieli z zespołem wychowawców 
 Samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury fachowej. 

 
Ukierunkowane na rodziców: 
 
 Spotkania klasowe - pogadanki, warsztaty, dyskusje, 
 Indywidualne rozmowy z wychowawcą i nauczycielami 
 Udział we wspólnych działaniach wychowawczych klasy i szkoły 
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VII. Obszary pracy wychowawczej: 
 Praca wychowawcza z klasą 
 Praca wychowawcza ze społecznością szkolną  
 Praca wychowawcza na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, imprezach lokalnych, 
 Praca wychowawcza na zajęciach dydaktycznych  

 
 
VIII. Działania nauczycieli, wychowawców i rodziców: 
 
 
NAUCZYCIELE 
 

1. Stwarzają na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych warunki dla rozwoju każdego ucznia na miarę 
jego możliwości i zainteresowań. 

2. Zapewniają bezpieczeństwo uczniom w szkole i podczas zajęć dodatkowych realizowanych 
poza szkołą 

3. Odnoszą się do uczniów z szacunkiem i życzliwością. 
4. Kierują się dobrem ucznia, są do jego dyspozycji, prowadzą z nim rozmowy indywidualne 
5. Reagują na niewłaściwe zachowanie się uczniów przebywających w szkole i poza nią. 
6. Dbają o estetykę wnętrza szkoły i terenu przyległego do budynku. 
7. Powierzone prace wykonują rzetelnie i solidnie w wyznaczonym terminie. 
8. Wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy systemu wychowawczego szkoły 

poprzez przedmiotowe programy wychowawcze. 
9. Stale doskonalą się merytorycznie, pedagogicznie i psychologicznie.  
10. Kształtują umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatyczno- 

komunikacyjnymi. 
11. Szczególną troską otaczają ucznia niepełnosprawnego 

 
 
WYCHOWAWCY 
 

1. Integrują zespół klasowy i wyrabiają umiejętność pracy zespołowej. 
2. Czuwają nad postępami w nauce i frekwencją uczniów, są w stałym kontakcie z rodzicami, 

starają się poznać sytuację domową uczniów. 
3. Organizują zebrania z rodzicami. 
4. Kontaktują się indywidualnie z rodzicami /na miarę potrzeb/. 
5. Organizują wycieczki klasowe i szkolne. 
6. Uczestniczą w ważnych uroczystościach i imprezach szkolnych z udziałem wychowanków. 
7.  Organizują uroczystości klasowe. 
8. Prowadzą dokumentację wychowawcy klasowego. 
9. W oparciu o „Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce” opracowują plan 

pracy wychowawczej i zapoznają z nim uczniów i rodziców. 
10. Tworzą właściwą atmosferę klasową, integrują zespół klasowy i zapobiegają aspołecznym 

zachowaniom. 
11. Angażują uczniów do prac społecznie użytecznych na rzecz swojej klasy, szkoły i środowiska. 
12. Organizują szkolenia dla rodziców prowadzone przez pracowników poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
13. Szczególną troską otaczają ucznia niepełnosprawnego, włączając go w życie klasy 
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RODZICE 
 

1. Świadomie współpracują ze szkołą zgodnie z założeniami wychowawczymi: 
a) udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, 
b) udział w wycieczkach klasowych, 
c) pomoc w działaniach gospodarczych np. remonty bieżące, okwiecenie szkoły itp. 
d) finansowanie i zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów, zakup lektur 

szkolnych itp. 
e) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na potrzeby szkoły, 
f) kontakty z wychowawcą 

 
2. Uczestniczą w szkoleniowych zebraniach rodziców i w planowanych spotkaniach z ludźmi 

wspierającymi szkołę w procesie wychowawczym /np. z psychologiem/ 
3. Nawiązują kontakt z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
4. Usprawiedliwiają nieobecności na zajęciach szkolnych lub zwalniają uczniów z zajęć poprzez:  
       - bezpośredni kontakt z nauczycielem (spotkanie osobiste) 
       - usprawiedliwienia pisemne 
       - kontakt telefoniczny 

 
IX. Współpraca z instytucjami w zakresie realizacji zadań wychowawczych. 
 
Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu 
odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. 
Aby wprowadzić uczniów w role społeczne i zawodowe, szkoła współpracuje z następującymi 
instytucjami: 

1. Placówkami  kulturalno-oświatowymi  (Tomaszowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne  
w Tomaszowie Lub. ,Muzeum w Bełżcu, Biblioteka Szkolna i Biblioteka Publiczna                  
 w Tarnawatce, Stowarzyszenie „Wzgórze Przyjaźni”, Stowarzyszenie rozwoju Gminy 
Tarnawatka i inne)- w zakresie udziału w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, 
lekcjach bibliotecznych, organizacji imprez , uroczystości szkolnych i środowiskowych. 

2. Placówkami oświatowo-opiekuńczymi ( PPP w Tomaszowie Lub., Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tarnawatce)- w zakresie pomocy  uczniom przejawiającym trudności w nauce,  
z rodzin uzależnionych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

3. Strażą Pożarną  w zakresie organizowania konkursów o tematyce przeciwpożarowej, prelekcji  
i pogadanek nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, współorganizowania próbnej ewakuacji 
szkoły 

4. Władzami samorządu lokalnego, np. organizowanie konkursów 
5. Wymiarem sprawiedliwości (kuratorzy sądowi, policja) w zakresie rozwiązywania spraw 

nieletnich, prowadzenia pogadanek na temat przestępczości młodzieży oraz bezpieczeństwa 
młodzieży. 

 
X. Procedura ewaluacji. 
 
Program wychowawczy podlega ewaluacji, która ma określony cel, jest zaplanowana i przeprowadzona 
przez osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły. Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji stanowią jej 
dokumentację i są podstawą do wprowadzenia zmian w realizacji programu. 
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Cele ewaluacji: 
 
 Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu; 
 Poznanie ewentualnych trudności w trakcie  jego realizacji; 
 Uzyskanie informacji o poziomie wiedzy  i umiejętności uczniów po jego realizacji; 
 Poznanie oczekiwań odbiorców programu; 
 Współpraca rodziców ze szkołą; 
 Określenie poziomu i efektów współpracy rodziców ze szkołą. 

 

XI. Metody zbierania informacji: 
 

 Sprawozdania nauczycieli z realizacji pracy wychowawczej po I i II semestrze; 
 Rozmowy z odbiorcami programu (uczniami, rodzicami, nauczycielami); 
 Hospitacje lekcji i zajęć pozalekcyjnych; 
 Analiza dokumentacji szkolnej; 
 Wywiady z uczniami i rodzicami; 
 Ankiety dla uczniów i rodziców; 
 Obserwacja zachowań uczniów w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych; 
 Analiza dokumentacji wychowawcy klasy; 
 Sprawozdania z pracy samorządu uczniowskiego; 
 Hospitacje zebrań samorządu uczniowskiego i organizowanych imprez. 
 

XII. Priorytetowe zagadnienia wychowawcze 
 
1. Tematyka godzin wychowawczych związana z problematyką „Programu Wychowawczego Szkoły”. 

Wybrana tematyka powinna być włączona do realizacji wszystkich nauczanych przedmiotów. 
 
Tematyka wychowawcza w działaniach szkoły: 
 
klasa I 
 
 Zapoznanie ze Statutem Szkoły, omówienie Programu Wychowawczego. 
 Integracja społeczności szkolnej, ze szczególnym naciskiem na integrację klasową. 
 Poznawanie słabych i mocnych stron swego charakteru. 
 Umiejętność pokonywania stresów, panowania nad emocjami. 
 Kultura – spędzania wolnego czasu, stroju, języka, obcowanie z innymi ludźmi z zachowaniem 

zasad otwartości i tolerancji. 
 Uwrażliwianie na czyste i zdrowe środowisko, udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, 

środowiska. 
 Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich; patriotyzm lokalny. 
 Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole: 
- zapoznanie z Regulaminem BHP w szkole 
- analiza zagrożeń wynikających z korzystania z sieci internetowej 
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach (spotkanie z policjantem) 
- gazetka ścienna dotycząca procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 
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klasa II 
 
 Odpowiedzialność za samego siebie: zdrowie rozwoju osobowości, charakteru, zdolność do 

samooceny, rozwój zainteresowań, zdrowe ambicje; umiejętność panowania nad sobą, np. 
pokonywanie trudności i stresów, opanowywanie agresji; umiejętność radości z małych rzeczy, 
spraw czy osiągnięć 

 Godność człowieka  
 Rodzina jako podstawa życia społecznego 
 Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich; patriotyzm lokalny. 
 Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole:  
- przypomnienie Regulaminu BHP w szkole 
- analiza zagrożeń wynikających z korzystania z sieci internetowej 
- uwrażliwianie na sytuacje ryzyka w szkole i poza nią (spotkanie z policjantem) 
- prezentacja procedur postępowania w różnych trudnych sytuacjach (gazetka ścienna)  
- gazetka ścienna dotycząca procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 
 

 
Klasa III 
 
 Odpowiedzialność za innych: rodzinę, przyjaciół, środowisko, grupę, kraj, państwo. 
 Wolność a odpowiedzialność; podejmowanie właściwych decyzji życiowych. 
 Wierność sobie i wyznawanym zasadom, a tolerancja: w grupie rówieśniczej, w życiu 

rodzinnym, społecznym i politycznym 
 Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 
 Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole:  
- przypomnienie Regulaminu BHP w szkole 
- analiza zagrożeń wynikających z korzystania z sieci internetowej 
- zapoznanie z odpowiedzialnością nieletnich za czyny wykraczające poza prawo (spotkanie z 
policjantem, kuratorem ds. nieletnich) 
- gazetka ścienna dotycząca procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

 
2. Propagowanie historii regionu: 

- poznawanie miejsc pamięci ziemi tarnawackiej 
- praca nad powstaniem Muzeum Etnograficznego 
- tematyczne audycje radiowe 
- opieka nad lokalnymi miejscami pamięci narodowej 
- opieka nad grobem Mieczysława Kosza 

 
3.  Współpraca z rodzicami: 

- spotkania klasowe 
- kontakty indywidualne 
- zapoznanie z dokumentacją szkoły 
- udział rodziców w organizacji życia szkoły 
- szkolenia dla rodziców 
  

4. Współpraca z PPP w Tomaszowie Lubelskim: 
- warsztaty dla uczniów kl. I- III 
- warsztaty i szkolenia dla nauczycieli 
- realizacja zaleceń wydawanych w opiniach i orzeczeniach 
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5.  Utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą szkoły: 
- Policją 
- SU i innymi organizacjami młodzieżowymi 
- pielęgniarką szkolną 
- Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną 
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
- Urzędem Gminy 
- Parafią i Stowarzyszeniem Wzgórze Przyjaźni 
 

6.  Realizacja kalendarza imprez. 
 
7.  Wyjazdy edukacyjne i turystyczne: 

- wycieczki szkolne 
- rajdy piesze i rowerowe 
- wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na koncert, itp. 

 
8.  Organizowanie czasu wolnego ucznia: 

a)   kulturalne zabawy i dyskoteki, 
b) zajęcia sportowe, 
c)    konkursy, 
d)    gazetki ścienne 

             e)    koła przedmiotowe, 
f)     zajęcia wyrównawcze, 
g)    udział w zajęciach świetlicowych. 

 
9. Tworzenie i kultywowanie tradycji szkoły: 

a) organizowanie uroczystości i imprez, 
b) spotkania z interesującymi ludźmi, 
c) kreowanie tożsamości klasy; eksponowanie jej na forum szkoły, 
d) reprezentowanie szkoły na forum lokalnym i regionalnym /konkursy, imprezy/ 

 
XIII. System motywacyjny w wychowaniu. 

  
1. Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce, w zachowaniu, w pracy społecznej oraz ci, którzy 

reprezentują szkołę na zewnątrz poprzez udział w olimpiadach, konkursach, 
      turniejach itp. mogą być: 

 wyróżnieni wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę; 
 wyróżnieni wobec całej społeczności uczniowskiej przez dyrektora szkoły; 
 wyróżnieni listem pochwalnym do rodziców; 
 wyróżnieni nagrodami rzeczowymi np. książkami służącymi rozwojowi zainteresowań; 
 klasyfikowani do podniesienia oceny z zachowania za wyjątkowe osiągnięcia 
 wyróżnieni przyznaniem stypendiów dyrektora lub fundacji za osiągnięcia dydaktyczne i 

sportowe, 
 wyróżnieni tytułem ,,Diament Szkoły”, 
 wyróżnieni promowaniem osiągnięć i pozytywnych postaw uczniów na łamach prasy, radia, 

czasopisma szkolnego, tablicy z aktualnościami. 
 
2. Uczeń może być ukarany, jeżeli przynosi wstyd i plami dobre imię jednostki lub całej  
       szkoły poprzez: 

 zaniedbywanie się w nauce; 
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 nieusprawiedliwioną nieobecność na lekcjach;  
 chuligaństwo na terenie szkoły i poza szkołą; 
 niszczenie mienia szkoły, wandalizm; 
 uleganie nałogom; 
 kłamstwa i krętactwa; 
 unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny i obarczanie winą innych; 
 krzywdzenie innych poprzez bicie, poniżanie  
 nieodpowiedni strój i wygląd / makijaż, brak obuwia szkolnego, ufarbowane włosy itp./ 
 

      Ukaranie będzie polegać na: 
 
a)   upomnieniu przez wychowawcę klasy; 
b) upomnieniu przez dyrektora szkoły; 
c) udzieleniu nagany przez dyrektora szkoły w obecności całej społeczności uczniowskiej; 
d) pozbawieniu pełnionej funkcji w klasie lub szkole  
e) ustnym lub pisemnym poinformowaniu rodziców; 
f) zawieszeniu prawa do udziału w wycieczce klasowej lub szkolnej, w rozgrywkach 

sportowych i w imprezach rozrywkowych. 
  

W przypadkach nietypowych karę określi komisja nauczycielsko-uczniowska wyznaczona przez 
dyrektora szkoły 
 
XIV. Działania wychowawcze zapobiegające szerzeniu się zła i patologii wśród uczniów. 
 
1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz spędzania wolnego czasu uczniów      

    poprzez: 
a) indywidualne rozmowy z uczniami; 
b)    spotkania i rozmowy z rodzicami; 
c)    ankiety dla rodziców 
d)    współpraca z kuratorem sądowym 

       
2. Prowadzenie godzin wychowawczych: 
         a)   pogadanki na lekcjach wychowawczych 
         b)   spotkania z psychologiem, pielęgniarką, policjantem itp. 
 
3. Udzielanie pomocy wychowawczej uczniom zagrożonym niedostosowaniem  
    społecznym i ich rodzinom: 

a) udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów powstających na tle niepowodzeń 
szkolnych, konfliktów rodzinnych, trudności w kontaktach rówieśniczych; 

b) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów; 
c) organizowanie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych; 
d) kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne; 
e) organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami  

i opiniami Poradni PP (zespoły ds. pomocy uczniom) 
 
4. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego /przemoc i agresja, kradzieże,     
    chuligaństwo, nałogi/: 
- rozmowy indywidualne 
- pogadanki klasowe 
- spotkania z psychologiem, policjantem, kuratorem ds. nieletnich itp. 
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- warsztaty dla uczniów prowadzone przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej 
- konkursy plastyczne „Stop agresji i przemocy!” 

 
 
Przykładowa tematyka zajęć: 

 
 Poznanie problemów i zagrożeń w wieku dorastania /psycholog/. 
 Zainteresowania i predyspozycje ucznia, jego stan zdrowia, a wybór szkoły ponadgimnazjalnej.  
 Potrzeba obcowania i umiejętność rozmów z dziećmi /pedagog/. 
 Aktywny udział rodziców w procesie edukacji i wychowywania dzieci i młodzieży  
 Sposoby spędzania wolnego czasu w rodzinie, w grupie rówieśniczej / pedagog, psycholog/ 
 Zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka wynikające z 

korzystania z sieci internetowej. 
 

 
 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
 Wszyscy członkowie społeczności szkolnej w swojej działalności mają obowiązek aktywnie 
uczestniczyć w osiąganiu celów wychowawczych szkoły.  
Powinni dążyć do rozwoju własnej osobowości oraz pomagać innym w ich rozwoju. Odbywać się to 
może z poszanowaniem godności, indywidualności i odrębności każdego człowieka. Wszyscy są 
odpowiedzialni za tworzenie dobrego wizerunku, budowanie tradycji, dbania o dobre imię szkoły. Udział 
w konkursach, spotkaniach, imprezach itp. powinien być okazją do promowania szkoły w środowisku 
lokalnym i regionalnym. 
 
 Program Wychowawczy Szkoły może ulegać modyfikacji w miarę rozwoju szkoły. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Programu Wychowawczego został  pozytywnie zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną w dniu 15.09.2014 roku. 
Program Wychowawczy został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 29.09.2014r. 
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