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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu jest szkołą 

przyjazną i bezpieczną dla uczniów i ich rodziców. Rada pedagogiczna, personel administracji               

i obsługi szkoły dbają jednakowo o wszystkich. Nauczyciele kształtują w licealistach postawy, 

które sprzyjają ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, każdy uczeń otrzymuje wsparcie                   

i możliwość odkrywania i realizacji własnych zainteresowań i pasji, jest postrzegany 

indywidualnie.  

Dostrzegamy problemy wychowawcze i rozmawiamy o nich z rodzicami, poszukując wspólnie 

rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich.  

Jako rada pedagogiczna przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za efekty kształcenia. 

Głównym celem naszej pracy jest uczeń wszechstronnie rozwinięty intelektualnie, fizycznie                      

i społecznie. 

 

I. PRAWNE PODSTAWY PROGRAMU: 

 
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej; 

 Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( po zmianach z 27 czerwca 2003r.); 

 Ustawa z 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity: DzU z 2006r. nr 97                

ze zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół                 

(Dz. U.  z 2009 nr 4, poz. 17); 

   Statut Szkoły; 

 Szkolny zestaw programów nauczania 

 Szkolny program profilaktyczny 

 Wewnątrzszkolny system oceniania 

 Regulaminy: 

> Rady Pedagogicznej 

> Samorządu Uczniowskiego 

> Rady Rodziców 

 

 

 



 3 

II. MISJA SZKOŁY: 

 
Misją Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu jest 

aktywne i profesjonalne współdziałanie z rodzicami uczniów w procesie wychowawczym. 

Dążymy do wychowania młodzieży tolerancyjnej, otwartej na świat i zdobywanie wiedzy. 

Kształtujemy w uczniach poszanowanie tradycji i kultury naszego kraju oraz uczymy szacunku 

do innych kultur. Zwracamy szczególną uwagę, aby uczniowie naszej szkoły byli przygotowani 

do właściwego odbioru i wykorzystania mediów w życiu. Uczymy budowania kariery szkolnej 

oraz dokonywania trudnych wyborów związanych z dalszą edukacją. 

 

III.  MODEL ABSOLWENTA: 

 
Absolwenci naszej szkoły charakteryzują się: 

 Uczciwością wobec siebie i otoczenia, wiarygodnością i odpowiedzialnością                            

w realizowanych działaniach, cechuje ich wytrwałość i poczucie własnej wartości, potrafią                   

i często okazują szacunek dla innych osób, charakteryzuje ich ciekawość poznawcza, w działaniu 

są kreatywni i przedsiębiorczy, wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, uczestniczą aktywnie               

w życiu kulturalnym, są mądrymi odbiorcami i użytkownikami mediów, podejmują samodzielne 

inicjatywy oraz wiedzą jak pracować w zespole. 

 

IV. CELE OGÓLNE SZKOLNEGO PROGRAMU 

WYCHOWAWCZEGO: 

 
1. Kształtowanie i wychowanie młodzieży. 

2. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły i przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

3. Rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz 

poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na 

wartości Europy i świata. 

4. Dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju. 

5. Umożliwienie absolwentom świadomego planowania własnej kariery edukacyjno – 

zawodowej. 
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6. Realizowanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów. 

7. Umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej                        

i religijnej.  

8. Zapewnienie uczniom opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz pełnego 

bezpieczeństwa w czasie zajęć na terenie szkoły.  

9. Umożliwienie uczniom rozwijania indywidualnych zainteresowań. 

10. Organizowanie pomocy dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się                         

w trudnych warunkach materialnych poprzez: 

a) zwalnianie z pełnej lub częściowej opłaty na Radę Rodziców 

b) zwalnianie ze składki na ubezpieczenie 

c)  refundowanie dojazdów do szkoły. 

 

V. CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLNEGO PROGRAMU 

WYCHOWAWCZEGO: 

 
CELE 

SZCZEGÓŁ

OWY 

ZADANIA SZKOŁY FORMY 

REALIZACJI 

1
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a) kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy: 

 

• rozwijanie zdolności spostrzegania i kojarzenia 

• uczenie obserwowania rzeczywistości 

• zapoznawanie z metodami skutecznego uczenia się 

• ukazywanie pozytywów uczenia się ze zrozumieniem 

• kształcenie umiejętności uczenia się w grupie 

• uświadamianie roli systematycznej pracy umysłowej 

• wskazywanie dużej roli powtarzania materiału w 

skutecznym jego opanowaniu 

• prowadzenie lekcji z odwoływaniem do kontekstu, jeśli 

mogą nim być elementy poprzednio omawianego 

materiału, czyli pomoc w znajdowaniu wzajemnych 

powiązań między elementami wiedzy 

 

• lekcje przedmiotowe 

• godziny wychowawcze 

• zajęcia z psychologiem 

• zajęcia z pedagogiem na 

temat metod skutecznego 

uczenia się 

• zajęcia fakultatywne 

• konsultacje  

przedmiotowe 

• dostosowanie form 

powtórzeń i sprawdzianu 

materiału do możliwości 

zespołów klasowych 

• praca z tekstem 

• wszechstronne 

wykorzystanie zasobu 

pomocy naukowych w 

pracowniach 

 b) budzenie ciekawości poznawczej: 

• kształtowanie umiejętności samodzielnego 

poszukiwania informacji 

• kształtowanie krytycznego stosunku wobec informacji 

• aktywizowanie uczniów do działalności na forum 

• lekcje przedmiotowe 

• godziny wychowawcze 

• lekcje biblioteczne 

• koła zainteresowań 

• zajęcia fakultatywne 
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szkoły 

• udział młodzieży w zajęciach i spotkaniach 

międzyszkolnych, konferencjach,  konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych 

• współpraca z wyższymi 

uczelniami 

• spotkania  z doradcą 

zawodowym 

 

 c) rozwijanie umiejętności twórczego myślenia: 

 

• kształtowanie postaw zaangażowania w zdobywanie 

wiedzy 

• uczenie przezwyciężania trudności 

• kształtowanie postaw twórczo-krytycznych wobec 

zdobytej wiedzy 

• kształtowanie umiejętności sprawnego 

selekcjonowania informacji 
• wzmacnianie kreatywności ucznia 
• kształtowanie umiejętności syntezy i analizy 

 

 godziny wychowawcze 

• stosowanie 

aktywizujących metod 

pracy na lekcjach 

przedmiotowych  

• wykorzystywanie 

pomocy naukowych, 

nowoczesnych programów 

• spotkania z pedagogiem 

• indywidualna praca  

z uczniem zdolnym 

i słabym 

 d) pomoc w odkrywaniu własnych predyspozycji i ich 

twórczym wykorzystaniu: 

 

• aktywizowanie uczniów w czasie lekcji i poza nimi 

• organizowanie konkursów przedmiotowych i 

artystycznych 

• stymulowanie aktywności poprzez prezentację 

osiągnięć ucznia 

• organizowanie ogólnoszkolnych imprez                            

o charakterze poznawczym (wiedza o historii szkoły                   

i patronie, konteksty historyczne świąt narodowych) 

 

• lekcje przedmiotowe 

• godziny wychowawcze   

• konsultacje i koła 

zainteresowań 

• konkursy, olimpiady, 

zawody sportowe 

• gazetka szkolna 

• wystawy osiągnięć 

uczniów 

•  przedstawienia teatralne – 

przygotowanie scenariuszy, 

próby i spektakle 

• akademie i uroczystości 

szkolne 

2
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a) kształtowanie wrażliwości uczuciowej: 

 

• dostrzeganie indywidualnej wrażliwości ucznia 

• kształtowanie umiejętności samooceny 

• rozwijanie umiejętności akceptacji siebie 

• przybliżanie zagadnień związanych z przyjaźnią, 

miłością, tolerancją 

• zwracanie uwagi na rolę więzi rodzinnych i związków 

uczuciowych w rozwoju osobowości 

• pomoc w rozumieniu i werbalizacji uczuć oraz stanów 

psychicznych 

• godziny wychowawcze 

• lekcje języka polskiego 

• lekcje religii  

• warsztaty z psychologiem 

i pedagogiem 

• indywidualna opieka nad 

uczniami z rodzin 

dysfunkcyjnych 

 

 

 b) kształtowanie umiejętności kontaktowania się                      

z ludźmi: 

• uczenie tolerancji, szacunku i cierpliwości 

• uwrażliwianie na krzywdę ludzką 

• uczenie dostrzegania potrzeb drugiego człowieka 

• ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania 

 budzenie empatii  

• ćwiczenie umiejętności wypowiadania swojego zdania 

 godziny wychowawcze 

• lekcje języka polskiego i 

języków obcych 

• lekcje religii  

• inne lekcje przedmiotowe 

o charakterze 

dyskusji lub z 

wykorzystaniem pracy 
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bez agresji i oceniania innych 

• kształcenie postawy szczerości, otwartości i ufności 

wobec drugiego człowieka 

• utrwalanie zasad savoir-vivre'u, ułatwiających i 

normalizujących kontakt z drugą osobą 

• uświadamianie roli właściwego doboru środków 

językowych w skuteczności kontaktów interpersonalnych 

• nieakceptowanie nadmiernego krytycyzmu wobec 

innych 

 kształtowanie postaw altruistycznych 

w grupach 

• spotkania z pedagogiem i 

psychologiem 

• zajęcia pozalekcyjne 

• wycieczki i wyjścia poza 

Szkołę (klasowe 

i międzyklasowe) 

  

 

 c) opanowywanie emocji: niezadowolenia, złości, 

strachu, upokorzenia; uwalnianie sądów i ocen z wpływu 

uczuć; pomoc w radzeniu sobie ze stresem: 

 

• przekazywanie wiedzy teoretycznej na temat 

opanowywania trudnych emocji 

• ćwiczenie prawidłowych reakcji w sytuacjach 

konfliktowych (w tym: kształtowanie nawyku kultury 

słowa) 

• wdrażanie postaw asertywnych 

• uczenie wyznaczania celów z uwzględnieniem 

własnych możliwości 

• kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków 

• uczenie umiejętności opanowywania emocji  

w kontaktach interpersonalnych i społecznych 

  

• lekcje przedmiotowe 

• godziny wychowawcze 

• treningi z asertywności 

• warsztaty z psychologiem 

na temat radzenia 

sobie ze stresem 

• rozmowy indywidualne            

z uczniami 

 

 d) propagowanie pozytywnych wzorców osobowych: 

  

• wychowywać w kategoriach „być” a nie tylko „mieć”  

• uczenie umiejętności wyboru wzorca 

• uczenie krytycyzmu wobec wzorców populistycznych, 

dyskusyjnych moralnie 

• uczenie twórczego i krytycznego odbioru sławnych 

dzieł kultury, przede wszystkim filmu światowego 

• uczenie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, 

rodziny, dzieci, osób starych, niepełnosprawnych, 

chorych 

• uczenie gotowości do poświęceń, ofiarowania własnego 

wysiłku innym 

• uczenie mądrego korzystania z Internetu 

• zapoznanie z patronem Szkoły 

• godziny wychowawcze 

• przedmioty 

humanistyczne 

• lekcje religii  

• zajęcia z informatyki i 

technologii informacyjnej 

• zwiększenie roli dyskusji 

na zajęciach dydaktycznych 

i wychowawczych 

• koła zainteresowań 

• oglądanie filmów, lektura 

dzieł literackich, 

pism młodzieżowych 

• działania Samorządu 

Uczniowskiego 

  

3) ROZWÓJ 

MORALNY 

UCZNIA 

 

a) kształtowanie myślenia wartościującego: 

  

• poznawanie wartości: prawdy, dobra, piękna, miłości 

• kształtowanie umiejętności dostrzeżenia w Dekalogu 

systemu uniwersalnych wartości świeckich 

• rozwijanie wrażliwości moralnej 

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości 

moralnych (zdolność odróżniania dobra od zła) 

• uczenie tworzenia właściwej hierarchii wartości 

• kształtowanie umiejętności wyboru właściwego modelu 

• dyskusje na godzinach 

wychowawczych 

i przedmiotach 

humanistycznych 

• lekcje religii  

• spotkania indywidualne z 

psychologiem 

i pedagogiem 

• filmy, spektakle teatralne; 

dzieła literackie 
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życia 

• uczenie krytycyzmu wobec kontrowersyjnych postaw 

moralnych bohaterów sztuki masowej 

• kontakty z domem 

(wzajemne wspieranie 

działań: nauczyciel - 

rodzice) 

 b) kształtowanie woli: 

 

• uczenie stawiania celów życiowych 

• uczenie konsekwencji w realizacji działań 

• doskonalenie wytrwałości, pracowitości, rzetelności 

• kształtowanie siły woli w celu systematycznego 

zdobywania wiedzy (walka z postawą wycofywania się 

w obliczu trudności) 

• rozwijanie aktywności 

• uczenie odpowiedzialności za słowa i czyny 

• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe 

• kółka przedmiotowe 

• koła sportowe i inne 

zajęcia pozalekcyjne 

• konkursy i olimpiady 

• kontakty z pedagogiem 

• działania Samorządu  

Uczniowskiego 

• systematyczne 

analizowanie własnych 

osiągnięć  

 c) umiejętność oceny własnych zachowań: 

 

• kształtowanie umiejętności refleksji nad własnym 

postępowaniem 

• uczenie trafnej oceny moralnej podejmowanych działań 

• uświadamianie znaczenia samokontroli i konieczności 

pracy nad sobą  

• uczenie umiejętności porównania własnych postaw             

z obserwowanymi w grupie społecznej 

• uczenie umiejętności wyciągania wniosków o własnym 

zachowaniu z reakcji, komentarzy i stosunku innych 

osób 

• troszczenie się o kulturę ubioru, słowa i zachowania            

w różnych sytuacjach 

• kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za 

zachowanie i kulturę osobistą kolegów 

• wszystkie lekcje 

• zajęcia pozalekcyjne 

• imprezy szkolne 

• wycieczki, rajdy 

• spotkania z pedagogiem i 

psychologiem 

  

 

 d) odwaga cywilna: 

 

• pomoc w radzeniu sobie ze strachem przed 

wypowiadaniem swoich poglądów 

• zachęcanie do zabierania głosu na forum publicznym 

• kształtowanie umiejętności odmawiania,  

• kształtowanie postaw nonkonformistycznych wobec 

przejawów agresji, nietolerancji, braku kultury, 

lekceważenia wartości (prawdy, uczciwości, 

sprawiedliwości itd.) 

• uczenie umiejętności właściwej oceny postaw innych 

osób, walczących o podstawowe wartości moralne 

 

• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe                              

• realizacja zadań 

„Programu 

profilaktycznego” 

• działania charytatywne            

i społeczne 

• warsztaty na temat 

asertywności 

 

4) ROZWÓJ 

SPOŁECZNY 

UCZNIA 

 

a) funkcjonowanie w grupie: 

• integrowanie zespołu klasowego 

• tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego                   

w grupie (tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, 

życzliwości, poszanowania cudzych poglądów) 

• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe 

• wycieczki i imprezy 

szkolne 

• inicjatywy międzyklasowe 
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• ustalenie jasnych i konsekwentnych zasad 

postępowania w grupie 

• kształtowanie umiejętności komunikacji werbalnej                       

i niewerbalnej 

• rozwijanie umiejętności współdecydowania i 

współodpowiedzialności 

• uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji 

• zapoznanie z zasadami negocjacji i kompromisu 

• kształtowanie umiejętności autoprezentacji 

• zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę 

języka 

 

• spotkania z pedagogiem 

• treningi interpersonalne 

• zajęcia integracyjne dla 

klas pierwszych 

(pod opieką pedagoga i 

psychologa) 

• wspieranie inicjatyw 

szkolnych   

• podtrzymywanie 

klasowych tradycji 

• Samorząd Uczniowski 

 

 

 b) życie w społeczeństwie: 

• kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 

• wpajanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli 

narodowych 

• uświadamianie roli świąt narodowych w życiu Polaków 

• poszanowanie języka ojczystego   

• zaznajamianie z Konstytucją, zwłaszcza z prawami            

i obowiązkami obywateli   

• zapoznawanie z założeniami, celami i historią Unii 

Europejskiej na tle procesów integracyjnych 

współczesnego świata 

• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności 

lokalnej, Ojczyzny, społeczności europejskiej 

• rozwijanie szacunku wobec wspólnot regionalnych, 

etnicznych i narodowych 

• kształtowanie umiejętności trafnej oceny zjawisk 

społecznych 

• wdrażanie do samorządności 

• kształtowanie odpowiedzialności za środowisko 

przyrodnicze 

• rozwijanie dbałości o własne otoczenie. 

• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe 

(zwłaszcza WOS) 

• wycieczki programowe  

• organizacja uroczystości 

szkolnych związanych ze 

świętami narodowymi 

i religijnymi 

• podtrzymywanie tradycji 

Szkoły ( Dzień 

Sienkiewiczowski, Sesja 

Popularno- Naukowa) 

• działania Samorządu  

Uczniowskiego 

  

 

 c) uczestnictwo w kulturze: 

• uczenie szacunku dla dorobku materialnego i 

duchowego 

• promowanie wybitnych twórców kultury narodowej 

• kształtowanie umiejętności twórczego i krytycznego 

korzystania z materiałów internetowych 

• uświadamianie związków między rozwojem 

kulturowym a rozwojem umiejętności językowych 

• zachęcanie do prób tworzenia własnych tekstów kultury 

i publikowania na forum szkolnym i pozaszkolnym 

• tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnych, 

szkolnych, lokalnych i narodowych 

 

• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe 

(zwłaszcza przedmioty 

humanistyczne i 

informatyka) 

• uczestnictwo w 

konkursach 

przedmiotowych 

i artystycznych 

• wyjścia do muzeów i 

galerii sztuki 

•   wycieczki 

tematyczne 

• Wigilie Klasowe 

• okolicznościowe 

akademie i apele 
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 d) życie w rodzinie: 

• uświadamianie roli rodziny   

• pomoc we właściwej ocenie związków między ludźmi 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje i współodpowiedzialności za 

bliskich 

• uświadamianie zagrożeń życia społecznego i 

rodzinnego 

• przybliżanie zagadnień życia płciowego człowieka 

• kształtowanie pozytywnej postawy wobec życia 

ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych 

• uświadamianie roli miłości i przyjaźni w osiąganiu 

poczucia bezpieczeństwa 

• wspieranie wychowawczej roli rodziny; integrowanie 

działań szkoły i rodziców 

• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe, 

zwłaszcza przedmiotów 

humanistycznych 

(ukierunkowany odbiór 

różnorodnych tekstów 

kultury) 

• spotkania z pedagogiem, 

psychologiem, 

seksuologiem i pielęgniarką 

szkolną 

• zebrania z rodzicami 

•  lekcje religii 

  

 

5) ROZWÓJ 

ZDROWOTNY 

UCZNIA 

 

a) troska o zdrowie psychiczne i fizyczne ucznia: 

• poznanie stanu zdrowotnego uczniów 

• egzekwowanie od uczniów realizacji zaleceń 

lekarskich, dotyczących defektów zdrowia 

• oświata zdrowotna 

• pogłębianie wiedzy o realizacji zachowań 

prozdrowotnych w ochronie, utrzymaniu i poprawie 

zdrowia 

• kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia 

własnego i innych ludzi 

• zaznajamianie z przepisami BHP i p.-poż. 

 

• lekcje przedmiotowe 

• godziny wychowawcze 

• realizacja założeń 

„Programu 

profilaktycznego" 

• spotkania z pedagogiem, 

psychologiem, 

pielęgniarką szkolną 

• treningi antystresowe 

• nauczanie indywidualne 

• dyżury Nauczycieli 

podczas przerw 

• kursy BHP dla 

pracowników Szkoły 

 b) promocja zdrowego stylu życia: 

• kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i 

zdrowotnych 

• propagowanie i organizacja form aktywnego spędzania 

wolnego czasu 

• kształtowanie sprawności fizycznej 

• propagowanie zasad racjonalnego żywienia 

• propagowanie zachowań bezpiecznych w Szkole 

• propagowanie modelu życia bez używek i 

farmakologicznych środków uspokajających 

• staranne przygotowanie planu zajęć wycieczek 

dydaktycznych i obozów pod kątem zrównoważenia 

wysiłku intelektualnego i aktywności fizycznej 

 

• godziny wychowawcze 

• lekcje przedmiotowe 

(zwłaszcza W-F) 

• zajęcia na basenie, sali 

gimnastycznej, w siłowni 

• obozy narciarskie 

• organizowanie „Dnia 

Sportu" 

• imprezy szkolne 

• organizacja wycieczek i 

wyjść ze Szkoły 

• prelekcje na temat 

anoreksji i bulimii 

• szkolenia BHP 

 

 c) propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania 

we współczesnym świecie 

• uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych 

• ukazywanie sposobów zapobiegania degradacji 

środowiska naturalnego 

• kształtowanie potrzeby odpowiedzialności za obecny i 

przyszły stan środowiska 

• lekcje przedmiotowe 

(zwłaszcza biologia, 

geografia, chemia) 

• inicjatywy Samorządu  

Uczniowskiego 
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• rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia 

zdrowego środowiska 

• informowanie o problemach bezpieczeństwa 

biologicznego (np.inżynieria genetyczna) 

 

 d) profilaktyka uzależnień: 

• kształtowanie umiejętności samodzielnego 

dokonywania właściwych wyborów zachowań, 

chroniących zdrowie własne i innych ludzi 

• uświadamianie zagrożeń, związanych z nałogami i 

uzależnieniami od  substancji psychoaktywnych 

• kształtowanie postawy asertywnej jako dowodu siły 

charakteru 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie 

i swoje możliwości 

• udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych 

• informowanie o formach pomocy dla osób 

eksperymentujących i uzależnionych 

•  zapewnienie uczniom bezpieczeństwa  na terenie 

szkoły 

 

• godziny wychowawcze 

• dyskusje na zajęciach 

przedmiotowych 

• realizacja „Programu 

profilaktycznego" 

• spotkania z pedagogiem i 

psychologiem 

• warsztaty na temat 

zachowań asertywnych 

• zajęcia na temat 

odpowiedzialności prawnej 

nieletnich 

• filmy i inne materiały 

dydaktyczne 

• współpraca  z PP-P, 

Policją 

 

 

 

VI. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW: 
 

Zaplanowane cele wychowawcze osiągamy poprzez: 

a. wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

b. realizację szkolnego zestawu programów nauczania 

c. wewnątrzszkolny system oceniania 

d. specjalistyczne wyposażenie pracowni przedmiotowych, komputerowych, 

sportowych 

e. profesjonalną pomoc psychologiczno- pedagogiczną 

f.    aktywizujące metody nauczania 

g. aktywne metody wychowawcze 
h. tworzenie pozytywnej atmosfery wychowawczej 
i. dobra współpracę z rodzicami 
j. współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły 
k. atrakcyjna realizację kalendarza imprez szkolnych 

 

 

VII. WYMAGANE OBSZARY PRACY WYCHOWAWCZEJ 

NAUCZYCIELA: 
Każdy nauczyciel szkoły realizuje określone standardy pracy wychowawczej. Realizacja ich 

polega na tworzeniu warunków, które wspomagają rozwój ucznia we wszystkich obszarach 

jego funkcjonowania. Nauczyciel- wychowawca powinien: 
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a. otoczyć indywidualna opieką każdego ucznia 

b. diagnozować sytuacje rodzinną ucznia 

c. umiejętnie organizować życie klasy, integrując cały zespół 

d. współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, wymieniać się istotnymi 

informacjami mającymi wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i jego wyniki 

e. utrzymywać partnerską współpracę z rodzicami/opiekunami uczniów 

f. dbać  atrakcyjną formę spotkań z rodzicami/ opiekunami 

g. współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym, mając na uwadze 

udzielenie specjalistycznej pomocy uczniowi oraz jego rodzicom/opiekunom 

h. współpracować z instytucjami działającymi na rzecz szkoły i dziecka 

 

VIII. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ                               

Z RODZICAMI 

Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. 

Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, dlatego: 

1. Kierunek działalności wychowawczej szkoły nie może być sprzeczny z wolą rodziców. 

2. Nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty 

wychowawcze. 

Współpraca z rodzicami: 

 Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do udzielania rodzicom informacji 

dotyczących zachowania ucznia, jego postępu w nauce, frekwencji oraz przyczyn 

trudności w szkole. 

 W ciągu jednego roku szkolnego szkoła organizuje, co najmniej trzy zebrania z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy 

wychowawcze i edukacyjne. 

 Dla rodziców ( prawnych opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia szkoła 

organizuje wstępne spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (prawnych opiekunów)                      

z podstawowymi zasadami obowiązującymi w szkole. 

 Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wychowawca 

klasy ma obowiązek poinformowania rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami 

niedostatecznymi na dany semestr z poszczególnych przedmiotów. 

 Wychowawca klasy i inni nauczyciele utrzymują kontakty z rodzicami przez: 

 rozmowy w czasie zebrań, 

 indywidualne rozmowy na zaproszenie wystosowane przez szkołę, 
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 rozmowy telefoniczne i korespondencje, 

 zebranie z rodzicami maturzystów na początku roku szkolnego, w którym kończą naukę. 

 Rodzice uczniów mają prawo do współudziału we wszystkich imprezach 

okolicznościowych szkoły. 

 Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 

przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia 

wychowawca danego ucznia. 

 Rodzice uczniów wyłaniają swoją reprezentację w postaci Rady Rodziców. 

- Zasady funkcjonowania, tryb powołania i odwołania jej członków zawiera regulamin Rady 

Rodziców, 

- Rada Rodziców bierze udział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły, 

- Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł 

określonych odrębnymi przepisami. 

 

IX. ISTNIEJĄCE ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE. 

Realizacja zadań wychowawczych odbywa się poprzez organizację i realizację imprez                               

i uroczystości szkolnych. Wydarzenia te są realizowane zgodnie z opracowanym kalendarzem 

imprez szkolnych przy współpracy z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i Radą 

Pedagogiczną: 

1) Rozpoczęcie roku szkolnego 

2) Rocznica Bitwy pod Barakiem 

3) Ślubowanie klas pierwszych 

4) Dzień Nauczyciela 

5) Dzień Papieski 

6) Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

7) Rocznica Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego 

8) Mikołajki 

9) Jasełka 

10) Sesja Popularnonaukowa 

11) Rozgrywki sportowe w piłkę siatkową o puchar Dyrektora Szkoły 

12) Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 
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13) Pożegnanie uczniów kl. III 

14) Rocznica utrwalenia Konstytucji 3 Maja 

15) Dzień Sienkiewicza – Święto Patrona 

16) Zakończenie Roku Szkolnego. 

 

X. SPOSOBY WDRAŻANIA PROGRAMU: 

 
Uzyskanie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej o programie wychowawczym                        

i przyjęcie go do realizacji uchwałą Rady Rodziców. 

 

XI. EWALUACJA WDRAŻANIA I REALIZACJI PROGRAMU: 

 

Ostatni etap pracy nad szkolnym programem wychowawczym to etap ewaluacji. 

W ewaluacji uwzględnimy opinie uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły. 

Celem ewaluacji będzie realizacja celu priorytetowego  

Informacje potrzebne do ewaluacji zbierane będą poprzez: 

> ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców; 

> wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami obsługi szkoły; 

> wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych 

> analiz dokumentów. 

  

XII. PROGRAM  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH 
 

Lp. OBSZAR 

PROBLEMOWY 

TEMATYKA ZAJĘĆ UCZESTNICY 

1. Organizacja zespołu 

klasowego. 

1. Wybór samorządu klasowego i 

przydział poszczególnych 

funkcji w klasie. 

2. Zapoznanie, przypomnienie 

Statutu Szkoły, WSO. 

3. Prawa i obowiązki ucznia. 

4. Zapoznanie z przepisami BHP 

szkoły. 

5. Zasady savoir-vivre 

Klasy I-III 

2. Obraz własnej osoby. 1. Moje mocne i słabe strony. Klasy I -III 
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2. Jak polubić siebie? 

3. Pięć stanów, których 

doświadczamy: lęk, depresja, 

akceptacja siebie, szczęście, 

miłość. 

4. Wartości i pseudowartości w 

życiu młodzieży. 

5. Problemy i uczucia młodego 

pokolenia. 

6. Podejmowanie trafnych decyzji 

życiowych. 

7. Kim jestem , czego oczekuję? 

8. Mój idol- mój autorytet. 

9. Jak przyjmować i radzić sobie z 

krytyką od innych. 

10.  Jestem podobny do innych, 

różnię się od innych. 

3. Ja w relacjach z 

innymi. 

1. Jak postrzegają mnie inni? 

2. Jak być dobrym kolegą, 

przyjacielem? 

3. Przyjaźń- jej rola w życiu 

człowieka. 

4. Od koleżeństwa do miłości. 

5. Istota dorosłości i jej pozory. 

6. Zdolność rozumienia ludzi - 

tolerancja w moich oczach 

(tolerancja wobec osób 

niepełnosprawnych, o innym 

wyznaniu). 

7. Asertywność - sztuka 

odmawiania. 

8. Jak bronić się przed negatywnym 

wpływem innych osób? 

9. Skuteczna komunikacja 

interpersonalna. 

10. Konformizm. 

11. Umiejętność rozpoznawania               

i wyrażania uczuć. 

 

Klasy I - III 

4. Ja i moja rodzina. 1. Moja rola w rodzinie. 

2. Obyczaje i obrzędy w domu 

rodzinnym. 

3. Konflikt pokoleń. 

4.  Konstruktywne rozwiązywanie 

problemów rodzinnych. 

5. Sposoby spędzania czasu 

Klasy I -III 
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wolnego. 

 

 

5. Ja i moja klasa,  moja 

szkoła. 

1. Integracja zespołu klasowego. 

2. Bezpieczne zachowanie 

młodzieży szkolnej na biwakach 

i wycieczkach 

3. Co to jest grupa?  

4. Czy i kiedy lepiej jest 

współdziałać z grupą?  

5. Tworzenie norm współpracy w 

grupie.  

6. Moja rola w grupie.  

7. Struktura i funkcjonowanie klasy 

jako grupy. 

8. Jak zostać liderem w grupie. 

9. Moje samopoczucie w szkole – 

ocena atmosfery szkolnej, 

samopoczucie uczniów w klasie. 

 

Klasy I -II 

6. Szkoła przyjemna i 

pożyteczna. 

1. Mój stosunek do zdobywania 

wiedzy. 

2. Jak uczyć się efektywnie? 

3. Jaki powinien być dobry 

nauczyciel/wychowawca? 

4. 100 pytań do wychowawcy? 

5. Jak budować właściwe relacje z 

nauczycielem? 

6. Mój pomysł na zmiany w szkole. 

7. Nauczyciel- mój autorytet, 

8. Idealna szkoła. 

Klasy I -III 

7. Profilaktyka 

zachowań 

aspołecznych. 

Profilaktyka  

zagrożeń. 

1. Zjawisko toksykomani wśród 

młodzieży (alkohol, narkotyki, 

papierosy, anaboliki). 

2. Zaburzenia odżywiania( 

anoreksja, bulimia). 

3. Nałogi czy silna wola i zdrowie. 

4. Veto wobec przemocy. 

5. AIDS/HIV – choroba XXI 

wieku. 

6. Stres pod kontrolą. 

7. Subkultury , sekty- weryfikacja 

wiadomości o istniejących 

zagrożeniach związanych z 

przynależnością do grup 

nieformalnych. 

Klasy I -III 
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8. Subkultury a tolerancja. 

9. Procedury postępowania w 

sytuacjach kryzysowych. 

10. Wady i zalety mediów. 

8. Planowanie 

indywidualnej kariery 

edukacyjno- 

zawodowej. 

1. Czynniki trafnego wyboru 

dalszego kierunku kształcenia i 

przyszłego zawodu. 

2. Moje predyspozycje zawodowe. 

3. Co warto wiedzieć o studiach  i 

studiowaniu. 

4. Sztuka autoprezentacji. 

5. Moja przedsiębiorczość i 

zaradność. 

6. Rola wykształcenia we 

współczesnym świecie. 

 

Klasy II -III 

9. Troska o wyniki w 

nauce i wysoką 

frekwencje podczas 

zajęć lekcyjnych. 

1. Systematyczna kontrola 

postępów w nauce uczniów. 

2. Opieka nad uczniami mającymi 

trudności w nauce. 

3. Kontrola frekwencji uczniów. 

Klasy I -III 

10. Czynności kontrolno- 

diagnozujące. 

1. Analizowanie i omawianie 

bieżących problemów 

klasowych/szkolnych. 

2. Organizowanie wycieczek, 

rajdów, imprez 

klasowych/szkolnych. 

3. Udział w uroczystościach 

szkolnych/ klasowych. 

Klasy I -III 

 

 

 

 

XIII. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASACH I. 
 

ZADANIA: 

 

 tworzenie zgranego zespołu klasowego, wybór samorządu klasowego 

 poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków 

 integracja zespołu klasowego podczas pieszego rajdu integracyjnego 

 organizacja imprez klasowych, p. mikołajki, Wigilia, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet 

 organizacja wycieczek klasowych 

 regularna współpraca z rodzicami ( spotkania ogólne, indywidualne) 
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 przygotowanie do odpowiedzialnego, samodzielnego działania, kształtowanie postaw 

związanych z kulturą osobistą, właściwym zachowaniem , poszanowaniem własnego 

zdrowia i innych 

 zapobieganie nałogom 

 
EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 

 
Uczeń ma poczucie przynależności do klasy, jako ważnego ogniwa w życiu szkoły, współtworzy 

i respektuje normy grupowe, klasowe, staje się współodpowiedzialny za działanie klasy, chce                 

i wyraża potrzebę działania na rzecz klasy, szkoły, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące 

własnej aktywności. Poszanowanie dla tradycji życia szkolnego, tradycji i kultury narodowej. 

Uczeń szanuje dorosłych, młodszych kolegów i rówieśników, okazuje im to w słowach i                      

w działaniu nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe, zna symbole narodowe, lokalne, szkolne 

– wie jak się wobec nich zachować, unika szkodliwych dla zdrowia nałogów, wie, jak planować             

i racjonalnie spędzać wolny czas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tematyka zajęć  w klasach I Liczba 

jednostek 

lekcyjnych 

 Termin realizacji 

zajęć  

1. Organizacja pracy w szkole. 

 Omówienie Statutu Szkoły i WSO. 

 Prawa i obowiązki ucznia 

 Obowiązujące regulaminy szkolne: 

- regulamin otrzymywania kar i nagród, 

- regulamin oceniania z zachowania 

- regulamin korzystania z szatni 

szkolnej 

- zasady dotyczące zmiany obuwia 

 Zasady savoir-vivre (omówienie zasad 

zachowania się uczniów na terenie szkoły i 

poza nią.) 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 
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2. Diagnoza zespołu klasowego. 

 analiza dokumentów. 

 poznanie sytuacji rodzinnej uczniów – 

badania diagnostyczne realizowane przez 

pedagoga szkolnego. 

 

 

1h 

3. Organizacja zespołu klasowego. 

 Wybór samorządu klasowego i 

przydział funkcji klasowych. 

 Planowanie imprez klasowych 

szkolnych 

 

 

 

 

 

 

1h 

 

1. Integracja zespołu klasowego- zajęcia 

warsztatowe prowadzone przez pedagoga 

szkolnego: 

 Poznajemy siebie. 

 Kim jestem, czego oczekuję 

 

 

2h 

 

 

  

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2. Tworzymy grupę - ustalenie reguł celów 

zespołu klasowego 

 Co to jest grupa? 

 Tworzenie norm współpracy w grupie 

 

 

1h 

3.  Sposoby spędzania czasu wolnego przez 

młodzież 

 formy wypoczynku 

 zainteresowania młodzieży 

 bezpieczeństwo i zdrowie w czasie 

wolnym 

 

1h 

1. Święto zmarłych- symbol pamięci o tych, 

którzy odeszli: 

 Rola święta zmarłych wżyciu 

człowieka 

 Zasada zachowania na cmentarzach 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

2.Niesienie skutecznej pomocy wychowankom w 

nauce. 

 Techniki skutecznego uczenia się 

1h 

 3. Jak budować poprawne relacje z nauczycielem? 1h 

4. Idealna szkoła- co zmieniłby(a)bym w mojej 

szkole. 

1h 

1. Moje mocne i słabe strony. 1h  
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2.  Muszę , mogę, chcę- wybór należy do mnie. 

  Kształtowanie umiejętności podejmowania 

właściwych decyzji w trudnych sytuacjach 

życiowych 

1h  

GRUDZIEŃ 

3. Analiza wyników nauczania za I semestr nauki, 

propozycje ocen z zachowania. 

1h 

4. Wigilia klasowa. 1h 

1. Oczekiwania dorastającej młodzieży dotyczące 

poprawnych stosunków rodzice- ja. 

 Określenie funkcji rodziny w życiu 

jednostkowym i społecznym 

1h STYCZEŃ 

2. Ściąganie, podpowiadanie- zaradność życiowa czy 

upadek moralny? 

1h 

1.Ochrona środowiska naturalnego potrzebą całego 

społeczeństwa. 

 Wpływ człowieka na 

czystość środowiska naturalnego 

 Działanie człowieka 

wpływające na ochronę środowiska 

 

1h LUTY 

2. Rozwijanie twórczości . 

 Stymulowanie intelektualnego i 

emocjonalnego rozwoju poprzez różnorodne 

formy aktywności twórczej 

1h 

3. Sztuka poprawnej komunikacji interpersonalnej. 

  Rodzaje komunikacji(werbalna, niewerbalna) 

 narzędzia skutecznej komunikacji 

 bariery komunikacyjne 

 aktywne słuchanie 

2h 

1. Czy masz szacunek do samego siebie? 

 Wprowadzenie pojęcia asertywności i jego 

znaczenia w funkcjonowaniu człowieka 

1h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC 

2. W trosce o zdrowie : 

 Zdrowy styl życia 

 Źródła zagrożeń dla zdrowia 

 Rozwijanie aktywnej postawy wobec zdrowia 

własnego i innych ludzi 

1h 

3. Jestem wolny nie chcę się zniszczyć ( nałogi i 

uzależnienia). 

 Fakty i mity o narkotykach. 

 Uświadomienie drogi do uzależnienia. 

 Rodzaje uzależnienia 

 

1h 
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 4. Uwarunkowania i skutki uzależnień. 

 Uświadomienie młodzieży pojęć: 

toksykomania, uzależnienie, środek 

odurzający 

 Przyczyny i skutki odurzania się substancjami 

psychoaktywnymi 

 Alternatywa dla alkoholu i narkotyków. 

 

1h 

1. Agresja i przemoc wśród młodzieży: 

 Ankieta diagnostyczna „Czy czujesz się 

bezpiecznie w szkole” 

 Analiza i interpretacja wyników 

2h  

 

 

 

 

KWIECIEŃ 
2. Jak opanować złość i agresję. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z 

własnymi negatywnymi emocjami 

 Alternatywne sposoby radzenia sobie z 

przemocą 

1h 

3. Jak bronić się przed negatywnym wpływem 

innych osób. 

 Jak reagować na agresywne zachowania 

innych 

 

1h 

1.  Jestem Polakiem, znam Polskę. 

 Kształtowanie tożsamości regionalnej w 

kontekście wartości narodowych 

1h  

 

 

 

 

 

MAJ 

2. Wartości i psedowartości w życiu młodzieży. 

 System wartości młodzieży 

 

1h 

3. Środki masowego przekazu – mass-media. 

 Rozumienie roli mediów we współczesnym 

świecie 

 Zachowanie postawy dystansu i krytycyzmu 

wobec informacji przekazywanych przez 

media 

1h 

4. Zaburzenia odżywiania- anoreksja , bulimia. 

 Przyczyny, objawy,  skutki zaburzeń w 

odżywianiu 

1h 

1.Realizować marzenia i być szczęśliwym. 

 Ja za 5,10, 15 lat 

1h  

 

CZERWIEC 2. Podsumowanie wyników za II semestr – analiza 

problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

1h 

3. Jak bezpiecznie wypoczywać podczas wakacji?  
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ  

W KLASACH II 

 

ZADANIA: 

 

 organizacja imprez klasowych 

 pomoc uczniom potrzebującym 

 organizowanie wycieczek klasowych 

 interesowanie się postępami uczniów w nauce oraz frekwencją 

 mobilizowanie uczniów do podnoszenia wyników w nauce 

 kształtowanie nawyków rzetelnej pracy 

 regularna współpraca z rodzicami, pedagogizacja, spotkania indywidualne 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 walka z nałogami 

 propagowanie postawy patriotycznej 

 

 

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 

 

Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu nie tylko klasy, ale i szkoły, dojrzale          i 

odpowiedzialnie traktuje swoją edukację, stara się zachowywać odpowiedzialnie i dojrzale, 

posiada wiadomości i wykorzystuje w praktyce wiedzę na temat profilaktyki i walki z nałogami. 

Potrafi zdecydowanie i świadomie odmówić osobie, która namawia go do palenia, picia i 

zażywania środków odurzających. Prezentuje postawę patriotyczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematyka zajęć  w klasach II Liczba 

jednostek 

lekcyjnych 

 Termin realizacji 

zajęć  
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1. Organizacja pracy w szkole. 

 Przypomnienie  wybranych fragmentów 

Statutu Szkoły, dotyczących praw i 

obowiązki ucznia, przypomnienie WSO. 

 Przypomnienie obowiązujących regulaminów 

szkolnych. 

 Zasady savoir-vivre (omówienie zasad 

zachowania się uczniów na terenie szkoły i 

poza nią.) 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2. Organizacja zespołu klasowego. 

 Wybór samorządu klasowego i przydział 

funkcji klasowych 

 

 

1h 

3. Planujemy wspólne działania. 

 Planowanie imprez szkolnych i klasowych,  

 Ustalenie tematyki godzin wychowawczych 

  

 

 

 

 

 

1h 

 

1.  Diagnoza samopoczucia uczniów- zajęcia 

warsztatowe prowadzone przez pedagoga 

szkolnego: 

 Ocena samopoczucia uczniów podczas 

pobytu w szkole oraz ocena stopnia 

integracji zespołu klasowego po 

pierwszym roku nauki 

 

 

 

2h 

 

 

  

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

2.  Moje miejsce w zespole klasowym: 

  Uświadomienie uczniom rodzaju 

pełnionej roli w klasie, w domu, w grupie 

rówieśniczej 

 struktura i funkcjonowanie klasy jako 

grupy 

 

 

1h 

3. Nasze problemy, nasze uczucia. 

 rozpoznawanie i rozwiązywanie sytuacji 

trudnych w klasie, w życiu 

 

1h 

1.Święto zmarłych- symbol pamięci o tych, 

którzy odeszli: 

 Rola święta zmarłych wżyciu 

człowieka 

 Zasada zachowania na cmentarzach 

 

 

 

1h 
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2. Rodzina i jej funkcje-sztuka porozumiewania się w 

rodzinie. 

1h LISTOPAD 

3.  Praca nad podnoszeniem wyników nauczania 

uczniów. 

 Organizowanie nauki własnej 

 Jak pogłębiać swoją wiedzę, i swoje 

zainteresowania 

 Jak pogodzić naukę z zajęcia własnymi 

 

1h 

4. Mój autorytet. 

  dyskusja 

1h 

1. AIDS/HIV -  Światowy Dzień Walki z AIDS. 

 Fakty i mity o chorobie 

 

1h  

 

GRUDZIEŃ 

2.Tradycje świąteczne w moim domu. 

 Moje miejsce w przygotowaniach 

świątecznych 

1h 

3. Analiza wyników nauczania za I semestr nauki, 

propozycje ocen z zachowania. 

1h 

4.  Spotkanie opłatkowe. 1h 

1.  Różne rodzaje miłości. 

 charakterystyka rodzajów miłości 

1h  

 

STYCZEŃ 2. Od przyjaźni do miłości. 

 Co to jest przyjaźń, miłość 

 Wyznaczenie granicy pomiędzy 

przyjaźnią  i miłością 

 

1h 

1.  Altruizm. 

 Co to jest altruizm? 

 Czy możliwa jest bezinteresowna pomoc 

 Kształtowanie postawy altruistycznej 

młodzieży 

 

1h  

 

 

 

 

LUTY 

2. Słowo o (nie)tolerancji. 

 Co to znaczy być tolerancyjnym, 

nietolerancyjnym 

1h 

3. Konformizm. 

 Co to jest konformizm? 

 Czy jestem konformistą  

1h 

5. Jestem asertywny- odnoszę sukces. 

 Ćwiczymy zachowania asertywne 

1h 

1.  Nie bój się porażki- ona również kształci. 

 Niepowodzenia życiowe podstawą 

sukcesu 

1h  
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2. Rola wykształcenia we współczesnym świecie. 

 Znaczenie nauki w życiu człowieka 

 Co warto wiedzieć o studiach i studiowaniu  

  Wykształcenie, a praca zawodowa  

1h  

 

 

 

 

 

 

MARZEC 

3. Moje cele życiowe i szanse na ich realizację. 

 Wybór kierunku dalszego kształcenia, wybór 

przedmiotów zdawanych na maturze 

1h 

4. Czynniki trafnego wyboru zawodu. 

 Predyspozycje zawodowe 

 Stan zdrowia 

 Zainteresowania 

 Cechy charakteru 

 zdolności 

1h 

1. Jesteśmy kulturalni na co dzień. 

 Kultura bycia i słowa 

 Prezentacja własnej osoby ( jak cię widzą, 

tak cię piszą) 

1h  

 

 

 

 

KWIECIEŃ 
2. Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w 

wrażaniu emocji i kształtowaniu kontaktów 

międzyludzkich. 

 

1h 

6. Nieagresywne  wyrażanie negatywnych 

emocji. 

 Trening wyrażania uczuć 

 

1h 

7. Przemoc-jak się jej przeciwstawić. 

 Rodzaje przemocy 

 Gdzie szukać pomocy  

1h 

1. Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych: 

  Terroryzm 

 rasizm 

 rozpad więzi rodzinnych 

 Sekty 

 Subkultury 

 Choroby  

 

2h  

 

 

 

 

 

MAJ 

2. Samobójstwo na raty- problem uzależnienia 

młodzieży. 

 Fazy uzależnienia 

 Dlaczego młodzież sięga po używki 

 Konsekwencje uzależnienia 

 Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami 

życiowymi 

 

2h 



 25 

1. Cudze chwalicie, a swego nie znacie. 

 Obyczaje naszego regionu 

 Ważne miejsca 

 Znani, zasłużeni mieszkańcy Szydłowcu i 

okolic 

1h  

 

CZERWIEC 

2. Podsumowanie wyników za II semestr – analiza 

problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

1h 

4. Nasze plany wakacyjne. 

 Jak bezpiecznie wypoczywać podczas 

wakacji? 

1h 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ  

W KLASACH III 

 

ZADANIA: 

 

 przygotowanie do pełnienia roli społecznej pracownika, członka rodziny 

 kształtowanie odpowiedzialności za kreowanie własnego rozwoju dla przyszłości 

 motywowanie klasy do nauki w związku ze zbliżającą się maturą 

 imprezy klasowe, wycieczki 

 współpraca z rodzicami 

 udział w akcjach charytatywnych 

 kształtowanie prawidłowych postaw etycznych 

 

 

 

 

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 

 

Uczeń zna i respektuje prawa i obowiązki jako człowieka, obywatela, pracownika, członka 

rodziny. Ma świadomość pełnienia różnych ról społecznych i przestrzega zasad i norm 

etycznych, jest odpowiedzialny za kreowanie własnego rozwoju i świadomego wpływu na 

własne życie. Rozumie, że przygotowanie zawodowe to tylko etap w dalszym samodoskonaleniu 

siebie. 

 

Tematyka zajęć  w klasach III Liczba 

jednostek 

lekcyjnych 

 Termin realizacji 

zajęć  
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1. Organizacja pracy w szkole. 

 Przypomnienie  wybranych fragmentów 

Statutu Szkoły, dotyczących praw i 

obowiązki ucznia, przypomnienie WSO. 

 Przypomnienie obowiązujących regulaminów 

szkolnych. 

 Zasady savoir-vivre (omówienie zasad 

zachowania się uczniów na terenie szkoły i 

poza nią.) 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2. Organizacja zespołu klasowego. 

 Wybór samorządu klasowego i przydział 

funkcji klasowych 

 

 

1h 

3. Planujemy wspólne działania. 

 Planowanie imprez szkolnych i klasowych,  

 Ustalenie tematyki godzin wychowawczych 

 

 

1h 

1.   Czy jesteśmy dobrym  zespołem klasowym? 

(test socjometryczny) 

   rozwijanie umiejętności współpracy             

w grupie 

 

 

1h 

 

  

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 
2.  Jak zostać liderem w grupie. 

 Rozwijanie umiejętności komunikowania się 

 Grupowe podejmowanie decyzji 

 

1h 

3. Dojrzałość a dorosłość.   

 Kształtowanie samodzielności, 

odpowiedzialności i zaradności życiowej.  

 

1h 

5. Więzi międzyludzkie. 

 co ludzi łączy, a co dzieli 

1h 

1.Święto zmarłych- symbol pamięci o tych, 

którzy odeszli: 

 Rola święta zmarłych wżyciu 

człowieka 

 Zasada zachowania na cmentarzach 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

2. Sekty religijne zagrożeniem dla rozwoju 

własnej osobowości. 

 Film edukacyjny z serii „ Lekcje 

przestrogi” 

1h 
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3.  Nasze wartości i style życia 

 Wartości cenione przez młodzież 

 Pogłębienie samoświadomości w zakresie 

preferowanego stylu życia 

 Kształcenie umiejętności krytycznego 

myślenia 

 

1h 

4.  Miejsce Polski na świecie i w Europie. 1h 

1. Propagowanie  postaw tolerancyjnej postawy 

wobec chorych na AIDS.  

 Moja postawa wobec AIDS. 

1h  

 

GRUDZIEŃ 

3. Święta i uroczystości rodzinne. 

 Jak obchodzimy święta 

 Atmosfera świąt rodzinnych 

 Mój wkład w atmosferę  

1h 

3. Analiza wyników nauczania za I semestr nauki, 

propozycje ocen z zachowania. 

1h 

4.  Spotkanie opłatkowe. 1h 

 

1. Uzależnienia i zagrożenia współczesnego 

świata. 

 Alkoholizm 

 Narkomania 

 Nikotynizm 

 Lekomania 

 Uzależnienie od komputera 

1h  

 

STYCZEŃ 

 

2. „TV story”- film profilaktyczno –edukacyjny dla 

młodzieży. 

1h 

1.  Planowanie indywidualnej kariery edukacyjno- 

zawodowej uczniów. 

  Spotkanie z doradcą zawodowym 

1h  

 

 

 

 

LUTY 

2.  Moje predyspozycje zawodowe 

   poznanie siebie , własnych 

zainteresowań, możliwości, osobowości 

 profil zainteresowań 

1h 

3. Zawody przyszłości. 

 Aktualna sytuacja na rynku pracy 

 Co warto studiować 

1h 

4. Zawodowy list gończy. 

 Film edukacyjny dla maturzystów 

1h 
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1.   Czy można kontrolować stres? 

 Poznanie natury stresu jako zjawiska 

psychospołecznego 

 Kształtowanie umiejętności rozładowania 

stresu 

 Objawy stresu 

 

 

1h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC 

2. Stres pod kontrolą.- film edukacyjny 

 Jak radzić sobie ze stresem? 

 Techniki relaksacyjne 

1h 

3. Sztuka prezentacji, autoprezentacja. 

 Reklama własnej osoby przed potencjalnym 

pracodawcą 

1h 

5. Zdolność rozumienia ludzi-tolerancja w  

moich oczach. 

 Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych, 

innego wyznania, koloru skóry,itp. 

1h 

1. Mój stosunek do zdobywania wiedzy. 

 Uświadomienie uczniom korzyści 

wynikających z posiadania wiedzy i 

wykształcenia 

1h  

 

KWIECIEŃ 

2. Pożegnanie ze szkołą- podsumowanie wyników za 

II semestr, podsumowanie 3 lat nauki w ZSO w 

Szydłowcu. 

1h 

3. Matura 2009- przygotowania do egzaminu. 

 Zasady organizacji egzaminu, etapy jego 

przebiegu oraz zakres czynności maturzysty  

1h 

 

 

 

 

 

 


