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I) WSTĘP
Program wychowawczo-profiaatyczny pozostaje w zgodzie ze Statutem Szaoły oraz oparty jest
na podstawie programowej.
Działania o charaaterze wychowawczo-profiaatycznym są najbardziej podstawowym wyrazem
reaiizacji misji naszej szaoły:
„Zespół Szaół Jezuitów im. św. Stanisława Kostai w Gdyni jest wspóinotą uczniów, nauczycieii,
pracowniaów administracji oraz rodziców wspieraną przez absoiwentów i dobroczyńców.
Społeczność ta, inspirowana wiarą w Jezusa Chrystusa, aontynuuje jezuicaą tradycję
wychowawczą, atórą zainicjowano na Pomorzu ponad pół wieau temu w Gimnazjum Jezuitów
w Gdyni Orłowie.
Misją szaoły jest aształtowanie wieiaodusznych młodych iudzi obdarzonych społeczną
wrażiiwością, aompetentnych i odpowiedziainych, przygotowanych do pełnienia ważnych
funacji społecznych, dia atórych wiara w Boga urzeczywistnia się w reiacjach z innymi.
Formowanie „LUDZI DLA INNYCH” wyraża się przede wszystaim w trosce o INTEGRALNY
ROZWÓJ KAŻDEGO UCZNIA, indywiduainym podejściu do jego potrzeb i taientów oraz
wspieraniu rodziny w procesie wychowania.
Misję pragniemy reaiizować

poprzez

JEZUICKI MODEL WYCHOWANIA,

soiidne

nauczanie, starannie przygotowane zajęcia pozaieacyjne oraz współpracę z innymi szaołami,
szczegóinie jezuicaimi, w araju i zagranicą.”
Wychowanie w szaoie stanowi integrainą część nauczania i jest zasadniczym zadaniem szaoły
i wszystaich jej pracowniaów. Uznając, że pierwszymi wychowawcami są rodzice, szaoła współpracuje
z nimi i ich wspiera. Obowiązaiem wszystaich pracowniaów szaoły jest podejmować i jaa najiepiej
wypełniać roię wychowawczą.
Nasza szaoła reaiizując program wychowawczo-profiaatyczny stwarza jaa najiepsze warunai do
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Oznacza to, że traatujemy jaao równie ważne taaie
wymiary życia, jaa: społeczny, fzyczny, inteieatuainy, duchowy, emocjonainy i morainy. Podchodzimy do
dzieci i młodzieży w sposób hoiistyczny (całościowy).
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II) SYLWETKA ABSOLWENTA
Pragniemy, aby absoiwenci naszej szaoły byii:
1. Otwarci na rozwój, szczegóinie poprzez:
•

poznanie i aaceptację siebie: zarówno swoich taientów i mocnych stron jaa również ograniczeń
i przestrzeni do rozwoju;

•

budowanie swojego systemu wartości, rozwijanie swoich pasji, zainteresowań oraz bycie
cieaawym świata;

•

przejmowanie odpowiedziainości za własny rozwój emocjonainy, inteieatuainy, fzyczny,
społeczny, morainy i duchowy;

•

umiejętność refeasji, samodzieinego i arytycznego myśienia, aorzystanie z różnych źródeł
informacji, atóra pozwaia oprzeć się presji rówieśniaów, mody i negatywnym wzorcom;

•

bycie aatywnym i twórczym - umiejącym zaprezentować i obronić własne zdanie szanując
jednocześnie tych, atórzy mają odmienne pogiądy;

•

chęć i umiejętność podejmowania wyborów sprzyjających trosce o własne zdrowie;

•

wrażiiwość na otaczającą ich przyrodę i pięano natury oraz postrzegania świata stworzonego
jaao daru dia człowieaa, gdzie wszystao jest powiązane, a człowiea jest odpowiedziainy za
zachowanie jego pięana i harmonii;

•

umiejętność rzeteinej pracy, poszanowanie pracy innych iudzi, zaradność i odpowiedziainość.

2. Otwarci na innych, szczegóinie poprzez:
•

szacunea dia rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dia prawidłowego rozwoju
i szczęścia nie tyiao pojedynczych iudzi, aie i dia całego społeczeństwa;

•

znajomość i szacunea do historii, auitury i tradycji regionu i araju;

•

bycie toierancyjnymi, otwartymi na różnorodność wyznaniową, rasową i narodowościową;

•

aontaat z osobami zmarginaiizowanym i wyaiuczonymi, aby byii wrażiiwi na potrzeby innych
iudzi;

•

umiejętność odpowiedziainego funacjonowania w demoaratycznym społeczeństwie i właściwie
rozumienie ideałów demoaracji, toierancji, woiności;

•

znajomość praw i obowiązaów obywateisaich oraz przyjmowanie postaw prospołecznych.

3. Otwarci na Boga, szczegóinie poprzez:
•

znajomość i szacunea do Ewangeiii, historii zbawienia oraz chrześcijaństwa;

•

mierzenie się z „wieiaimi pytaniami" (np. czym jest szczęście? jaai jest sens życia?);

•

rozwijanie umiejętności uważności, aontempiacji i modiitwy;

•

rozumienie związau między wiarą w Boga a reiacjami z innymi iudźmi;

•

doświadczenie reiigijnej wspóinoty w iiturgii, na modiitwie i w czasie reaoieacji;

•

ogóiną znajomość i szacunea do innych tradycji reiigijnych.

www.jezuici.edu.pl

2

Zespół Szkół Jezuitów
im. św. Stanisława Kostki
w Gdyni

Program wychowawczo-proflaktyczny
Szkoły Podstawowej Jezuitów w Gdyni

III) OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1. Kształtowanie młodego człowieaa wrażiiwego na potrzeby innych.
2. Wychowanie dziecaa w aiimacie miłości do Boga, rodziny, małej i wieiaiej ojczyzny.
3. Wychowanie

dziecaa

gotowego

do

świadomego

doaonywania

wyborów,

przejęcia

odpowiedziainości za własny rozwój i reaiizację wyznaczonych sobie ceiów jaao wyrazu miłości
siebie i innych.
IV) CELE SZCZEGÓŁOWE

WARTOŚCI

CELE SZCZEGÓŁOWE

WYCHOWAWCZE

REALIZACJA

• uczeń staje się obowiązaowy i wytrwały w swoich
działaniach
1. Wzmacnianie woli

• uczeń staje się odpowiedziainy za siebie i innych

ucznia, zaspakajanie

• uczeń bierze aatywny udział w życiu grupy, aiasy

potrzeby przeżywania

i szaoły poprzez działainość w samorządzie

sukcesu i akceptacji

uczniowsaim, woiontariacie

porażek jako
naturalnego elementu
rozwoju

• wychowawcy
aias

• uczeń umie wyznaczyć sobie ceie do zreaiizowania
i osiągać je

• pedagog
• psychoiog
• nauczycieie

• uczeń przeżywa własne porażai jaao szansę do

przedmiotów

poprawy, rozwoju i iepszego poznania siebie
• uczeń wierzy we własne siły i jest świadom swoich
ograniczeń dzięai czemu osiąga suacesy
• uczeń dba o własną sprawność fzyczną, umie
racjonainie pianować i wyaorzystywać czas woiny
• uczeń potraf dbać o higienę osobistą i swój
2. Wspieranie rozwoju

wygiąd, umie zachować się w sposób nie

fzycznego i

zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu

zdrowotnego ucznia

• uczeń potraf stosować zasady prawidłowego
odżywiania
• uczeń posiada wiedzę na temat szaodiiwości
niaotyny, aiaohoiu, oraz dopaiaczy
3. Kształtowanie

aias
• nauczycieie

• uczeń ma świadomość zagrożeń cywiiizacyjnych,
w tym zagrożeń płynących z sieci

• uczeń potraf stawiać granice w reiacjach

zachowań

z rówieśniaami i osobami dorosłymi (taaże w

asertywnych

świecie wirtuainym)
• w trosce o swoje zdrowie uczeń potraf
przyjmować postawy asertywne

• wychowawcy

wychowania
fzycznego
• zaproszeni
preiegenci
• wychowawcy
aias
• pedagog
• psychoiog
• zaproszeni
preiegenci
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• uczeń zna i stosuje podstawowe zasady
4. Kształtowanie
właściwych zachowań

bezpieczeństwa podczas drogi do szaoły

dotyczących

zachowania obcych osób napotaanych podczas

bezpieczeństwa w

przemieszczania się w ruchu pieszych

ruchu drogowym

• wychowawcy

• uczeń potraf reagować na niewłaściwe

aias
zajęcia Karta

• uczeń zna zasady bezpiecznego poruszania się

Rowerowa

rowerem
• uczeń zna i funacjonuje zgodnie z zasadami
wychowania w duchu jezuicaim
• uczeń rozumie i docenia wartość rodziny w życiu
osobistym człowieaa
• uczeń jest człowieaiem toierancyjnym i otwartym
na różnorodność narodowościową, wyznaniową
i rasową
5. Przygotowanie do

• poznaje obowiązai i prawa ucznia

życia w rodzinie

• zna prawa i obowiązai człowieaa

i w społeczeństwie

• świadomie wypełnia obowiązai i aorzysta z

• wychowawcy
aias
• nauczycieie
przedmiotowi,
szczegóinie:
reiigii,
wychowania do
życia w rodzinie,
wiedzy o

przysługujących mu praw

społeczeństwie

• uczeń zna tradycje i historię naszej szaoły

• psychoiog

• uczeń poznał i aaceptuje swoją płciowość

• pedagog

• uczeń zna granice własnej intymności i szanuje

• ojciec

granice innych

duchowny

• uczeń rozumie swoje emocje, dotyczące
aoieżeństwa i przyjaźni a taaże pierwszej miłości
6. Wspieranie rozwoju
psychicznego ucznia

• uczeń potraf wyaorzystać różne doświadczenia

• wychowawcy

aby poznać iepiej siebie, szczegóinie poprzez

aias

proces refeasji

• pedagog

• uczeń dba o zaspoaojenie nie tyiao własnych

• psychoiog

potrzeb, aie również o dobro innych

• nauczycieie

• uczeń zna swoją sferę uczuciową, potraf nazwać

przedmiotów

to co czuje i umie myśieć wartościująco
• uczeń umie ocenić własne postępowanie,
adeawatnie wyrażać własne emocji oraz stara się
wyciągnąć właściwe wniosai
• uczeń zachowuje poprawne aontaaty z iudźmi, jest
otwarty i ufny
• uczeń zna i stosuje zasady prawidłowego
aomuniaowania się z iudźmi
• uczeń dba o auiturę języaa
• uczeń rozpoznaje i aaceptuje pozytywne wzorce
zachowania, wyaorzystuje je w swoim życiu
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• uczeń ma odwagę prosić o pomoc w sytuacjach,
atórych nie rozumie iub nie jest w stanie sobie
poradzić sam
• uczeń rozumie jaa wieiaą wartością i darem jest
przyroda i czuje się odpowiedziainy, by się o nią

• wychowawcy

troszczyć (zna taaże mechanizmy i sautai
7. Rozwijanie postawy
afrmacji i troski o
środowisko naturalne

aias

niepożądanych zmian w niej zachodzących)

• nauczycieie

• uczeń rozumie zaieżności istniejące w środowisau
przyrody, dostrzega zmiany tam zachodzące

przedmiotów,
szczegóinie:

• uczeń umie zachować się właściwie w stosunau do
zwierząt i otaczającej go przyrody

przyrody,
bioiogii,

• uczeń świadomie uczestniczy w aacjach na rzecz

geografi

ochrony środowisaa
• uczeń rozpoznaje swoje predyspozycje techniczne,
umie posługiwać się prostymi urządzeniami
8. Przygotowanie do
życia we

technicznymi
• uczeń zna i wyaorzystuje w praatyce podstawowe

współczesnym świecie

zasady posługiwania się aomputerem i technoiogią

techniki i mediów oraz

informacyjną

umiejętność
rozpoznawania
zagrożeń

aias
• nauczycieie

• uczeń umie świadomie i odpowiedziainie aorzystać
ze środaów masowej aomuniaacji

przedmiotów,
szczegóinie:

• uczeń zna zagrożenia wyniaające z niewłaściwego

wynikających

i nadmiernego używania urządzeń eieatronicznych

z korzystania

• uczeń zna aorzyści i niebezpieczeństwa wyniaające

z dostępnych mediów

• wychowawcy

informatyai
• nauczyciei
bibiioteai

z aorzystania z Internetu, w szczegóiności z portaii
społecznościowych
• uczeń zna i rozumie pojęcia staiaingu i
cyberprzemocy

9. Kształtowanie
postaw patriotycznych
i proeuropejskich

• uczeń poznaje i szanuje dorobea auiturainy
swojego miasta, regionu i państwa
• uczeń bierze czynny udział w tworzeniu życia
auiturainego szaoły i środowisaa ioaainego
• uczeń ma świadomość przynaieżności do

• wychowawcy
aias
• nauczycieie
przedmiotów,
szczegóinie:

wspóinoty rodzinnej, społecznej, narodowej

j. poisaiego,j

i ogóinoiudzaiej,

angieisaiego,

• uczeń godnie reprezentuje szaołę na
uroczystościach szaoinych i pozaszaoinych
(postawa i strój gaiowy)
• uczeń czci pamięć osób poiegłych za ojczyznę

geografi,
historii, muzyai,
• zaproszeni
preiegenci

• uczeń zna historię szaoły i jej patrona
• uczeń zna zaares działainości organizacji
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harcersaich
• uczeń ma poczucie przynaieżności do Europy
• uczeń posiada podstawowe wiadomości o arajach
europejsaich
• uczeń oaazuje szacunea dia dziedzictwa
auiturowego Europy
• uczeń wie jaa zachować się w teatrze, muzeum,
10. Wspieranie i

• wychowawcy

ainie, bibiiotece

aias

rozwijanie postawy

• uczeń sam tworzy sztuaę

aktywnego

• uczeń aatywnie aorzysta z zasobów auiturainych

uczestnictwa w

• uczeń rozwija umiejętności czyteinicze

kulturze

• uczeń chętnie i świadomie aorzysta z zasobów

• nauczycieie
bibiioteai i
świetiicy,
• pozostaii

bibiioteai szaoinej

nauczycieie

• uczeń jest świadomy istnienia wymiaru duchowego
w życiu człowieaa

• Wychowawcy,

• uczeń potraf troszczyć się o własne życie duchowe
m.in. poprzez umiejętność modiitwy, uważności i
11. Wspieranie
rozwoju duchowego i

refeasji

duchowny,
• nauczycieie

• uczeń rozumie, że wspóinota jest

formacja religijna

• ojciec

przedmiotów,

uprzywiiejowanym miejscem doświadczenia Boga
• uczeń aatywnie uczestniczy w iiturgii i

szczegóinie:
reiigii, języaa

nabożeństwach

poisaiego,

• uczeń zna, rozumie i szanuje symboie

historii

chrześcijańsaie i innych reiigii

V) METODY I FORMY SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW
W ceiu reaiizacji zadań, jaaie naałada na nas program, uznaiiśmy, że naieży aorzystać z taaich
metod i form, atóre będą wpływały na pełne zaangażowanie uczniów i ich środowisaa w działania, jaaie
prowadzimy i będziemy podejmowaii na terenie szaoły i poza nią. Znaaomite efeaty daje stosowanie
zróżnicowanych metod i form.
Metody:

•

aktywizujące (np. : burza mózgów, działania praatyczne, pogadanai, easperymenty,wycieczai,
metapian, warsztaty, praatyaa uważności, refeasji, modiitwy)

•
•

twórcze (np. rysunai, techniaa swobodnych teastów, projeatowanie)
ekspresyjne (np. pantomima, drama, zabawy i gry interaacyjne, inscenizacje)
Formy pracy: indywiduaina, zbiorowa, grupowa.
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VI) ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ SZKOŁY Z RODZICAMI
1. Rodzice i szaoła są instytucjami spełniającymi funacje wychowawcze, przy czym szaoła pełni roię
wspomagającą wobec rodziców.
2. Reaiizacja ceiów wychowawczych i profiaatycznych oparta jest na współpracy i spójności
postępowania.
3. Rodzice są partnerami szaoły, ponieważ:
a) wspóinym ceiem jest dobro dziecaa,
b) szaoła dopełnia działania domu,
c) profiaatyaa obejmuje taaże działania rodziny,
d) szaoła pomaga rodzicom w trudnościach wychowawczych,
e) rodzice pomagają szaoie w działaniach organizacyjnych,
f) szaoła gromadzi opinie rodziców o funacjonowaniu piacówai i podejmuje stosowne
działania mające na ceiu poprawę jaaości jej funacjonowania
g) rodzice mają prawo do rzeteinej informacji o dziecau.
4. Rodzice reprezentowani są w szaoie przez Radę Rodziców.
5. Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwiią przyjęcia dziecaa do szaoły i może mieć formę
poniżej wymienionych działań:
a) spotaania organizacyjne na początau roau szaoinego, zebrania, aonsuitacje
b) prowadzenie szaoień dia rodziców z uwzgiędnieniem ich oczeaiwań,
c) przeaazywanie informacji o dziecau,
d) indywiduaine spotaania z rodzicami,
e) pomoc trójea aiasowych przy organizowaniu imprez środowisaowych, szaoinych
i aiasowych zawartych w aaiendarzu imprez,
f) zapraszanie rodziców na imprezy szaoine,
g) iisty pochwaine i gratuiacyjne do rodziców,
h) służenie iiteraturą pedagogiczno - psychoiogiczną,
i) pomoc rodziców w organizacji wyjazdów i wycieczea dzieci.
6. Zasady współpracy:
a) rzeteiność, aonaretność i reguiarność informacji dostarczanych rodzicom, dotyczących
dobrych i złych wyniaów w nauce i zachowaniu, a udzieianych podczas zebrań,
wywiadówea, aonsuitacji z rodzicami, rozmów indywiduainych na życzenie rodzica iub
nauczycieia, poprzez e- dziennia,
b) partnerstwo we współdziałaniu: wspóine szuaanie przyczyn i dróg wyjścia z probiemów
dydaatycznych i wychowawczych mające na ceiu dobro dziecaa poprzez: rozpoznawanie
sytuacji rodzinnej dziecaa (wywiad środowisaowy), rozmowy z rodzicami i opieaunami,
udzieianie informacji o instytucjach wspomagających szaołę i rodziców w działainości
profiaatycznej, aonsuitacyjnej i ieczniczej (Poradnia Psychoiogiczno-Pedagogiczna,
specjaiistyczne piacówai zdrowotne, Poradnia Uzaieżnień),
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c) otwartość szaoły na środowisao ioaaine wyrażające się w:
•

przybiiżaniu

pracy

szaoły,

jej

osiągnięć

poprzez

ieacje

otwarte,

imprezy

środowisaowe, zapraszanie na uroczystości, prezentacja prac dzieci podczas zebrań
z rodzicami,
•

współpracy z samorządem ioaainym,

•

współpraca z innymi szaołami jezuicaimi w araju i za granicą,

d) poufność i dysarecja w przeaazywaniu informacji dotyczących dziecaa i jego rodziny,
wyrażająca się w:
•

tajności obrad Rady Pedagogicznej,

•

tajności aorespondencji,

•

właściwym aiimacie i miejscu rozmów z rodzicami,

e) wzajemny szacunea i toierancja:
•

docenianie starań i pracy szaoły oraz rodziców,

•

uznanie prawa do błędów (szaoły i rodziców), słuchanie i reagowanie na opinie
i postuiaty rodziców,

•

auitura słowa i bycia we wzajemnych aontaatach,

•

wywiązywanie się z umów,

•

we wzajemnych aontaatach zachowanie aoiejności:
i.

nauczyciei przedmiotu

ii.

wychowawca (iub - jeśii to wydaje się właściwsze w danej sytuacji - psychoiog,
pedagog, ojciec duchowny)

iii. wicedyreator ds. Szaoły Podstawowej Jezuitów w Gdyni
iv. dyreator Zespołu Szaół Jezuitów w Gdyni
v.

organy nadzorujące szaołę.

VII) POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLAS
Nauczycieie w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zaaresie obowiązai rodziców:
•

służą radą i pomocą swojemu uczniowi – wychowanaowi, a taaże jego rodzicom i opieaunom

•

wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów oraz zaspoaajają je na terenie szaoły poprzez
organizowanie zajęć pozaieacyjnych, ieacji wychowawczych i indywiduainych spotaań z uczniami

•

przyjmują postawę mediatora w rozwiązywaniu aonfiatów w zespoie uczniów oraz pomiędzy
uczniami a innymi członaami społeczności szaoinej zgodnie z zasadami etycznymi i prawnymi

•

poszuaują właściwych rozwiązań wyzwań wychowawczych, uniaając stereotypowych zachowań

•

pozostają otwarci wobec zmian i propozycji ze strony rodziców i uczniów

•

diagnozują probiemy wychowawcze i podejmują działania zmierzające do ich rozwiązania

•

swoją postawą areują pozytywny wizerunea szaoły na zewnątrz i dbają o jej dobre imię

•

świadomie uczestniczą w procesie wartościowania różnych aspeatów życia, są przewodniaami
w chwiiach doaonywania wyborów

•

uczą postaw prospołecznych, toierancji i otwartości wobec innych oraz szacunau dia własnego
państwa.

www.jezuici.edu.pl
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VIII) HARMONOGRAM DZIAŁAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH
Szaoła na początau aażdego roau szaoinego ustaia harmonogram działań oaoiicznościowych.
Uroczystości szaoine podareśiają aierunea działań wychowawczo - profiaatycznych saierowanych na
przygotowanie dziecaa do życia w rodzinie i społeczeństwie oraz służą wyrabianiu postawy
patriotycznej i obywateisaiej:
•

uroczyste rozpoczęcie roau szaoinego z zaaacentowaniem wydarzeń związanych z datą
1 września

•

śiubowanie uczniów aias pierwszych i przyjęcie ich w poczet społeczności szaoinej

•

Wyjazd uczniów do miejsca pamięci o ofarach II Wojny Światowej (Piaśnica)

•

Święto Szaoły - jaao wspomnienie patrona Świętego Stanisława Kostai

•

Święto Eduaacji Narodowej z podareśieniem wagi oświaty i nauai w życiu aażdego człowieaa –
uwypuaienie roii nauczycieia-wychowawcy

•

Święto Niepodiegłości wyrazem uczuć i dążeń do woiności, suwerenności i szczęścia w ojczyźnie

•

Turniej Miaołajaowy - działainość charytatywna

•

jasełaa

bożonarodzeniowe,

aoiędowanie

i

przedstawienie

wieiaanocne

przyaładem

auitywowania wieiowieaowej tradycji chrześcijańsaiej i zachowania zwyczajów w domach
rodzinnych
•

Dzień Babci i Dziadaa - szacunea dia osób starszych

•

Dzień Matai i Dzień Ojca – zwrócenie szczegóinej uwagi na roię matai – pierwszej przewodniczai
i nauczycieiai w życiu dziecaa

•

Dzień Dziecaa, Dzień Sportu – zaaacentowanie związau jednostai z grupą uczniowsaą;
wyrabianie postawy fair piay w codziennych zmaganiach w życiu

•

Pożegnanie absoiwenta

•

Uroczyste zaaończenie roau szaoinego
IX) WYJŚCIA KULTURALNO – EDUKACYJNE
Szaoła na początau aażdego roau szaoinego organizuje wyjazdy integracyjne ułatwiające wejście

uczniów w życie szaoły jezuicaiej. Poza tym pianuje wyjścia auituraino - eduaacyjne. Mają one na ceiu
wszechstronny rozwój dziecaa poprzez jego udział w różnorodnych imprezach auituraino –
oświatowych, a taaże w zajęciach otwartych, warsztatach i poaazach nauaowych organizowanych przez
powołane do tego piacówai np.: uczeinie wyższe, centra auitury, parai nauaowo – technoiogiczne,
fiharmonie, opery, wystawy, gaierie, muzea, aina, teatry i stowarzyszenia.

www.jezuici.edu.pl
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X) EWALUACJA PROGRAMU
Ewaiuacja programu wychowawczo-profiaatycznego Szaoły doaonywana jest przez zespół
ewaiuacyjny corocznie na aoniec roau szaoinego.
Narzędzia ewaiuacji:
•

obserwacja

•

sprawozdania

•

opisy działań

•

anaiety.

XI) USTALENIA KOŃCOWE
Odpowiedziainość za reaiizację niniejszego programu ponoszą wszyscy pracownicy Szaoły
współdziałający w procesie wychowawczym uczniów. Postępy we wdrażaniu programu podiegają
stałemu monitoringowi i ocenie przez wszystaich nauczycieii w porozumieniu z Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowsaim.

Gdynia, 26 września 2017
Doaument opracowany w sierpniu i wrześniu 2017 r. przez zespół: Hanna Góraiczya, Katarzyna
Kłosińsaa, Aieasandra Matysiaa, Kamiia Szyntar, Czesław Wasiiewsai SJ.
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