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Program Wychowawczy 

Zespołu Szkół nr 8 

w Lublinie 
 
 

„Idziemy śladami Aleksandra Kamińskiego i harcerzy  
z Szarych Szeregów” 

 
 
 
 Wychowanie człowieka jest procesem niezwykle skomplikowanym, wieloetapowym, 

wymagającym pełnego zaangażowania, odpowiedzialności oraz trwałych autorytetów moralnych, 

na fundamencie których można kreować wzorzec współczesnego Polaka - Młodego Europejczyka. 

Zespół Szkół nr 8 w Lublinie, aby sprostać trudnym wyzwaniom edukacyjno - wychowawczym 

współczesnego świata, powołał na patronów Szkoły Podstawowej nr 39 oraz Gimnazjum nr 25 

harcerzy działających w organizacji Szarych Szeregów oraz Aleksandra Kamińskiego. 

Społeczności szkolnej drogie są ideały oraz wartości, jakimi kierowali się postaci patronów szkoły. 

Łącza się bowiem z naszą szkolną Konstytucją wartości, stanowią integralny element pracy 

wychowawczej i pedagogicznej nauczycieli, rodziców, dostrzegających drogę prawdy oraz 

kroczących po niej. 

 

Praca wychowawcza w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie opiera się o system wartości zgodnie 

z hasłem: 

„Szare Szeregi są wśród nas” 

  
Decydującym aspektem pracy szkoły, mającym wpływ na osiągniecie celów programu, jest 

tworzenie takiego klimatu, w którym będą się urzeczywistniać postawy wobec ucznia, 

ukierunkowane na samoakceptację, poczucie własnej wartości, przekazywanie odpowiedzialności 

za własny rozwój, w tym przede wszystkim szacunek dla osoby, jej odrębności, tolerancja dla 

odmienności, koncentracja na mocnych stronach. Ważne jest ukazywanie różnorodności dróg 

prowadzących do osiągnięcia celów życiowych, okazywanie zainteresowania uczniom, 

nagradzanie ich osiągnięć, powierzanie odpowiedzialnych zadań, stawianie realistycznych 

wymagań, zastępowanie rywalizacji współpracą, inspirowanie pracy zespołowej. 

Znacząca rolę w osiąganiu celów programu wychowawczego pełnią te działania szkoły, 

które opierają się na wpajaniu i rozwijaniu wartości, zapisanychw szkolnej Konstytucji wartości: 

 

 DOBROĆ 

 RADOŚĆ 

 SZACUNEK 

 PRZYJAŹŃ 
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 WSPÓŁPRACA 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 TRADYCJE 

 TOLERANCJA 

 DEMOKRACJA 

 SOLIDARNOŚĆ 

 POKÓJ  

 WOLNOŚĆ 

 PRAWA CZŁOWIEKA 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Wychowanie i wykształcenie „Młodego Polaka – Ucznia – Europejczyka”  

o dobrym sercu, otwartym umyśle, poczuciu własnej tożsamości, prezentującego 

ideały  

i wartości harcerzy Szarych Szeregów.  

2. Postaci patronów inspiracją działań wychowawczych społeczności szkolnej. 

3. Dziedzictwo kulturowe integralną częścią kształtowania postaw patriotycznych. 

4. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych podstawą wszechstronnego rozwoju 

osobowości ucznia. 

5. Przygotowanie ucznia do świadomego dokonywania wyborów drogą ku 

dojrzałości i dorosłości. 

 

II. CELE WYCHOWAWCZE 

Celem wszystkich działań wychowawczych jest: 

 wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości  

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym), 

 wspieranie wychowanków w odkrywaniu i kierowaniu się w życiu wartościami 

uniwersalnymi, 

 kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa 

narodowego, 

 inspirowanie uczniów do poszukiwania własnych wartości ponadczasowych, nowych 

dróg, które zbliżają do celu, jakim jest mieć i być, 

 tworzenie klimatu, który umożliwia uczniom rozpoznanie znaczenia wartości i własnej 

odpowiedzialności za podejmowanie pozytywnych decyzji osobistych i społecznych,  

 przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej 

działania. 

 

1. BYĆ I DAWAĆ 

Ważnym zadaniem oddziaływań wychowawczych szkoły jest wspomaganie uczniów  

w odkrywaniu tego, co nieznane, szukaniu nowych dróg, które zbliżą do celu, jakim jest być  

i dawać. Być oznacza godne istnienie każdego z nas, które nabiera wartości, gdy ofiarujemy 

cząstkę siebie innym. Dawanie siebie to angażowanie się w działania na rzecz innych ludzi, 
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łączenia własnego dobra z dobrem innych. Ważne jest umożliwienie uczniom rozwoju  

w sprzyjającym i bezpiecznym środowisku. 

 

Wzorcem do działań wychowawczych będą słowa A. Kamińskiego: 

„ Jeżeli mam swe życzenia przekazać młodym 

Dnia dzisiejszego – tym, którzy mnie rozumieją 

To nade wszystko życzę, aby coraz silniej odczuwali smak „dawania”, 

A coraz mniej smak „brania”. 

Dawania bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, 

Żyjącym i tym, którzy żyć będą kiedyś.  

W „dawaniu” bowiem rośnie prawdziwa radość życia” 

 

2. „I  IŚĆ  BĘDZIEMY  W  POLSKĘ  SZARYMI  SZEREGAMI…” 

 Nadanie szkole imienia przenosi nas w przeszłość, do życia Naszych Patronów. Postaci 

niezwykłych, które na kartach historii zapisały się jako wzorce bohaterstwa, odwagi, ale także 

cierpienia poniesionego w imię wyznawanej hierarchii wartości. Dokonywali wielu trudnych 

wyborów, rezygnując z własnego szczęścia, młodości, rodziny oraz życia.  

 Ideały Aleksandra Kamińskiego oraz Szarych Szeregów oparte są na uniwersalnych 

treściach, a te nie podlegają upływowi czasu, są niezniszczalne, ponieważ stanowią bogactwo 

narodowego ducha. Przekazywanie jego potęgi jednoczy wszystkie pokolenia, utrwala tożsamość 

narodową bez względu na moment historyczny, a nabierają szczególnego znaczenia w dobie 

postępującej integracji europejskiej. Stąd też nasza społeczność szkolna podejmuje się misji 

wychowania i wykształcenia Młodego Polaka * Ucznia * Europejczyka o dobrym sercu, 

otwartym umyśle, poczuciu własnej tożsamości i wartości, które wnosi do jednoczącej się 

Europy. 

 „Chcemy, aby  przeszłość  budowała nasze życie. Nie musimy pięknie umierać, możemy 

pięknie żyć." 

 

3. SZACUNEK DLA NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY 

Jedną z dróg realizacji programu wychowawczego jest podejmowanie działań pod hasłem 

„Nasza mała ojczyzna”. Ważna  zatem stanie się praca nad: 

- Kształtowaniem postaw patriotycznych 

- Kultywowaniem tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych 

- Rozwijaniem szacunku dla bohaterów narodowych, dokonań zasłużonych mieszkańców 

dzielnicy i miasta  

- Poznaniem i zrozumieniem roli symboli narodowych  

- Pielęgnowaniem tradycji patriotycznych związanych z najbliższą okolicą 

- Budzeniem szacunku dla historii ojczyzny, regionu i szkoły 

- Uczeniem szacunku i doceniania osiągnięć i dokonań sławnych rodaków  
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- Budzeniem dumy i szacunku do historii kraju oraz historii szkoły 

Zadaniem szkoły będzie uświadomienie uczniom, że ojczyzna jako wspólnota stanowi wielką 

wartość w życiu każdego człowieka i nie funkcjonuje w oderwaniu od przeszłości. 

„Bo nie dość jest myśleć i chcieć – o Polsce i dla Polski. 

Trzeba samemu reprezentować Polskę!”      /A. Kamiński lat 19/ 

 

4. RÓŻNI,  A JEDNAK RAZEM -  MY MŁODZI EUROPEJCZYCY 

Praca wychowawcza szkoły koncentrować się będzie wokół wszechstronnego rozwoju 

ucznia oraz kreowania „młodego Europejczyka” o dobrym sercu, otwartym umyśle, poczuciu 

własnej tożsamości i wartości, które wniesie do jednoczącej się Europy.  

 KAŻDY NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCĄ 

1.  Najważniejszym zadaniem w procesie wychowania jest uznanie oraz akceptacja wartości przez 

samych wychowawców, przejawiające się w ich postawach wobec siebie i wobec 

wychowanków. Ukazywanie wartości poprzez własną postawę jest najskuteczniejszą metodą 

uczenia wychowanków pożądanych sposobów postępowania.  

Wychowawcy stanowią otwarte, elastyczne, twórcze oraz oparte na wartościach środowisko. 

Tworzą klimat, który umożliwia uczniom rozpoznanie znaczenia wartości i własną 

odpowiedzialność za podejmowanie pozytywnych decyzji osobistych i społecznych. 

Uczniowie w naturalny sposób dochodzą do rozumienia swych własnych wartości i rozwijają 

własne myślenie. 

2.   Nauczyciel i uczeń są rzeczywistymi i pierwszoplanowymi podmiotami działalności edukacyjnej. 

Proces wychowania opiera się na uznaniu podmiotowości wychowanka wyrażającym się 

w akceptacji dla odmienności, w postawie szacunku, szczerości, otwartości na jego potrzeby 

i oczekiwania. Zakłada to relację dialogu, który jest wzajemnym słuchaniem i zrozumieniem 

dla współdziałania. Wychowawca z racji swego doświadczenia, wiedzy i odpowiedzialności 

kształtuje taki model relacji i decyduje o jej jakości. 

3.   Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela, który powinien być 

dla uczniów opiekunem, wychowawcą, autorytetem, doradcą, przewodnikiem i mistrzem. 

Nauczyciel powinien mieć pozytywny wpływ na ucznia, aby wspierać jego wszechstronny 

rozwój jako człowieka. Stawianie wymagań wychowankowi musi być dostosowane do jego 

możliwości. Kary i nagrody są pomocniczymi metodami wychowania. Ich stosowanie musi 

być podporządkowane celom wychowania i zgodne z przyjętymi zasadami. 

4.    Mottem przewodnim będą słowa Aleksandra Kamińskiego – wychowawcy pokolenia młodych 

Europejczyków, który uważał, że zadanie wychowawcy polega na wyzwalaniu  

w jednostce wszystkiego tego, co w nim najlepsze, wartościowe, na pomocy  

w samorealizacji, w samourzeczywistnieniu.  
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IV.   WIZERUNEK  ABSOLWENTA 

Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który: 

 zna historię szkoły, 

 zna życie i działalność Patronów Szkoły, 

 identyfikuje się z ideałami i wartościami, jakimi kierowali się Patroni, 

 zna wybitnych absolwentów szkoły, których ideały oraz życie mogą być dla niego wzorem do 

naśladowania, 

 rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły i czci święte symbole szkoły – 

Sztandar, Hymn Szarych Szeregów, 

 zna historię swojej „małej ojczyzny”  

 ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej 

szkole, 

 umie samodzielnie i krytycznie myśleć, 

 ma swój świat wartości, umie odróżnić dobro od zła, potrafi oprzeć się presji rówieśników, 

mody i negatywnym zachowaniom, 

 zdobył umiejętność pracy w zespole,  

 potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy, 

 umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy, 

 planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją 

osobowość, 

 umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny, 

 jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasady dobrych obyczajów, 

 pokonuje swoje słabości i lęki, potrafi zmierzyć się z nimi i rozwiązać trudny problem, 

 umie zachować się z godnością i honorem, 

 dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym. 

 
Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym 

rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty na wizji i misji szkoły. Treści 

programu zgodne są ze Statutem Szkoły. 
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Założenia Programu Wychowawczego  
Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie 

rok szkolny 2016/2017 
 

Zadanie Wydarzenie Wartość Spodziewane efekty Termin realizacji 
 Osoby 

odpowiedzialne 

 
„Chcemy, aby  

przeszłość 

budowała nasze 

życie” –

pielęgnowanie 

pamięci  o 

patronach. 

 
 
 
 
 
Kultywowanie 

etosu  harcerzy 

Szarych 

Szeregów 

 Święto Szkoły – 

ślubowanie 

uczniów klas I, 

 Rocznica 

wybuchu II 

wojny św. 

 Rocznica 

nadania imienia 

szkole 

 Rocznica 

powstania 

Szarych 

Szeregów 

 11 listopada 

 3 Maja 

 Dzień Myśli 

Braterskiej  

 Tradycje 

 Radość 

 Solidarność 

 Dobroć 

 Szacunek 

 Przyjaźń 

 Postawa 

patriotyczna 

 uczniowie znają sylwetki bohaterów prozy Aleksandra 

Kamińskiego, doszukując się w ich postawach realizacji 

treści zawartych w szkolnej Konstytucji wartości; 

 uczniowie znają sylwetki lubelskich harcerzy Szarych 

Szeregów; 

 wszystkie klasy współpracują i systematycznie 

spotykają się z członkami Stowarzyszenia Szarych 

Szeregów Oddział Lublin; 

 organizowane są lekcje wychowawcze, podczas 

których uczniowie poznają historię i zbiory Izby Pamięci 

(w szczególności dla uczniów klas pierwszych); 

IX 

XI 

II 

 

Na bieżąco 

podczas realizacji 

godzin 

wychowawczych 

 

 

 

 

 

 

  

- wychowawcy 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

świetlicy 

 uczniowie znają: 

- hymn  państwowy oraz symbole narodowe; 

- hymn Szarych Szeregów; 

- hymn szkoły; 

- symbolikę sztandaru; 

- tekst ślubowania na sztandar szkoły; 

 w szkole organizowane są uroczyste obchody świąt 

narodowych: 

 uczniowie potrafią zachować się podczas uroczystości 

szkolnych; 

 do udziału w uroczystościach szkolnych zapraszani są 

członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział 

Lublin; 
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 uczniowie dbają o pomnik „Szare Szeregi są wśród 

nas” oraz o jego otoczenie. 

 uczniowie znają historię patronów naszej szkoły; 

 współpracuje się ze Stowarzyszeniem Szarych 

Szeregów oddział Lublin, Kręgiem Instruktorów i 

Seniorów im. dh. Aleksandra Kamińskiego, lubelskim 

hufcem ZHP,  

 w szkole działa drużyna zuchowa i harcerska: 

 uczeń – zuch – harcerz: 

- poznaje prawa i obowiązki harcerskie; 

- zna piosenki, pląsy i obrzędy zuchowe oraz harcerskie; 

 uczniowie: 

- znają wartości jakimi kierowali się harcerze Szarych 

Szeregów  i traktują je jako własne; 

- nawiązują współpracę ze szkołami imienia Szarych 

Szeregów i Aleksandra Kamińskiego. 

 

 
Podtrzymywanie 

tradycji 

patriotycznych 

związanych  

z Lublinem oraz 

najbliższą 

okolicą. 

 Święto 

Zmarłych 

 Opieka nad 

grobami 

 Opieka nad 

pomnikiem 

„Szare Szeregi 

są wśród nas” 

 Odpowiedzialność 

 Tradycje  

 Uczniowie sprawują systematyczną opiekę nad 

grobami, znajdującymi się na cmentarzu parafialnym w 

Zemborzycach oraz nad pomnikiem „Szare Szeregi są 

wśród nas”; 

 klasy sprawują systematyczną opiekę nad grobami 

harcerzy Szarych Szeregów, znajdującymi się na 

cmentarzach komunalnych Lublina; 

 delegacja szkoły uczestniczy w miejskich obchodach 

uroczystości patriotycznych; 

 uczniowie znają elementy kultury i historii regionu oraz 

główne symbole regionalne; 

XI 

Na bieżąco 

zgodnie z 

harmonogramem 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

 
Kształtowanie 

 Miesiąc 

Samorządności 

 Odpowiedzialność 

 Współpraca 

 uczniowie aktywnie uczestniczą: 

- w zajęciach pozalekcyjnych; 

IX 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele 
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poczucia 

odpowiedzialno

ści za własną 

edukację, 

wdrażanie do 

samorządności, 

wspomaganie 

wychowanków 

w 

samorealizacji. 

 Wybory 

Samorządu 

klasowego 

 Wybory 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 Kodeks Praw 

Ucznia 

 Demokracja 

 Prawa człowieka 

 Wolność 

 Wizerunek 

absolwenta 

- w projektach edukacyjnych; 

- w pracach Samorządu Uczniowskiego; 

- w wolontariacie 

 uczniowie przygotowywani są przez nauczycieli, przy 

współpracy z rodzicami, do udziału w olimpiadach i 

konkursach,  

 podczas miesiąca samorządności organizowane są 

wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz 

Młodzieżowej Rady Miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy 

świetlicy 

 
Kształtowanie  

szacunku  dla 

siebie i każdego 

człowieka. 

 Dzień integracji 

klasowej 

 Dzień Chłopaka 

 Dzień 

Nauczyciela 

 Mikołajki 

 Dzień Kobiet 

 Dzień Babci i 

Dziadka 

 Dzień Matki 

 Dzień Ojca 

 Dzień Dziecka 

 Wycieczki 

klasowe 

 Dobroć 

 Radość 

 Tradycje 

 Szacunek 

 Współpraca 

 

 uczniowie: 

- wskazują, że relacje uczeń-uczeń, uczeń-wychowawca 

są poprawne; 

- stwierdzają, że nie jest naruszana ich godność 

osobista; 

- przejawią postawę tolerancji; 

- chętnie pracują w grupie; 

- chętnie uczestniczą w wycieczkach i imprezach 

klasowych 

- wskazują, że nauczyciele uwzględniają potrzeby i 

argumenty uczniów. 

IX 

X 

XII 

I 

III 

V 

VI 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

świetlicy 

 
Zwracanie 

uwagi na 

potrzeby i 

uczucia innych 

 Wolontariat 

szkolny 

 Akcje 

charytatywne 

 Spotkania w 

 Odpowiedzialność 

 Tolerancja 

 Dobroć 

 Szacunek 

 Radość 

  uczniowie chętnie udzielają pomocy innym; 

 uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych 

- I ty możesz zostać św. Mikołajem - Dzieci Dzieciom; 

- Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę; 

- Szlachetna paczka 

Na bieżąco 

zgodnie z 

kalendarzem akcji 

charytatywnych 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

świetlicy 
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ludzi oraz 

rozwijanie 

umiejętności 

komunikacji 

interpersonalnej

. 

hospicjum, 

Domu Pomocy 

Społecznej, 

Domu Dziecka  

 Realizacja 

programów:  

- wychowawczo 

– 

profilaktycznego 

Spójrz Inaczej,  

-Spójrz Inaczej 

na agresję, 

- TZA,  

- Archipelag 

skarbów 

-Trzymaj formę 

 Pokój  - Dar Serca dla Hospicjum; 

- Pusta miska 

 

 

 

 

Raz w miesiącu 

na godzinie 

wychowawczej 

Uświadomienie 

uczniom roli i 

znaczenia 

przyjaźni oraz 

wzajemnej 

pomocy w życiu 

każdego 

człowieka. 

 Dzień Integracji 

 Andrzejki 

 Zakończenie 

semestru na 

sportowo 

 Zielona Szkoła 

 Festyny 

dzielnicowe 

 Przyjaźń 

 Radość 

 Dobroć 

 Wolność  

 organizowane są imprezy klasowe i szkolne 

 organizowane są imprezy środowiskowe 

 

IX 

XI 

II 

V-VI 

VI 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

świetlicy 

  


