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 Podstawy prawne programu wychowawczego :
• Realizacja zadań wychowawczych naszego zespołu szkół oparta 

jest na aktualnych regulacjach ustawodawczych, takich jak: 
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Art. 48,53,70,72)
• Ustawa o systemie oświaty 
• Rozporządzenie MENiS w sprawie podstawy programowej 

Konwencja Praw Dziecka
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 



• Podstawa teoretyczna programu 
wychowawczego :

•     W wyniku dyskusji przyjęliśmy w szkole system 
wartości, na podstawie, którego będziemy kształtować 
postawy naszych wychowanków. Wartości rozumiemy 
jako źródło motywacji, przekonań, działań człowieka, a 
celem jest wszechstronny i integralny rozwój jednostki.



Przyjęliśmy następujące wartości, 
które będziemy realizować w 
programie wychowawczym : 

• Szacunek
• Komunikacja

• Bezpieczeństwo
• Otwartość

• Radość życia i energia
• Tradycja i poszanowanie wspólnoty



• Cel wychowania to integralny, 
harmonijny rozwój osobowości 
ucznia - wizja, misja szkoły



  

Misja II STO w Gdańsku   



Szacunek

Wartości 
Szkoły



Komunikacja



•Bezpieczeństwo



•Otwartość



Radość  życia  i  energia



Tradycja i poszanowanie 
wspólnoty



Szkoła wyrażająca szacunek do innych

Szkoła oparta na wzajemnej komunikacji i 
dialogu wszystkich środowisk

 Szkoła  otwarta  na świat i ludzi

 Szkoła radosna i pełna energii

 Szkoła dająca bezpieczny fundament  do 
zdobywania wiedzy i rozwijania talentów

Szkoła  szanująca tradycję  i  wzrastanie w  
poczuciu wspólnoty.



Misja:
Nasza Szkoła stanowi Wspólnotę,  

której fundamentem jest:
• Wzajemny szacunek i bezpieczeństwo 

potrzebne do zdobywania wiedzy i 
rozwijania talentów.

• Ważny jest dla nas dialog w duchu 
komunikacji opartej na poszanowaniu 
własnych potrzeb i potrzeb drugiego 
człowieka.

• Jesteśmy pełni energii, otwarci na świat 
i ludzi. 

•  Na co dzień towarzyszy nam radość i  
dbałość o poszanowanie tradycji.

•                                            



• Wartości, działania, 
potrzeby w edukacji 
wczesnoszkolnej

WARTOŚCI DZIAŁANIA POTRZEBY

SZACUNEK Właściwa komunikacja z dzieckiem, 
wysłuchanie wypowiedzi, szanowanie 
zdania i wyborów każdej osoby: 
tolerancja, uczenie zachowań 
empatycznych z wykorzystaniem 
literatury dziecięcej, warsztaty z 
psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Szacunku, akceptacji, 
przynależności

KOMUNIKACJA Kształtowanie umiejętności komunikowania 
się, współpraca z rodzicami, kontrakty 
klasowe, pogadanki, praca grupowa, w 
parach, udział w imprezach klasowych, 
szkolnych i pozaszkolnych, warsztaty z 
psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Współdziałania, 
przynależności, 
współpracy

BEZPIECZEŃSTWO Wspólne układanie i podpisywanie 
regulaminów klasowych określających 
zasady bezpiecznego zachowania, 
poznanie przestrzeni pomieszczeń 
szkolnych i zasad bezpiecznego 
poruszania się po szkole i poza budynkiem 
szkolnym. PROFILAKTYKA: spotkania z 
policjantem, strażakiem, ratownikiem 
WOPR i pielęgniarką .Pomoc 
psychologiczno-ppedagogiczna.

Odpowiedzialności, 
zaufania, bezpieczeństwa 
psychicznego i fizycznego.



WARTOŚCI DZIAŁANIA POTRZEBY

OTWARTOŚĆ Rozmowy z dziećmi, praca i współpraca w 
różnych grupach, dzielenie się wiedzą i 
umiejętnościami, uwrażliwianie na cudze 
potrzeby i problemy.
Przygotowywanie przedstawień dla 
społeczności szkolnej i rodziców, występy 
uczniów na deskach Teatru 
Szekspirowskiego.
Organizowanie zajęć w przestrzeni 
publicznej ,udział w akcjach 
charytatywnych.

Akceptacji, poznania,
zaufania

RADOSC ŻYCIA I 
ENERGIA

Zabawy na szkolnym placu zabaw, imprezy 
szkolne(Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, 
pasowanie na ucznia, andrzejki, zabawa 
karnawałowa, obchody pierwszego dnia 
wiosny, Dzień Dziecka).
Wyjścia do teatru, kina, muzeum. Wycieczki 
szkolne, „Zielone Szkoły” .Realizacja 
projektów edukacyjnych.

Radości, spontaniczności, 
przeżycia

TRADYCJA I 
POSZANOWANIE 

WSPÓLNOTY

Wychowywanie społeczne i patriotyczne, 
obchody świąt państwowych.
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z 
okazji Święta Niepodległości.
Okolicznościowe imprezy i spotkania 
społeczności.
Organizacja jasełek, wspólne kolędowanie.
Organizacja i udział w akcjach 
charytatywnych :Podaj Łapę, Pola Nadziei, 
Szlachetna Paczka, Góra Grosza.

Przynależności, szacunku, 
przeżycia, akceptacji



• Wartości, działania, 
potrzeby w edukacji 
szkolnejWARTOŚCI DZIAŁANIA POTRZEBY

SZACUNEK Uroczystości szkolne i klasowe.
 Wolontariat.

Akcje charytatywne
(wrażliwość na potrzeby innych ludzi).

 Debaty.

Akceptacji, 
samorealizacji

KOMUNIKACJA Dni projektowe.

Prace zespołowe, w grupie.

Działalność Samorządu Szkolnego, 
samorządów klasowych.

Samorealizacja, 
przeżycia, 
przynależność, 
odpowiedzialność, 
poczucie sprawstwa

BEZPIECZEŃSTWO Dyżury szkolne poranne i 
międzylekcyjne.
 
Kodeksy klasowe – szkolny regulamin 
zachowania.
 
Alarm przeciwpożarowy.
PROFILAKTYKA:
 warsztaty z młodzieżą 
CYBERPRZEMOC”, „Świadoma 
uatoprezentacja w sieci”, „Profilaktyka 
antynarkotykowa”,. „Sposoby radzenia 
sobie ze stresem”, „Zdrowy styl życia ”, 
”Jak chronić się przed przemocą 
rówieśniczą”, „Zagrożenia płynące z 
Internetu” .Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna.
 Warsztaty z rodzicami.
 Karta rowerowa.
Akcja – Rowerowy Maj.

Odpowiedzialności, 
zaufania



WARTOŚCI DZIAŁANIA POTRZEBY

OTWARTOŚĆ Poznanie kultury innych krajów 
(Walentynki, Halloween)
 
Wyjścia do teatru, kina, opery, filharmonii.
 
Akcje charytatywne (Szlachetna Paczka, 
Bank Żywności, Pola Nadziei, Wolontariat)
 
Pisanie listów w klubiku szkolnym. Występy 
uczniów na deskach Teatru 
Szekspirowskiego.

Przeżycia, akceptacji, 
poznawcze

RADOŚĆ ŻYCIA I ENERGIA Zielona szkoła.
 Wyjścia do teatru, kina, opery, filharmonii, 
na wystawy.
 Udział w konkursach.
 Festiwal More Than Words, Lubię Poezję i 
przedstawienie szkolne oraz zajęcia 
pozalekcyjne.
  Turnieje sportowe z udziałem rodziców 
(Turniej Mikołajkowy, Mamo Tato baw się 
razem z nami.

Przynależności,
akceptacji, samorealizacji

TRADYCJA I 
POSZANOWANIE 

WSPÓLNOTY

Zielona szkoła.
Święta , uroczystości szkolne i klasowe 
(Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, 
Boże Narodzenie, Wielkanoc, Andrzejki, 
Pieśni Patriotyczne, Parada 
Niepodległości).
 Spotkania społeczności, dni tematyczne 
(Talent Show, Ostatki).
 Ogródek szkolny – My dla szkoły.
 Zagospodarowanie przestrzeni.

Przynależności, 
akceptacji, poznawcze, 
szacunku



• Wartości, działania, 
potrzeby w edukacji 
gimnazjalnej

WARTOŚCI DZIAŁANIA POTRZEBY

SZACUNEK Akcje charytatywne, codzienne relacje.
Szkolne Igrzyska Sportowe, zawody 
międzyszkolne. 

Akceptacji, 
przynależności, szacunku

KOMUNIKACJA Działania w ramach Dni wyboru, spotkania 
klasowe, działalność Parlamentu 
Szkolnego, zadania projektowe w ramach 
poszczególnych przedmiotów.
Organizacja i prowadzenie imprez 
sportowo-rekreacyjnych :sędziowanie, 
współpraca, wymiana myśli.

Współdziałania, 
przynależności, 
samorealizacji, 
współpracy

BEZPIECZEŃSTWO PROFILAKTYKA: warsztaty z młodzieżą( j. 
w)
 warsztaty z rodzicami, dyżury nauczycieli, 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Bezpieczne korzystanie z powierzonego 
sprzętu sportowego.

Odpowiedzialności, 
zaufania



WARTOŚCI DZIAŁANIA POTRZEBY

OTWARTOŚĆ Akcje charytatywne (Szlachetna Paczka, 
Bank Żywności, pola nadziei, zbiorki na 
rzecz schroniska dla zwierząt, własne akcje 
uczniów).
Godziny wychowawcze-tworzenie  
atmosfery sprzyjającej dialogowi, 
otwartości na poruszanie rozmaitych 
tematów.
Festyny sportowo-rekreacyjne: szkolne i 
pozaszkolne.
Występy uczniów na deskach Teatru 
Szekspirowskiego.

Akceptacji, poznania, 
zaufania 

RADOŚĆ ŻYCIA I 
ENERGIA

Wyjazdy integracyjne w Tatry.
Zielone szkoły(wycieczki końcoworoczne).
Akcje w ramach działalności Parlamentu: 
Halloween, nocowanie w szkole, zabawa 
karnawałowa. Uczestnictwo w kulturze : 
teatr, kino, opera, filharmonia, muzea. 
Tworzenie : koła zainteresowań, teatr, 
inżynieria, grafika. Zawody sportowe. 
Konkursy organizowane przez naszą szkołę: 
More ThanWords, Lubię poezję, Sfilmuj 
poezję. Świętowanie w klasach Dnia Kobiet, 
Dnia Chłopaka, wigilii klasowych. Wyjścia 
na zawody sportowe, Akademia Ruchu.

Przynależności, 
akceptacji, siły grupowej

TRADYCJA I 
POSZANOWANIE 

WSPÓLNOTY

Działania wynikające z 
tradycji szkoły : Mamo, tato baw się z 
nami…
Wiosenny turniej Unihokeja, Mikołajkowy 
Turniej Tenisa Stołowego, Mikołajkowe 
Zawody Pływackie.
Zajęcia pozalekcyjne, udział w zawodach 
międzyszkolnych, 
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Szacunku, akceptacji, 
przynależności
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