
PROGRAM WYCHOWAWCZY 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Załącznik nr 4 do Statutu ZSO nr 4

REGULAMIN RADY RODZICÓW
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza   

w Bydgoszczy

Wychowanie  to  całość  wpływów  i  oddziaływań  kształtujących  rozwój  człowieka  
oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie. Są to wpływy rodziny, rówieśników, otoczenia
społecznego, środowiska lokalnego.
Celem  procesu  wychowawczego jest  kształcenie  pełnej  osobowości,  wrażliwej  intelektualnie
 i  społecznie,  z  rozwiniętą motywacją  do ciągłego pogłębiania  wiedzy,  doskonalenia  kwalifikacji,  
do samowychowania i samokształcenia jako głównej drogi doskonalenia własnej osobowości.
O  konieczności  zaangażowania  szkoły  w  proces  wychowania  mówią  dokumenty  regulujące  jej
działalność.  Ustawa  o  Systemie  Oświatowym  określa  podstawowe  funkcje  szkoły:  dydaktyczną,
opiekuńczą i wychowawczą.
Natomiast artykuł 6. Karty Nauczyciela zobowiązuje nauczyciela do wychowania młodzieży, dbałości

o  kształtowanie  u  uczniów  postaw  moralnych  i  obywatelskich.  
Trzeba podkreślić, że pierwszym i najsilniej oddziaływującym  miejscem, w którym zaczyna
się proces wychowawczy jest dom rodzinny. Nauczyciele mają za zadanie wspomagać i
uzupełnić oddziaływania rodziców. 

Program  Wychowawczy  szkoły  został  opracowany  przez  zespół  nauczycieli  po  wcześniejszym
rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został oparty na wizji i misji szkoły.
Treści programu są zgodne ze Statutem Szkoły.

PROGRAM WYCHOWAWCZY OPARTY JEST NA DOKUMENTACH:

 Konstytucja  Rzeczpospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997  roku (Dz.  U.  z  1997  Nr  78,
poz.483)

 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, 
z późn.zm.)

 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, z późn.zm.)
 Konwencja o  Prawach Dziecka z  dnia  20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez  Polskę  

30 kwietnia 1991 roku
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona przez ONZ z dnia 10 grudnia 1948 roku
 Międzynarodowy Pakt  Praw Obywatelskich i  Politycznych,  otwarty  do podpisu  w Nowym

Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167)
 Statut ZSO nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 



PROGRAM WYCHOWAWCZY 
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MISJA SZKOŁY
Dyrektor  i  nauczyciele  pragną  tworzyć  szkołę  efektywną,  przyjazną  i  twórczą.  Ich  celem  jest

zapewnienie  najwyższej  jakości  edukacji  i  jednocześnie  bycie  szkołą  autonomiczną,
kreatywną, tolerancyjną.  Zadaniem Szkoły jest tworzenie wspólnoty nauczycieli, uczniów
oraz  rodziców  w  pełni  świadomych   odpowiedzialności  za  rozwój  młodzieży.
Uwzględniając te założenia Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy jest szkołą, która:

 uczy miłości do ojczyzny i poczucia tożsamości regionalnej
 uczy sumiennego wypełniania własnych obowiązków
 uczy podejmowania wysiłków na rzecz dobra ogólnego
 uczy przestrzegania praw i norm regulujących życie społeczne
 uczy współpracy w celu kontynuowania rozwoju społecznego
 kształtuje umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie
 kształtuje poczucie oparcia w rodzinie i wartościach wyniesionych z  domu
 dba o wysoką jakość kształcenia i wychowania.

WIZJA SZKOŁY 

Priorytetowym  zadaniem  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  nr  4  im.  Kazimierza  Wielkiego  
w  Bydgoszczy  jest   kształcenie  uczniów  oraz   wyposażenie  ich  w  umiejętności  niezbędne  
do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności zdobywania dalszej
wiedzy.

Szkoła realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do wprowadzania młodych
ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki.

Zespół  Szkół  Ogólnokształcących nr  4  im.  Kazimierza  Wielkiego  w Bydgoszczy  stara  się  zapewnić
ciekawą  ofertę edukacyjną, a nauczyciele  przekazują treści  ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy
dydaktyczne.  Ponadto  czynią  wszelkie  starania,  aby   przygotować  uczniów  do  samodzielnego
myślenia i działania we współczesnym świecie.

Szkoła szanuje pluralizm światopoglądowy i uczucia religijne uczniów i w toku swoich oddziaływań,
kształtuje ucznia tolerancyjnego, wrażliwego i dbającego o wartości moralne.

Zadaniem Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  jest nie tylko
dostarczać  wiedzę  i  kształtować  umiejętności  w  zakresie  tradycyjnych  dyscyplin  naukowych,  
ale  w  istotnym  stopniu  dostarczać  informacje  i  pomagać  w  dokonywaniu  bezstronnej  analizy
wydarzeń  i  procesów  zachodzących w  regionie,  kraju  i  w  świecie.  Przygotowuje  uczniów  
do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz realizacji praw obywatela.

W naszej  Szkole  nauczyciele  optymalnie  dobierają  treści  i  metody  nauczania,  biorąc  pod  uwagę
opinię  różnych  grup  społeczności  szkolnej  na  temat  swojej   działalności  oraz  ich  oczekiwania.  
Bada i analizuje potrzeby, współpracuje z rodzicami i uczniami.

Nauczyciele Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizują
zadania  szkoły  profesjonalnie,  przestrzegają  zasad  etyki  zawodowej,  kierują  się  wrażliwością  
na potrzeby młodzieży. 
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Pracownicy niepedagogiczni  dążą do zapewnienia możliwie najwyższych standardów technicznego
wyposażenia szkoły, uczestniczą w procesie wychowawczym liceum, dbając o kształtowanie życzliwej
atmosfery i wysokiej kultury życia codziennego szkoły.

 SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Zespołu Szkół  Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  potrafi
samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie. Wiedza zdobyta w czasie trzyletniej edukacji
pozwala  mu  na  rozwijanie  określonych  zainteresowań,  na  poznawanie  świata  i  ludzi,  a  zdobyte
umiejętności na swobodne korzystanie z różnych źródeł wiedzy oraz umiejętne ich wykorzystanie.
Nasz  absolwent  odznacza  się  kreatywnością,  ambicją  oraz  pełną  odpowiedzialnością  
za podejmowane decyzje.
Ponadto absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

 zna historię szkoły
 zna życie i działalność patrona Szkoły – Kazimierza III Wielkiego 
 potrafi scharakteryzować i wykorzystać  swoje mocne strony
 potrafi dyskutować i obronić swoje zdanie, szanując przy tym  tych, którzy mają odmienne

poglądy
 kieruje  się  ambicją,  poszukuje  wyzwań,  które  dostarczyłyby  mu  nowych  doświadczeń  

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

osobowość
 jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasady dobrych obyczajów
 jest człowiekiem otwartym, rozumie tolerancję i przestrzega jej prawideł
 jest przygotowany do podjęcia ról i zadań w dalszym życiu

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY REALIZUJĄ:

 Dyrektor szkoły - poprzez zakres swoich kompetencji i działań zmierzających do tworzenia
warunków i wszechstronnej pomocy uczniom

 Nauczyciele  -  poprzez  wykorzystanie  swej  wiedzy  i  doświadczenia  dla  dobra  ucznia  
i w poczuciu odpowiedzialności za jego rozwój

 Pedagog  -  poprzez  wspieranie  działań  wychowawczych  nauczycieli  i  współrealizowanie
programu profilaktycznego szkoły

 Samorząd Uczniowski - poprzez stwarzanie warunków do aktywności własnej i kształcenie
postaw samorządności

 Pielęgniarka - poprzez edukację prozdrowotną
 Rodzice - poprzez program Rady Rodziców oraz kontakty ze szkołą w terminach statutowych i

 zgodnie z potrzebami

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY:

 na zajęciach dydaktycznych 
 na godzinach wychowawczych 
 podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi (funkcjonariuszami policji, przedstawicielami straży

miejskiej, organizacji rządowych i pozarządowych, artystami itp.)
 na wycieczkach i biwakach
 na imprezach szkolnych i klasowych
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 w ramach prac Szkolnego Wolontariatu


CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

CELE OGÓLNE:

 opieka wychowawców nad fizycznym i psychicznym rozwojem młodego człowieka,
 wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,
 wspieranie indywidualnej ścieżki rozwoju,
 kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego,
 rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem,
 praca z uczniem zdolnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 rozwój intelektualny ucznia,
 rozwój społeczny ucznia,
 kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 rozwój zdrowotny ucznia, 
 kształtowanie postaw proekologicznych.
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Rozwój intelektualny ucznia (tabela 1 z 5)

Rozwój społeczny ucznia (tabela 2 z 5)

 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE SPOSÓB
MONITOROWANIA

Rozwijanie umiejętności 
twórczego i krytycznego 
myślenia

Stosowanie metod aktywizujących cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele Obserwacja uczniów na zajęciach 
dydaktycznych

Rozwijanie ciekawości 
poznawczej

Współpraca ze szkołami wyższymi 
poprzez udział uczniów w 
otwartych zajęciach i wykładach 
przez nie organizowanych

cały rok szkolny Wychowawcy, nauczyciele Zapisy w dokumentach szkoły 

Udział uczniów w zajęciach 
pozalekcyjnych

Udział uczniów w zajęciach 
dodatkowych, organizowanych 
przez szkolę, o charakterze 
dydaktycznym , sportowym lub 
wychowawczym.

cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele Zapisy w dokumentach szkoły

Udział uczniów w konkursach 
i olimpiadach

Przygotowanie merytoryczne 
uczniów i ich udział w konkursach 
przedmiotowych, olimpiadach. 

cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele Udział uczniów w konkursach, 
olimpiadach.

Promowanie uzdolnień 
uczniów

Prezentowanie twórczości 
literackiej, fotograficznej, 
plastycznej i wokalnej uczniów.

cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele Udział uczniów w konkursach, 
imprezach, olimpiadach, 
zawodach sportowych ;

Edukacja prawna młodzieży 

Udział w lekcjach i warsztaty 
organizowanych przez samorząd, 
uczelnie wyższe, spotkania z 
zaproszonymi gośćmi (straż 
miejska, policja).

cały rok szkolny Nauczyciele wiedzy o 
społeczeństwie, historii, 
wychowawcy, pedagog

Zapisy w dokumentach szkoły

Udział  uczniów  w
wydarzeniach  kulturalnych  w
mieście i poza nim.

Udział w  imprezach kulturalnych 
organizowanych w mieście 
Bydgoszczy, spektaklach 
teatralnych, wycieczkach 
programowych i klasowych.

cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy

Zapisy w dokumentach szkoły
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 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE SPOSÓB
MONITOROWANIA

Kształtowanie umiejętności 
komunikacji interpersonalnej,
funkcjonowania w grupie. 

Udział uczniów klas I-szych w 
biwakach integracyjnych. 
Organizowanie wycieczek 
klasowych. Współorganizowanie 
przez uczniów imprez klasowych i 
szkolnych.

cały rok szkolny Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog, opiekunowie RSU

Zapisy w dokumentach szkoły

Kształtowanie kultury 
zachowania 

Udział uczniów w warsztatach 
dotyczących savoir-vivre. 
Zachowanie kultury osobistej w 
sytuacjach szkolnych i 
pozaszkolnych.

Cały rok Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog

Zapisy w dokumentach szkoły, 
obserwacja uczniów

Kreowanie postaw 
prospołecznych

Udział w akcjach charytatywnych, 
angażowanie się uczniów w 
działalność wolontariatu. 

cały rok szkolny Wychowawcy, pedagog Zapisy w dokumentach szkoły

Rozwijanie samorządności 
uczniowskiej 

Praca w Samorządzie 
Uczniowskim i organizowanie 
przez RSU imprez szkolnych

cały rok szkolny Opiekunowie RSU, wychowawcy Zapisy w dokumentach szkoły

Kształtowanie postaw 
uczniów poprzez sport z 
uwzględnieniem zasad fair-
play

Udział uczniów w zawodach 
sportowych szkolnych i 
pozaszkolnych

cały rok szkolny Nauczyciele wychowania 
fizycznego

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

Pogłębianie wiedzy związanej 
z funkcjami rodziny, miłością, 
przyjaźnią, pełnieniem ról 
małżeńskich i rodzicielskich, 
seksualnością człowieka i 
prokreacją

Udział uczniów w zajęciach 
wychowania do życia w rodzinie. 
Organizowanie godzin 
wychowawczych o pełnieniu ról 
rodzinnych.

cały rok szkolny Wychowawcy, nauczyciele wdżwr Zapisy w dokumentach szkoły
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Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych (tabela 3 z 5)

 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE SPOSÓB
MONITOROWANIA

Kształtowanie postawy 
patriotycznej, wpajanie 
szacunku dla tradycji 
narodowej

Organizowanie (przy współudziale
uczniów) obchodów 
państwowych i uroczystości 
szkolnych (związanych z imieniem 
patrona), wycieczek do miejsc 
pamięci narodowej.
Przygotowywanie 
okolicznościowych wystaw.

cały rok szkolny Wychowawcy, nauczyciele 
j.polskiego, historii i WOS-u, 
nauczyciele bibliotekarze

Zapisy w dokumentach szkoły

Kultywowanie tradycji

Udział uczniów w uroczystościach 
szkolnych oraz pozaszkolnych 
(zwłaszcza związanych z patronem
szkoły). Udział w poczcie 
sztandarowym.

cały rok szkolny Wychowawcy, opiekun pocztu 
sztandarowego

Zapisy w dokumentach szkoły 
informacje stronie internetowej

Rozwijanie wiedzy o historii i 
kulturze regionu

Organizowanie wycieczek, wyjścia
do miejsc Pamięci Narodowej, 
spotkania z zaproszonymi gośćmi.

cały rok szkolny Wychowawcy, nauczyciele Zapisy w dokumentach szkoły, 
informacje na stronie 
internetowej.

Kształtowanie postawy 
aktywnego uczestnictwa w 
życiu publicznym.

Organizowanie akcji dotyczących 
wyborów i praw wyborczych, 
udział w debatach, wykładach 
organizowanych przez uczelnie 
wyższe. 

Cały rok szkolny Wychowawcy, nauczyciele historii
i WOS-u

Zapisy w dokumentach szkoły, 
informacje na stronie 
internetowej szkoły.
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Rozwój zdrowotny ucznia (tabela 4 z 5)

 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE SPOSÓB
MONITOROWANIA

Kształtowanie  postawy
dbałości i  odpowiedzialności o
własne zdrowie

Udział w akcjach promujących 
zdrowy tryb życia, 
przygotowywanie przez uczniów 
gazetek ściennych o tematyce 
zdrowotnej.

cały rok szkolny Wychowawcy, nauczyciele biologii Zapisy w dokumentach szkoły

Uświadomienie głównych 
zagrożeń utraty zdrowia 

Lekcje i gazetki ścienne dotyczące 
profilaktyki uzależnień i chorób 
cywilizacyjnych. Udział uczniów w 
akcjach profilaktycznych 
szkolnych i pozaszkolnych.

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele Zapisy w dokumentach szkoły,  
informacje na stronie 
internetowej szkoły.

Promowanie sportu jako 
elementu zdrowego stylu 
życia

Udział uczniów w zawodach 
sportowych, turniejach,  
wycieczkach, zajęciach 
pozalekcyjnych o charakterze 
sportowym. 

cały rok szkolny Nauczyciele wychowania 
fizycznego

Zapisy w dokumentach szkoły
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Kształtowanie postaw proekologicznych (tabela 5 z 5)
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MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU
Program Wychowawczy  szkoły jest dokumentem otwartym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą się
rzeczywistością. Jest zapisem oczekiwań i przewidywań, dotyczących efektów wychowania szkolnego.

Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji.
Monitorowanie  polega na  systematycznej  i  rozciągniętej  w czasie  obserwacji  sposobów realizacji
przyjętych  w  Programie  celów  i  zadań  wychowawczych.  Zadanie  to  realizuje  dyrektor  szkoły,
nauczyciele, pedagog szkolny oraz rodzice.
Ewaluacja jest natomiast pogłębioną analizą i interpretacją zebranych danych oraz oceną wartości
Programu.  Pozwala  podjąć  decyzję,  czy  ma  być  dalej  realizowany,  a  jeżeli  tak,  to  czy  należy  
go zmodyfikować.
Ewaluacja  Programu  Wychowawczego  dokonywana  jest  na  podstawie  analizy  zapisów  
w  dziennikach,  analizy  sprawozdań  liderów  przedmiotowych,  obserwacji  uczniów  na  zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych.

PROGRAM WYCHOWAWCZY 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2013. 
wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

SPOSÓB
MONITOROWANIA

Rozwijanie szacunku dla 
naturalnego środowiska 
człowieka.

Lekcje i gazetki ścienne 
dotyczące ochrony 
środowiska, udział uczniów 
w konkursach i olimpiadach 
ekologicznych, udział w 
akcjach  „Sprzątanie 
świata”, wycieczki i 
wyjazdy.

Cały rok szkolny Nauczyciele biologii Zapisy w dokumentach szkoły

Rozwijanie zachowań 
ekologicznych

Gazetki ścienne, udział w 
akcjach zbierania 
makulatury, zużytych 
baterii, segregacji śmieci, 
itp.

Cały rok szkolny Nauczyciele biologii, 
pedagog

Zapisy w dokumentach 
szkoły, informacje na 
stronie internetowej szkoły
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