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Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie

PROGRAM WYCHOWAWCZY na rok 2016/17 

Idee zespołu szkół „Bednarska”: 

1. Szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowanie praw człowieka.

2. Życzliwość, tolerancja i wrażliwość na innych.

3. Przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym.

4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i

odpowiedzialności za własny rozwój.

5. Brak ostrej rywalizacji między uczniami.

Cele działań wychowawczych w roku 2016/17 

1. Kształtowanie postaw obywatelskich:

1.1. uczenie zasad praworządności, rozumienia prawa, przestrzegania praw obowiązujących,

stanowienia prawa i przestrzegania go;  

1.2. współpraca stanu uczniowskiego, nauczycielskiego i rodzicielskiego w demokratycznym 

systemie zespołu szkół „Bednarska”; 

1.3. podział odpowiedzialnych funkcji w ramach klas i analiza ich pełnienia. 

2. Kształtowanie postaw społecznych:

2.1. umiejętności właściwego komunikowania się z innymi ludźmi;

2.2. umiejętności tworzenia atmosfery życzliwości, sympatii i szacunku;

2.3. rozwijania i wzbogacania relacji z innymi ludźmi;

2.4. samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych;

2.5. obowiązkowości, punktualności i poszanowania norm społecznych

2.6. odpowiedzialności za siebie i ponoszenia konsekwencji własnych działań;

2.7. rozumienia i szanowania własnej autonomii i wolności w związku z szanowaniem

niezależności i wolności innych; 

2.8. umiejętności rozwiązywania konfliktów; 

2.9. umiejętności działań zespołowych; 

2.10. troski o bezpieczeństwo swoje i innych. 

3. Rozwijanie wrażliwości społecznej i umiejętności skutecznej i mądrej pomocy potrzebującym:

3.1. wspieranie wszelkich form pomocy wewnątrzklasowej i wewnątrzszkolnej;
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3.2. organizowanie prze szkołę możliwości pracy jako wolontariusz/wolontariuszka w różnych 

placówkach; 

3.3. akcje charytatywne prowadzone przez szkołę; 

3.4. poszukiwanie wraz z uczniami przyczyn oraz możliwych form sprzeciwiania się przemocy i 

agresji, w tym przemocy internetowej; 

3.5. kształtowanie postawy empatii i uważnego przyglądania się ludziom, by rozumieć ich 

postawy, problemy i zachowania; 

3.6. zajęcia, służące zrozumieniu czym jest niepełnosprawność. 

4. Rozwijanie postawy akceptacji dla różnorodności kulturowej oraz postaw sprzeciwu wobec

różnych form dyskryminacji i nietolerancji wobec „innych”:

4.1. działalność Klubu Wielokulturowego;

4.2. zachęcanie uczennic/uczniów do aktywności w Amnesty International, Polskiej Akcji

Humanitarnej, Komitecie Helsińskim; 

4.3. wciągnięcie do działań społecznych i do współpracy w szkolnych władzach 

demokratycznych uczennic/uczniów z klas „multikulti”; 

4.4. omawianie z klasami zjawisk społecznych otaczającego świata np fali uchodźców do Europy; 

4.5. zajęcia, służące zrozumieniu jak to jest być „przybyszem”. 

5. Wspieranie rozwoju osobistego uczennicy/ucznia, w tym:

5.1. odkrywanie własnej odmienności i indywidualności;

5.2. budzenie i rozwijanie zainteresowań osobistych, odkrywanie uzdolnień, możliwości;

5.3. odkrywanie i umacnianie własnej wartości;

5.4. rozwijanie samodzielności i niezależności myślenia;

5.5. budowanie własnego systemu i hierarchii wartości;

5.6. rozwijanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów;

5.7. rozwijanie umiejętności odmawiania;

5.8. rozwijanie kreatywnej postawy wobec siebie i otaczającej rzeczywistości;

5.9. kształtowanie umiejętności konstruktywnej samooceny.

6. Utrwalanie tradycji własnego kraju i poznawanie tradycji innych krajów, z których pochodzą nasi

uczniowie/uczennice.




