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ROZDZIAŁ I 
 

PODSTAWY TWORZENIA  
PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY 

 

Idee programu wychowawczego szkoły 
„…Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować 

harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter. 
Wychowywać, to znaczy również- z pokolenia na pokolenie 

przekazywać wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią. 
Przekazuje się je nie tylko słowami, lecz przede wszystkim przykładem 
własnego życia…” 

 
Phil Bosmans 

 

Wychowanie młodego człowiek to proces świadomy, celowy, złożony          

i niezwykle trudny. Polega on na pomocy uczniowi w jego wszechstronnym 

rozwoju osobowym. Zreformowana szkoła nie może poprawnie funkcjonować bez 

zaangażowania się w proces edukacyjny nauczycieli, uczniów, rodziców. Poprzez 

działanie naszego programu wychowawczego dążymy do zintegrowania 

środowiska uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

Realizując zadania programu wychowawczego szkoły będziemy w całym 

procesie edukacyjnym i pracy wychowawczej: 

 rozwijać w uczniach ciekawość poznawczą ukierunkowaną na zdobywanie 

wiedzy, poszukiwanie dobra, prawdy i piękna w sobie i innych, 

 rozwijać świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów 

szkolnych i całej edukacji na danym etapie, 

 uczyć efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, 

 pomagać uczniom rozwijać umiejętności poszukiwania i odkrywania 

rzetelnej, uczciwej pracy, 

 dostrzegać w każdym uczniu ukryte możliwości i zdolności i rozwijać je tak, 

by był kreatywny i miał świadomość wartości własnych działań, 
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 przygotowywać uczniów do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie 

różnych aspektów życia społecznego, 

 doprowadzić do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które 

absolwentowi niezbędne będą do osiągnięcia sukcesu w szkole wyższego 

stopnia, w życiu zawodowym, w społeczności dorosłych, 

 pomagać uczniom w rozpoznawaniu wartości, ich hierarchizacji                  

oraz w dokonywaniu wyborów, 

 inspirować odpowiednie procesy reedukacyjne polegające na oduczaniu 

negatywnych i aspołecznych zachowań, 

 prowadzić profilaktykę prozdrowotną i prorodzinną, 

 wypracować warunki do jak najbardziej optymalnej współpracy z rodzicami, 

 pomagać uczniom z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,           

z rodzin patologicznych, niepełnych, 

 kształtować postawy patriotyczne, 

 kultywować tradycje szkolne, lokalne, narodowe, 

 współtworzyć życzliwą, serdeczną atmosferę w szkole na drodze 

wzajemnego szacunku, pozytywnej samooceny, 

 podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. 
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ROZDZIAŁ II 
 

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE PROGRAMU WYCHOWANIA 
 

Założenie podstawowe programu wychowania: 

 Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku 

      stanowią: 

o uczniowie i ich rodzice, 

o pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji                 

i obsługi. 

 Szkoła uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich    

      dzieci mają rodzice. 

 Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami- wpływają na wychowanie 

      swoją obecnością i postawą. 

 Wychowanie w szkole ma charakter: 

o integralny- obejmuje wszystkie sfery życia ucznia: psychiczną, 

fizyczną, duchową i społeczną, 

o personalny- stawia w centrum osobę ucznia, 

o indywidualny- tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia 

indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia. 

 Szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości. 

 Członkowie społeczności szkolnej współpracują w atmosferze wzajemnego 

zrozumienia i szacunku w realizowaniu wyznaczonych zadań.  
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ROZDZIAŁ III 
 

CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 
 

           Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest 

wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka.           

W związku z tym w działaniu wychowawczym zmierzać należy do osiągnięcia 

następujących celów: 

 do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego 

predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne     

i kulturowe, 

 do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu 

     poszanowania dla wartości uniwersalnych, narodowych i lokalnych. 

 

 

Celem programu wychowawczego jest wychowanie światłego człowieka,    

o otwartym umyśle, ale świadomego swoich korzeni i odczuwającego ścisły 

związek między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.  

Podstawę naszych działań stanowi ustabilizowany charakter naszej szkoły,           

jej ciągłość wychowawcza, tradycje i zwyczaje. 

 

 

Celem rozwoju intelektualnego jest: 

 uczenie wychowanka wartości wynikających z poszukiwania prawdy 

     w szerokim rozumieniu tego pojęcia, 

 wgląd we własne walory i uzdolnienia, 

 wgląd we własne ograniczenia i słabości, 

 rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i upodobań, 

 umiejętność przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji, 

 umiejętność przekazywania swojej wiedzy innym. 
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  Celem rozwoju emocjonalno- moralnego jest: 

 uwrażliwienie wychowanka na takie wartości jak prawda, dobro, uczciwość, 

odpowiedzialność  oraz cnoty zapomniane: usłużność, delikatność, 

wyrozumiałość, współczucie, łagodność, wierność, życzliwość, wdzięczność, 

 ukształtowanie myślenia wartościującego, 

 umiejętność przejmowania odpowiedzialności za własne słowa i czyny, 

 umiejętność dokonywania samooceny, 

 kształtowanie postawy otwartej w stosunku do innych ludzi, 

 kształtowanie tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności        

i indywidualności, 

 kształtowanie aktywności życiowej, 

 umiejętność stawiania sobie celów i realizowania ich, 

 umiejętność ekspresji uczuć i emocji za pomocą języka, 

 umiejętność dostosowania się do otoczenia, 

 zachowanie kultury języka, 

 umiejętność utrzymywania wartościowych, przyjaznych i głębokich kontaktów 

interpersonalnych, 

 kształtowanie wrażliwości uczuciowej i moralnej. 

 

Celem kształtowania postaw obywatelsko- patriotycznych jest: 

 przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa          

w życiu demokratycznego społeczeństwa, 

 kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, 

środowiska lokalnego i szkoły, 

 kultywowanie tradycji związanych z patronem szkoły i jej historią, 

 kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji i historii narodu, miasta, 

szkoły, 

 kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła                            

oraz najważniejszych świąt  narodowych i kościelnych, 

 poznanie historii i tradycji rodzinnego miasta i wioski, 

 kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne. 
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Celem rozwoju fizycznego jest: 

 kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie, 

 wyrabianie nawyków higienicznych, 

 kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu, 

 kształtowanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie 

dyscyplin sportowych. 

 

              Wymogi współczesnej cywilizacji stawiają przed nami konieczność 

rozszerzania tradycyjnych celów wychowawczych o cele nowe, wynikające             

z zachodzących wokół dynamicznych zmian cywilizacyjnych. Do celów tych 

zaliczamy konieczność wpajania wychowankom norm i sposobów postępowania     

w domenie ekologii, świata mediów, cywilizacji druku oraz edukacji prozdrowotnej. 

Wychodząc z tego założenia formułujemy następujące cele w tym zakresie: 

 uświadomienie wychowankom sensu i wagi szacunku dla środowiska 

naturalnego,  

 rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, 

 uświadamianie przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania 

niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym, 

 kształtowanie nawyku aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz 

ekologicznej odnowy zniszczonego i zanieczyszczonego środowiska 

naturalnego. 

 

Cele w zakresie wychowania medialnego i czytelniczego: 

 kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania niezbędnych 

informacji i materiałów, 

 kształcenie nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej, 

 uczenie krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych, 

 kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego       

w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej, 

 wyrabianie nawyku sięgania po książkę jako unikalną formę kontaktu            

z dorobkiem kultury, myśli i słowa. 
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Cele w zakresie wychowania do życia w rodzinie: 

 przekazanie uczniom wiedzy z zakresu spraw dotyczących seksualności 

człowieka, 

 kształtowanie odpowiedzialności za życie własne i drugiego człowieka, 

 kształtowanie postawy empatii i zrozumienia w związku, 

 przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki różnic płciowych, w tym ról 

społecznych pełnionych przez mężczyzn i kobiety. 
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ROZDZIAŁ IV  
 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE 
 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Olecku powołane             

są Zespoły Problemowo- zadaniowe oraz Zespoły przedmiotowe. 

W ramach Zespołów problemowo- zadaniowych istnieją zespoły: 

 Zespół wychowawczy, 

 Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, 

 Zespół ds. promocji szkoły i rekrutacji, 

 Zespól doradczy ds. podziału ZFŚS i przyznawania pożyczek 

mieszkaniowych. 

 
W ramach Zespołów przedmiotowych istnieją: 

 Zespół przedmiotów humanistycznych (język polski, wiedza o kulturze, 

biblioteka, religia) 

 Zespół języków obcych (języki: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski) 

 Zespół przedmiotów społeczno- ekonomicznych (historia, wiedza                   

o społeczeństwie, geografia, podstawy przedsiębiorczości), 

 Zespół przedmiotów matematyczno- przyrodniczych (matematyka, 

informatyka, fizyka, biologia, chemia), 

 Wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne. 

 
Zadania dyrektora szkoły: 

 nadzoruje i kontroluje prace wychowawcy w szkole, 

 współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych, 

 czuwa nad diagnozą oczekiwań uczniów i rodziców wobec szkoły, 

 współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktów 

dotyczących spraw uczniów i nauczycieli, 

 współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

 współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej                

i materialnej uczniom. 
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Zadania Rady Pedagogicznej: 

 diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole, 

 proponuje działania strategiczne w zależności od potrzeb, 

 określa zapotrzebowania klas na konkretne programy profilaktyczne, 

 proponuje zmiany w planach pracy dydaktycznej, wychowawczej                    

i opiekuńczej, 

 inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programów wychowawczych, 

 ocenia stan wychowania i dydaktyki w szkole, 

 prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych. 

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

 reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie, 

 współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, administracją szkoły, 

poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

 uczestniczy w uchwalaniu Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego 

Szkoły oraz współdecyduje o życiu i pracy szkoły, 

 broni praw i godności ucznia, rozwiązuje jego problemy,  

 kształtuje postawy społeczne poprzez realizację podjętych działań, 

 kształtuje nawyk planowego i celowego działania, 

 kształtuje postawę obywatelską, rozwija cechy i umiejętności przywódcze, 

 organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne, zajmuje się ich reklamą, 

 podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących. 

 

Zadania Rady Rodziców: 

 analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat nauczania i wychowania, 

 ocenia plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

 jest łącznikiem pracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, 

 współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, 

 decyduje o udzieleniu pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji 

materialnej, 

 dofinansowuje imprezy organizowane przez młodzież szkolną. 
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Zadania nauczyciela: 

 współpracuje z wychowawcą klasy w realizacji zadań wychowawczych 

szkoły i klasy, 

 informuje wychowawcę o problemach uczniów związanych z nauką                

i zachowaniem, 

 uczestniczy w imprezach organizowanych przez daną klasę, 

 wspiera prace uczniów uzdolnionych, przygotowuje ucznia do konkursów       

i olimpiad, 

 udziela pomocy uczniom z trudnościami w nauce, 

 prowadzi konsultacje dla uczniów i rodziców. 

Ponadto nauczyciel: 

 winien posiadać właściwe kwalifikacje pedagogiczne oraz merytoryczne      

do wypełniania obowiązków nauczyciela dydaktyka, przewodnika i opiekuna, 

 winien stale podnosić swoje kwalifikacje przez udział w warsztatach, 

kursach, konferencjach, szkoleniach, 

 winien właściwie oceniać swoją wiedzę, umiejętności, postawy i zachowanie; 

prezentować wysoki poziom kultury osobistej; zachowaniem swoim dawać 

pozytywny przykład młodzieży. 

 

Zadania wychowawcy: 
             W procesie wychowania wychowawca uczy młodych ludzi jak uwalniać się 

od napięć, lęków i stresów, zniechęcenia, zwątpienia i małoduszności. Ponadto 

pobudza do działania zaspokajającego potrzeby wyższe (potrzeby społeczne, 

szacunku, samorozwoju). Celem wychowawcy jest chronić niedoświadczoną           

i niedojrzałą młodzież przed złudną fascynacją zmysłami, przed negatywnymi 

skutkami kultury masowej, przed poczuciem beznadziejności i bezsensu. Uczy 

rozumieć głęboki sens wszelkich norm, nakazów i zakazów społecznych, 

moralnych, prawnych. Ukazuje wychowankom wartości duchowe, intelektualne, 

naukowe, moralne, społeczne i religijne w całym ich pięknie. 
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Ponadto wychowawca: 

 identyfikuje ucznia ze szkołą, 

 zapoznaje uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, Szkolnym 

Programem Profilaktyki, Programem Wychowawczym i wszelkimi regułami 

obowiązującymi w szkole, a wpływającymi na sprawne jej funkcjonowanie, 

 rozpoznaje środowisko ucznia i „wewnętrzne życie” klasy, 

 diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów, rozpoznaje sytuację 

wychowawczą i konsultuje jej wyniki z nauczycielami przedmiotowymi, 

 uczestniczy w tworzeniu planu pracy wychowawczej, 

 w oparciu o Program Wychowawczy opracowuje klasowy plan 

wychowawczy, który prezentuje rodzicom podczas klasowych zebrań           

z rodzicami, 

 podejmuje działania w celu stworzenia prawidłowej atmosfery w klasie, 

 zapoznaje uczniów z tradycjami szkoły, uczestniczy w klasowych imprezach, 

wycieczkach, 

 kontroluje realizację zadań i zobowiązań klasy, 

 czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, 

 prowadzi lekcje wychowawcze, 

 współpracuje z Radą Rodziców w planowaniu imprez klasowych, wycieczek, 

różnych form pracy pozalekcyjnej, 

 stwarza warunki do samorozwoju ucznia, 

 współpracuje z pedagogiem szkolnym w realizacji Szkolnego Programu 

Profilaktyki oraz w sytuacjach wymagających wsparcia i interwencji, ma stały 

kontakt z rodzicami ucznia, 

 współpracuje z nauczycielami i rodzicami w podejmowaniu zadań 

wpływających na rozwój intelektualny i moralny ucznia, 

 konsultuje z uczniem ocenę z zachowania, 

 prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową 

 jest rzecznikiem praw ucznia i przyjacielem młodzieży. 

 

Zdania pedagoga szkolnego: 

 diagnozuje zagrożenia i  problemy młodzieży występujące w środowisku 

szkolnym, 
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 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, 

 prowadzi zajęcia edukacyjne służące rozwijaniu umiejętności 

psychospołecznych, 

 współpracuje z rodzicami w rozwiązywaniu problemów młodzieży, prowadzi 

pedagogizację rodziców, 

 współpracuje ze wszystkimi organami szkoły w działaniach wychowawczych, 

profilaktycznych i interwencyjnych związanych z pomocą uczniom zagrożonym 

uzależnieniami, 

 współpracuje z instytucjami wspomagającymi działającymi na rzecz rozwijania 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

 dokonuje systematycznej oceny efektów podejmowanych działań 

wychowawczo-profilaktycznych, 

 wspiera uczniów zagrożonych uzależnieniem, rozwija ich poczucie własnej 

wartości oraz motywuje do podejmowania różnych form aktywności, w tym 

aktywności pozaszkolnej, zaspokajającej ich potrzeby psychiczne, społeczne, 

emocjonalne i duchowe, rozwijających zainteresowania i umiejętności 

psychospołeczne.  

 dostosowuje profesjonalne programy profilaktyczne (w tym rządowe)            

do zdiagnozowanych problemów, potrzeb, warunków i możliwości szkoły 

oraz oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 jest rzecznikiem praw i przyjacielem młodzieży. 

 

Zadania szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa obejmują: 

 rozpoznawanie obszarów zagrożeń w środowisku szkolnym za pomocą ankiet, 

wywiadów i obserwacji, 

 zbieranie informacji na temat potencjalnych zagrożeń pojawiających              

się             w środowisku szkolnym od wszystkich uczestników życia 

szkolnego; analizę powyższych informacji oraz podejmowanie stosownych 

działań adekwatnie    do sytuacji, 

 integrację działań podejmowanych na rzecz podniesienia stanu 

bezpieczeństwa w szkole. 
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Zadania koordynatora Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
obejmują: 

 nadzorowanie pracy zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 organizowaniu pomocy uczniom posiadającym opinię poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności                           

czy też orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 organizowanie cyklicznych spotkań członków zespołu 

 pracę z uczniem zakwalifikowanym do form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

Zadania Zespołu wychowawczego obejmują: 

 zwiększenie skuteczności pracy wychowawczej poprzez diagnozę zagrożeń      

i problemów młodzieży w środowisku szkolnym, 

 natychmiastowe reagowanie w sytuacjach, w których uczeń potrzebuje 

pomocy i wsparcia, 

 podejmowanie zadań minimalizujących zjawisko absencji uczniów,  

 podejmowanie działań zapobiegających agresji, przemocy i uzależnieniom, 

 kształtowanie samorządności uczniowskiej i zaangażowania społecznego 

wśród uczniów, 

 wnioskowanie do dyrekcji i Rady Pedagogicznej w trudnych sprawach 

pedagogiczno- opiekuńczych, 

 dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań 

wychowawczych, 

 wymiana doświadczeń z zakresu organizacji procesu wychowawczego 

podczas rozwiązywania problemów wychowawczych, 

 popularyzacja wśród uczniów i rodziców literatury popularnonaukowej, aktów 

prawnych i innych dokumentów, których problematyka dotyczy szeroko 

pojętego wychowania, profilaktyki i uzależnień, praw dziecka, praw                    

i obowiązków ucznia, 

 opracowanie programu wychowawczego dla poszczególnych poziomów, 

 opracowywanie scenariuszy godzin wychowawczych dla klas, wymiana 

doświadczeń w tym zakresie, 
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 przygotowywanie tematyki szkoleń rodziców w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych (pedagogizacja rodziców). 

 

Zadania Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej: 

 ustalenie przedmiotu ewaluacji, 

 określenie rodzajów narzędzi koniecznych do przeprowadzenia ewaluacji            

i przydział zadań poszczególnym członkom zespołu, 

 opracowanie harmonogramu kontroli i przeprowadzenia badań, 

 konsultacje z dyrektorem dotyczące opracowanych i wykorzystywanych 

narzędzi diagnostycznych, 

 analiza oraz interpretacja pozyskanych danych, wypracowanie wniosków        

do dalszej pracy – opracowanie strategii działań w obszarach wymagających 

poprawy jakości pracy szkoły, 

 przygotowanie raportu, zaprezentowanie wyników badań grupom objętym tymi 

badaniami oraz przedstawienie raportu Radzie Pedagogicznej, 

 archiwizacja materiałów z przeprowadzonej ewaluacji, 

 inne zadania określone przez członków zespołu. 

 

Zadania Zespołu ds. promocji szkoły i rekrutacji: 

 współpraca z mediami lokalnymi, 

 kreowanie wizerunku szkoły, 

 rzetelna informacja o działaniu szkoły, 

 koordynacja działań związanych z patronem szkoły, 

 rozpowszechnianie wśród uczniów informacji o sukcesach i osiągnięciach, 

 przygotowanie materiałów do rekrutacji i „Dni otwartych szkoły”, targów 

edukacyjnych itp. 

 

Zadania zespołów przedmiotowych: 

 zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów 

nauczania i podręczników szkolnych, 

 podnoszenie poziomu nauczania i wychowania przez wymianę doświadczeń 
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 poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu 

poprzez organizowanie narad, dyskusji itp., 

 wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów               

oraz sposobów badania wyników nauczania, 

 organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

 współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych                          

oraz w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

 opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania, 

 opiniowanie przygotowanych w szkole projektów edukacyjnych, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (organizacja konkursów 

przedmiotowych, międzyprzedmiotowych i imprez ogólnoszkolnych), 

 spotkania doskonaląco- informacyjne służące wymianie doświadczeń                

z ukończonych przez członków zespołu przedmiotowego form doskonalenia 

zawodowego, 

 dostosowanie przedmiotowych programów i planów pracy do standardów 

egzaminacyjnych. 
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ROZDZIAŁ V 
 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY Z RODZICAMI 
 
             „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka,   

a także wolność jego sumienia oraz przekonania” (art.4 Ustawy o systemie 

oświaty). 

 

             Wychowanie młodego człowieka rozpoczyna się w domu rodzinnym. 

Kształtowanie nawyków, rozwijanie podstawowych zdolności, zamiłowań                  

i zainteresowań, zaspokajanie podstawowych potrzeb niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania fizycznego, psychicznego, emocjonalnego                 

i społecznego winno być podstawowym celem wychowawczym rodziców. Priorytet 

w wychowaniu mają rodzice, szkoła pełni rolę drugoplanową. 

             Kierując dziecko do szkoły rodzice przyjmują jej ofertę wychowawczą. Fakt 

ten jest nie tyle efektem aprobaty co ofertą współdziałania rodziców ze szkołą. 

W pracy wychowawczej szkoły elementem niezwykle ważnym i pożądanym jest 

czynne uczestnictwo w życiu szkoły rodziców. 

 

Cele współpracy szkoły i rodziców: 

 wzajemne poznawanie się, budowanie empatii i zaufania, kształtowanie 

pozytywnej więzi emocjonalnej rodziców ze szkołą, 

 lepsze poznanie uczniów, ich środowiska domowego, 

 stosowanie skutecznych form oddziaływań wychowawczych, które wpływać 

będą na prawidłowe funkcjonowanie ucznia w szkole i poza nią, 

 wspólne czuwanie nad frekwencją i wynikami w nauce, podejmowanie 

działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia. 

 

Zasady współpracy szkoły i rodziców: 

 rodzice są podmiotem w szkole, 

 szkoła wspiera rodziców w dziedzinie wychowania, 
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 podstawą współpracy rodziców i szkoły jest partnerstwo oparte                     

na wzajemnym poszanowaniu praw i obowiązków, świadomości celów 

wychowania, 

 wychowanie jest tym skuteczniejsze, im bardziej opiera się na współdziałaniu 

nauczycieli i rodziców, 

 współpraca szkoły z rodzicami opiera się na wzajemnym zaufaniu                  

i życzliwości, pozytywnej motywacji, jednolitości oddziaływania 

wychowawczego, aktywności i systematyczności, 

 rodzice winni uczestniczyć w zebraniach rodziców, dniach otwartych szkoły, 

prelekcjach prowadzonych przez pracowników szkoły (nauczycieli, 

wychowawców i pedagoga), a poświęconych zagadnieniom wychowawczym, 

 rodzice utrzymują stały kontakt z wychowawcą dziecka w celu 

monitorowania postępów w nauce i zachowania ucznia, 

 rodzice dbają o odpowiedni strój i wygląd dziecka, 

 rodzice pracują nad właściwym stosunkiem ucznia do obowiązku szkolnego, 

 rodzice uczestniczą w tworzeniu planu wychowawczego, 

 rodzice wspierają działania innowacyjne szkoły, w tym realizowane          

przez nią projekty, 

 pedagogizacja rodziców ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu 

profilaktyki uzależnień i przemocy, niepowodzeń szkolnych i sposobów 

zapobiegania im i in., 

 Rada Rodziców prezentuje opinie wszystkich rodziców. 

 

Plan współpracy: 

 organizacja zebrań rodziców, 

 zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem 

Wychowawczym, Programem Profilaktyki Szkoły, WSO oraz regulaminem 

egzaminów maturalnych, 

 pedagogizacja rodziców, 

 rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami, 

 dążenie do uzyskania pomocy ze strony rodziców w organizowaniu imprez 

szkolnych, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych. 
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Pedagogizacja rodziców- tematyka prelekcji: 

 dyskusja nad Programem Wychowawczym Szkoły, WSO i Szkolnym 

Programem Profilaktyki, 

 współpraca rodziny i szkoły, 

 komunikacja miedzy rodzicami i dziećmi- jak pomóc dziecku                         

w rozwiązywaniu problemów i sytuacji konfliktowych, 

 problem zdrowia psychofizycznego człowieka w okresie adolescencji, 

 kształcenie nawyków kulturalnych i norm stosowanego zachowania się, 

 profilaktyka uzależnień i przemocy. 
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ROZDZIAŁ VI 
 

POWINNOŚCI I TREŚCI WYCHOWAWCZE 
 

             Podczas zajęć edukacyjnych nauczyciele kształtują w uczniach 

następujące postawy i wartości: 

 zdyscyplinowanie 

 samodzielność 

 przedsiębiorczość 

 kulturę osobistą. 

 

 
Priorytet (cel): uczeń zdyscyplinowany 

Zadania szczegółowe Efekty 
Uczeń punktualny - nie spóźnia się na lekcje 

- właściwie planuje czas własnej pracy 

- szanuje czas własny i innych 

Uczeń samodoskonalący, systematyczny - pracuje na bieżąco 

- unika zaległości w nauce 

- samodzielnie pracuje na materiale     

źródłowym 

- stawia sobie cele i systematycznie dąży 

do ich realizacji 

Uczeń przestrzegający zasad i norm 

społecznych 

- postępuje zgodnie z normami 

społecznymi, 

- unika zachowań niepożądanych 

społecznie  

Uczeń wymagający - stawia sobie cele i dąży do ich realizacji 

- wymaga od siebie i innych 

- pracuje z pełnym zaangażowaniem 

- ponosi odpowiedzialność za pracę 

własną i grupy 

Uczeń obowiązkowy, prawdomówny - nie oszukuje 

- zna wagę słów 

- zna własne obowiązki 
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- ponosi konsekwencje swojego 

postępowania 

Uczeń rozsądny - nie ulega negatywnym wpływom 

otoczenia 

- wykorzystuje zachowania asertywne 

- broni własnego zdania używając 

odpowiedniej argumentacji. 

 
Priorytet (cel): uczeń samodzielny 

Zadania szczegółowe Efekty 
Uczeń wykorzystujący zdobytą wiedzę        

w praktyce 

- posiada świadomość życiowej 

użyteczności poszczególnych przedmiotów 

szkolnych oraz edukacji na danym etapie 

- wykorzystuje wiedzę teoretyczną w 

sytuacjach praktycznych 

- korzysta z różnych  źródeł informacji 

(Internet, encyklopedia, materiał źródłowy) 

- samodzielnie wyszukuje i porządkuje 

wiadomości 

Uczeń radzący sobie z problemami w 

różnych sytuacjach 

- jest zaradny, opanowany, zdecydowany 

- zna różne sposoby rozwiązywania 

problemów 

 

 
Priorytet (cel): uczeń przedsiębiorczy 

Zadania szczegółowe Efekty 
Uczeń wykazujący inicjatywę - świadomy wysiłku, jaki należy podjąć, by 

osiągnąć wyznaczony cel 

- umie zmobilizować i zorganizować siebie 

i innych do działania, odnajduje w sobie 

motywację wewnętrzną 

- chętnie uczestniczy w życiu szkolnym, 

pomaga w organizacji imprez szkolnych 

- organizuje ciekawe formy spędzania 

wolnego czasu 
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Uczeń posiadający zdolność 

podejmowania decyzji 

- samodzielnie podejmuje właściwe 

decyzje 

- jest przewidujący, działa skutecznie 

- jest świadomy, że swoimi decyzjami 

wpływa na życie swoje i innych 

 

 
Priorytet (cel): uczeń o wysokiej kulturze osobistej 

Zadania szczegółowe Efekty 
Swoją postawą i zachowaniem uczeń 

stanowi wzór dla innych 

- zna zasady savoir- vivre’u i wykorzystuje 

je w określonych sytuacjach 

- jest uprzejmy, miły, życzliwy, cechują go 

kultura słowa i bycia 

Uczeń taktowny, tolerancyjny, uczynny - zna zasady współżycia społecznego 

- dokonuje wyboru między tym, co wypada 

bądź nie w sytuacjach społecznych 

- niekonfliktowy, nie sprawia przykrości 

innym 

- rozwiązuje spory, łagodzi konflikty 

- jest tolerancyjny wobec odmienności, 

szanuje, uznaje, nie drwi 

- pomaga potrzebującym 
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ROZDZIAŁ VII 
 

METODY I FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ 
 

             Praca wychowawcza w szkole odbywać się powinna systematycznie oraz 

przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik, tak, by sprzyjała rozwojowi na 

poziomie intelektualnym, psychicznych, społecznym i moralnym. 

 

Metody pracy wychowawczej: 

 czynna 

 słowna 

 oglądowa 

 dyskusja 

 drama 

 trening umiejętności 

 warsztaty poznawczo- doskonalące 

 burza mózgów 

 wycieczki, biwaki, wyjazdy. 

 

Formy pracy wychowawczej: 

 indywidualna 

 grupowa. 
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ROZDZIAŁ VIII 
 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS PIERWSZYCH 
 

Kierunek działań  wiara w siebie 

Cel ogólny:  

 kształtowanie w uczniach zdrowego poczucia wartości własnej. 

 

Cele operacyjne: 

 świadomość zalet, umiejętności, własnego potencjału, ale i wad i ograniczeń, 

 kształtowanie umiejętności obiektywnego oceniania własnego zachowania 

oraz zachowania innych osób, 

 obiektywizm w ocenie sytuacji społecznych, 

 szacunek dla siebie i innych, 

 kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu społecznego na własne 

życie i podejmowane decyzje, 

 kształtowanie umiejętności wykorzystywania zachowań asertywnych             

w różnych sytuacjach społecznych, 

 umiejętność autoprezentacji.  

 

Sposób realizacji zadań: 

 wykorzystanie dramy podczas zajęć wychowawczych, 

 lekcje wychowawcze: „moje zachowania w szkole”, 

 motywowanie ucznia do zmiany postępowania nieakceptowanego 

społecznie, 

 kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej osoby, 

 sesje reklamowe. 

 

Realizatorzy działań: 

 wychowawcy, 

 nauczyciele przedmiotowi, 

 pedagog szkolny. 
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Kierunek działań → samodzielność 
Cel ogólny: 

 uczeń przygotowany do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie. 

 

Cele operacyjne: 

 kształtowanie umiejętności hierarchizowania wartości, 

 kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

 kształtowanie umiejętności wyznaczania i realizowania celów, 

 prawidłowe funkcjonowanie psychofizyczne, emocjonalne i duchowe            

w społeczeństwie, 

 znajomość zjawiska samorządności, 

 kształtowanie aktywnej postawy wobec społeczności lokalnej, 

 

Sposób realizacji zadań: 

 omówienie zasad samorządności na wszystkich szczeblach administracji 

państwowej, 

 spotkania z przedstawicielami władz, 

 udział w uroczystościach organizowanych przez instytucje lokalne, 

 aktywny udział uczniów w lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, 

 zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności podejmowania decyzji, 

 zapoznanie ucznia ze sposobami korzystania z katalogów bibliotecznych, 

zasobów komputera i Internetu oraz innych mediów i praktyczne 

wykorzystanie wiedzy podczas zajęć edukacyjnych. 

 

Realizatorzy działań: 

 wychowawcy, 

 nauczyciele przedmiotowi, gł. nauczyciele WOS, historii, wychowania           

do życia w rodzinie, informatyki, 

 dyrektor, 

 pedagog szkolny, 

 bibliotekarz. 
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Kierunek działań→ odpowiedzialność 
Cel ogólny: 

 kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedzialności za siebie           

i innych zgodnie z normami chrześcijańskimi i etycznymi. 

 

Cele operacyjne: 

 kształtowanie umiejętności ponoszenia konsekwencji swoich czynów, 

 szacunek dla siebie i innych oraz dóbr materialnych i innych będących 

własnością szkoły, 

 kształtowanie umiejętności postępowania zgodnie z normami moralnymi         

i etycznymi oraz zgodnie z Regulaminem Szkoły i zasadami zawartymi        

w Statucie. 

 umiejętność odróżniania wolności od samowoli. 

 

Sposób realizacji zadań: 

 wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wypowiedzi pod adresem 

kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych osób dorosłych, 

 zwracanie uwagi na kulturę słowa i języka, 

 zapoznanie uczniów z regulaminem poszczególnych pracowni 

przedmiotowych, sali gimnastycznej i boiska szkolnego, 

 kształtowanie nawyku poszanowania przyrody i troski o środowisko 

naturalne, 

 udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w wycieczkach 

przyrodoznawczych, 

 lekcje wychowawcze na temat poczucia odpowiedzialności, wolności, 

umiejętności podejmowania decyzji. 

 

Realizatorzy działań: 

 wychowawcy, 

 pedagog szkolny, 

 dyrektor, 

 nauczyciele przedmiotowi, gł. biologii i wychowania fizycznego, 

 wszyscy pracownicy szkoły. 
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Kierunek działań → zdrowy tryb życia 
Cel ogólny: 

 kształtowanie nawyku dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne. 

 

Cele operacyjne: 

 kształtowanie nawyku dbania o higienę oraz schludny wygląd, 

 umiejętne rozpoznawanie czynników zagrażających zdrowiu fizycznemu        

i psychicznemu i świadome ich unikanie, 

 umiejętne rozpoznawanie przyczyn, przejawów oraz następstw szczególnie 

rozpowszechnionych zjawisk patologii społecznej, 

 znajomość metod i sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych       

i stresowych, 

 znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich, 

 umiejętność odnajdywania alternatywnych dla ryzykownych sposobów 

spędzania wolnego czasu, 

 świadomość zagrożeń wynikających z zażywania wszelkiego rodzaju 

substancji psychoaktywnych i odurzających (w tym alkohol, nikotyna, 

narkotyki, dopalacze). 

 

Sposób realizacji zadań: 

 realizacja programu profilaktyki szkoły, 

 lekcje wychowawcze na temat profilaktyki uzależnień i przemocy, 

 lekcje wychowawcze na temat alternatywnych sposobów spędzania wolnego 

czasu, 

 lekcje wychowawcze na temat higieny i zdrowia fizycznego i psychicznego, 

 zachęcanie uczniów do korzystania z porad i konsultacji z pielęgniarką 

szkolną, 

 udział w zajęciach lekcyjnych przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, 

 zachęcanie uczniów do uczestnictwa w pracach porządkowych na rzecz 

klasy i szkoły, 

 aktywne uczestnictwo w konkursach dotyczących problematyki zdrowia 

fizycznego i psychicznego, 
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 uwrażliwienie uczniów dojeżdżających na niebezpieczeństwa związane        

z podróżowaniem, 

 kształtowanie nawyku bezpiecznego poruszania się po drogach, 

 kształtowanie właściwej postawy wobec osób poszkodowanych                    

w wypadkach a także wobec kolegów i koleżanek niepełnosprawnych            

i z problemami zdrowotnymi. 

 

Realizatorzy działań: 

 wychowawcy, 

 pedagog szkolny, 

 pielęgniarka, 

 nauczyciele przedmiotowi, gł. biologii, wychowania fizycznego, 

 nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. 

 

Kierunek działań → tolerancja 
Cel główny: 

 kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do drugiego człowieka. 

 

Cele operacyjne: 

 kształtowanie zrozumienia wobec różnic wynikających z odmienności 

rasowej, kulturowej, religijnej itp., 

 kształtowanie nawyku niesienia pomocy osobom słabym, chorym, 

niepełnosprawnym, 

 brak akceptacji dla zachowań niepożądanych społecznie. 

 

Sposób realizacji działań: 

 lekcje wychowawcze na temat różnych form dyskryminacji (rasizm, 

ksenofobia, seksizm, homofobia), 

 zajęcia lekcyjne z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji, 

 dbanie o właściwą postawę uczniów w stosunku do kolegów, nauczycieli        

i pracowników szkoły, 

 przekazanie informacji na temat mniejszości narodowych zamieszkujących 

nasz kraj, 
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 zwracanie uwagi na indywidualne tempo pracy ucznia, dostosowanie treści 

edukacyjnych do psychofizycznych możliwości poszczególnych uczniów, 

 kształcenie umiejętności właściwego, podnoszącego jakość pracy i nauki, 

doboru metod. 

 

Realizatorzy działań: 

 nauczyciele przedmiotowi, 

 wychowawcy, 

 pedagog szkolny. 
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ROZDZIAŁ IX 
 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS DRUGICH 
 
Kierunek działań → samokształcenie 
Cel ogólny: 

 kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania i systematyzowania 

wiedzy, 

 świadome kształtowanie pożądanych społecznie cech osobowości. 

 

Cele operacyjne: 

 kształtowanie świadomości bycia podmiotem w procesie nauczania               

i wychowania, 

 znajomość treści programowych, 

 znajomość podstawowych zasad współżycia i współdziałania, 

 umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł, 

 znajomość określonych statutem szkoły kryteriów oceniania i klasyfikacji, 

 umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych. 

 

Sposób realizacji zadań: 

 czynne uczestnictwo w konkursach i olimpiadach, 

 lekcje wychowawcze na temat zasad współżycia, współdziałania i dobrego 

wychowania, 

 ćwiczenia umiejętności korzystania z tekstu źródłowego, Internetu i innych 

źródeł wiedzy w procesie uczenia się, 

 ćwiczenia umiejętności sprawnego notowania i konspektowania materiału, 

 ćwiczenia różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

 

Realizatorzy działań: 

 dyrektor, 

 pedagog szkolny, 

 wychowawcy klas, 

 nauczyciele przedmiotowi. 
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Kierunek działań→ komunikacja 
Cel ogólny: 

 kształcenie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej             

oraz poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. 

 

Cele operacyjne: 

 znajomość zasad poprawności językowej, 

 dbałość o kulturę wypowiedzi, 

 znajomość własnych niedomagań i wad wymowy, 

 znajomość języków obcych. 

 

Sposób realizacji zadań: 

 czynne uczestnictwo uczniów w działaniach organizowanych                   

przez Regionalny Ośrodek Kultury oraz koła teatralne, 

 samokontrola i kontrola wypowiedzi uczniów, 

 zwracanie uwagi na poprawność językową, 

 udział uczniów w spotkaniach z młodzieżą z innych krajów, 

 ćwiczenia pod kierunkiem specjalistów, polonistów, logopedów. 

 

Realizatorzy działań: 

 dyrektor, 

 nauczyciele poloniści, 

 opiekunowie kół teatralnych, 

 uczniowie, także ci z wadami wymowy. 

 

Kierunek działań → współżycie w zespole 

Cel główny: 

 kształcenie umiejętności bezkonfliktowej i solidarnej pracy w grupie. 

 

Cele operacyjne: 

 kształcenie postawy altruistycznej, 

 kształtowanie odpowiedzialności za siebie i grupę jako całość, 

 kształtowanie postawy empatii i zrozumienia, 
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 zdrowa rywalizacja zamiast „wyścigu szczurów”, 

 kształtowanie umiejętności wykorzystywania zachowań asertywnych             

w sytuacjach społecznych. 

 

Sposób realizacji zadań: 

 ćwiczenia pracy w grupie, 

 zapoznanie ucznia z jego prawami i obowiązkami, 

 wybór i okresowa wspólna ocena pracy samorządu klasowego, 

 ćwiczenie umiejętności przydzielania zadań poszczególnym członkom grupy, 

zespołu, 

 lekcje wychowawcze na temat koleżeństwa i przyjaźni, empatii i zaufania, 

 lekcje wychowawcze dotyczące celów i wartości grupowych, 

 organizacja imprez integrujących klasę, 

 lekcje wychowawcze na temat asertywności i nieulegania presji otoczenia     

a także umiejętności wpływania na innych, 

 lekcje wychowawcze na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach 

konfliktowych i stresowych 

 

Realizatorzy działań: 

 wychowawcy, 

 nauczyciele, 

 pedagog szkolny. 

 

Kierunek działań → samorządność 
Cel główny: 

 przygotowanie do udziału w samorządności środowiskowej. 

 

Cele operacyjne: 

 znajomość i respektowanie zasad demokracji w samorządności, 

 kształtowanie gotowości do działania dla dobra wspólnego, 

 kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów klasy, 

 umiejętne ocenianie działalności samorządu Uczniowskiego, 

 kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji w grupie. 
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Sposób realizacji zadań: 

 lekcje wychowawcze poruszające problematykę grup społecznych, 

samorządności, syndromu myślenia grupowego, 

 wybory do samorządu uczniowskiego, 

 praca na rzecz całej społeczności uczniowskiej poprzez dyżury klasowe, 

pomoc w organizacji i utrzymaniu porządku na imprezach szkolnych, 

aktywne uczestnictwo w zebraniach klasowych i szkolnych. 

 

Realizatorzy działań: 

 opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

 Samorząd Uczniowski, 

 Wychowawcy. 
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ROZDZIAŁ X 
 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCYCH DLA KLAS TRZECICH 
 

Kierunek działań → planowanie i projektowanie 
Cel główny: 

 umiejętność racjonalnego planowania działań i realizowania założonych 

celów. 

 

Cele operacyjne: 

 kształtowanie świadomości, że planowanie jest czynnością porządkującą 

działania i wynika z potrzeb, 

 kształtowanie umiejętności tworzenia planów konkretnych, zawierających 

wszelkie niezbędne elementy składowe, 

 umiejętność weryfikacji powstałych planów w zależności od zaistniałych 

potrzeb 

 uczeń postępuje wg zasady „Marzenia mają być ambitne, plany realne,        

a projektowanie konkretne i szczegółowe”. 

 

Sposób realizacji zadań: 

 lekcje wychowawcze na temat budowania planów i realizacji celów, 

 weryfikowanie bieżących planów. 

 

Realizatorzy działań: 

 uczniowie, 

 wychowawcy klas, 

 pedagog szkolny. 

 
Kierunek działań → wybór dalszej drogi zawodowej 
Cel główny: 

 świadomy, zgodny z predyspozycjami i zainteresowaniami, wybór 

kształcenia i zawodu. 
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Cele operacyjne: 

 świadomość własnych predyspozycji psychofizycznych, zainteresowań, zalet 

i umiejętności, a także wad i ograniczeń, 

 podejmowanie działań w celu rozwijania zainteresowań, 

 znajomość praw rządzących rynkiem pracy, 

 świadomość możliwości dalszego kształcenia i zapotrzebowania na rynku 

pracy, 

 umiejętność korzystania z informatorów dla absolwentów, 

 znajomość specyfiki wybranych przez siebie studiów a w dalszej kolejności 

zawodu, 

 kształcenie umiejętności prawidłowego wypełniania dokumentów składanych 

podczas rekrutacji na uczelnie wyższe. 

 

Sposób realizacji zadań: 

 udział uczniów w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, 

 czynny udział uczniów w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, 

 współpraca z powiatowym Urzędem Pracy w Olecku w organizacji zajęć        

dla maturzystów, 

 korzystanie z ulotek i informatorów dla absolwentów, 

 badanie osobowości i zainteresowań uczniów skalą T O-Z, 

 ćwiczenia autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej, 

 nauka pisania dokumentów aplikacyjnych. 

 

Realizatorzy działań: 

 nauczyciele przedmiotowi, gł. nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i języka 

polskiego 

 pedagog szkolny, 

 wychowawcy klas. 

 

Kierunek działań → poszanowanie prawa 
Cel główny: 

 kształtowanie świadomości praw i obowiązków obywatelskich, 

 rozumienie sensu przestrzegania prawa. 
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Cele operacyjne: 

 znajomość konstytucyjnego mechanizmu stanowienia prawa                      

oraz państwowego aparatu wymuszającego jego respektowanie, 

 znajomość własnych praw i obowiązków, 

 świadome respektowanie prawa wynikające nie z chęci uniknięcia 

negatywnych konsekwencji, lecz z motywacji wewnętrznej i potrzeby bycia 

prawym obywatelem, 

 kształcenie umiejętności korzystania z porad prawnych, 

 kształcenie umiejętności obrony w sytuacji zagrożenia. 

 

Sposób realizacji zadań: 

 lekcje wychowawcze- prezentacja Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

 zapoznanie uczniów z przepisami prawa zawartymi w Konstytucji RP, 

 współpraca z Komendą Powiatową Policji w Olecku. 

 

Realizatorzy działań: 

 nauczyciele przedmiotowi, gł. historii i WOS, 

 wychowawcy klas. 
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ROZDZIAŁ XI 
 

PROPONOWANE I OBOWIĄZKOWE TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH  
W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH 

 

             Treści, zadania i cele Programu Wychowawczego należy realizować przy 

wykorzystaniu następujących tematów godzin wychowawczych: 

Klasy I: 

 Uczeń poznaje szkołę - zapoznanie z Programem Wychowawczym, 

Szkolnym Programem Profilaktyki, WSO, Statutem Szkoły i regulaminami 

obowiązującymi ucznia w szkole. 

 Poznajemy się w zespole klasowym. Wybór samorządu klasowego. 

Budowanie zaufania i empatii. 

 Kultura osobista i jej znaczenie w życiu człowieka. 

 Wiem, kim jestem. Próba autoprezentacji. 

 Mój sposób bycia. Jestem odważny w myśleniu, mówieniu i działaniu. 

 Współpraca zespołu klasowego przy tworzeniu programu otrzęsin klas 

pierwszych. 

 W tej dziedzinie jestem mistrzem. Jak budować zdrowe poczucie wartości 

własnej? 

 Czy kompleksy utrudniają mi życie? 

 To, jak się czujesz, zależy od Ciebie. Klucz do dobrego nastroju. 

 Optymizmu można się nauczyć. 

 Wartości i cele życiowe. Kryteria wyboru. 

 Przyciągnij sukcesy - sztuka motywowania i autosugestii. Umiejętność 

właściwego podejścia do sukcesów i porażek. 

 Motywacja do nauki. Skuteczne sposoby uczenia się i zapamiętywania. 

Mnemotechniki. 

 Profilaktyka agresji i przemocy. Wpływ różnych rodzajów przemocy na 

funkcjonowanie psychiczne, emocjonalne, społeczne ofiary. 

 Kocham, reaguję. Jak pomagać ofiarom przemocy? 

 Jak pokonać wstyd? Jak radzić sobie z nadmierną nieśmiałością? 

 Historia i tradycja szkoły. Tradycje, które kultywuję. 
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 Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Przed czym się bronić? 

 Profilaktyka uzależnień. Promocja zdrowego stylu życia. 

 Dopalacze mogą Cię wypalić. Promocja zdrowego stylu życia. 

 Sztuka porozumiewania się. Konflikty i problemy w okresie adolescencji. Jak 

budować prawidłowe relacje z innymi? 

 Stres. To brzmi groźnie. Metody relaksacji. 

 Dziękuję, nie piję. Profilaktyka uzależnienia od alkoholu. 

 Wolność a samowola. Umiejętność podejmowania decyzji. 

 Jak być bezpiecznym na drodze. Życie to nie gra. 

 AIDS- choroba cywilizacyjna. 

 Moje wyobrażenie o roli Polski i Polaków w zjednoczonej Europie. 

 Jestem odpowiedzialny- ponoszę konsekwencje swoich czynów. 

 Antykoncepcja- prawda i mity. 

 Analiza wyników nauczania i frekwencji. Samoocena. 

 

Klasy II: 

 Przypomnienie aktów prawnych szkoły (Program Wychowawczy, Szkolny 

Program Profilaktyki, WSO, Statut Szkoły). 

 Diagnoza osobowości i zainteresowań. 

 Asertywność i nieuleganie wpływom otoczenia. Jak zwalczać nieśmiałość? 

Jak wywierać wpływ na innych? 

 Profilaktyka zaburzeń autodestrukcyjnych. Problem samobójstw wśród 

młodzieży. 

 Profilaktyka zaburzeń funkcjonalnych- anoreksja i bulimia- problem nie tylko 

kobiet. 

 Rozwój psychoseksualny człowieka. 

 Subkultura - pomysł na siebie? 

 Świat, w którym żyjemy. Stereotypy polskie i europejskie. 

 Komunikacja interpersonalna - skuteczne porozumiewanie się. 

 Popkultura - upadłość czy szansa? 

 Źródła informacji - wyszukiwanie, gromadzenie, wykorzystywanie. 

 Niepodległość Polski a integracja z UE. 

 ABC zawodów. Potrzeby rynku pracy. 
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 Czy naprawdę jesteśmy inni? Nasze postawy wobec niepełnosprawnych. 

 Zasady demokracji w samorządności. Wolność wyboru. 

 Aktywność samorządowa - odpowiedzialność czy profity? 

 Moje hobby, zainteresowania, pasje. Jak wykorzystać skutecznie czas 

wolny? 

 Muszę, mogę, chcę - wybór należy do mnie. 

 Konflikty w klasie, szkole i rodzinie. Przyczyny i źródła. 

 Jak słuchać, aby do mnie mówili? Jak mówić, aby mnie słuchali? Kultura        

i argumenty w dyskusji. 

 Uczucia, które rządzą naszym życiem. Rozwijam inteligencję emocjonalną. 

 Rola rodziny w życiu człowieka. 

 Język polski a język subkultur młodzieżowych. 

 Analiza wyników nauczania i frekwencji. 

 

Klasy III: 

 Zapoznanie uczniów z regulaminem matur. Wypełnianie deklaracji 

maturalnej. 

 Jak przygotować się do matury i studiów? 

 Moja przyszłość - różne aspekty życia dorosłego człowieka. 

 Autoprezentacja i budowanie wizerunku. Jak wywrzeć dobre wrażenie na 

innych? 

 Stres pod kontrolą.  

 Organizacja studniówki. 

 Perspektywy i możliwości dalszego kształcenia. Prawa rynku pracy. 

 Planowanie kariery. Jak wybrać zawód? 

 Praca - jak szukać, zmieniać, utrzymać? 

 Pod parasolem prawa. Konstytucja RP- co powinienem wiedzieć? 

 Graffiti - sztuka ulicy czy wandalizm? 

 Moje miejsce w społeczeństwie, państwie, Europie. 

 Kanon współczesnego Europejczyka. 

 Wychowanie seksualne- świadome macierzyństwo. Antykoncepcja. 

 Wpływ mediów na kształtowanie postaw i poglądów młodzieży.  

 Jestem Polakiem - kształtowanie właściwych postaw patriotycznych. 
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 Savoir-vivre. Doskonalenie nawyku kulturalnego zachowywania się. 

 Jestem wartościowym człowiekiem. Jak rozwijać wiarę w siebie i swoje 

możliwości. 

 Moje wrażenia z okresu pobytu w szkole. 

 Analiza wyników nauczania i frekwencji. Samoocena. 

 

Obowiązkowe tematy realizowane w trzyletnim cyklu nauczania: 

 Organizacja pracy na godzinach wychowawczych. Określenie zasad 

współpracy wychowawcy z uczniami. Wybór samorządu klasowego. 

 Zasady bezpieczeństwa w szkole i na trasie szkoła- dom. 

 Statut szkoły. Prawa i obowiązki ucznia. Wewnątrzszkolny system oceniania. 

 Zasady i regulamin egzaminu maturalnego 

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

 Dzień patrona szkoły. 

 Imprezy klasowe i szkolne: ślubowanie klas pierwszych, otrzęsiny klas 

pierwszych, pożegnanie klas trzecich, sprzątanie świata, Dzień Ziemi, 

Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Studniówka, Walentynki i inne. 

 Planowanie wycieczek klasowych- zbieranie informacji o atrakcyjnych 

miejscach turystycznych, opracowanie harmonogramu wycieczki. 

 Udział w różnych formach kultury- kino, teatr, wystawy. 

 Analiza wyników i problemów dydaktyczno- wychowawczych; podjęcie 

działań zmierzających do ewentualnej poprawy sytuacji. 

 Lekcja biblioteczna. 
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ROZDZIAŁ XII 
 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 
 

             Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzania uroczystości z udziałem 

Sztandaru Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część           

z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości szkolnych.  

 

Zasady ceremoniału szkolnego:  

 Sztandar Szkolny jest symbolem Polski-Narodu-Ziemi, symbolem Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej środowisko. Uroczystości z udziałem 

sztandaru wymagają zachowania postawy pełnej szacunku i powagi. 

 Uczestnictwo w Poczcie Sztandarowym jest niezwykle honorową funkcją, 

dlatego w skład Pocztu Sztandarowego powinni wchodzić uczniowie              

o nienagannej postawie. 

 Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą: 

o Chorąży - uczeń wyróżniający się wynikami w nauce i wzorową 

postawą  uczniowską, 

o Asysta - dwie uczennice wyróżniające się wynikami w nauce                

i wzorową postawą uczniowską. 

 Kandydatury składu są przedstawione przez samorządy i wychowawców 

klas na czerwcowej radzie pedagogicznej, zostają wówczas zatwierdzone. 

 Kadencja pocztu trwa jeden rok- począwszy od dnia uroczystości 

pożegnania absolwentów. Wychowawcy klas przedmaturalnych zostają        

na ten czas opiekunami Ceremoniału Szkolnego i dbają o właściwą 

celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na 

terenie szkoły    i poza nią. 

 Po zakończeniu kadencji nazwiska uczniów wchodzących w skład pocztu 

wpisywane są do kroniki szkoły, a uczniom wręczane publicznie pamiątkowe 

nagrody. 

 Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą zostać odwołani ze składu 

Pocztu Sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać wyboru 

uzupełniającego. 
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 Insygnię pocztu sztandarowego tworzą: 

o Biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane            

pod lewym, kolorem białym do góry, 

o Białe rękawiczki. 

 Chorąży i asysta powinni być ubrani galowo: uczeń - ciemny garnitur, biała 

koszula, uczennice - ciemne spódnice, białe koszule. 

 Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głownie: 

o Uroczystości rocznicowych - Konstytucji 3 Maja i Odzyskania 

Niepodległości, 

o Ceremonii ślubowania Pocztu Sztandarowego, 

o Ceremonii ślubowania klas pierwszych, 

o Rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

 Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych 

organizowanych przez administrację samorządową i państwową                 

oraz w uroczystościach religijnych. 
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ROZDZIAŁ XIII 
TRADYCJA SZKOLNA 

 
            Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości, imprez                   

i zwyczajów zaakceptowany do realizacji przez młodzież, nauczycieli i rodziców. 

Porządkuje organizację życia szkoły, pomaga w realizacji celów wychowawczych, 

integruje społeczność szkolną. 

 

Harmonogram stałych uroczystości i imprez szkolnych 

 
Uroczystość/ impreza 

 
Termin 

 
Organizator 

 
Program 

szczegółowy 
- Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 

- Rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 

1 września  - dyrektor 

- uczniowie klas 

maturalnych 

- wystąpienie 

dyrektora szkoły i 

zaproszonych gości 

- ceremoniał 

ślubowania uczniów 

klas pierwszych 

- spotkanie uczniów   

z wychowawcami w 

klasach 

Kampania wyborcza przed 

wyborami samorządów 

klasowych i Samorządu 

Szkolnego 

Wrzesień Samorząd 

Szkolny 

według opracowanej 

ordynacji wyborczej     

i inwencji 

samorządów 

klasowych 

Wybory samorządów 

klasowych 

wrzesień samorządy 

klasowe 

wg opracowanej 

ordynacji wyborczej 

Wybory Samorządu 

Szkolnego 

wrzesień Samorząd 

Szkolny 

wg opracowanej 

ordynacji wyborczej 

Wycieczka integracyjna 

uczniów klas pierwszych 

wrzesień samorządy 

klasowe i 

wychowawcy klas 

wg opracowanego 

programu 

integracyjnego 

Dzień patrona szkoły październik Samorząd 

Szkolny 

wg opracowanego 

programu 
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Pielgrzymka maturzystów do 

Częstochowy 

październik ksiądz, katecheta, 

wychowawcy 

klas, rodzice 

wg opracowanego 

programu 

Dzień Komisji Edukacji 

Narodowej 

październik Samorząd 

Szkolny 

wg inwencji 

organizatorów 

Święto  Odzyskania 

Niepodległości 

listopad Samorząd 

Szkolny, 

samorząd 

klasowy 

- wprowadzenie 

sztandaru 

- odśpiewanie hymnu 

- program poetycko- 

muzyczny 

- wyprowadzenie 

sztandaru 

 

Zabawa andrzejkowa listopad Samorząd 

Szkolny 

wg inwencji 

organizatorów 

Spotkanie wigilijne grudzień samorządy 

klasowe 

wg inwencji 

organizatorów 

Studniówka styczeń klasy maturalne własny program 

Święto wiosny pierwszy 

dzień 

wiosny 

samorządy 

klasowe 

- przegląd kulturalny 

klas w dziedzinach: 

rysunek, malarstwo, 

recytacja, muzyka, 

śpiew, taniec, proza 

autorstwa uczniów 

- na podstawie 

zgłoszeń klasowych 

organizator 

przygotowuje zbiorczy 

program, 

- jury dokonuje oceny 

i przyznaje nagrody 

Rekolekcje wielkopostne marzec katecheta wg programu 

rekolekcji 

Rocznica  Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

maj samorządy 

klasowe 

- wprowadzenie 

sztandaru 

- odśpiewanie hymnu 
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- program poetycko- 

muzyczny 

- wyprowadzenie 

sztandaru 

Dzień Sportu Szkolnego czerwiec nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Samorząd 

szkolny 

program własny 

Uroczyste pożegnanie 

uczniów klas III 

kwiecień samorządy klas II - wystąpienie 

dyrektora  

- rozdanie świadectw, 

nagród i listów 

pochwalnych 

- wystąpienie 

przedstawiciela 

uczniów 

- program artystyczny 

przygotowany przez 

uczniów klas III 

Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 

czerwiec Samorząd 

Szkolny 

- wystąpienie 

dyrektora 

- wręczenie nagród i 

listów pochwalnych 

- program artystyczny 

- spotkanie w klasach 

z wychowawcami 
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Postanowienia końcowe 

 Zmiany w Programie Wychowawczym Szkoły mogą być dokonywane przez 

Radę Pedagogiczną zwykłą większością głosów. 

 Naniesione poprawki winny być przedstawione rodzicom na zebraniu 

rodzicielskim, a uczniom na godzinie wychowawczej. 

 Program Wychowawczy Szkoły obejmuje trzyletni etap edukacji. 

 Program Wychowawczy wprowadza się w życie po zasięgnięciu opinii Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 


