
PROGRAM WYCHOWAWCZY 

Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu 

Plan realizacji celów ogólnych 

 

Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji Termin Realizator 

 
 
 
 
 

 
Realizacja 
potrzeby 
miłości 

1. Integracja zespołu 
klasowego. Tworzenie 
życzliwej atmosfery.  
 

- zajęcia z wychowawcą klasa 1  IX-X Wychowawca 

2. Tworzenie norm 
grupowych.  
 

- zajęcia z wychowawcą lub 
pedagogiem 

Klasa 1 IX -X Wychowawca  
Pedagog 

3. Poznanie siebie; swego 
temperamentu i typu 
charakteru.  
 

- zajęcia z wychowawcą lub 
pedagogiem 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
Psycholog  
Pedagog 

4. Rozumienie swoich emocji 
i ich nazywanie.  

- zajęcia z wychowawcą lub 
pedagogiem 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
Psycholog  
Pedagog 

5. Opanowanie umiejętności 
postępowania z własnymi 
uczuciami; wyrażania ich, 
panowania nad nimi.  
 

- zajęcia z wychowawcą lub 
pedagogiem 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
Psycholog  
Pedagog 

6. Budowanie poczucia 
własnej wartości. Poznanie 
wad i zalet. 
 

- zajęcia z wychowawcą  
- lekcje przedmiotowe 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów 

 



 

 

 

 

Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
  

Realizacja 
potrzeby 
miłości 

7. Akceptacja inności.  
 

- zajęcia z wychowawca cały okres kształcenia Wychowawca 

8. Rozumienie i rozróżnianie 
pojęć:  
- koleżeństwo 
 - przyjaźń  
- miłość.  
 
 

- zajęcia z wychowawcą  
- lekcje wiedzy o 
społeczeństwie  
-lekcje wychowania do życia 
w rodzinie 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
 

9. Efektywne 
komunikowanie się.  Uczeń:  
- rozróżnia komunikację 
werbalną i niewerbalną, 
 - posługuje się językiem 
„Ja” 
 - zna i stosuje zasady 
negocjacji  i kompromisu 

- lekcje j. polskiego  
- zajęcia z wychowawcą  
 

cały okres kształcenia Wychowawca 
N. przedmiotów  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 
 

Realizacja  
potrzeby 

bezpieczeństwa 

 
1. Poznanie praw i 
obowiązków ucznia 
Gimnazjum Nr 51 im. Jana 
Pawła II  w Poznaniu   
 

- zajęcia z wychowawcą  
- działalność SU   
 

klasa 1  IX-X   
 

Wychowawca  
SU  
Koordynator do spraw 
bezpieczeństwa 

2. Uświadomienie sobie 
norm moralnych, którymi 
kierujemy się w życiu.  
 

- lekcje przedmiotowe  
- zajęcia z wychowawcą  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
 

3. Poznanie Konwencji o 
prawach dziecka oraz zadań i 
roli Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka.  
 

- działalność SU  
- zajęcia z wychowawcą lub 
pedagogiem 
 

klasa1  
 

Wychowawca  
Pedagog  
SU  
 

4. Poznanie zasad na jakich 
nastolatek podlega 
polskiemu prawu karnemu.  
 

- działalność SU  
- zajęcia z wychowawcą lub 
pedagogiem   
 

klasa 1 lub 2  
 

Wychowawca  
Pedagog 
SU  
Koordynator do spraw 
bezpieczeństwa 

 

 

 



Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja  
potrzeby 

bezpieczeństwa 

5. Rozpoznawanie zachowań 
agresywnych, uległych i 
asertywnych; ich przyczyn  i 
skutków.  
 

- zajęcia z wychowawcą lub 
pedagogiem 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
Pedagog 

6. Opanowanie umiejętności 
radzenia sobie z agresją 
słowną i fizyczną:  
 - własną, 
 - skierowaną  
    przeciw nam. 

- zajęcia z wychowawcą lub 
pedagogiem 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
Pedagog  
 

7. Poznanie asertywności 
jako sposobu na życie w 
zgodzie ze sobą i 
otoczeniem.  

- zajęcia z wychowawcą  cały okres kształcenia  
 

Wychowawca   
 

8. Uświadomienie uczniom 
gdzie mogą szukać pomocy 
w rozwiązywaniu swoich 
problemów życiowych.  
 

- zajęcia z wychowawcą  
- działalność SU  
 

cały okres kształcenia  
 

Pedagog  
SU  
Wychowawca 
Koordynator do spraw 
bezpieczeństwa 

9. Zrozumienie, że 
dotrzymywanie umów i 
obietnic ma granice, które 
stanowi bezpieczeństwo 
nasze i drugiego człowieka.  

- lekcje j. polskiego, historii,    
wos  
- zajęcia z wychowawcą  
 
 

cały okres kształcenia Wychowawca  
Pedagog  
N. przedmiotów  
 

10. Zrozumienie czym jest 
zaufanie i gdzie szukać ludzi, 
którym można zaufać.  
 

- zajęcia z wychowawcą lub 
pedagogiem 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
Pedagog 

 



Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja 
potrzeby 

bezpieczeństwa 

11. Rozumienie pojęcia 
zdrowego stylu życia  
  
 
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje biologii i geografii 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
 

12. Wykształcenie poczucia      
odpowiedzialności za siebie i 
innych.  
  
  

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów   

13. Poznanie zagadnień 
związanych    z 
uzależnieniami od:  
- tytoniu, 
- alkoholu,  
- narkotyków,  
- dopalaczy 
- leków 
- telewizji, 
- komputera.    
 
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje biologii i informatyki  
- działalność SU   
 

cały okres kształcenia   
 

Wychowawca  
N. przedmiotów 

 

 

 

 

 

 



 

Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaspokojenie 
potrzeby 

samorealizacji 

 
1. Rozpoznawanie wartości 
moralnych (norm 
społecznych) 
obowiązujących w klasie, w 
rodzinie, w grupie 
koleżeńskiej...   
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii   

cały okres kształcenia   
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
N. religii  
 

2. Znajdowanie wzorców 
osobowych; autorytety i 
„antyautorytety”  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
N. religii  
 

3. Świadomość istnienia 
podwójnych wzorców  
zachowań (np. inaczej w 
domu, inaczej wśród 
rówieśników)  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
N. religii  
 

4. Rozpoznawanie różnych 
sposobów na życie; postawy:  
 - pasywna, 
 - aktywna, 
 - pasożytnicza, 
 - twórcza  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
N. religii 

 

 

 



 

 

Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 

Zaspokojenie 
potrzeby 

samorealizacji 

5. Budowanie własnej 
koncepcji życia.  
Wychowawca  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii  
 

cały okres kształcenia  
 

N. przedmiotów  
N. religii  
 

6. Wdrażanie do samooceny 
swojej nauki, postaw i 
zachowań.  
 

- zajęcia z wychowawcą  lub 
pedagogiem 
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
N. religii  
Pedagog  
 

7. Wyrażanie własnych 
opinii i ich argumentowanie.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
N. religii  
 

8. Twórcze rozwiązywanie 
problemów.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaspokojenie 
potrzeby 

samorealizacji 

9. Kształtowanie 
umiejętności planowania.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
 

cały okres kształcenia   Wychowawca  
N. przedmiotów   
 

10. Kształtowanie 
umiejętności postrzegania 
sukcesu.  
  

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe 

klasa 1  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
Pedagog  
 

11. Analiza wpływów i 
zależności (przyczyny i 
skutki)  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
Pedagog  
 

12. Kształtowanie 
umiejętności podejmowania 
decyzji.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów 

13. Kształtowanie 
umiejętności 
gospodarowania własnym 
czasem.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe 

cały okres kształcenia  
 

 
Wychowawca  
N. przedmiotów   
 

14. Opanowanie 
umiejętności dzielenia się 
swoją wiedzą i osiągnięciami 
(wystąpień publicznych).  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- plakat  
- kampania wyborcza SU  
- recytacje  
- prezentacja prac  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
Opiekun SU 



 

Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaspokojenie 
potrzeby 

samorealizacji 

15. Rozbudzanie patriotyzmu 
poprzez:  
- poznanie osiągnięć 
twórców kultury   polskiej  
- poznanie własnego regionu 
i kraju  
- poznanie ojczystej historii  
- spotkania z ciekawymi 
ludźmi  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii  
- wizyty w muzeum  
- oglądanie wystaw  
- udział w spektaklach 
teatralnych  
- wieczornice poetyckie  
- konkursy  
- wycieczki turystyczno- 
krajoznawcze  
- udział w obchodach rocznic 

cały okres kształcenia  
 

 
Wychowawca  
N. przedmiotów   
 

16. Kształtowanie postaw 
obywatelskich poprzez:  
- poznanie organów władzy 
różnych   szczebli i zakresu 
ich kompetencji,  
- udział w pracach SU,  
- świadomość obowiązków 
obywatelskich   (w tym 
obowiązku udziału w 
wyborach)  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje historii i wos  
- działalność SU  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. historii i wos  
Opiekun SU  
 

17. Rozumienie 
poszczególnych ról w rodzi- 
nie.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
N. religii 

 

 



Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaspokojenie 
potrzeby 
poznania 

1. Zdobycie informacji na 
czym polega rozwój 
człowieka  fizyczny, 
emocjonalny, społeczny, 
intelektualny.  

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje biologii  
- spotkania ze specjalistami   

cały okres kształcenia   
 

 
Wychowawca  
N. biologii  
Pedagog  
Psycholog  

2. Poznanie swoich 
„korzeni”. Zrozumienie kim 
jestem. (rodzina, naród)  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje historii  
 

cały okres kształcenia  
 
 

Wychowawca  
N. historii  
 

3. Zrozumienie jak działa 
nasz umysł i jakie są jego 
możliwości.  
 

- zajęcia z wychowawcą    
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
Pedagog  
Psycholog 

4. Poznanie różnicy między 
pojęciami: „uczyć się” i „być 
uczonym przez kogoś”.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
 

klasa 1 Wychowawca  
Pedagog  
 

5. Poznanie podstawowych 
technik uczenia się.  

- zajęcia z wychowawcą lub 
pedagogiem   
 

klasa 1 Wychowawca  
Pedagog  
N. przedmiotów  

6. Zdobycie umiejętności 
oceny jakości uczenia się.  
  

- zajęcia z wychowawcą lub 
pedagogiem   
- lekcje przedmiotowe 

cały okres kształcenia Wychowawca  
Pedagog  
N. przedmiotów 

7. Kształtowanie 
umiejętności poszukiwania i 
docierania do potrzebnych 
informacji.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
 

cały okres kształcenia Wychowawca  
N. przedmiotów  
 

8. Poznanie sposobów 
korzystania z różnych 
mediów jako źródła wiedzy.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
 

cały okres kształcenia Wychowawca  
N. przedmiotów 



 

Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja  
potrzeby uznania 

i szacunku 

1. Rozumienie czym jest 
wolność i jakie są jej granice.   
 

- zajęcia z wychowawcą    
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
Pedagog  
Psycholog  
 

2. Uświadomienie czemu 
służą zasady współżycia w 
grupie i w rodzinie.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- zajęcia z wychowania do 
życia w rodzinie  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
N. wychowania do życia  w 
rodzinie  
 

3. Poznanie pojęcia „więzy  
krwi” .  
 Wyrażanie szacunku wobec 
rodziców, rodzeństwa i 
krewnych.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- zajęcia z wychowania do 
życia w rodzinie  
- lekcje religii  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
N. wychowania do życia  w 
rodzinie  
N. religii  
 

4. Wyrażanie szacunku dla 
drugiego człowieka.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- zajęcia z wychowania do 
życia w rodzinie  
- lekcje religii  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
N. wychowania do życia w 
rodzinie  
N. religii 

 

 

 

 

 



Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja  
potrzeby uznania 

i szacunku 

5. Zrozumienie różnicy między 
szacunkiem i uznaniem; czy idą 
„w parze”?  
 
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
Pedagog  
Psycholog  
N. przedmiotów  
 

6. Zastanowienie się czy można 
pogodzić zazdrość i szacunek.  
 

- zajęcia z wychowawcą   cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
Pedagog  
Psycholog  
 

7. Respektowanie prawa do 
błędów.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów 

8. Poznanie różnicy między 
krytyką i krytykanctwem.  
  

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów 

9. Opanowanie sztuki mówienia 
dobrze o innych.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe   
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
 

10. Kształtowanie postawy 
tolerancji.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- lekcje religii  

cały okres kształcenia Wszyscy pracownicy szkoły 

11. Opanowanie umiejętności 
zachowania się w różnych 
sytuacjach życiowych.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
 

12. Wyrażanie szacunku wobec 
samego siebie poprzez:  
- dbanie o higienę osobistą, - 
dbanie o swoje zdrowie (fizyczne 
i psychiczne), - dbanie o kulturę 
słowa, - dbanie o odpowiedni strój 
i wygląd.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- opiekun SU 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
Opiekun SU 



Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja  
potrzeby uznania 

i szacunku 

13. Zdobywanie uznania i 
szacunku innych poprzez::  
- właściwe wypełnianie 
obowiązków,  
- uczciwość wobec siebie i 
innych.  
 
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- działalność SU  
 

cały okres kształcenia Wychowawca  
N. przedmiotów  
Opiekun SU  
 

14. Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności:  
- za siebie,  
- za innego człowieka, 
 - za otaczającą przyrodę, 
- za mienie swoje i innych.  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- działalność SU  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
Opiekun SU  
 

15. Kształtowanie 
umiejętności funkcjonowania 
w różnych rolach:  
- w rodzinie,  
- w grupie rówieśniczej, 
 - w społeczeństwie.  
  
 

- zajęcia z wychowawcą   
- lekcje przedmiotowe  
- zajęcia z wychowania do     
życia w rodzinie  
- działalność SU  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
N. przedmiotów  
Opiekun SU 

 

 

 

 

 



 

Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby 
realizacji 

Termin Realizator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Współpraca  
z rodzicami 

 
1. Współudział w tworzeniu 
dokumentów regulujących 
pracę szkoły:  
- statut, - szkolny program 
wychowania, - klasowy 
program wychowania   
 

- konsultacje  
- udział w pracach 
zespołów tematycznych  
- udział w zebraniach rady 
rodziców i posiedzeniach 
rady pedagogicznej    
 

 Dyrektor  
Wychowawca  
 

2. Udział rodziców w 
strukturach szkoły:  
- rada rodziców, - klasowe 
rady rodziców.  
   
 

  Dyrektor  
Prezydium Rady Rodziców  
Wychowawca  
 

3. Indywidualna współpraca 
z rodzicami wynikająca z 
aktualnych potrzeb.  
 

- spotkania z  
pracownikami szkoły  
 

cały okres kształcenia  
 

Wychowawca  
Pedagog Psycholog  
N. przedmiotów Dyrektor 

4. Udział rodziców w życiu 
szkoły  
 

- organizacja wycieczek,  
- udział w wycieczkach,  
- organizacja imprez 
rozrywkowych,  
- pomoc w zdobywaniu 
pieniędzy na potrzeby 
szkoły    

cały okres kształcenia  
 

Dyrektor   
Wychowawca   
 

5. Rozwój kultury 
pedagogicznej rodziców  
 

- spotkania warsztatowe  i 
dyskusyjne  
 

cały okres kształcenia Wychowawca  
Pedagog Psycholog 
 

 

 



Cel ogólny Cel szczegółowy Warunki i sposoby realizacji Termin Realizator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otwarcie szkoły  
na środowisko 

 
1. Poznanie środowiska  
lokalnego  
- jego specyfiki, - tradycji, 
- historii, - potrzeb.   
 

- lekcje wos, j. polskiego, 
historii  
- zajęcia z wychowawcą  
- wycieczki  
- spotkania z przedstawicie-
lami władzy lokalnej, świata 
kultury    

cały okres kształcenia     
Wychowawca  
N. przedmiotów  
 

2. Zapoznanie z lokalnym 
systemem władzy.  
 

- lekcje wos  
- zajęcia z wychowawcą  
- wycieczki  
- spotkania z przedstawicie-
lami władzy lokalnej; 
dzielnicy, miasta, 
województwa    

cały okres kształcenia    
 

Wychowawca  
N. przedmiotów 

3. Stworzenie w szkole 
oferty dla środowiska 
lokalnego  
 

- imprezy typu „piknik”  
- prezentacja dorobku 
uczniów,  
- udostępnienie siłowni.  

cały okres kształcenia  
 

Dyrektor  
N. przedmiotów  
Wychowawca  
 

4. Współpraca z:  
- Klubem Osiedlowym 
„Krąg” - Parafią p.w. 
Matki Boskiej Bolesnej - 
Radą Osiedla Św. Łazarza - 
sąsiednimi szkołami.   

 cały okres kształcenia   
 

Dyrektor  
N. przedmiotów  
Wychowawca 

 
1. Możliwość sprostania 
potrzebom 
wychowawczym szkoły.    
  

- zebrania szkoleniowe rady   
pedagogicznej i innych 
pracowników  szkoły  
- spotkania zespołów 
problemowych  
- szkolenia zewnętrzne  
- samokształcenie  
- zaopatrzenie biblioteki 
szkolnej w niezbędną literaturę    

 Dyrektor  
Pedagog  
Psycholog  
Wszyscy pracownicy  
Bibliotekarz   



Aby nauczyciel – wychowawca mógł realizować swoją misję i osiągnąć założone w programie wychowawczym cele, powinien przyjąć 
następujące założenie:    

 Osiągnę sukces w pracy wychowawczo – dydaktycznej jeżeli:   

1. stworzę życzliwą atmosferę,  

2. będę wrażliwym i uważnym obserwatorem i doradcą,  

3. spontanicznie i autentycznie okażę szacunek, podziw, radość i życzliwość, a w razie potrzeby niezadowolenie czy dezaprobatę,  

4. znajdę pozytywne cechy każdego ucznia, 

 5. będę wymagający ale wyrozumiały, 

 6. równo będę traktować wszystkich uczniów, 

 7. pomogę uczniom w zaakceptowaniu samych siebie,  

8. dostosuję swoje metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów,  

9. będę respektować prawo do błędów, 

 10. będę chwalić publicznie a ganić w rozmowie z zainteresowanymi, 

 11. w sytuacjach konfliktowych postaram się  wykorzystać wszelką swoją wiedzę i umiejętności,  a gdy okażą się niewystarczające, poszukam pomocy u 
specjalistów i przełożonych,  

12. zachęcę rodziców do współuczestnictwa w realizacji programu wychowawczego szkoły, 

 13. będę tworzyć wspólnie z rodzicami pozytywny obraz dziecka,  

14. wspólnie z uczniami, rodzicami i pracownikami będę budować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku, 

 15. będę nieustannie poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności wychowawcze. 


