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W skład Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Rzeszowie wchodzą: 
- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 

- Gimnazjum Społeczne nr 1 
Termin Szkoła użyty w programie dotyczy obu szkół wchodzących 

w skład Zespołu Szkół. 
 
 Szkoła jest miejscem wychowania w duchu katolickim , gdzie 
urzeczywistnia si ę takie warto ści jak prawda, dobro i pi ękno. 
 
 Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do dzieci posiadają 
rodzice. Szkoła spełnia funkcję wspierającą w swej działalności wychowawczej 
rodzinę, która jest najważniejszą i wywierającą największy wpływ na dziecko 
instytucją wychowawczą. 
 

WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA RODZINY I SZKOŁY 
 

 
 Sukces wychowawczy jest możliwy, gdy zaistnieje współpraca pomiędzy tymi 
dwiema instytucjami. W szkole realizowana jest ona 
 w takich działach jak: 
1. Zapoznanie się rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły podczas 

zapisów dziecka do szkoły; 
2. Przedstawienie rodzicom przez wychowawców klasowych programów 

wychowawczych i uwzględnienie propozycji rodziców; 
3. Wspólne ustalenie przez rodziców i wychowawców optymalnych dróg rozwoju 

dziecka i indywidualnych metod wychowawczych podczas  spotkań 
klasowych i konsultacji z nauczycielami ustalonych w tygodniowym planie 
konsultacji; 

4. Udział rodziców i wychowawców w warsztatach psychologicznych 
dotyczących umiejętności wychowawczych; 

5. Wspólne rekolekcje; 
6. Udział rodziców w życiu szkoły, organizowanie imprez klasowych i szkolnych, 

praca społeczna w Radzie Szkoły i w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu 
Szkół Społecznych nr 1 w Rzeszowie. 

 
 



WYCHOWANIE 
 
 Program wychowawczy szkoły oparty jest na zasadach chrześcijańskich, 
wynikaj ących z Pisma Świętego i nauczania Ko ścioła. 
 Podmiotem wychowania jest osoba traktowana jako jedność fizyczna, 
psychiczna i duchowa. 
 Głównym zadaniem szkoły jest stworzenie warunków i wspieranie 
wszechstronnego rozwoju dziecka , które odkrywając swoje potencjalne możliwości 
i talenty staje się coraz bardziej sobą – człowiekiem świadomym sensu własnego 
życia, własnego miejsca w świecie, odpowiedzialnym, samodzielnym, rozumnym, 
otwartym na innych. 
 W procesie wychowania szczególną uwagę przywiązuje się do rozwijania 
wrażliwości na dobro, ukazywanie piękna, poszukiwania prawdy, budzenia 
świadomości moralnej i przyczyniania się do rozwoju sumienia. 
 Dziecko musi znać cel oddziaływań wychowawczych, cel swojego działania 
gdyż daje mu to poczucie sensu i sprzyja motywacji. 
 Szkoła jest terenem szerszych kontaktów społecznych dzięki którym uczeń 
doświadcza takich sfer życia jak: 

- kontaktowanie się z innymi, 
- praca zespołowa, współpraca, 
- podejmowanie decyzji, 
- zdobywanie potrzebnej wiedzy, itp. 

 
INTEGRACJA WYCHOWANIA Z NAUCZANIEM 
 
 Wychowanie w szkole ma ścisły związek z nauczaniem. Rozwój osobowości 
odbywa się w oparciu o doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Wychowanie ma 
zatem miejsce podczas wszystkich zajęć szkolnych, dotyczy pracy wszystkich 
nauczycieli, nie tylko tych, którym powierzono w szkole funkcję wychowawcy. 
 Nauczyciel jest przewodnikiem po otaczającej rzeczywistości, mistrzem 
i przyjacielem służącym radą i pomocą. Jest osobą autentyczną i wiarygodną. 
Wszyscy nauczyciele w szkole są katolikami. 
 
ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY 
 
 Zadania wychowawcze szkoły koncentrują się wokół następujących sfer 
oddziaływań: 
 

1. Uczeń jako osoba poszukuj ąca sensu życia.  
Szkoła: 
- wzmacnia u ucznia świadomość jego wartości jako osoby, 
- przyczynia się do rozwoju: wrażliwości moralnej, uczciwości i sumienia, 
- pomaga w rozpoznawaniu uczuć i radzeniu sobie z nimi, 
- sprzyja rozwojowi myślenia i twórczego działania, 
- troszczy się o rozwój fizyczny dziecka, jego zdrowie, hart, 
- doskonali zmysły dziecka, 
- dba o rozwój intelektualny ucznia, 
- przekonuje o wartości życia i powszechnym prawie do życia, 
- ukazuje potrzebę własnego rozwoju ucznia w stawaniu się coraz bardziej sobą 

– w pełni człowiekiem. 



 
2. Uczeń w relacjach społecznych. 
Szkoła: 
- przygotowuje do życia w rodzinie, 
- pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikowania się z innymi, 
- przyczynia się do rozwoju umiejętności współpracy, 
- rozwija zrozumienie dla społecznych problemów człowieka, 
- wdraża do samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych, 
- uświadamia konieczność stosowania się do praw obowiązujących 

w społeczności, 
- umożliwia podejmowanie decyzji, rozstrzyganie sporów i konfliktów, 

negocjowanie, dialog, 
- pomaga w rozumieniu i akceptowaniu innych, 
- przygotowuje do życia w społeczności lokalnej, narodowej. 

 
3. Uczeń w relacji do Boga. 
Szkoła: 
- ułatwia poznanie zasad wiary, 
- pogłębia wiarę chrześcijańską i pomaga uczniowi w jego kontaktach 

z Bogiem, 
- wychowuje ucznia w szacunku dla innych wyznań religijnych, 
- ukazuje dobra jakie niesie wspólnota wiary, 
- umożliwia uczniowi przeżywanie uczuć religijnych i życie wiarą poprzez udział 

w lekcjach religii, rekolekcjach, apelach, Mszy Świętej i innych 
uroczystościach o charakterze religijnym. 

4. Uczeń a środowisko. 
Szkoła: 
- ukazuje związek człowieka ze środowiskiem naturalnym, 
- uczy odpowiedzialnego kontaktu z otoczeniem, 
- zapoznaje z dorobkiem ludzkiej kultury i cywilizacji, z ich wartością, 
- uczy korzystania z tego dorobku, 
- ukazuje najważniejsze problemy i zagrożenia współczesności 

( ekologiczne, polityczne, ekonomiczne, duchowe, etyczne, itp.) 
 

 Zadania wychowawcze szkoły dostosowane do wieku i możliwości 
psychofizycznych  ucznia, od inicjowania aktywności w szkole podstawowej do 
samodzielnych, świadomych działań w gimnazjum. 
 Szkoła troszczy się o dobry wzajemny kontakt pomiędzy nauczycielem 
a uczniem. Stwarza atmosferę porozumienia i akceptacji. Kilkunastoosobowe klasy 
umożliwiają indywidualny, osobowy kontakt.  
 
 

 



FORMY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W PRACY SZKOŁY 
 
■ Zajęcia dydaktyczne 
W klasach 0-III szkoły podstawowej wychowanie ma miejsce podczas wszystkich 
zajęć szkolnych, jest ściśle powiązane z dydaktyką (zintegrowane). Podczas zajęć 
dydaktycznych doskonalone są zmysły, kształcone procesy poznawcze i zdolności, 
rozwijane myślenie twórcze, wrażliwość emocjonalna, sfera duchowa i sprawność 
fizyczna, które są wyznacznikiem wszechstronnego rozwoju. 
 
■ Godziny wychowawcze 
W czasie godzin wychowawczych realizowane są tematy wynikające z  Programów 
Wychowawczych poszczególnych klas, opartych na Szkolnym Programie 
Wychowania. Dotyczą one poznania siebie, nawiązywania kontaktów społecznych, 
poznawania dziedzictwa kulturowego, itp. 
 
■ Zajęcia pozalekcyjne 
Zajęcia te dają możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów. Są to: 
kółka zainteresowań, zespoły artystyczne, chór, zajęcia warsztatowe. 

 
■ Apele 
Są to spotkania uczniów w grupach wiekowych (klasy 0-III, IV-VI gimnazjalne), 
podczas których realizowana jest tematyka wychowawcza. Apele przygotowują 
i prowadzą  kolejne klasy. 

 
■ Przerwy śniadaniowe sp ędzane przy wspólnym stole 
Duże możliwości oddziaływań wychowawczych dają codzienne spotkania uczniów 
poszczególnych klas ze swoim wychowawcą w czasie długiej, 20-minutowej przerwy 
przy śniadaniu. Jest to czas na rozmowy, żarty wspomnienia, ale też i na załatwianie 
bieżących spraw klasowych. 

 
■ Wycieczki 
W szkole organizuje się wycieczki klasowe i szkolne, które umożliwiają bezpośredni 
kontakt ze środowiskiem, są też okazją do lepszego, wzajemnego poznania się. 

 
■ Imprezy i uroczysto ści klasowe i szkolne 

 
Przygotowywane są przez uczniów z pomocą nauczycieli i rodziców. Są okazją 
do integracji zespołu, wdrażają do samodzielności i odpowiedzialności, rozwijają 
pomysłowość, uczą pielęgnowania tradycji i obrzędowości szkolnej, regionalnej, 
narodowej, chrześcijańskiej. Organizuje się takie imprezy patriotyczne, religijne 
(Wigilię, wspólne kolędowanie, Święcone, itp.), rodzinne (Dzień Matki i Ojca, Babci, 
Dziadka, itp.), szkolne (Dzień Patrona, Dzień Sportu, ślubowanie klas pierwszych, 
otrzęsiny gimnazjalistów, zabawy karnawałowe itp.). 

 
■ Rekolekcje 
Odbywają się dwa razy w roku (Adwent, Wielki Post). Są trzydniowym spotkaniem 
z zaproszonym rekolekcjonistą. Uczniowie w grupach wiekowych uczestniczą 
w katechezach, a następnie podczas zajęć z wychowawcami kontynuują tematykę 
rekolekcji poprzez różne formy aktywności (prace plastyczne, literackie, dyskusje, 



rozmowy, przedstawienia teatralne, pantomimiczne itp.). Rekolekcje kończy wspólna 
Msza Św. 

 
■ Pierwsza Komunia Św. 
Jest to święto całej szkoły. Uczniowie klasy II przeżywają przystąpienie do Pierwszej 
Komunii Św., klasa III i starsze swoją rocznicę. 

 
■ Nawiązywanie kontaktów regionalnych 
Podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych uczniowie poznają swój region, jego 
historię i tradycję, odbywają spotkania ze znanymi ludźmi, przygotowują prace 
tematyczne itp. 

 
■ Uczestnictwo w imprezach kulturalnych na terenie m iasta 
Wyjścia do teatru, filharmonii, kina, na wystawy plastyczne i inne imprezy. 

 
■ Nawiązywanie kontaktów i współpracy ze szkołami innych m iast i pa ństw 
Inicjatywa służy poznaniu tradycji, kultury innych państw. Otwiera młodzież 
na kontakty międzynarodowe, pozwala wymieniać młodzieńcze spostrzeżenia 
oraz praktycznie trenować języki. 
 
 
TEMATYCZNA ORGANIZACJA PRACY WYCHOWAWCZEJ 

 
Szkolny Program Wychowawczy koncentruje się wokół wspólnie ustalonej tematyki 
miesięcznej. Jest ona realizowana w różnych aspektach w zależności od wieku 
uczniów. 

 
Bardzo ogólnie można ją przedstawić następująco: 

 
WRZESIEŃ 

- Wzajemne poznawanie siebie 
- Praca nad charakterem 
- Integracja grupy 
- Ustalanie wspólnych norm i zasad klasowych 
- Samorząd Uczniowski 
- Organizacja pracy ucznia 

 
PAŹDZIERNIK 

- Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej  
- Rodzina i jej miejsce w życiu dziecka 
- Uczucia, ich rozpoznawanie, wyrażanie, okazywanie, nazywanie 
- Modlitwa, jej sens, sposoby ( w tym modlitwa różańcowa) 
- Zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią 
- Wpływ człowieka na środowisko naturalne 
- Zdrowie i higiena człowieka 

 
LISTOPAD 

- Pasowanie na ucznia Gimnazjum 
- Przemijanie w przyrodzie i świecie ludzi 
- Etapy życia człowieka 



- Śmierć w świetle naszej wiary 
- Dążenie do świętości 
- Pamięć o zmarłych 
- Poznanie historii Polski – Święto Odzyskania Niepodległości 
- Patriotyzm dzisiaj 

 
GRUDZIEŃ 

- Adwent – czas przygotowania i oczekiwania na narodzenie Pana 
Jezusa 

- Być Świętym Mikołajem dla innych 
- Wigilia – czas spotkania, przebaczenia, dobroci i miłość 
- Dobroć i miłosierdzie w dzisiejszym świecie 
- Tradycje narodowe i chrześcijańskie w rodzinach w okresie Bożego 

Narodzenia 
 
STYCZEŃ 

- Drzewo genealogiczne rodziny, rola kolejnych pokoleń 
- Dzień Babci i Dziadka 
- Organizacja czasu wolnego, zabawa 
- Autorytety, ich wpływ na osobowość młodzieży 
- Sposoby uczenia się 
- Ewaluacja 

 
LUTY 

- Środki masowego przekazu korzyści i zagrożenia 
- Sposoby komunikowania się ludzi 
- Kultura na co dzień 
- Czytelnictwo 
- Prasa dziecięca i młodzieżowa 

 
MARZEC 

- Wielki Post, sens cierpienia w życiu człowieka 
- Zwyczaje i obrzędy ludowe 
- Budzenie się przyrody do życia 
- Życie największy dar 
- Rola matki i ojca w przekazywaniu życia 
- Zdrowy styl życia 

 
KWIECIEŃ 

- Święto Zmartwychwstania, tajemnica i sens naszej wiary 
- Nasze miasto, historia, zabytki, tradycje 
- Sławni ludzie regionu 

 
MAJ 

- Święta narodowe i religijne 
- Eucharystia 
- Miłość w życiu człowieka 
- Dzień Matki, Dzień Ojca 
- Maryja wzorem miłości 
- Przyjaźń, koleżeństwo 



 
CZERWIEC 

- Dzień Patrona, Dzień Dziecka,  
- Dzień Sportu, współzawodnictwo, zasady i reguły w sporcie 
- Podsumowanie roku szkolnego, dostrzeganie zmian w sobie 
- Ewaluacja 

 
METODY, TECHNIKI I FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ STOSOWA NE W 
CZASIE ZAJĘĆ 
 

- pogadanka 
- dyskusja 
- burza mózgów 
- psychodrama 
- zajęcia prowadzone w kręgu 
- gry i ćwiczenia grupowe 
- scenki i przedstawienia teatralne 
- prace plastyczne 
- filmy edukacyjne 
- ruch z muzyką 

 
 
ABSOLWENT ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH 
W RZESZOWIE 
 

- jest odpowiedzialny za siebie i innych 
- potrafi współdziałać z innymi 
- panuje nad swoimi emocjami 
- potrafi samodzielnie podejmować decyzje 
- potrafi nawiązać głęboki kontakt z drugim człowiekiem 
- poszukuje kontaktu z Bogiem 
- kieruje się w postępowaniu zasadami moralnymi zgodnie z etyką 

chrześcijańską 
- w twórczy sposób rozwija swoje zdolności i zainteresowania 
- umiejętnie korzysta z dorobku kultury 
- akceptuje siebie i innych, potrafi rozwiązywać konflikty 
- dąży do obcowania z przyrodą, dostrzega piękno wokół siebie 
- dba o zdrowie i sprawność fizyczną 

 
 


