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1. WYMAGANIE 

 

Respektowane są normy społeczne 

 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Analiza podejmowanych działań wychowawczych i ich modyfikacja 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 
Prowadzenie systematycznej analizy działań wychowawczych podejmowanych przez poszczególnych 

nauczycieli i całą szkołę, jak również poszukiwanie nowych rozwiązań w celu zwiększenia wpływu 
pozytywnych oddziaływań na uczniów. 

 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
Zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą zastępca dyrektora, pedagog, psycholog, opiekun 

samorządu uczniowskiego oraz trzech nauczycieli – wychowawcy z każdego ciągu klas,  zbiera się w 
zależności od potrzeb oraz zgodnie z planem, od 3 do 5 razy w ciągu roku. Zespół funkcjonuje od chwili 



powstania klas gimnazjalnych, a jego skład osobowy nie jest stały.  
Jednym z zadań zespołu jest analiza i ocena realizacji "Programu wychowawczego szkoły" w oparciu o 

sprawozdania wychowawców klas. Nauczyciele na zakończenie semestru i koniec roku szkolnego 
przedstawiają sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej, które są podstawą do dokonania 

analizy przez zespół. Kryteriami oceny, jakim kieruje się zespół, jest skuteczność i adekwatność działań, 
gdyż wychowawcy uwzględniają w konkretnych obszarach podjęte działania w swojej klasie.  

Zespół wychowawczy analizując sprawozdania wychowawców klas, zawsze wypracowuje wnioski, które 
niejednokrotnie zawierają propozycje konkretnych działań adresowanych do zespołów klasowych lub 

całej społeczności szkolnej. Działania te są jednorazowe lub realizowane systematycznie. Modyfikują one 
działania szkoły w różnych sferach, bo uwzględniają treści "Programu wychowawczego szkoły" i 

"Szkolnego programu profilaktyki". 
 Ponadto co roku w czerwcu przeprowadzana jest ankieta ewaluacyjna wśród uczniów dotycząca działań 

zrealizowanych w ramach "Szkolnego programu profilaktyki". Z analizami ankiet zapoznawani są 
członkowie zespołu wychowawczego oraz cała Rada Pedagogiczna. Pozwala to zaplanować obszary 

działań na kolejny rok szklony, aby były one zgodne z potrzebami szkoły i odzwierciedlały rzeczywiste 
zagrożenia lub problemy mające miejsce w placówce. 

 

 

5. EFEKTY 

 
W ciągu kilku lat udało nam się wdrożyć wiele ciekawych projektów i przedsięwzięć edukacyjno-

wychowawczych zainicjowanych przez zespół wychowawczy po analizie pracy wychowawczej szkoły na I 
semestr lub na  koniec roku szkolnego.  Angażują one przeważnie całe zespoły klasowe.  

W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowaliśmy przedsięwzięcie wychowawcze „Autorytety współczesnej 
młodzieży”. Jednym z 4 zadań było napisanie pracy pisemnej na temat „Która z osób współczesnych lub z 
przeszłości zasługuje Twoim zdaniem na miano autorytetu współczesnej młodzieży? W swojej pracy opisz 

dokonania, zasługi tej osoby oraz jej wyjątkowość”. Następnie w obrębie zespołów wyłoniono listy 
autorytetów i spośród nich wybrano 1 osobę do prezentacji na forum szkoły. Gimnazjaliści z każdej klasy 

zaprezentowali wybraną osobę, np:  Jana Pawła II, Annę Dymną, Marię Skłodowską –Curie, Wojciecha 
Szczęsnego, Jerzego Owsiaka itp.  

 Inną ciekawą inicjatywą był szklony przegląd pieśni i piosenki patriotycznej, podczas którego 
każda klasa prezentowała wybraną pieśń, przygotowując odpowiednią oprawę muzyczną i 

choreograficzną. Działanie wzmacniało patriotyzm i przypominało o ważnych wydarzeniach z historii 
Polski.  

Podobny charakter miał projekt „Polska i Polacy na przestrzeni dziejów”. 
 W celu wzmożenia oddziaływań wychowawczych opracowano i wdrożono program naprawczy w 
wybranych klasach gimnazjum. Program naprawczy został opracowany przez wychowawczynie tych klas  i 
zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Zawierał zadania skierowane do rodziców, 

uczniów, nauczycieli, których realizacja miała się przyczynić do poprawy osiągnięć dydaktycznych oraz 
zachowania w tych klasach. W ramach działań zwiększono liczbę spotkań z rodzicami w ciągu drugiego 

semestru  - raz w miesiącu. Odbyły się warsztaty przeprowadzone przez psychologa dla nauczycieli 
zespołów przedmiotowych o sposobach motywowania uczniów do nauki. Każdy nauczyciel zobowiązany 
był przygotować na zebrania z rodzicami pisemne spostrzeżenia o pracy uczniów na danym przedmiocie, 
np. o zapowiadanych sprawdzianach i materiale, którego dotyczą, nie przygotowaniach do lekcji, braku 
prac domowych, zapowiedzianej do omawiania lekturze, itp. Realizacja programu przyniosła wymierne 

efekty w różnych sferach, bo wielu uczniów zmieniło swoje nastawienie do nauki, ponadto zmniejszyła się 
liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów i liczba uwag negatywnych odnotowywanych przez 

nauczycieli. 
W  bieżącym roku jest wdrażany program „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania 
agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”. Celem programu jest promocja rozwiązywania 



konfliktów i sporów rówieśniczych drogą bez przemocy, przeciwdziałanie agresji i patologicznym 
zachowaniom młodzieży w szkole oraz nabycie przez uczniów umiejętności korzystania z mediacji w 

kontaktach rówieśniczych. Zainteresowani  uczniowie klas I i II klasy gimnazjum spośród siebie wybrali 8 
liderów, a 2 uczennice wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym  przez Sąd Okręgowy w Lublinie. W 
ramach programu przeprowadzono też konkurs plastyczny „Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc, 

pokojowo rozwiązuj konflikty” oraz konkurs literacki „Mediacje rówieśnicze”, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów. Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie wiedzą, że w szkole działa 

grupa mediatorów rówieśniczych, posiadają wiedzę o mediacji jako alternatywnej metodzie 
rozwiązywania konfliktów i w razie potrzeby korzystają z pomocy mediatorów przy sytuacjach 

konfliktowych. 
Na uwagę zasługuje także wdrożenie Kodeksu Etycznego Postępowania, który powstał w oparciu o 

wnioski z  ewaluacji wewnętrznej. Określa on normy zachowań między wszystkimi grupami społeczności 
szkolnej: uczniami, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi.  

Projekt dokumentu konsultowano  z uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoły i został  zatwierdzony  
przez Radę Pedagogiczną. Kodeks jest dokumentem uzupełniającym do Statutu Szkoły, Regulaminu Rady 

Pedagogicznej oraz  innych  dokumentów obowiązujących w szkole.  
Zawiera zasady obowiązujące wśród pracowników szkoły (zasada poszanowania godności, 

praworządności, uczciwości, rzetelności, dbałości o kulturę osobistą, poszanowania dóbr materialnych, 
sprzeciwiania się patologiom życia szkolnego i społecznego, dbania o dobre imię i wizerunek szkoły);  
zasady szczegółowe obowiązujące wśród nauczycieli, wyrażające się  w etycznej postawie względem 

uczniów, rodziców, innych nauczycieli, miejsca pracy i władz zwierzchnich; zasady obowiązujące uczniów; 
zasady zachowania podczas zajęć i zawodów sportowych; tryb powoływania Rzecznika Praw Ucznia, jego 
prawa i obowiązki oraz kompetencje mediatorów szkolnych. Warto podkreślić, że w Kodeksie zawarte są 
zasady dotyczące nie tylko postępowania uczniów, ale także nauczycieli. Dokument ten jasno wskazuje 

system zasad obowiązujących każdego członka społeczności szkolnej. Zostali też z nim zapoznani wszyscy 
rodzice gimnazjalistów. 

Dzięki tym działaniom odkryliśmy nową jakość współpracy między nauczycielami oraz z uczniami i ich 
rodzicami. Zobaczyliśmy, że wspólne działania ukierunkowane na określony cel mogą przynieść wiele 

korzyści. 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Aby wspomniane działania przyniosły efekty, potrzebna jest współpraca wszystkich wychowawców, 

nauczycieli, dyrekcji, pedagoga i psychologa. Dobrym pomysłem jest powołanie zespołu wychowawczego, 
który analizuje i ocenia działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły, a następnie inicjuje pewne 
działania. Zagrożeniem może być to, że szkoła nie dostrzeże na czas lub zbagatelizuje symptomy 

niepokojących zachowań lub wdroży oddziaływania w danej sferze za późno. Ważne jest to, by wszyscy 
pracownicy oraz rodzice byli przekonani do podjętych działań. O sukcesie świadczy poziom 
podejmowanych działań, a także wytężona praca oraz pozytywne postrzeganie szkoły przez 

wychowanków, rodziców i partnerów placówki w najbliższej okolicy.   
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 
Informacja została przekazana wszystkim rodzicom za pośrednictwem wychowawców.  

O poszczególnych działaniach w formie projektów i przedsięwzięć zamieszczono artykuły na stronie 
internetowej szkoły. 

 



 


