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Załącznik do Uchwały  Nr __/2013/2014 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Dobczycach z dnia 12 września  2013r. 

 

Koncepcja wychowawcza szkoły 

 Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 stycznia 2001 
roku Gimnazjum w Dobczycach przyjęło imię Wielkiego Polaka  
- Ojca Świętego – Jana Pawła II. Społeczność Gimnazjum pragnęła, 
aby ta niezwykła osobowość stała się Patronem szkoły już 
w momencie, gdy zaczęto budowę nowego obiektu dydaktycznego. 
Jan Paweł II to osobowość na miarę wieku – jest symbolem ogromnej 
wiary, bezwzględnego zaufania i powierzenia się Bogu 
oraz niewyczerpanej miłości wobec bliźniego. Dla grona 
pedagogicznego stanowi wzór godny naśladowania i polecenia 
młodemu obywatelowi naszego narodu. 16 października 2002 roku był 
niezwykłym wydarzeniem w życiu uczniów Gimnazjum 
w Dobczycach. W tym dniu  społeczność szkolna ubrała udział 
w uroczystości nadania imienia Jana Pawła II, podczas której została 
osłonięta  tablica z wizerunkiem Patrona Gimnazjum poświęcona 
przez  Ojca Świętego  w Wadowicach. Kolejną wielka datą w życiu 
naszej społeczności szkolnej był dzień 1 maja 2011 roku, kiedy to nasz 
Wielki Patron został zaliczony w poczet błogosławionych . Jesteśmy 
ogromnie  dumni z tego, że delegacja naszej Szkoły brała udział 
w uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra. 
W kolejnych latach dzień 22 października - wspomnienie Jana Pawła 
II – stanie się okazją do podsumowania sukcesów wychowawczych 
szkoły i sprawdzenia, w jakim stopniu młodzież wdrażała w życie 
wartości wyznawane przez błogosławionego  Jana Pawła II.  

Zadania programu wychowawczego 

Jan Paweł II - patron naszego Gimnazjum" 
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Realizacja programu „Jan Paweł II – Patron Naszego Gimnazjum” ma 
na celu kształtowanie postaw społeczności (uczniów, nauczycieli, 
rodziców), której  szkoła nosi imię Wielkiego Polaka. 

Uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Dobczycach: 

 poprawia swoje postępowanie i podnosi kulturę osobistą; 
 świadomie i z pełnym przekonaniem przyjmuje na siebie 

obowiązki związane z uczęszczaniem do szkoły posiadającej za 
Patrona tak niezwykłą osobowość; 

 sumiennie pracuje nad zdobywaniem wiedzy; 
 aktywnie uczestniczy w procesie formowania własnej 

osobowości; 
 szanuje nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców 

i kolegów; 
 kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; dba o kulturę 

i piękno języka; 
 szanuje zdrowie własne i zdrowie innych (nie pali, nie pije, nie 

używa narkotyków, racjonalnie się odżywia); 
 zna biografię Jana Pawła II, przesłanie dzieł literackich 

i religijnych Ojca Świętego; 

 pogłębia swoją wiedzę i dba o rozwój duchowy; 

Nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Dobczycach: 

 świadomie i z pełnym przekonaniem przyjmuje na siebie obowiązki 
związane z nauczaniem w szkole posiadającej za Patrona tak 
niezwykłą osobowość; 

 wspiera ucznia w przezwyciężaniu problemów dnia codziennego 
(niepowodzeń szkolnych,       rodzinnych, osobistych, 
psychologicznych); 
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 szanuje godność każdego człowieka i uczy szacunku dla drugiej 
osoby  swoich podopiecznych; 

 uczy rozróżniania dobra i zła; 
 przekazuje chrześcijańskie wartości i wzorce postępowania; 
 „świeci przykładem” – jest wymagający w stosunku do siebie 

i ucznia; 
 doskonali i rozwija własne umiejętności poprzez uczestniczenie 

w kursach, szkoleniach, warsztatach, itp.; 
 stale pogłębia własną wiedzę na temat życia i twórczości 

Jana Pawła II. 

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH 

DLA KLASY  I  GIMNAZJUM 

Poznajemy i akceptujemy 

1. Plan pracy na godzinach wychowawczych. Zapoznanie z regulaminami. 

2. Moje miejsce pracy – szkoła i klasa. 

3. Poznajmy się. 

4. Jaki(a) jestem, jaki(a) chciałbym być? 

5. Jakie mam prawa i obowiązki. 

6. Jak się pogodzić? 

7. Cudów nie ma, czyli o technice pracy umysłowej. 

8. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje – budowanie prawidłowych relacji w grupie. 

9. Sto pytań do ... nauczyciela wychowawcy. 

10. W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała  i umysłu. 

11. Szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym. 

12. Rocznica odzyskania niepodległości – znaczenie świąt narodowych. 

13. Autorytety rodzinne, a kształtowanie mojej osobowości. 

14. Czy warto czytać i dlaczego? 

15. Źródła informacji – multimedialne centrum informacji. 

16. Każdy może zostać świętym Mikołajem! 

17. Współdziałanie z innymi – mój udział   w wigilii. 

18. Wigilia – podtrzymujemy tradycje świąteczne. 

19. Ludzie i sytuacje – zasada lojalności  w grupie. 

20. Ocena i samoocena zachowania. 

21. Nie ma życiowych porażek są tylko doświadczenia. 

22. Jak spędzam wolny czas – bezpieczne ferie. 

23. Miłości można się nauczyć i uczyć się trzeba. 

24. Asertywność jako zasady komunikacji interpersonalnej. 

25. Dzień Kobiet w naszej klasie. 

26. Kształtowanie postaw – tolerancja religijna – autorytety. 

27. Jak zjednać sobie przyjaciół? 

28. Tradycje Wielkiej Nocy. 

29. Zawód o jakim marzę. 

30. Rodzina i ja – konflikty pokoleń. 
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31. Człowiek i przyroda – wrogowie czy przyjaciele – Dzień Ziemi. 

32. Dzień Flagi – rozmowa o symbolach narodowych. 

33. Konsekwencje uzależnień – spotkanie ze specjalistą. 

34. Czy ktoś mi pomoże? 

35. Agresja w nas i wokół nas – dostrzeganie i wyrażanie uczuć negatywnych. 

36. Skutki uzależnień i nałogów – wakacyjne zagrożenia. 

37. Ocena i samoocena zachowania. 

DLA KLASY  II  GIMNAZJUM 

Jak zdrowo żyć … 

1. Statut szkoły, regulaminy, prawa i obowiązki ucznia. 

2. Jan Paweł II we wspomnieniach najbliższych. 
3. Bezpieczeństwo w sieci. 

4. W zdrowym ciele zdrowy duch. 

5. Ekologia i ochrona środowiska. 

6. Style uczenia się. 

7. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

8. Klasa jako zespół. 

9. Kontrolowanie własnego zachowania. 

10. Dzień bez kontaktu ze sztuką jest dniem straconym. 

11. Wielka wartość przyjaźni. 

12. Lekcje savoir-vivre. 

13. Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie. 

14. Dorastanie do miłości. 

15. Współczesne zagrożenia  dla zdrowia -  używki. 

16. Rola autorytetów w życiu człowieka. 

17. Moje miejsce w rodzinie. 

18. Oceniamy swoje zachowanie i wyniki w nauce (2x). 

19. Asertywność. 

20. Praca a odpoczynek. 

21. Co wiem na temat Unii Europejskiej? 

22. Jestem Polakiem i Europejczykiem. 

23. W sidłach sekty – gdzie szukać pomocy. 

24. Listopad miesiącem wspomnień o tych, którzy odeszli. 

25. Konflikty w grupie rówieśniczej  - jak je rozwiązywać? 

26. Wpływ mediów na nasze postawy. 

27. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w kontaktach z drugim człowiekiem – 

budowanie więzi międzyludzkich: przyjaźni, szacunku, tolerancji. 

28. Problem - szansą dokonania zmiany – twórcze rozwiązywanie problemów. 

29. Wielkanocne tradycje. 

30. Bieżące sprawy wychowawcze. 

31. Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, otyłość, nadwaga. 

32. 22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi. 

33. Poznajemy lokalne problemy ekologiczne i znajdujemy ich rozwiązania. 

34. Bohaterowie II wojny światowej. 

35. Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy. 

36. Eliminowanie przemocy ze stosunków międzyludzkich, uczenie wybaczania krzywd i 

błędów. 
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37. Moje miejsce w rodzinie. 

38. Sporty ekstremalne. 

 

 

DLA KLASY  III GIMNAZJUM 

Moja przyszłość zależy ode mnie… 

1. Organizacja życia  klasowego- bezpieczeństwo w szkole i poza nią – regulaminy 

szkolne. 

2. Co mi daje pozytywne myślenie? 

3. Zapoznanie z procedurami egzaminu gimnazjalnego. 

4. Godność dziewczyny,  godność chłopaka. 

5. Nasz patron- nauczyciel tolerancji. 

6. Jak uczyć się efektywnie? 

7. Gdzie są granice lojalności i solidarności koleżeńskiej? 

8. Bulimia i anoreksja – choroby XXI wieku. 

9. Lokalne miejsca pamięci narodowej. 

10. Jakie znaczenie miało dla Polski odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 r. 

11. Poznaję siebie, planuję zawód. 

12. Pojęcie moralności współczesnego człowieka.  

13. Dlaczego należy unikać nudy – jak bezpieczne spędzam ferie? (wakacje). 

14. Jak zyskać przyjaciół i powodzenie w życiu? 

15. Asertywność, uległość, agresja. 

16. Rola kobiety – obchodzimy Dzień Kobiet. (Dzień Matki) 

17. Młodość i jej cechy. 

18. Podstawowe funkcje rodziny. 

19. Odmienność kulturowa - style młodzieżowe. 

20. Jak dbam o higienę ciała i umysłu. 

21. Światowe problemy ochrony środowiska. 

22. Konsekwencje uzależnień XXI wieku (komputer, używki, moda, narkotyki, dopalacze, 

leki). 

23. Ocena i samoocena zachowania. 

24. Marzenia – jak je realizować? 

25. Jak poszukiwać informacji o możliwościach dalszego kształcenia. 

26. Wigilia – podtrzymujemy tradycje świąteczne. 

27. Praca moich rodziców – poznajemy zawody. 

28. Sprawy, dla których warto żyć - miłość, wolność, radość, przyjaźń. 

29. Jak przygotować się do egzaminu? 

30. Poznajemy ofertę edukacyjną szkół. 

31. Moja przyszłość zależy ode mnie. 

32. Moda tworzy czy potworzy? 

33. Kim chcę zostać-mój ulubiony zawód jako cel życia. 

34. Ojczyzna obowiązek i miłość. 

35. Znaczenie wykształcenia w życiu jednostki i społeczeństwa we współczesnym świecie. 

36. Człowiek i przyroda - wrogowie czy przyjaciele? – Dzień Ziemi. 

37. Problemy nastolatków… 

38. Rozwiązywania konfliktów to wielka sztuka. 

39. Potrafię dbać o siebie! A może nie? 

40. Jan Paweł II patron najgodniejszy – autorytet XXI wieku. 

41. Czy potrafię nieść pomoc ludziom  w trudnej sytuacji życiowej. 
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42. Pozytywy i negatywy korzystania z multimediów. 

43. Konflikt w grupie  rówieśniczej - jak go rozwiązać? 

44. Radzenie sobie z własną i cudzą agresją. 

45. Unikanie trudności – to nie wyjście. 

46. Dzień Flagi, 3 Maj – rozmowa o symbolach narodowych. 

47. Miłości można się nauczyć i uczyć się trzeba. 

48. Nie ma życiowych porażek, są tylko doświadczenia. 

49. Ludzie i sytuacje – zasada lojalności w grupie. 

50. Każdy może zostać świętym Mikołajem! 

51. Sto pytań do ... nauczyciela wychowawcy. 

  


