
 

 

 

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 
 

WSTĘP 

Wychowanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szkoły i 

wszystkich jej pracowników.  

Nadrzędnym celem wychowania jest wspomaganie rodziny, poprzez stworzenie w szkole 

środowiska rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym i duchowym oraz społecznym. 

I. CELEM PROCESU WYCHOWANIA W SZKOLE JEST: 

1. Rozwijanie dobrych cech osobowych ucznia (wysokiej kultury osobistej, dobroci, 

wrażliwości na krzywdę ludzką, tolerancji). 

2. Przygotowanie ucznia do podejmowania dojrzałych i świadomych decyzji. 

3. Rozwój intelektualny, przygotowanie ucznia do sumiennego i odpowiedzialnego 

wykonywania powierzonej mu pracy 

4. Wyrobienie u ucznia szacunku do wartości (ogólnospołecznych, etycznych, 

religijnych, itp.). 

5. Kształtowanie w uczniu postawy  miłości i szacunku do Ojczyzny. 

6. Przygotowanie ucznia do świadomego i czynnego udziału w życiu rodzinnym, 

społecznym i obywatelskim. 

7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczanie zjawiska przemocy, agresji. 

8. Współpraca wychowawcza z rodzicami. 

9. Działania obejmujące obszar profilaktyki uzależnień. 

10. Zapewnienie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

12. Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji. 

13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

14. Promowanie wolontariatu. 

15. Poszanowanie tradycji i dziedzictwa narodowego. 

16. Promowanie czytelnictwa i kultury języka i kultury słowa. 

17. Wspieranie zdolności i predyspozycji indywidualnych uczniów w kontekście rozwoju 

zawodowego, poradnictwo zawodowe. 

18. Propagowanie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, 

doskonalenie tej umiejętności oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych. 

19. Rozwój doradztwa zawodowego . 

20. Rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

uczenia się, rozwijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności ucznia. 

21. Rozwój przedsiębiorczości. 

22. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Rozwijanie szacunku do przyrody  
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i podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo 

klimatyczne.Kształtowanie postaw proekologicznych.promowanie wzorców 

zachowań służącym ochronie środowiska. 

 

CELE DZIAŁANIA 
1.Rozwijanie dobrych cech 

osobowych ucznia 

(wysokiej kultury 

osobistej, dobroci, 

wrażliwości, tolerancji) 

- zajęcia integracyjno-adaptacyjne  prowadzone w klasach 

pierwszych; 

- działalność szkolnego koła Caritas; 

- udział w akcjach charytatywnych wspierających potrzebujących 

  organizowanych np. przez Samorząd Uczniowski; 

- poznawanie tradycji, kultury, języka innych państw – działalność  

   Szkolnego Klubu Europejskiego; udział w projektach UE 

- organizowanie imprez integrujących młodzież  np. ślubowanie  

   uczniów klas I, uroczyste Wigilie, mikołajki, dzień wiosny,  

   walentynki, uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły przez      

młodszych kolegów itp.; 

- współpraca z Domem Dziecka; 

- organizowanie akcji społecznych na rzecz potrzebujących; 

- pomoc koleżeńska w nauce uczniom słabym; 

- promowanie zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza  

  Szkołą; 

- wdrożenie i przestrzeganie zasad udziału uczniów w 

uroczystościach szkolnych; 

- zwracanie uwagi na kulturę osobistą i grzeczne zachowanie wobec 

pracowników szkoły, rodziców,  starszych i rówieśników; 

- dbałość o wygląd pomieszczeń szkoły i bursy szkolnej i otoczenia 

szkoły; 

- promowanie wiedzy na temat Praw  Człowieka i Dziecka  

- organizowanie konkursu dotyczącego znajomości i przestrzegania 

praw człowieka w naszej szkole, ojczyźnie i świecie; 

-promowanie kultury języka i kultury słowa przez udział w akcjach 

czytelniczych. 

-uwrażliwienie uczniów na godność drugiego człowieka (realizacja 

tematyki  lekcji wychowawczych w klasach od III – do IV – tych z 

zakresu „Każdego człowieka należy szanować, choć nie wszystkie 

jego czyny na szacunek zasługują”) 

2. Przygotowanie ucznia 

do podejmowania 

dojrzałych decyzji 

- działalność Samorządu Uczniowskiego - uczestniczenie  

w realizacji zadań szkoły, reprezentowanie uczniów w  

   rozwiązywaniu problemów szkolnych; 

- nauka, w ramach godzin wychowawczych umiejętności radzenia  

  sobie ze stresem, naciskiem grupy rówieśniczej; 

- poszerzanie wiedzy o sobie,  mocnych i słabych stronach swojej 

osobowości; 

-poznawanie aktualnych  aspektów w zakresie poradnictwa 

zawodowego; 

- stwarzanie sytuacji wyborów (jak zachowałbym się gdyby…) 

- analiza przyczyn niepowodzeń uczniów; 

- wdrażanie uczniów do samooceny i samokontroli;  

-kształtowanie postawy obecności na zajęciach jako bazy do 

obecności i aktywności we własnym życiu obecnie i w przyszłości; 

- przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności ucznia na 

zajęciach lekcyjnych zgodnie z postanowieniami statutu 
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-wychowawcy i pedagog szkolny poznają środowisko uczniów a w 
szczególności w klasach pierwszych dokonuje się głębszego rozpoznania 

sytuacji rodzinnej młodzieży 

- rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych u uczniów 

- kształtowanie postaw i zachowań prospołecznych, kultury 

osobistej, kultury języka, norm społecznych ogólnie przyjętych; 

- stwarzanie uczniom szans dla rozwoju społecznego i osobowego; 

-kształtowanie postaw i zachowań godnych człowieka, ucznia i 

Polaka; 

- przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych 

- trening umiejętności społecznych 

3. Umiejętność korzystania 

ze środków przekazu i 

kształtowanie postawy 

krytycznej wobec twórców 

kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a.Bezpieczeństwo w 

zakresie korzystania ze 

środków masowego 

przekazu i z portali 

społecznościowych 

 

 

 

3b. Bezpieczeństwo 

osobiste 

- uczenie właściwego wyboru pism, audycji telewizyjnych i  

   radiowych spośród propozycji rynku wydawniczego oraz 

   propozycji programowych 

- wyrobienie wrażliwości na sztukę poprzez konfrontację różnych  

  gatunków literackich, muzycznych, filmowych i teatralnych 

- czytanie recenzji prasowych i sporządzanie własnych z  

   programów telewizyjnych oraz ukierunkowanie dyskusji na  

   zajęciach wychowawczych 

- wykorzystanie zbiorów filmoteki szkolnej na lekcjach 

wychowawczych 

-przeciwdziałanie bezkrytycznej uległości mediom 

 

 

-organizowanie akcji i spotkań z prelegentami o tematyce 

bezpiecznego korzystania z Internetu 

-ochrona danych osobowych i ochrona własna podczas korzystania z 

zasobów środków masowego przekazu 

-uświadamianie młodzieży zagrożeń wynikających z lekkomyślnego 

korzystania z komunikatorów społecznościowych 

 

-organizowanie pogadanek i dyskusji na lekcjach wychowawczych o 

tematyce: 

- odpowiedzialności osobistej każdego uczestnika relacji; 

- odróżnieniu odpowiedzialności zbiorowej od indywidualnej; 

-stanowienie współodpowiedzialności za siebie i mienie szkolne, 

bezpieczne korzystanie z dóbr wspólnych. 

4. Rozwój intelektualny, 

przygotowanie ucznia do 

sumiennego i 

odpowiedzialnego 

wykonywania powierzonej 

mu pracy 

- organizowanie zajęć dodatkowych z różnych zajęć edukacyjnych 

- indywidualna praca nauczycieli z uczniami szczególnie  

   uzdolnionymi oraz uczniami słabymi 

- udział uczniów w konkursach, olimpiadach np.: 

 Olimpiada Ekonomiczna 

 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu 

 Olimpiada Przedsiębiorczości 

 Olimpiada Wiedzy o UE 

 konkurs Europa w szkole 

 konkurs „Miłośników statystyki” 

 konkurs „Umiejętności Handlowo-Menedżerskich” 

 konkursy historyczne 

 konkursy ekologiczne 

 konkursy recytatorskie 
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 konkursy plastyczne 

 konkursy i zawody sportowe 

- dzień Języków Obcych 

- udział w obchodach Tygodnia Kultury Języka 

- realizacja projektów w ramach programów UE 

- praca uczniów w kołach zainteresowań np. polonistyczne, małych 

  form artystycznych, gastronomiczne 

- praca uczniów w kołach przedmiotowych 

- praca młodzieży w szkolnym zespole muzycznym 

- uczestnictwo w spektaklach teatralnych i filmowych  

- korzystanie z odczytów prezentowanych przez kadrę akademicką  

  wyższych uczelni np. z zakresu integracji europejskiej 

- praktyki zawodowe uczniów 

- udział w spotkaniach z regionalnym środowiskiem kulturalnym 

- kształtowanie świadomości potrzeby ciągłego doskonalenia  

  własnej osobowości i umiejętności zawodowych 

- udział młodzieży w próbnych egzaminach maturalnych i 

zawodowych (forma pisemna i ustna) 

 

5. Wyrobienie u ucznia 

szacunku do wartości 

(ogólnospołecznych, 

etycznych, religijnych) 

- organizowanie spotkań wigilijnych 

- udział w obchodach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 

- rekolekcje wielkopostne 

- pielgrzymka do Częstochowy uczniów klas kończących szkołę 

- konkurs poezji religijnej 

-wprowadzanie w dziedzictwo kulturalne Europy oraz poznawanie 

polskiej kultury - materialnej i duchowej – w praktyce (np. 

organizacja wycieczek edukacyjnych, typu: „Szlakiem cystersów”, 

„Okrywanie zabytków przemysłowych”, itp.) 

-podejmowanie działań edukacyjnych z uwzględnieniem edukacji 

klasycznej (np. organizacja konkursów humanistycznych, 

bibliofilskich, plastycznych i z zakresu historii sztuki) 

- kształtowanie zdolności do samodzielnego myślenia oraz  

  pożądanych postaw młodzieży – uczciwości, rzetelności,  

  bezinteresowności, ofiarności 

- wyrabianie tolerancji i szacunku wobec ludzi o innych poglądach,  

  wobec różnych narodów, ras, wobec wyznawców innych religii 

- kształtowanie odpowiedzialności za drugiego człowieka 

-dążenie do wykształcenia wrażliwości moralnej, społecznej, 

emocjonalnej i duchowej, a także przestrzegania zasad dobrego 

wychowania z uwzględnieniem kultury osobistej i kultury języka 

ucznia 

-współpraca z Akcją Katolicką (udział uczniów w konkursie poezji 

patriotycznej, catering i  obsługa uroczystości organizowanych 

przez AK) 

6. Wychowanie 

patriotyczne. Miłość i 

szacunek do Ojczyzny, 

poznawanie jej historii, 

kultury i tradycji oraz 

troska o utrzymanie i 

pomnażanie tego 

dziedzictwa  

- uczczenie przez całą społeczność szkolną  rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę –organizacja apeli, akcji na terenie 

szkoły oraz udział w działaniach organizowanych przez środowisko 

lokalne 

-organizowanie Dnia Patrona Szkoły (31. III) 

- poznawanie sylwetki patrona szkoły 

 konkurs o życiu i działalności mjr. „Hubala” 

 organizowanie wycieczek i rajdów „Szlakiem Hubala” 
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- akademie rocznicowe: 

 z okazji Narodowego Święta Niepodległości  

 z okazji  Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych, 

   miejskich i kościelnych 

- organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych  

   pozwalających poznać piękno polskiego krajobrazu połączone ze  

   zwiedzaniem muzeów, miejsc pamięci narodowej i poznawanie  

   tradycji regionu 

- wyjazdy do teatru oraz na inne imprezy kulturalne 

- opieka nad miejscami pamięci narodowej 

- konkursy recytatorskie, literackie, krasomówcze 

- Turniej wiedzy o Starachowicach 

- podkreślanie tradycji i poczucia przynależności do własnego 

   regionu w ramach zajęć edukacyjnych: udział uczniów w 

obchodach Dnia św. Barbary i innych imprezach lokalnych 

- pogłębianie wiedzy o historii, kulturze i tradycji kraju poprzez  

  uczestnictwo w Dniu Polski 

7. Przygotowanie ucznia 

do świadomego i czynnego 

udziału w życiu 

rodzinnym, społecznym i 

obywatelskim 

- przygotowanie do dojrzałej postawy małżeńskiej i rodzicielskiej  

  (zajęcia prowadzone w ramach spotkań „wychowanie do życia w  

   rodzinie”) 

- udział w akcjach charytatywnych np. kwesta Orkiestry Świątecznej 

   Pomocy, kiermasze Caritas; 

- organizowanie giełdy podręczników używanych ; 

- promocja szkoły w środowisku lokalnym: współpraca z lokalnymi 

   mediami, organizowanie Dni Otwartych Szkoły; 

- spotkania młodzieży z rówieśnikami z innych krajów – w ramach  

   programów UE 

- prowadzenie kronik klasowych i kroniki szkoły 

- umiejętność zachowania się w miejscu pracy-praktyki zawodowe 

- orientacja zawodowa i planowanie kariery zawodowej    

  (działalność poradnictwa zawodowego w szkole) 

- dążenie do budowania więzi między pokoleniami: współpraca z 

Domem Pomocy Społecznej w Starachowicach  i Domem Dziecka  

-zapoznanie z podstawowymi dokumentami prawnymi, 

obowiązującymi obywatela Polski i Europy: Europejską Konwencją 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konwencją Praw 

Dziecka 

- rozwijanie przedsiębiorczości w ramach treści podstawy 

programowej nauczanego przedmiotu 

8. Zapewnienie 

bezpieczeństwa i 

ograniczanie zjawiska 

przemocy, agresji 

- dokonanie rozpoznania środowiska rodzinnego uczniów  

w szczególności uczniów klas pierwszych  

dyżury nauczycieli na korytarzach i w otoczeniu szkoły 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

- współpraca z Komendą Powiatową Policji 

- współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi 

- współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców 

- współpraca ze Strażą Miejską 

- współpraca z rodzicami za pośrednictwem Rady Rodziców i 

   klasowych rad rodziców 

- kształtowanie postaw i zachowań służących bezpieczeństwu i 

zdrowiu w ramach godzin z wychowawcą 
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   i poszczególnych przedmiotów wrażliwości moralnej,  

   która powinna nauczyć człowieka odróżniania zachowań ,  

   które go niszczą i krzywdzą od zachowań, które służą jego dobru 

   i rozwojowi 

- wdrażanie do realizacji zadań z programu profilaktycznego, 

poprawy frekwencji i zespołu do spraw bezpieczeństwa 

- przeciwdziałanie patologiom poprzez edukację uczniów, rodziców  

  i nauczycieli 

- przeprowadzenie spotkań z uczniami dotyczących: 

 sposobów podniesienia ich wspólnego bezpieczeństwa na 

terenie szkoły, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa 

w sieci. 

 konieczności właściwego reagowania na wszelkie  

   negatywne i zagrażające sytuacje występujące na terenie  

   szkoły 

 potrzeby i celowości ujawniania przez uczniów wszelkich 

negatywnych zachowań mających miejsce na terenie szkoły  

- przeprowadzenie szkoleń, pogadanek dla rodziców na temat  ich  

  obowiązków wynikających z ustawy o postępowaniu  

  egzekucyjnym w administracji (obowiązek szkolony i obowiązek  

  nauczania) 

- wprowadzenie nowej hierarchii kar: od najłagodniejszej –  

  upomnienia, nagany, listu do rodziców, publiczną naganę na  

  apelu, skreślenie z listy uczniów i przeniesienie do innej szkoły  

  oraz skierowanie ucznia do ośrodka wsparcia wychowawczego 

-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 współpraca z PCPR 

 edukowanie młodzieży w zakresie zachowań asertywnych 

 informowanie uczniów o możliwościach szukania wsparcia 

w instytucjach pomocowych: KPP, Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie „Przystań”, PCPR 

 edukacja uczniów dotycząca wdrażania procedury 

„Niebieskiej Karty” 

9. Współpraca 

wychowawcza z rodzicami 

i Radą Rodziców 

Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia 

statutowej działalności szkoły. Do jej obowiązków należy: 

- uchwalanie do realizacji do realizacji: 

a) programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły obejmującego 

wszystkie działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i 

profilaktycznym skierowane do uczniów i realizowane przez 

nauczycieli (wszelkie działania dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska 

obejmującego wszystkie interwencje  o charakterze prozdrowotnym) 

- opiniowanie działań zmierzających do poprawy efektywności 

kształcenia i wychowania szkoły 

- wyrażanie opinii na temat podjęcia działalności w szkole 

organizacji takich jak: PCK, Caritas Wolontariat Szkolny i innych 

Rodzice jako członkowie społeczności szkolnej biorą udział w 

wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania: 

- uzyskiwanie pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego, 

psychologa szkolnego, pielęgniarki szkolnej, wychowawcy, dyrekcji 

szkoły 

- uczestniczenie w stałych spotkaniach z wychowawcami klas 
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   i nauczycielami 

- uczestniczą w spotkaniach zespołu IPET celem zapoznania się z 

propozycja proponowanej pomocy w zakresie dostosowań 

edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem i złożenia własnej 

propozycji, wyrażenia oczekiwania wsparcia dla swojego dziecka, 

rodzice biorą czynny udział w spotkaniach ewaluacyjnych zespołu 

-upowszechnianie informacji na temat uzależnień oraz dostępnych 

form pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniem 

- indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami 

- uzyskiwanie w atmosferze życzliwości, rzetelnej informacji  na  

  temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce           

i  przyczyn trudności w szkole 

- uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia  

  dziecka i przyczynach jego nieobecności na zajęciach 

- udział w wycieczkach szkolnych, imprezach kulturalnych               

i uroczystościach organizowanych przez szkołę 

Szkoła systematycznie informuje o: 

- bieżących postępach w nauce, zachowaniu oraz frekwencji 

uczniów, 

- możliwości organizowania nauczania indywidualnego, 

- dodatkowych zajęciach organizowanych na terenie szkoły 

10. Działania z zakresu 

profilaktyki  

 Działania obejmują 4 obszary: 

Kształtowanie silnej osobowości                                   - 
Wzmocnienie motywacji i samo-motywacji osobistej uczniów, ich 

samooceny i poczucia własnej wartości; 

-promowanie zdrowego stylu życia; 

-uzyskanie przez uczniów nowej wiedzy dotyczącej sposobów 

przeformułowania kryzysów na zasoby; 

-stymulowanie rozwoju osobistego i zawodowego 

-rozwój zainteresowań jako alternatywa dla uzależnień 

Podejmowanie interwencji w sytuacji kryzysowej 

-pomoc w sytuacji trudnej; 

-rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, nauka pokojowych i 

cywilizowanych form pokonywania frustracji w sytuacjach 

przemocowych; 

-udzielanie pomocy osobom nieradzącym sobie z własną agresją        

i uzależnionych, a także depresyjnym, czy zaburzonym 

-udzielanie pomocy ofiarom przemocy, świadkom i sprawcom 

przemocy.  

- realizacja działań wg. procedur 

 Współczesne zagrożenia młodego człowieka  

- ograniczenie rozmiarów zjawiska używania substancji 

alkoholowych lub/i psychoaktywnych. 

-ograniczenie lub zniwelowanie pojawiającego się symptomy agresji 

i przemocy. 

-wzrost wiedzy o zagrożeniach związanych ze środkami 

psychoaktywnymi, substancjami alkoholowymi, ich wpływem na 

organizm młodego człowieka i możliwością uzyskania stałego 

uzależnienia 

-ograniczenie zachowań autoagresywnych i autodestrukcyjnych 

(samo-okaleczanie, autodestrukcja). 

-profilaktyka uzależnień od gier internetowych (gry bez prądu) 
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  Działalność prospołeczna. 

-integracja młodzieży ze społecznością lokalną. 

-uwrażliwianie młodzieży na potrzeby lokalne. 

-kształtowanie  zdrowego stylu życia (konieczności dbania o 

kondycję psychiczna, fizyczną oraz racjonalne żywienie i 

właściwego zarządzania czasem).  

-wzmocnienie poczucia sprawczości i zaradności  poprzez działania 

wolontariatu i podejmowane  działania prospołeczne; 

-promowanie w środowisku szkolnym i lokalnym dobrych zasad, 

postaw i zachowań; 

-promowanie własnych dobrych wzorców i nawyków, dzielenie się 

z innymi swoimi sukcesami, zasobami i umiejętnościami. 

11. Promowanie i 

reprezentacja szkoły  

Kształtowanie odpowiedzialnej postawy i szacunku wobec wartości, 

wspólnoty szkolnej, osoby patrona, sztandaru i hymnu. 

Angażowanie wzorowych i wyróżniających się uczniów do 

pełnienia reprezentacyjnych funkcji: 

- wypracowanie zasad dotyczących sprawnego przebiegu 

uroczystości szkolnych. 

12. Organizowanie i 

udzielanie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy nauczyciel w klasie jest koordynatorem pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 

I. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana 

jest poprzez: 

- diagnozowanie środowiska uczniów i aktualizację danych w całym 

procesie kształcenia 

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia i ich zaspokajanie 

(ankieta pedagoga, wywiad wychowawcy) 

- zbadaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych 

(testy diagnostyczne, ankieta; w szczególnych przypadkach kontakt 

z poprzednią placówką, do której uczęszczał uczeń) 

- podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych 

wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły  

- wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia i planowaniu kariery zawodowej 

- podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w 

sytuacjach kryzysowych. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna adresowana jest również do: 

- nauczycieli i rodziców aby wspierać ich działania w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

- nauczycieli, którzy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych programów nauczania mieli na 

uwadze indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne ucznia 

- rodziców, którym pomoc psychologiczno-pedagogiczna umożliwia 

rozwijanie umiejętności wychowawczych. 

II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w 

formie: 

- zajęć rewalidacyjnych – odpowiedzialna: przewodnicząca Zespołu 

do spraw IPET 

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – odpowiedzialny: pedagog 

- zajęć dydaktyczno-wspomagających rozwijających 

zainteresowania uczniów poprzez zindywidualizowaną pracę z 

uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych- odpowiedzialni wychowawcy klas 
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-zajęć rozwijających uzdolnienia odpowiedzialni : nauczyciele 

prowadzący) 

-zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne 

(odpowiedzialny: psycholog) 

-zajęć o charakterze terapeutycznym(odpowiedzialny: psycholog) 

-porady i konsultacje (odpowiedzialni: wszyscy nauczyciele) 

- współpracy z rodzicami, poradniami oraz innymi placówkami 

działającymi na rzecz rodziny- odpowiedzialni: pedagog 

- udzielania uczniom pomocy znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej 

- konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli 

- zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów oraz spotkań z  rodzicami 

(pedagogizacja rodziców)- odpowiedzialni wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog szkolny 

- organizowania działań z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego- odpowiedzialny nauczyciel –doradca zawodowy 

III. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na 

wniosek: rodzica, nauczyciela, wychowawcy oraz ucznia. 

14.Rozwijanie 

umiejętności uczenia się, 

samodzielności, 

kreatywności i 

innowacyjności ucznia. 

- stymulowanie kreatywności (atrakcyjne organizowanie 

samodzielnej pracy, ćwiczenia stymulujące procesy poznawcze) 

-wzbudzanie zapału do inicjowania przedsięwzięć 

-doskonalenie pracy zespołowej przez kształtowanie umiejętności 

przyjmowania różnych ról w zespole 

-uczenie zasad pozytywnej komunikacji 

-uczenie umiejętności prezentowania własnych i zespołowych 

osiągnięć 

-zachęcanie do wystąpień publicznych, uczenie śmiałości                 

w zabieraniu głosu 

-tworzenie sytuacji, w których uczeń ma poczucie sprawstwa 

15.Rozwijanie szacunku 

do przyrody i 

podejmowanie działań 

zapewniających 

bezpieczeństwo 

klimatyczne. 

 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska  

naturalnego poprzez uczestnictwo np. w akcjach „Sprzątanie  

  Świata”, „Dzień Ziemi”, konkursach i olimpiadach ekologicznych 

-podejmowanie tematyki bezpieczeństwa klimatycznego na lekcjach 

biologii, chemii, fizyki oraz przedmiotów gastronomicznych 

-przekazywanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska w 

codziennym życiu 

-udział SU w akcjach ekologicznych na terenie szkoły włączanie się 

w akcje spoęczne np. śprzątanie świata. 

-realizacja zagadnień zw. z ekologią: Rozwój cywilizacji i skutki 

aktywności człowieka, a środowisko. Sposoby zapobiegania 

degradacji środowiska, niszczenio dóbr naturalnych. Sposoby 

racjonalnego korzystania z zasobów ziemi ( powietrze, woda, 

prąd) 

-kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych celem 

dbania o czystość o piękno otoczenia. 

 

II. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY 

SĄ: Zawarte w dokumencie zaplanowane działania z zakresu opieki, wychowania, 

profilaktyki i bezpieczeństwa, poradnictwa zawodowego i promocji zdrowia. Dokument 

podlega ewaluacji i jest redagowany każdego nowego roku szkolnego przez zespół powołany 

przez Dyrektora szkoły. Po przedstawieniu i zaopiniowaniu dokumentu Radzie pedagogicznej 
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i Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu zostaje przyjęty i realizowany w danym 

roku szkolnym. 
 

III. MONITORING, EWALUACJA 

Działania wychowawcze będą wspierane przez otwarte spotkania Zespołu Wychowawców. 

 

Program wychowawczy dla kl. I 

 
Cele Działania Temat zajęć 

1. Omówienie spraw 

organizacyjnych 

- omówienie roli samorządu 

uczniowskiego w życiu klasy i 

szkoły 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór samorządu uczniowskiego 

Zaplanowanie wycieczek i imprez 

klasowych 

Zapoznanie ze Statutem szkoły, 

WSO i kryteriami oceny                 

z zachowania 

Poinformowanie o zasadach 
usprawiedliwiania i omówienie 

wpływu frekwencji na wyniki        

w nauce 

Wyznaczenie dyżurów klasowych    

i zapoznanie uczniów                     

z obowiązkami dyżurnego 

klasowego 

2. Rozwijanie dobrych cech 

osobowych ucznia (wysokiej 

kultury osobistej, dobroci, 

wrażliwości, tolerancji) 

 - organizowanie imprez 

integrujących młodzież np.: 

uroczyste Wigilie 

 - pomoc koleżeńska w nauce 

uczniom słabym  
 - promowanie zasad kulturalnego 

zachowania się w szkole i poza 

szkołą 

 - zwrócenie uwagi na właściwy 

strój i estetyczny wygląd 

 - zwracanie uwagi na grzeczność 

wobec pracowników szkoły, osób 

starszych i kolegów  

-wspieranie mocnych stron ucznia 

-organizacja zajęć integracyjno – 

adaptacyjnych 

 

Znaczenie pomocy koleżeńskiej 

Kultura słowa czyli dbałość            

o język  

Zasady zachowania się podczas 

uroczystości szkolnych – postawa, 
strój 

Kultura osobista w szkole i poza 

szkołą 

Mój wygląd i zachowanie świadczą 

o mnie 

Jaki jestem – moje mocne i słabe 

strony 

Kształtowanie postaw i zachowań 

Akceptacja siebie – poczucie 

własnej wartości 

Budowanie pozytywnych relacji 
koleżeńskich 

 

3. Przygotowanie ucznia do 

podejmowania dojrzałych 

decyzji 

 - nauka (w ramach godzin 

wychowawczych) radzenia sobie 

ze stresem 

 - poszerzanie wiedzy o sobie, 

swoich mocnych stronach 

 - analiza przyczyn niepowodzeń 

uczniów 

 - wdrażanie uczniów do 

samooceny i samokontroli  

Sposoby radzenia sobie ze stresem 

i sytuacjami trudnymi 

Samoocena – umiejętność 

spojrzenia na siebie  

Przypomnienie regulaminu 

ustalania ocen z zachowania           

i przedyskutowanie propozycji 

semestralnych ocen z zachowania 

Konsekwencje własnych działań     

i decyzji, nauka przewidywania 
efektów własnych czynów. 

4. Umiejętność korzystania ze 

środków przekazu i 

kształtowanie postawy 

krytycznej wobec twórców 

kultury  

 

 

- uczenie właściwego wyboru 

pism, programów telewizyjnych i 

radiowych spośród propozycji 

rynku wydawniczego oraz 

propozycji programowych; 

-zachęcanie do udziału w akcjach 

czytelniczych organizowanych na 

Kultura spędzania wolnego czasu. 

 

 

 

 

Podnoszenie kompetencji 

czytelniczych i zamiłowania do 
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4a. Bezpieczeństwo w 

korzystaniu z portali 

społecznościowych i mediów 

terenie szkoły i w środowisku 

lokalnym; 

- wyrobienie wrażliwości na sztukę 

poprzez konfrontację różnych 
gatunków literackich, muzycznych, 

filmowych i teatralnych 

 

-kształtowanie umiejętności 

świadomego korzystania z 

zasobów Internetu, portali 

społecznościowych 

książki. 

 

 

 
 

 

 

 

Bezpieczeństwo osobiste 

5. Rozwój intelektualny – 

przygotowanie ucznia do 

sumiennego i odpowiedzialnego 

wykonywania powierzonej mu 

pracy 

- zachęcanie młodzieży do udziału 

w dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, konkursach i 

olimpiadach 

- zwrócenie uwagi na sumienne 
wykonywanie obowiązków na 

zajęciach praktycznych 

- kształtowanie świadomości 

potrzeby ciągłego doskonalenia 

własnej osobowości i umiejętności 

zawodowych  

‘Mam wpływ na….’ – 

konsekwencje wyborów i rola 

właściwego podejścia do swoich 

obowiązków 

 
Odkrywanie kreatywności. 

Efektywne metody uczenia się. 

6. Wyrobienie u ucznia szacunku 

do wartości: ogólnospołecznych, 

etycznych, religijnych  

- organizowanie spotkań 

wigilijnych 

- kształtowanie zdolności do 

samodzielnego myślenia oraz 

pożądanych postaw młodzieży: 

uczciwości, rzetelności, 

bezinteresowności, ofiarności 
- wyrabianie tolerancji i szacunku 

wobec ludzi o różnych poglądach, 

wobec różnych narodów, wobec 

wyznawców innych religii 

-kształtowanie odpowiedzialności 

za drugiego człowieka  

Spotkanie opłatkowe – 

przygotowanie świątecznych 

potraw, dzielenie się opłatkiem, 

śpiewanie kolęd 

Wartości w życiu człowieka 

drogowskazem do szczęścia. 

Akceptacja odmienności w moim 
środowisku 

Szacunek wobec osób 

niepełnosprawnych, słabszych, 

starszych 

7. Wychowanie patriotyczne. 

Miłość i szacunek do Ojczyzny, 

poznawanie jej historii, kultury i 

tradycji oraz troska o 

utrzymanie i pomnażanie tego 

dziedzictwa 

 - organizowanie Dnia Patrona 

Szkoły (31 marca) 

- przedstawienie sylwetki patrona 

szkoły; 

- udział młodzieży w 

uroczystościach szkolnych z okazji 
świąt narodowych: Święto 

Niepodległości, Rocznica 

uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

oraz uroczystości szkolnych: Dzień 

Edukacji Narodowej  

„Hubal” – przedstawienie sylwetki 

patrona 

Ślubowanie klas pierwszych 

wyrazem przynależności do 

społeczności uczniowskiej, którą 

należy godnie reprezentować 
Nauka hymnu Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 1 w 

Starachowicach 

Tradycja i historia jako korzenie 

tożsamości kulturowej. 

8. Przygotowanie ucznia do 

świadomego i czynnego udziału 

w życiu rodzinnym, społecznym i 

obywatelskim 

- budowanie relacji, przestrzeganie 

granicy psychicznej jako czynnika 

podstawowego w tworzeniu 

zdrowej relacji personalnej; 

- dążenie do budowania więzi 

między pokoleniami; 

- orientacja zawodowa i 
planowanie kariery: działalność 

szkolnego doradcy zawodowego 

„Ja – rodzina, rodzina - ja” 

Zdrowe relacje sukcesem w 

działaniu.  

Jak zastosowań asertywność, by 

osiągnąć zamierzony cel; 

Przestrzeganie zasad moralnych w 

życiu 
Konflikt pokoleń – przyczyny oraz 

sposoby jego rozwiązywania 

9. Zapewnienie bezpieczeństwa i 

ograniczenie zjawiska przemocy 

i agresji 

- kształtowanie wrażliwości 

moralnej, która powinna nauczyć 

człowieka odróżniania zachowań, 

które go niszczą i krzywdzą od 

zachowań, które służą jego dobru i 

rozwojowi 

- wdrażanie programu 

,,Moje życie, moja 

odpowiedzialność; 

,,Moje życie bezcenną wartością 

„Jak panować nad emocjami?” 

„Akceptacja wszystkich emocji – 

brak akceptacji dla wszystkich 

zachowań” 
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przeciwdziałania nikotynizmowi 

- przeciwdziałanie patologiom 

poprzez edukację uczniów, 

rodziców i nauczycieli 
- przeprowadzenie spotkań z 

uczniami dotyczących:  

 sposobów podniesienia 

ich wspólnego 

bezpieczeństwa na terenie 

szkoły,  

 konieczności właściwego 

reagowania na wszelkie 

negatywne i zagrażające 

sytuacje występujące na 

terenie szkoły 

 potrzeby i celowości 

ujawniania przez uczniów 

wszelkich negatywnych 

zachowań mających 

miejsce na tereni szkoły 

- przeprowadzenie szkoleń, 

pogadanek dla rodziców na temat 

ich obowiązków wynikających z 

ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym: obowiązek szkolny 

i obowiązek nauczania 
- wprowadzenie nowej hierarchii 

kar: od najłagodniejszej – 

upomnienie, nagany, listu do 

rodziców, publiczna naganę na 

apelu, skreślenie z listy uczniów i 

przeniesienie do innej szkoły oraz 

skierowania ucznia do ośrodka 

wsparcia wychowawczego 

-spotkania z przedstawicielami 

Komendy Powiatowej Policji, 

dotyczące charakterystyki 

zachowań ryzykownych i 

odpowiedzialności prawnej 

związanej z nimi 

-wizyta w Sądzie, spotkanie z 

sędzią, kuratorem rodzinnym  

 

10. Współpraca wychowawcza z 

rodzicami  

Rodzice jako członkowie 

społeczności szkolnej biorą udział 

w wychowawczych zadaniach 
szkoły poprzez następujące 

działania: 

- opiniowanie Programu 

Wychowawczego oraz 

Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania 

- uzyskiwania pomocy i wsparcia 

ze strony pedagoga szkolnego i 

szkolnej służby zdrowia 

- uczestniczenie w stałych 

spotkaniach z wychowawcami klas 

i nauczycielami; proponowanie 
form tych spotkań i dobór 

prowadzących; indywidualne 

konsultacje z wychowawcami i 

nauczycielami 

- uzyskiwanie rzetelnej informacji 

Sprawność przepływu informacji. 

Współpraca i współdziałanie. 
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na temat swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów w nauce i 

przyczyn trudności w szkole 

- rzetelne informowanie 
wychowawców o stanie zdrowia 

dziecka i przyczynach jego 

nieobecności na zajęciach 

- udział  w wycieczkach szkolnych, 

imprezach kulturalnych i 

uroczystościach organizowanych 

przez szkołę 

-uczulanie na zachowania 

ryzykowne, zwłaszcza na pierwsze 

objawy związane z używaniem 

substancji psychoaktywnych przez 
młodego człowieka 

 

 

11. Działania z zakresu 

profilaktyki 

-wzmacnianie poczucia 

odpowiedzialności osobistej , 

poczucia własnej wartości ucznia, 

oraz jego samo-motywacji do 

podejmowania działań i 

przejmowania inicjatywy 

 

- promowanie zdrowego stylu 

życia z uwzględnieniem 

profilaktyki antynikotynowej 
- omówienie skutków nadużycia 

alkoholu 

- profilaktyka narkomanii: 

omówienie zgubnych skutków 

zażywania narkotyków i środków 

odurzających 

-profilaktyka uzależnień od 

Internetu i cyberprzemocy 

 

Filary poczucia własnej wartości. 

Jak rozpoznam własny program 

motywacyjny? 

Jakie działania, takie sukcesy- jak 

zmotywować się do zajęć i 

pokonać swoją niemoc? 

 

„Nie zmarnuję swojego zdrowia – 

o używkach” 

Aktywny wypoczynek – 
propagowanie zdrowego stylu 

życia 

Moja wiedza na temat AIDS 

Nie tkwij  ciągle w Internecie –

życie jest   w realnym świecie – 

kampania profilaktyczna 

Uwaga na cyberprzemoc! 

Zasady profilaktyki wobec wirusa 

AH1N1 

Czy warto próbować? – impreza 

bez dopalaczy 
Szczęście oparte na wartościach 

jako alternatywa wobec uzależnień 

Narkomania - ślepy zaułek 

Toksyczne relacje jako źródło 

uzależnień. 

 

- Wyłącz telefon, włącz myślenie! 

– dialog w realu podstawą rozwoju 

relacji. 

 

12. Organizacja pracy 

wychowawcy 

- bieżące prowadzenie 

dokumentacji: dziennik lekcyjny, 
arkusze ocen 

- przygotowanie planu pracy 

wychowawcy oraz semestralne 

podsumowanie pracy 

wychowawczej 

- zebrania z rodzicami 

-diagnoza i pomoc w zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb ucznia w 

oparciu o współpracę 

wychowawcy, rodzica, pedagoga i 

psychologa szkolnego 

Współpraca z wychowawcami 

„Jak nauczyć się uczyć?” 
,,Jak pokonać lenia?” 

,,Style motywacji” 

,,Inteligencja emocjonalna, 

niezbędna na każdy dzień – lekcja 

z udziałem  psychologa, pedagoga 

lub specjalisty z Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej 
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13.Rozwijanie umiejętności 

uczenia się, samodzielności, 

kreatywności i innowacyjności 

ucznia. 
 

 

Warsztaty grupowe z zakresu 

treningu twórczości i umiejętności 

uczenia się, zajęcia indywidualne – 

pedagog, psycholog we współpracy 
z pracownikami PPP 

Jaki styl uczenia preferuję? – lekcja 

wychowawcza 

14.Rozwijanie szacunku do 

przyrody i podejmowanie 

działań zapewniających 

bezpieczeństwo klimatyczne. 

 

uczestnictwo . w akcjach 

„Sprzątanie  

  Świata”, „Dzień Ziemi”, 

konkursach i olimpiadach 

ekologicznych 
-podejmowanie tematyki 

bezpieczeństwa klimatycznego na 

lekcjach biologii, chemii, fizyki 

oraz przedmiotów 

gastronomicznych 

-udział SU w akcjach 

ekologicznych na terenie szkoły 

 

Tematy do wyboru: 

Odpowiedzialność za stan 

środowiska  naturalnego; 

Ochrona środowiska naturalnego  w 

codziennym życiu 
 

Skutki rozwoju cywilizacji i 

działalności człowieka, a klimat. 

Degradacja środowiska, sposoby 

ochrony dóbr natury. 

Sposoby racjonalnego 

wykorzystywania wody, prądu i 

innych zasobów ziemi. 

Nawyki dobre i złe w zakresie ich 

wpływ na otaczającą przyrody. 

Rola człowieka w ochronie 

zasobów ziemi. 

. Promowanie zachowań służących 

ochronie środowiska. 

 

 

Program wychowawczy dla kl. II 
 

Cele Działania Temat zajęć 

1. Omówienie spraw 

organizacyjnych 

- przypomnienie roli samorządu uczniowskiego  

  w życiu klasy i szkoły  

- przedstawienie planu wychowawczego, statutu 

  szkoły  

- omówienie wewnątrzszkolnego systemu  

  oceniania 

Wybór samorządu 

klasowego 

 
 

 

 
2. Rozwijanie dobrych    

cech osobowych ucznia 

(wysokiej kultury 

osobistej, dobroci, 

wrażliwości, tolerancji) 

- promowanie zasad kulturalnego zachowania się  

  w szkole i poza nią  

- zwracanie uwagi na grzeczność wobec  

  pracowników szkoły, osób starszych i kolegów  

 
- promowanie wiedzy na temat Praw  Człowieka i  Dziecka 

 

 

- zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej 

  w nauce uczniom słabym  

 

 

- organizowanie imprez integrujących młodzież  

  np. Wigilie klasowe, andrzejki  

  klasowe, mikołajki, dzień wiosny  

 
- organizowanie zbiorowego wyjścia do kina, na  

ABC dobrego 

wychowania 

 

 

 
 

Deklaracje Praw 

Człowieka, Praw 

Ucznia, 

Konwencja Praw 

Dziecka. 

 

‘Pomagam 

uczniom słabym’ 

 

 
Rola tradycji w 
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  spektakle teatralne, wystawy 

 

- udział w akcjach charytatywnych, współpraca z Domem 

Dziecka, świąteczna zbiórka żywności 
 

- organizowanie zbiórek książek, odzieży,  

   zabawek dla oczekujących pomocy 

-wspieranie mocnych stron ucznia 

- wspieranie i rozwój zainteresowań ucznia 

 

 

 

życiu człowieka 

 

Normy 

postępowania –  
w szkole                               

i w 

społeczeństwie 

 

„Moje 

zainteresowania        

i zdolności” 

 

3. Przygotowanie 

ucznia do  

podejmowania 

dojrzałych  

decyzji 

- nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem,  

  naciskiem grupy rówieśniczej  

 

-budowanie poczucia odpowiedzialności osobistej w relacjach i 
podejmowanych działaniach; 

- budowanie własnej akceptacji, poznawanie  

  swoich mocnych stron, wiary w siebie 

 

- wdrażanie uczniów do samooceny i  

   samokontroli  

 

- analiza przyczyn niepowodzeń uczniów 

 

 

 

- rozwijanie umiejętności zachowań    
  asertywnych 

 

- uczestniczenie uczniów w pracach  

  samorządu szkolnego i klasowego    

Jak pokonać 

strach             i 

uzyskać 

wewnętrzną 
harmonię? 

Moje cele i 

potrzeba,          a 

odpowiedzialność 

własna, czy może 

zbiorowa? 

 

 

Moje mocne i 

słabe strony, czyli 

jak polubić siebie 

 
Ustalenie ocen                   

z zachowania 

 

Podsumowanie 

wyników 

klasyfikacji 

semestralnej         

i 

rocznej 

 

Mam prawo 
odmówić – sztuka 

odmawiania 

 

Mam prawo do… 

 i szanuję innych 

4. Umiejętność 

korzystania ze środków 

przekazu i 

kształtowanie postawy 

krytycznej wobec 

twórców kultury 

- uczenie właściwego wyboru pism, audycji  

  telewizyjnych i radiowych spośród propozycji  

  rynku wydawniczego oraz propozycji  

   programowych 

Co warto 

czytać…  

Obroń się przed 

manipulacją – 

wybierz 

wartościowe 

treści         w 
środkach 

przekazu 

5. Rozwój 

intelektualny,  

przygotowanie ucznia 

do 

sumiennego i 

odpowiedzialnego  

wykonywania 

powierzonej  

mu pracy 

- zachęcanie uczniów do udziału w dodatkowych  

  zajęciach edukacyjnych, konkursach i  

  olimpiadach; przygotowanie do lokalnego konkursu 

poetyckiego „Mój przyjaciel Anioł” 

 

- kształtowanie świadomości potrzeby ciągłego  

  doskonalenia własnej osobowości i umiejętności  

   zawodowych 

 

 

Odkrywanie 

kreatywności. 

 

Efektywne 

metody uczenia 

się. 
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- udział w pracach szkolnego zespołu  

  muzycznego, kół przedmiotowych  

 

- uczestnictwo w praktykach zawodowych 
 

-pomoc w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb ucznia w 

oparciu o współpracę wychowawcy, rodzica, pedagoga i 

psychologa szkolnego. 

 

Praca, nauka, 

zdolności = 

SUKCES 

 

6. Wyrabianie u 

uczniów  

szacunku do wartości  

( ogólnospołecznych,  

etycznych, religijnych) 

- kształtowanie zdolności do samodzielnego  

  myślenia oraz pożądanych postaw młodzieży -  

 uczciwości, rzetelności, ofiarności  

 

- wyrabianie tolerancji i szacunku wobec ludzi o  

  innych poglądach, wobec różnych narodów, ras,  

  wobec wyznawców innych religii  
 

- organizowanie spotkań wigilijnych, udział w  

  rekolekcjach wielkopostnych 

Wartości - 

kształtowanie 

charakteru 

Przekonania 

ludzkie           i 

szacunek dla 

różnorodności w 
świecie. 

 

Tolerancja w 

klasie i poza nią. 

7. Wychowanie 

patriotyczne. Miłość i 

szacunek do Ojczyzny, 

poznawanie jej historii, 

kultury i tradycji oraz  

troska o utrzymanie i  

pomnażanie tego 

dziedzictwa 

- poznawanie sylwetki patrona szkoły  

* konkurs o życiu i działalności mjr. " Hubala"  

* wycieczki szlakiem Hubala  

 

- wyrabianie w uczniach szacunku dla symboli  

  narodowych: hymnu, flagi, godła 

 

- udział w uroczystościach z okazji Narodowego  

  Święta Niepodległości, rocznicy uchwalenia  
  Konstytucji  3-go Maja  

 

- pogłębienie wiedzy o historii, kulturze i tradycji  

  kraju poprzez uczestnictwo w Dniu Polski  

 

- organizowanie wycieczek turystyczno –  

 krajoznawczych i historycznych 

 

Rozbudzanie 

szacunku dla 

tradycji i symboli 

narodowych 

 

Omówienie                          

i przygotowanie 

prezentacji 
wybranego 

regionu Polski 

 

Tradycja i historia 

jako korzenie 

tożsamości 

kulturowej. 

8.Przygotowanie 

ucznia do  

świadomego i czynnego  

udziału w życiu 

rodzinnym, 

społecznym i 

obywatelskim 

- przygotowanie do dojrzałej postawy  

 małżeńskiej i rodzicielskiej 

 

 

 
- dążenie do budowania więzi między  

  pokoleniami  

 

- promocja szkoły w środowisku lokalnym –  

  organizowanie Dni Otwartych Szkoły 

 

- udział w akcjach charytatywnych np. Kwesta  

   Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiermasze SK Caritas 

Zajęcia 

prowadzone          

w ramach 

spotkań" 

wychowanie do 
życia       w 

rodzinie" 

 

Ludzie starzy - to 

my, tylko kilka lat 

później 

9.Zapewnienie 

bezpieczeństwa i 

ograniczanie zjawiska 

przemocy, agresji 

- potępianie zjawiska przemocy i agresji 

- określenie przyczyn zachowań agresywnych 

-nauka i wdrażanie nowych form i zachowań prospołecznych 

służących bezpieczeństwu i pokojowi. 
 

 

 

 

 

 

 

-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

Przyczyny i skutki 

agresji – jak 

zmniejszyć 

agresję? 
Przemoc w naszej 

klasie      i szkole 

Jak kontrolować 

emocje? 

,,Spokój 

najlepszym 

doradcą. 

„Moja bezpieczna 

rodzina”– gdzie 
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 szukać pomocy, 

jeśli w domu 

dzieje się coś 

złego. 

10. Współpraca 

wychowawcza z 

rodzicami 

- spotkania wychowawcy z rodzicami  w celu  
   informowania ich o postępach dzieci w nauce  

   oraz ich zachowaniu a także zajęciach  

   dodatkowych  organizowanych na terenie  

   szkoły 

 

- udzielanie informacji o programie  

 wychowawczym, wewnątrzszkolnym  

 systemie oceniania oraz przyjmowanie  

 ewentualnych uwag i spostrzeżeń rodziców  

 

- informowanie rodziców o zjawiskach 
 niepokojących w odniesieniu do ich dzieci i  

 próba wspólnego rozwiązania problemu  

- zwrócenie uwagi na potrzebę budowania mocnych więzi, 

atmosfery akceptacji i zrozumienia w rodzinie jako alternatywy 

wobec poszukiwania sensu życia w narkotykach i Internecie 

- przypomnienie rodzicom o możliwości pomocy 

  u pedagoga czy w Poradni Psychologiczno –  

  Pedagogicznej 

 

- informowanie rodziców o możliwości  

  organizowania nauczania indywidualnego 

 
- indywidualne konsultacje z wychowawcą i  

  nauczycielami 

Spójność 
oddziaływań 

opiekuńczo-

wychowawczych. 

II. Działania z zakresu  

profilaktyki 

- promowanie zdrowego stylu życia z  

  uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej,  

  antyalkoholowej, antynarkotykowej ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na dopalacze 

 

- udział w ogólnopolskiej kampanii „Szkoła  wolna od 

uzależnień”  

-profilaktyka uzależnień od Internetu i cyberprzemocy 

-profilaktyka gier internetowych (gry bez prądu) 

 
 

Odpowiedzialność 

za zdrowie własne 

i innych. 

Przyczyny 

uzależnień (środki 

uzależniające + 

media) 

Nie tkwij  ciągle               

w Internecie – 

życie jest      w 
realnym świecie – 

kampania 

profilaktyczna 

 

Uwaga na 

cyberprzemoc! 

 

Mechanizm 

uzależnienia. 

Zagrożenia 

współczesnego 
człowieka. 

 

- Wyłącz telefon, 

włącz myślenie! – 

dialog w realu 

podstawą rozwoju 

relacji. 

 

13.Rozwijanie 

umiejętności uczenia 

się, samodzielności, 

Warsztaty grupowe z zakresu treningu twórczości i 

umiejętności uczenia się, zajęcia indywidualne – pedagog, 

psycholog we współpracy z pracownikami PPP 

Jaki styl uczenia 

preferuję? – lekcja 

wychowawcza 
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kreatywności i 

innowacyjności ucznia. 

 

14.Rozwijanie 

szacunku do przyrody i 

podejmowanie działań 

zapewniających 

bezpieczeństwo 

klimatyczne. 

 

uczestnictwo . w akcjach „Sprzątanie  

  Świata”, „Dzień Ziemi”, konkursach i olimpiadach 
ekologicznych 

-podejmowanie tematyki bezpieczeństwa klimatycznego na 

lekcjach biologii, chemii, fizyki oraz przedmiotów 

gastronomicznych 

-udział SU w akcjach ekologicznych na terenie szkoły 

 

Tematy do 

wyboru: 
Odpowiedzialność 

za stan 

środowiska  

naturalnego; 

 

Ochrona 

środowiska 

naturalnego  w 

codziennym życiu 

Skutki rozwoju 

cywilizacji i 

działalności 

człowieka, a 

klimat. 

Degradacja 

środowiska, 

sposoby ochrony 

dóbr natury. 

Sposoby 

racjonalnego 

wykorzystywania 

wody, prądu i 

innych zasobów 

ziemi. 

Nawyki dobre i 

złe w zakresie ich 

wpływ na 

otaczającą 

przyrody. 

Rola człowieka w 

ochronie zasobów 

ziemi. 

Promowanie 

zachowań 

służących 

ochronie 

środowiska. 

 

Program wychowawczy dla kl. III 
      

      

Cele Działania Temat zajęć 

1. Omówienie spraw 

organizacyjnych 

- przypomnienie roli samorządu uczniowskiego  

  w życiu klasy i szkoły  

- przedstawienie planu wychowawczego, 

statutu 

  szkoły  

- omówienie wewnątrzszkolnego systemu  

oceniania    

Organizacja zespołu 

klasowego. Zapoznanie 

uczniów z WSO, statutem 

szkoły oraz regulaminami 

obowiązującymi na terenie 

szkoły 
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2. Rozwijanie dobrych    

cech osobowych ucznia 

(wysokiej kultury osobistej, 

dobroci, wrażliwości, 

tolerancji) 

- promowanie zasad kulturalnego zachowania 

się   w szkole i poza nią  

- zwracanie uwagi na grzeczność wobec  

  pracowników szkoły, osób starszych i 
kolegów  

 

- promowanie wiedzy na temat Praw  

Człowieka i Dziecka 

 

- zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej 

  w nauce uczniom słabym  

 

 

- organizowanie imprez integrujących młodzież  

  np. Wigilie klasowe, andrzejki  
  klasowe, mikołajki, dzień wiosny  

 

- organizowanie zbiorowego wyjścia do kina, 

na  

  spektakle teatralne, wystawy 

 

- udział w akcjach charytatywnych, współpraca 

z Domem Dziecka, świąteczna zbiórka 

żywności 

 

- organizowanie zbiórek książek, odzieży,  

zabawek dla oczekujących pomocy 

„Z kulturą na Ty – formy 

poprawnego zachowania się 

w miejscach publicznych ” 

 
Prawa i obowiązki obywatela 

w myśl Konstytucji, 

Deklaracji Praw Człowieka, 

Praw Dziecka 

 

 

Koleżeństwo i przyjaźń jako 

podstawa funkcjonowania 

klasy 

 

 
 

Tradycja w życiu człowieka 

 

3. Przygotowanie ucznia do  

podejmowania dojrzałych  

decyzji 

- nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem,  
  naciskiem grupy rówieśniczej  

 

 

- budowanie własnej akceptacji, poznawanie  

  swoich mocnych stron, wiary w siebie 

 

- wdrażanie uczniów do samooceny i  

   samokontroli  

 

- analiza przyczyn niepowodzeń uczniów 

 
- sposoby unikania zagrożeń ze stron sekt, 

zagrożeń duchowych 

 

 

- rozwijanie umiejętności zachowań    

  asertywnych 

 

- uczestniczenie uczniów w pracach  

  samorządu szkolnego i klasowego    

 

-wspieranie ucznia w dokonywaniu wyboru 

dalszego kierunku kształcenia i kariery 
zawodowej 

Jak pokonać strach i uzyskać 
wewnętrzną harmonię? 

 

Doceńmy siebie  - hierarchia 

wartości i poczucie własnej 

wartości. Ustalenie ocen z 

zachowania 

 

 

Podsumowanie wyników 

klasyfikacji semestralnej i 

rocznej 
 

Mam prawo odmówić – 

sztuka odmawiania 

 

„Poznaj swoje możliwości. 

Moje umiejętności a 

przyszłość” 

 

 

4. Umiejętność korzystania 

ze środków przekazu i 

kształtowanie postawy 

krytycznej wobec twórców 

kultury 

4a. Bezpieczeństwo własne, 

a umiejętność korzystania z 

internetu 

- uczenie właściwego wyboru pism, audycji  

  telewizyjnych i radiowych spośród propozycji  

  rynku wydawniczego oraz propozycji  

   programowych; 

 

-uczenie właściwego korzystania z portali 

społecznościowych, przestrzeganie przed 

zagrożeniami i pomoc w sytuacji zostania ofiarą 

cyber- przemocy. 

Co interesuje młodzież? – 

dyskusja na podstawie 

artykułów prasowych, 

filmów i audycji radiowych; 

-edukacja ze specjalistą, 

spotkanie z policjantem    z 

działu prewencji; 

-  

5. Rozwój intelektualny,  - zachęcanie uczniów do udziału w Nauka  - formą realizowania 
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przygotowanie ucznia do 

sumiennego i 

odpowiedzialnego  

wykonywania powierzonej  

mu pracy 

dodatkowych  

  zajęciach edukacyjnych, konkursach i  

  olimpiadach 

- kształtowanie świadomości potrzeby ciągłego  
  doskonalenia własnej osobowości i 

umiejętności  

   zawodowych 

- - udział w pracach szkolnego zespołu  

  muzycznego, kół przedmiotowych  

 

- uczestnictwo w praktykach  

   zawodowych 

 

-pomoc w zaspokajaniu indywidualnych 

potrzeb ucznia w oparciu o współpracę 
wychowawcy, rodzica, pedagoga i psychologa 

szkolnego. 

 
 

siebie; 

 

Rozwijanie zainteresowań   i 

wewnętrznych zasobów; 
 

Moje predyspozycje 

zawodowe  -jak i gdzie 

szukać informacji 

dotyczących mojej drogi 

zawodowej – lekcja          w 

oparciu o spotkanie          z 

doradcą zawodowym, wizyta 

w Urzędzie Pracy 

 

Praktyka zawodowa – jak 
być dobrym i sumiennym 

pracownikiem? 

 

- Trening twórczości i 

kreatywności. Ćwiczenia 

stymulujące procesy 

poznawcze. 

6. Wyrabianie u uczniów  

szacunku do wartości  

( ogólnospołecznych,  

etycznych, religijnych) 

- kształtowanie zdolności do samodzielnego  

  myślenia oraz pożądanych postaw młodzieży -  

 uczciwości, rzetelności, ofiarności  

 

- wyrabianie tolerancji i szacunku wobec ludzi 

o  
  innych poglądach, wobec różnych narodów, 

ras,  

  wobec wyznawców innych religii  

 

- organizowanie spotkań wigilijnych, udział w  

  rekolekcjach wielkopostnych 

Poszanowanie własności 

prywatnej i publicznej – 

problem kradzieży i 

wandalizmu 

 

 
Tolerancja w moich oczach  

7. Wychowanie 

patriotyczne. Miłość i 

szacunek do Ojczyzny, 

poznawanie jej historii, 

kultury i tradycji oraz  

troska o utrzymanie i  

pomnażanie tego 

dziedzictwa 

- poznawanie sylwetki patrona szkoły  

* konkurs o życiu i działalności  

mjr. " Hubala"  

* wycieczki szlakiem Hubala  

 

- wyrabianie w uczniach szacunku dla symboli  
  narodowych: hymnu, flagi, godła 

 

- udział w uroczystościach z okazji 

Narodowego  

  Święta Niepodległości, rocznicy uchwalenia  

  Konstytucji  3-go Maja  

 

 

- pogłębienie wiedzy o historii, kulturze i 

tradycji  

  kraju poprzez uczestnictwo w Dniu Polski  
 

- organizowanie wycieczek turystyczno –  

  krajoznawczych i historycznych 

Emigracja młodzieży z 

Polski – prawo każdego 

Polaka czy dezercja 

 

 

 
 

 

Omówienie                         i 

przygotowanie 

prezentacji wybranego 

regionu Polski 

 

Tradycja i historia jako 

źródło tożsamości 

kulturowej. 

8.Przygotowanie ucznia do  

świadomego i czynnego  

udziału w życiu rodzinnym, 

społecznym i obywatelskim 

- przygotowanie do dojrzałej postawy  

 małżeńskiej i rodzicielskiej 

 

 dążenie do budowania więzi między  

  pokoleniami  

 

- promocja szkoły w środowisku lokalnym –  

  organizowanie Dni Otwartych Szkoły 

Budowanie prawidłowych 

relacji z rodzicami 

 

Konflikty pokoleniowe 

 

 

Nabywanie praw 

obywatelskich  i wchodzenie 
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- udział w akcjach charytatywnych np. Kwesta  

   Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w dojrzałe role społeczne  

9.Zapewnienie 

bezpieczeństwa i 

ograniczanie zjawiska 

przemocy, agresji 

- potępianie zjawiska przemocy i agresji 

- określenie przyczyn zachowań agresywnych 
-warsztaty w zakresie kontroli agresji 

 

Dlaczego ludzie stosują 
przemoc? – dyskusja 

 

10. Współpraca 

wychowawcza z rodzicami 

- spotkania wychowawcy z rodzicami  w celu  

   informowania ich o postępach dzieci w nauce  

   oraz ich zachowaniu a także zajęciach  

   dodatkowych  organizowanych na terenie  

   szkoły 

 

- udzielanie informacji o programie  

 wychowawczym, wewnątrzszkolnym  

 systemie oceniania oraz przyjmowanie  

 ewentualnych uwag i spostrzeżeń rodziców  
 

- informowanie rodziców o zjawiskach 

 niepokojących w odniesieniu do ich dzieci i  

 próba wspólnego rozwiązania problemu  

 

- przypomnienie rodzicom o możliwości 

pomocy 

  u pedagoga czy w Poradni Psychologiczno –  

  Pedagogicznej 

 

- informowanie rodziców o możliwości  

  organizowania nauczania indywidualnego 
 

- indywidualne konsultacje z wychowawcą i  

  nauczycielami 

 

 

 

Spotkania z rodzicami w 

ciągu całego roku szkolnego 

II. Działania z zakresu  

profilaktyki narkomanii 

jako priorytet. 

- promowanie zdrowego stylu życia z  

  uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej,  

  antyalkoholowej 

-udział w ogólnopolskiej kampanii, 

przeciwdziałanie narkomanii,  

współpraca ze Stowarzyszeniem Nauczycieli 

Zdrowa Szkoła w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii wśród młodzieży. 

-profilaktyka uzależnień; 
-etapy uzależnień, skutki ryzykownych 

zachowań. 

-przeciwdziałanie uzależnieniu od komputera i 

Internetu 

 

 

Skutki ‘brania’ – zmiany 

zachowań w sferze szkoły, 

rodziny, psychicznej, 

fizycznej i emocjonalnej. 

 

Konsekwencje prawne 

skutków stosowania środków 

odurzających- 
kampania profilaktyczna; 

 

Bądź trzeźwy, bądź sobą. 

 

Toksyczne relacje jako 

źródło uzależnień. 

 

- Wyłącz telefon, włącz 

myślenie! – dialog w realu 

podstawą rozwoju relacji. 

 

14.Rozwijanie szacunku do 

przyrody i podejmowanie 

działań zapewniających 

bezpieczeństwo 

klimatyczne. 

 

uczestnictwo . w 
konkursach i olimpiadach ekologicznych 

-podejmowanie tematyki bezpieczeństwa 

klimatycznego na lekcjach biologii, chemii, 

fizyki oraz przedmiotów gastronomicznych 

-udział SU w akcjach ekologicznych na terenie 

szkoły 

 

Tematy do 

wyboru:Odpowiedzialność 
za stan środowiska  

naturalnego; 

Ochrona środowiska 

naturalnego  w 

codziennym życiu 

Skutki rozwoju cywilizacji 

i działalności człowieka, a 
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klimat. 

Degradacja środowiska, 

sposoby ochrony dóbr 

natury. 

Sposoby racjonalnego 

wykorzystywania wody, 

prądu i innych zasobów 

ziemi. 

Nawyki dobre i złe w 

zakresie ich wpływ na 

otaczającą przyrody. 

Rola człowieka w 

ochronie zasobów ziemi. 

Promowanie zachowań 

służących ochronie 

środowiska. 

 
 

 

 

Program wychowawczy dla kl. IV 
 

Cele Działania Temat zajęć 

1. Omówienie spraw 

organizacyjnych 

- przypomnienie roli samorządu uczniowskiego  

  w życiu klasy i szkoły  

- przedstawienie planu wychowawczego, statutu 

  szkoły  

- przypomnienie wewnątrzszkolnego systemu  

  oceniania 

Organizacja zespołu 

klasowego. Zapoznanie 

uczniów z WSO, statutem 

szkoły oraz regulaminami 

obowiązującymi na terenie 

szkoły 
2. Rozwijanie dobrych    

cech osobowych ucznia 

(wysokiej kultury osobistej, 

dobroci, wrażliwości, 

tolerancji) 

- promowanie zasad kulturalnego zachowania się   

w szkole i poza nią  

- zwracanie uwagi na grzeczność wobec  

  pracowników szkoły, osób starszych i kolegów  

 

- udział w akcjach charytatywnych 
wspierających potrzebujących 

 

 

- zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej 

  w nauce uczniom słabym  

- organizowanie imprez integrujących zespół 

klasowy  

 

- organizowanie zbiorowego wyjścia do kina, na  

  spektakle teatralne, wystawy 

- udział w imprezach typu: Targi Pracy, Targi 
Maturzysty 

 

-warsztaty o szacunku do drugiego człowieka 

Formy poprawnego 

zachowania się w 

miejscach publicznych ” 

 

 

 
 

 

Koleżeństwo i przyjaźń 

jako podstawa 

funkcjonowania klasy 

 

Tradycja w życiu 

człowieka 

 

Wartości i autorytety 

Wolność jednego 
człowieka kończy się tam, 

gdzie zaczyna się wolność 

drugiego 

3. Przygotowanie ucznia do  

podejmowania dojrzałych  

decyzji 

- nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem,  

- uczestniczenie w realizacji zadań szkoły: 

Samorząd Uczniowski 

 

- mobilizowanie uczniów do systematycznej 

nauki, uczęszczania na zajęcia kół 

przedmiotowych oraz fakultety 

Jak pokonać strach? 

 

 Budowanie własnej drogi 

rozwoju i kariery 

 

 

Ustalenie ocen z 
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- zwrócenie szczególnej uwagi na zasady 

usprawiedliwiania nieobecności ucznia na 

zajęciach i bezwarunkowe ich przestrzeganie  
 

-ukierunkowanie na cele i zadania 

 

-wspieranie ucznia w dokonywaniu wyboru 

dalszego kierunku kształcenia i kariery 

zawodowej 

- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i 

wyboru dalszej drogi kształcenia 

 - zwrócenie uwagi na terminowość i 

poprawność wypełniania deklaracji maturalnych 

zachowania 

 

 

 
 

 

Podsumowanie wyników 

klasyfikacji semestralnej i 

rocznej 

 

„Moje skłonności i 

predyspozycje zawodowe” 

4. Umiejętność korzystania 

ze środków przekazu i 

kształtowanie postawy 

krytycznej wobec twórców 

kultury 

 

- właściwy wybór pism, audycji telewizyjnych i 
radiowych 

 

 

Dyskusje na lekcjach 

wychowawczych 

5. Rozwój intelektualny,  

przygotowanie ucznia do 

sumiennego i 

odpowiedzialnego  

wykonywania powierzonej  

mu pracy 

- kształtowanie świadomości potrzeby ciągłego 

doskonalenia własnej osobowości i umiejętności 

zawodowych 

- zachęcanie uczniów do udziału w dodatkowych   

zajęciach edukacyjnych, konkursach i 

olimpiadach 

- kształtowanie świadomości potrzeby ciągłego  

  doskonalenia własnej osobowości i 

umiejętności  zawodowych 

 
- udział młodzieży w próbnych egzaminach 

maturalnych i zawodowych 

 

-pomoc w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

ucznia w oparciu o współpracę wychowawcy, 

rodzica, pedagoga i psychologa szkolnego. 

-kształtowanie przekonania o znaczeniu  

systematycznego uczęszczania na zajęcia 

lekcyjne w trybie nauki zdalnejw okresie 

obowiązywania procedur bezpieczeństwa ze 

względu na zagrożenie Covid - 19 

Nauka  - klucz do sukcesu 

 

„Jestem odpowiedzialny za 

własną drogę rozwoju 

zawodowego” 

 

„Jak uczyć się do 

egzaminu?” – lekcja 

 z udziałem specjalisty  

z Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej 

 

Moje predyspozycje 

zawodowe  -jak i gdzie 

szukać informacji 

dotyczących mojej 

drogizawodowej – lekcja          

w oparciu o spotkanie          

z doradcą zawodowym, 

wizyta w Urzędzie Pracy 

 

6. Wyrabianie u uczniów  

szacunku do wartości  

( ogólnospołecznych,  

etycznych, religijnych) 

- organizowanie spotkań wigilijnych, udział w  
  rekolekcjach wielkopostnych 

- pielgrzymka do Częstochowy 

- kształtowanie odpowiedzialności za drugiego 

człowieka 

- wyrabianie tolerancji i szacunku wobec ludzi o 

innych poglądach oraz wobec różnych narodów 

 Kultywowanie tradycji  

7. Wychowanie patriotyczne. 

Miłość i szacunek do 

Ojczyzny, poznawanie jej 

historii, kultury i tradycji 

oraz  

troska o utrzymanie i  

pomnażanie tego 

dziedzictwa 

- kultywowanie tradycji patriotycznych 

związanych z postacią patrona szkoły poprzez 

udział w obchodach Dnia Patrona 

- udział młodzieży w uroczystościach szkolnych 

z okazji świąt narodowych 

- organizowanie wycieczek turystyczno-
krajoznawczych, zwiedzanie muzeów, miejsc 

pamięci narodowej; poznawanie tradycji regionu 

 

Pielęgnowanie poczucia 

tożsamości narodowej i 

lokalnej 

 

Tradycja i historia jako 
źródło tożsamości 

kulturowej. 

8.Przygotowanie ucznia do  

świadomego i czynnego  

udziału w życiu rodzinnym, 

społecznym i obywatelskim 

- przygotowanie do dojrzałej postawy  

 małżeńskiej i rodzicielskiej 

- dążenie do budowania więzi między  

  pokoleniami  

- orientacja zawodowa i świadome budowanie 

kariery zawodowej 

 

Budowanie prawidłowych 

relacji z rodzicami 

 

Radzenie sobie z 

konfliktem pokoleń 

 

Przygotowanie do 



24 

 

świadomego wejścia  

 w dojrzałe role społeczne  

9.Zapewnienie 

bezpieczeństwa i 

ograniczanie zjawiska 

przemocy, agresji 

- potępianie zjawiska przemocy i agresji 

 

- kształtowanie wrażliwości moralnej wobec zła 
 

 

Reagowanie na wszelkie 

przejawy przemocy na 
teranie szkoły i poza nią 

10. Współpraca 

wychowawcza z rodzicami 

- spotkania wychowawcy z rodzicami  w celu  

   informowania ich o postępach dzieci w nauce  

   oraz ich zachowaniu a także zajęciach  

   dodatkowych  organizowanych na terenie  

   szkoły 

 

- informowanie rodziców o zjawiskach 

 niepokojących w odniesieniu do ich dzieci i  

 próba wspólnego rozwiązania problemu  

- indywidualne konsultacje z wychowawcą i  

  Nauczycielami 
-uwrażliwienie rodziców na  znaczenie 

współpracy w trybie  zdalnym w okresie 

obowiązywania procedur bezpieczeństwa ze 

względu na zagrożenie Covid - 19 

Spotkania z rodzicami w 

ciągu całego roku 

szkolnego 

II. Działania z zakresu  

profilaktyki 

- promowanie zdrowego stylu życia z  

  uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej,  

  antyalkoholowej oraz antynarkotykowej 

 

-udział w ogólnopolskiej kampanii „Szkoła  

wolna od uzależnień”; 

 

-profilaktyka uzależnień od Internetu i 

cyberprzemocy; 
 

 

 

 

 

-promowanie dobrych wzorców i praktyk, 

uczenie sposobów osiągania celów z 

wykorzystaniem naturalnych osobowych 

zasobów , umiejętności i predyspozycji; 

 

 

Dojrzała postawa ucznia 

wobec problemu 

uzależnień  

Skutki ‘brania’ – zmiany 

zachowań w sferze szkoły, 

rodziny, psychicznej, 

fizycznej i emocjonalnej. 

Konsekwencje prawne 

Uwaga na cyberprzemoc! 
 

Nie tkwij  ciągle w 

Internecie – życie jest w 

realnym świecie – 

kampania profilaktyczna 

 

Jak wykorzystać 

indywidualne zasoby, czyli 

jak dobrze się czuć i 

osiągać sukcesy.  

 
- Wyłącz telefon, włącz 

myślenie! – dialog w realu 

podstawą rozwoju relacji. 

14.Rozwijanie szacunku 

do przyrody i 

podejmowanie działań 

zapewniających 

bezpieczeństwo 

klimatyczne. 

 
 

uczestnictwo . wkonkursach i olimpiadach 

ekologicznych 

-podejmowanie tematyki bezpieczeństwa 

klimatycznego na lekcjach biologii, chemii, 

fizyki oraz przedmiotów gastronomicznych 

-udział SU w akcjach ekologicznych na terenie 

szkoły 

 

Tematy do wyboru:Skutki 

rozwoju cywilizacji i 

działalności człowieka, a 

klimat. 

Degradacja środowiska, 

sposoby ochrony dóbr 

natury. 

Sposoby racjonalnego 

wykorzystywania wody, 

prądu i innych zasobów 

ziemi. 

Nawyki dobre i złe w 

zakresie ich wpływ na 

otaczającą przyrody. 
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Rola człowieka w ochronie 

zasobów ziemi. 

Osobista odpowiedzialność 

za otoczenie wokół nas. 

Promowanie zachowań 

służących ochronie 

środowiska. 

 

 

 

 

Zatwierdzony 22 września 2021 przez Radę Rodziców 

Zatwierdzony 29 września 2021 przez Radę Pedagogiczną 
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