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Do Was, Młodych, naleŜy przyszłość. 

Do Was naleŜy odpowiedzialność 

za to, co kiedyś stanie się 

teraźniejszością wraz z Wami, 

a obecnie jest jeszcze przyszłością. 

/ Jan Paweł II / 
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MISJA SZKOŁY  

 
Uczyć i wychowywa ć! – to najwaŜniejsza misja szkoły, która opiera 
 

 się na wartościach: miło ści, prawdzie, wolno ści, szacunku.  
 

Do czego wychowujemy? – Do bycia uczciwym, współdziałania z innymi  
i działaniu  dla innych, do wierności swojej ziemi w Europie Ojczyzn. 
 
Kto winien uczyć i wychowywać? Człowiek, Nauczyciel, Mistrz 

 
 
Jak szkoła realizuje sw ą misj ę? 

- integruje proces wychowania i uczenia się – naucza zgodnie z programem 
wychowawczym, opierając się  na spójnym systemie wartości, które 
wyznaczają cel. Jest nim towarzyszenie uczniowi w rozwoju i wspomagania go 
w kształtowaniu własnej, dojrzałej osobowości, której wyrazem są takie cechy 
jak: aktywność, samodzielność, odpowiedzialność, radość Ŝycia, wraŜliwość, 
prawość, otwartość na drugiego człowieka; 

 
- konstruuje środowisko wychowawcze, które tworzyć mają uczniowie, 

nauczyciele, terapeuci i rodzice we współpracy ze sobą; 
 

- buduje „dobrą  szkołę” – tzn. diagnozuje potrzeby społeczności, modyfikuje 
program wychowawczy i dydaktyczny, kształci swoją kadrę, współpracuje  

           z organami prowadzącymi i współtworzącymi szkołę 
 

- kształci zdolności i wyrównuje szanse poprzez rozwijanie osobowości i 
talentów ucznia, motywuje do wysiłku, ocenia zgodnie z Wewnętrznym 
Systemem Oceniania, indywidualizuje proces uczenia się – nauczania 

 
- rozwija kompetencje nauczyciela poprzez uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym 

Doskonaleniu Nauczycieli, podejmują studia podyplomowe, w pracach  
           w zespołach przedmiotowych, w zespole wychowawczym itp.; 
 

- programuje i rozwija kompetencje ucznia zgodnie ze standardami osiągnięć, 
uzdolnieniami, dojrzałością 

 
- wspiera rodzinę poprzez diagnozę sytuacji, rzetelność kontaktów, trwałą 

współpracę 
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Szkolny Program Wychowawczy 

Został opracowany na podstawie: 
 
− Załącznika nr 1 rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. (Dz. U. 

Nr 14 z 23 lutego 1999 r., poz. 129), 

− Konstytucji RP, 

− Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z póź. 

zm.), 

− Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity 

Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z póź. zm.), 

− Programu polityki prorodzinnej państwa, 

− Rozporządzenia MEN w sprawie ramowego statutu, 

− Konwencji Prawach Dziecka, 

− Europejskiej Karty Praw Człowieka 

 

 

przez zespół nauczyciel w następującym składzie: 

                                                                                    1. Edyta Jóźwiakowska 

2. Władysława Kluz-Chłanda 

                                                                         3. Urszula Mach 

                                                                             4. GraŜyna Rajchel 
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WSTĘP 

Program został opracowany przez zespół powołany decyzją Rady 

Pedagogicznej, który w swej pracy oparł się na aktach prawnych dotyczących 

oświaty i wychowania, tworzących ramy tego dokumentu, zaś konkretny obraz 

programu wynika ze specyficznych potrzeb naszej Szkoły oraz jej wychowawczych i 

dydaktycznych celów. Siła wychowania tkwi bowiem nie w ogólnych 

postanowieniach, ale w konkretnych działaniach i postawach. Świadomość potrzeby 

jego powstania narastała w naszej szkole juŜ od lat. Kilkakrotnie podejmowane były 

próby przedstawienia zarysu zasad wychowawczych, co znalazło swe odbicie w 

niniejszym opracowaniu. 

      Pragniemy choć w części zapobiec tendencjom, które doprowadzają do 

powaŜnych problemów młodzieŜy i w pracy z młodzieŜą. Najnowsze kierunki 

pedagogiczne rezygnują juŜ z pełnego „luzu” i źle rozumianego liberalizmu w 

wychowaniu. Jednocześnie bierzemy zmiany, jakie w wyniku kryzysu autorytetów 

zachodzą w funkcjonowaniu rodziny, modelu zachowań młodzieŜy i zakresie jej 

zainteresowań. 

 Program ten, z załoŜenia mający być umową społeczną dotyczącą 

problematyki wychowawczej będzie konsultowany z nauczycielami, uczniami i 

rodzicami. Projektodawcy nawiązali do róŜnych elementów tradycji polskiej i dobrych 

zwyczajów naszej Szkoły. Program ten jest próbą przejrzystego uregulowania 

wzajemnych relacji między domem nauczycielami i uczniami oraz sprecyzowania ich 

praw i obowiązków. 

 Wierzymy, iŜ wprowadzenie wspólnie wypracowanych zasad przyczyni się do 

stworzenia w naszym liceum atmosfery wzajemnej Ŝyczliwości połączonej z 

konsekwencją wymagań. 

 W opracowaniu przyjęto następującą konstrukcję układu materiału: 

I. ZałoŜenia podstawowe. 

II. Cele wychowawcze. 

III. Metody i sposoby działania. 

IV. Ewaluacja programu 

            Program wychowawczy winien być ewaluowany, a w latach następnych 

korygowany i wzbogacany. Wśród członków Rady Pedagogicznej jego budowa 

powinna uruchomić wspólne myślenie o wychowaniu. Corocznie na pierwszym w 
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roku szkolnym posiedzeniu Rada Pedagogiczna zatwierdza niniejszy program, 

nanosząc ewentualne zmiany. 

I. ZałoŜenia podstawowe. 

1. KaŜdy członek społeczności szkolnej, od Dyrektora i nauczycieli począwszy 

poprzez uczniów wraz z rodzicami, aŜ do pozostałych pracowników szkoły, 

jest osobą, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i 

zdecydował się na jej współtworzenie. 

2. KaŜdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, Ŝe wolność niesie ze 

sobą trud  

            odpowiedzialności za dokonywane wybory. 

3. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją 

osobowością 

            i zachowaniem. 

4. KaŜdy z w/w winien być zaangaŜowany w czynieniu dobra i nieobojętny na 

zło. 

5. Podstawowym prawem i obowiązkiem społeczności jest nauka i 

uczestniczenie 

            w  zajęciach organizowanych przez szkołę. 

6. Szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w Ŝyciu 

społecznym 

           i  publicznym kraju. Pozostawia jednak pełną swobodę wyborów politycznych.  

 

II. Cele wychowawcze.  

- Społeczność szkolną jako formę wspólnoty wychowawczej stanowią 

uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły pracujący w 

atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w realizacji wyznaczonych 

zadań. 

- Celem społeczności szkolnej jest wszechstronna pomoc wychowankowi w 

osiągnięciu dojrzałej osobowości. Wszelkie działania wychowawcze winny 

słuŜyć kształtowaniu  i wypracowaniu coraz pełniejszej wewnętrznej harmonii 

sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej. 

- Dojrzałą osobowością cechuje się wychowanek, który w swym postępowaniu 

zdolny jest otwierać się na innych ludzi, zachowując kontrolę własnych uczuć i 
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dbając o ich rozwój oraz realistycznie ocenia swoje moŜliwości. Winny go 

charakteryzować: 

- kultura osobista – zachowanie się z godnością i szacunkiem dla drugiego –   

wyraŜona przez postawę, słowa, strój, dbałość o estetykę pomieszczeń itd., 

- pozytywne nastawienie wobec innych, Ŝyczliwość, 

- odpowiedzialność za drugiego człowieka (kolegę, koleŜankę, nauczyciela     

itp.), 

- wraŜliwość na krzywdę innych ludzi: biednych, samotnych, cierpiących, 

- dąŜenie do budowania więzi między pokoleniami (uczeń – nauczyciel,  

     dzieci  – rodzice), 

- tolerancja i szacunek dla ludzi o innych poglądach, wobec róŜnych narodów, 

ras, wobec wyznawców róŜnych religii, 

- miłość i szacunek dla Ojczyzny – poznawanie jej historii, kultury i tradycji oraz 

troska o utrzymanie i pomnoŜenie tego dziedzictwa; godne reprezentowanie 

kraju na zewnątrz, 

- umiejętność odbioru dóbr kultury i świadome uczestnictwo w dziedzictwie 

kulturowym, wychowanie estetyczne, kształcenie wraŜliwości na piękno i 

dobro, 

- poznawanie i budowanie więzi z Małą Ojczyzną – regionem, miastem, jego 

historią, kulturą i tradycjami, 

- podjęcie odpowiedzialności za losy kraju, szacunek dla pracy i nauki, 

uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność, bezinteresowność, 

umiejętność narodowego współistnienia,     

- świadomość przynaleŜności do wspólnoty ogólnoludzkiej, 

- umiejętność  obcowania  z  przyrodą  –  szacunek,  odkrywanie  jej piękna  

     i  tajemnic, zdrowy odpoczynek,  

- zdolność do samodzielnego myślenia,  posiadanie jasnego i pewnego 

światopoglądu, szacunek dla prawdy,  postępowanie zgodnie z własnym   

sumieniem,  wysoki poziom wiedzy, inteligencji i umiejętności  

     (na miarę własnych  moŜliwości), 

- odporność na negatywne wpływy patologicznych zjawisk społecznych, 

- umiejętność  właściwego wykorzystania środków przekazu,  

- selekcja, przetwarzanie  i dostosowanie informacji do indywidualnych, 

określonych celów. 



 7 

 

III. Metody i sposoby działania. 

 

 

Formy i środki działania.  

 
1. Proponowana tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy  

 
 

PROPONOWANA TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWC Y  
DLA KLAS I w roku obchodów 100 - lecia szkoły 

 
 

Temat lekcji 
 

Działania 
                           
Forma realizacji 
 

1. Wybór samorządu 
klasowego 

* kształtowanie potrzeby wpływania na 
losy klasy 
* stosowanie procedur demokratycznych 
w wyborach samorządu klasowego 
* kształtowanie ponoszenia 
odpowiedzialności za podjęte decyzje 

Lekcja 
wychowawcza, 
tajne głosowanie 

2. Poznajemy program 
wychowawczy szkoły. 
Wspólne ustalanie tematyki 
godzin wychowawczych 

* zapoznanie uczniów z dokumentami 
szkolnymi 
* ustalenie z zespołem klasowym treści   
i tematyki lekcji wychowawczych 
* inspirowanie i organizowanie działań 
samorządowych w zespole klasowym 

Lekcja 
wychowawcza - 
samodzielna 
praca uczniów  
w grupach, 
ustalenie 
tematów 
 

3. Poznajemy prawa                  
i obowiązki ucznia 

* zapoznajemy uczniów ze statutem 
szkolnym 
* uświadomienie uczniom ich praw           
i obowiązków 
* właściwe traktowanie obowiązków 
ucznia: samodyscyplina, punktualność 

Lekcja 
wychowawcza -
analiza 
fragmentów 
statutu szkoły 

4. Poznajemy kryteria oceny 
zachowania 

* poinformowanie uczniów o warunkach          
i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania, warunkach i trybie 
uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz          
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania 
* zapoznanie z czynnikami mającymi 
wpływ na ocenę zachowania 
* kształtowanie odpowiedzialności za 
siebie 
* uświadomienie uczniom, w jaki sposób 

Lekcja 
wychowawcza - 
analiza 
dokumentu  
szkolnego 
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mogą wpłynąć na swoją ocenę 
5 Integracja zespołu 
klasowego -  poznajemy 
siebie 

* ułatwienie wzajemnego poznania się    
w nowym zespole klasowym 
* kształtowanie umiejętności wyraŜania 
własnych poglądów  
 

Warsztaty  
z pedagogiem 
szkolnym 

6. Rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych 

* przełamanie  barier i napięcia 
psychicznego w klasie 
* dbałość o poczucie bezpieczeństwa, 
akceptacja oraz analiza relacji w klasie  

Lekcja 
wychowawcza - 
badanie przez 
pedagoga „Obraz 
mojej klasy” 

7.  Obchody 100-lecia szkoły * poznanie historii szkoły 
* nauka śpiewania hymnu narodowego 
oraz hymnu szkoły 
* poznanie sylwetek wybitnych 
absolwentów 
* spotkania z emerytowanymi 
nauczycielami i wybitnymi absolwentami 
szkoły 
 

Lekcja 
wychowawcza - 
zapoznanie się    
z kronikami 
szkoły 

8. „Śladami Naszych 
Mistrzów” 

* zapoznanie młodzieŜy z sylwetkami 
wybitnych, zmarłych profesorów Naszej 
szkoły 
* sprawowanie opieki nad grobami  

Lekcja 
wychowawcza- 
porządkowanie 
grobów przed 
Świętem 
Zmarłych 

9. Konstruktywne sposoby 
radzenia sobie w sytuacjach 
problemowych np. trudności 
adaptacyjne, zła ocena 
 

* pomoc w rozwiązywaniu problemów    
i pokonywaniu trudności związanych      
z nową szkołą, z nauka 

- Lekcja 
wychowawcza, 
- indywidualne 
rozmowy z 
wychowawcą 
 

10. ZagroŜenia dla zdrowia 
wynikające z pasywnego 
trybu Ŝycia 

* przygotowanie do planowania nauki 
własnej i wypoczynku 
* kształtowanie nawyku właściwego 
gospodarowania czasem na naukę             
i wypoczynek 

Lekcja 
wychowawcza - 
samodzielna 
praca w grupach  

11. Zasady skutecznego 
uczenia się i zapamiętywania 

* poznanie zasad skutecznego uczenia się 
* poszukiwanie sposobów skutecznego 
zapamiętywania  
* określenie własnego stylu uczenia się 

Lekcja z 
pedagogiem : 
- pogadanka            
- ćwiczenia,  
- psychozabawa 
„Czy umiesz się 
uczyć?” 

12. Plusy i minusy Ŝycia 
szkoły 

* diagnozowanie środowiska szkolnego 
pod kątem przemocy w szkole                  
i uzaleŜnień 
* diagnozowanie relacji : uczeń – uczeń, 
uczeń – wychowawca, uczeń - nauczyciel 

Pedagog - 
ankieta 
 

13. Moje miejsce w grupie  
i środowisku szkolnym – 

* analiza wyników ankiety 
* omówienie i podjęcie środków 

Dyskusja - 
próba debaty, 
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omówienie ankiety, dyskusja zaradczych w związku niepokojącymi 
zjawiskami 
* wsparcie ze strony psychologa 
(ewentualnie) 

 

14. Poczucie własnej 
wartości – spotkanie  
z psychologiem Poradni P-P 

* podnoszenie samooceny                         
i wzmacnianie poczucia własnej wartości 
* rozwijanie samoświadomości                
i umiejętności stawiania celów 

Warsztaty psych. 

15. Wigilia klasowa     * kultywowanie obrzędowości 
społeczności klasowej związanej ze 
świętami BoŜego Narodzenia 
* kształtowanie umiejętności planowania 
i organizowania uroczystości klasowej 
* postrzeganie klasy jako wspólnoty 

Lekcja 
wychowawcza - 
dzielenie się 
opłatkiem 
 
 
 

16.Ustalamy ocenę 
zachowania za pierwsze 
półrocze 

* kształtowanie umiejętności 
obiektywnej samooceny 
* kształtowanie umiejętności 
prawidłowego odczytywania własnej 
wartości 
* kształtowanie umiej mętności 
prezentacji swego stanowiska i dialogu    
z innymi 

Lekcja 
wychowawcza: 
-samoocena 
ucznia 
-ocena 
proponowana 
przez zespół 
klasowy 
-ocena 
proponowana 
przez 
wychowawcę         
i nauczycieli 
-dialog i wspólne 
ustalenie ocen 

17. Zmieniamy klasę na 
lepszą 

* omówienie wyników nauczania             
i zachowania za I półrocze 
* kształtowanie umiejętności właściwego 
podejścia do sukcesów i poraŜek 
* rozwijanie wiary w siebie i swoje 
moŜliwości 
* wyciągnięcie wniosków do dalszej 
pracy 
* wł ączanie wszystkich uczniów do 
róŜnych form aktywności w klasie                    
i szkole 

Lekcja 
wychowawcza: 
wypowiedzi 
uczniów na 
temat ” Mój 
sukces, moja 
poraŜka” 
 
 
 

18. Język polski a mowa 
młodzieŜy - „ Stop 
wulgaryzmom” 
 
 

* kształtowanie nawyków mówienia bez 
uŜywania wulgaryzmów 
* promocja pięknej i estetycznej mowy 
 
 

Lekcja 
wychowawcza 
wg scenariusza 
przygotowanego 
przez polonistki 
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19. Savoir-vivre na co dzień * kształtowanie dbałości o estetyczny 
wygląd 
* kształtowanie nawyków kulturalnego 
zachowania się 
* wdraŜanie podstawowych norm 
kulturalnego zachowania się w róŜnych 
sytuacjach Ŝyciowych 

Lekcja 
wychowawcza: -
- scenki 
obrazujące 
niepoprawne 
zachowanie 
przygotowane 
przez uczniów,  
- dyskusja              
i wyciągnięcie 
właściwych 
wniosków 

20. Trening zachowań 
asertywnych 

* rozpoznawanie zachowań 
międzyludzkich 
* rozpoznawanie obszarów własnej 
asertywności 
* przyznawanie sobie praw asertywnych 
* kształtowanie postaw asertywnych 

Zajęcia 
warsztatowe wg 
konspektu 
pedagoga 
szkolnego 

21. Nikotyna o organizm 
człowieka 

* uświadomienie uczniom konsekwencji 
palenia papierosów 
 

Lekcja 
wychowawcza 
oparta na:  
- projekcji  
filmów np.  
„ Palenie tytoniu 
a fizjologia 
człowieka”  
 i innych           
- dyskusji 

  
22. Alkohol kradnie wolność 

 
* wskazanie problemów wynikających     
z picia alkoholu przez młodych ludzi 
* wskazanie przyczyn alkoholizmu              
i konsekwencji 

 lekcje 
wychowawcze: 
1. W oparciu o 
film pt. 
„Obietnica”- co 
kaŜdy 
powinien 
wiedzieć  
o alkoholu 
2. Spotkanie  
z członkiem 
Klubu AA 
 

23. Mas- media a psychika 
młodego człowieka  

* wskazać wpływ mas- mediów na 
psychikę młodego człowieka 

Referat 
przygotowany 
przez młodzieŜ 

23. Planowanie ścieŜki 
edukacyjne i budowanie 
kariery zawodowej - cykl 
lekcji:  
 
a) Samoocena jako podstawa 
umiejętności rozpoznawania 

 
 
 
 
 
* kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania swoich mocnych i 

 
 
Lekcja 
wychowawcza: 
realizowane przy 
współpracy  
z doradcą 
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własnych atutów i 
ograniczeń 
 
b) Poznajemy zawody  
 
 
 
 
c) Zainteresowania w 
aspekcie trafnego wyboru 
zawodu i konstruowanie 
planów kariery 
 

słabych stron w celu efektywnego 
zaplanowania kariery zawodowej 
 
* wprowadzenie uczniów w podział 
zawodów oraz ukazanie związku między 
predyspozycjami osobowościowymi       
a przyszłym zawodem 
 
 
* uświadomienie roli zainteresowań  
w wyborze zawodu 
 

zawodowym- 
Szkolny Ośrodek 
Kariery 
 

24.  „Czy jesteśmy inni” – 
razem z osobami 
niepełnosprawnymi w naszej 
szkole 

* pobudzanie wraŜliwości na sprawy 
innych ludzi 
* rozwijanie wśród uczniów aktywności 
społecznej wspomagania słabszych           
i samopomocy koleŜeńskiej 

Lekcja 
wychowawcza 
wg scenariusza 
przygotowanego  
przez pedagoga 

25. Dbamy o klasopracownię 
i porządkujemy szkołę 

* organizowanie działań wyrabiających  
u uczniów poczucie 
współodpowiedzialności za ład, czystość 
i estetykę klasopracowni i terenu szkoły 
 

Zespołowe 
wykonanie prac 
 

26. Organizujemy zajęcia 
pozaszkolne w terenie 

* organizowanie zajęć rekreacyjnych       
w terenie: ognisko, kulig, wycieczka         
o charakterze kulturalnym lub 
turystyczno-krajoznawcza 

Ognisko, kulig, 
wycieczka 
kilkudniowa, 
wyjazd do teatru, 
muzeum, kina 

27.  
a) Przemoc i przestępstwa 
wśród młodzieŜy a prawo 
karne 
 
b) Zasady bezpiecznego 
wypoczynku 

 
* zapoznanie z odpowiedzialnością karną  
za popełnione czyny karalne 
 
 
* przypomnienie zasad bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie 

Lekcje 
wychowawcze: 
- spotkanie  
z policjantem   
- spotkanie z 
ratownikiem 
górskim 

28. Ustalamy ocenę 
zachowania za drugie 
półrocze 

*dokonanie umiejętności obiektywnej 
samooceny 
 

Lekcja 
wychowawcza: 
samoocena, 
ocena 
proponowana 
przez zespół 
klasowy 
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PROPONOWANA TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWC Y 
DLA KLAS II w roku obchodów 100-lecia szkoły 

 

Temat lekcji Działania 
Forma 

realizacji 
1. Wybór samorządu 
klasowego 

* stosowanie procedur demokratycznych  
w działalności społeczności uczniowskiej 
w wyborach samorządu klasowego 
* kształtowanie ponoszenia 
odpowiedzialności za podjęte decyzje 

Lekcja 
wychowawcza, 
przeprowadzenie 
tajnego 
głosowania 

2. Wspólne ustalanie tematyki 
godzin wychowawczych 

* przypomnienie uczniom dokumentów 
szkolnych 
* ustalenie z zespołem klasowym treści      
i tematyki lekcji wychowawczych    
* inspirowanie i organizowanie działań 
samorządowych w zespole klasowym 
* rozwijanie umiejętności prezentacji 
swego stanowiska i dialogu z innymi 

Lekcja 
wychowawcza, 
samodzielna praca 
uczniów     
w grupach, 
prezentacja pracy 
grup 
ustalenie tematów 
lekcji 
wychowawczych 

3. Przypomnienie praw           
i obowiązków ucznia oraz 
kryteriów oceny zachowania 

* poinformowanie uczniów o warunkach          
i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania, warunkach i trybie uzyskania 
wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej oraz o skutkach ustalenia 
uczniowi nagannej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania 
* przypomnienie uczniom ich praw            
i obowiązków 
* kształtowanie odpowiedzialności za 
siebie 
* właściwe traktowanie obowiązków 
ucznia: samodyscyplina, punktualność 

Lekcja 
wychowawcza, 
analiza 
fragmentów 
regulaminu szkoły 

4. Dbamy o klasopracownię     
i porządkujemy teren szkoły 

* organizowanie działań wyrabiających     
u uczniów poczucie 
współodpowiedzialności za ład, czystość    
i estetykę klasy – pracowni.  
* budzenie i rozwijanie szacunku do 
naturalnego środowiska człowieka 

Zespołowe 
wykonywanie 
prac 
 

5. Zasady skutecznego 
uczenia się i zapamiętywania 
 

* poznanie zasad skutecznego uczenia się 
* poszukiwanie sposobów skutecznego 
zapamiętywania  
* określenie własnego stylu uczenia się 

Lekcja 
wychowawcza wg 
scenariusza 
uzyskanego na 
szkoleniu, 
-Test „Czy masz 
nawyki 
sprawnego 
uczenia się” 

6. Język polski a mowa 
młodzieŜy - „ Stop 
wulgaryzmom” 

* kształtowanie nawyków mówienia bez 
uŜywania wulgaryzmów 
* promocja pięknej i estetycznej mowy 

Lekcja 
wychowawcza wg 
scenariusza 
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 przygotowanego 
przez polonistki 
 

7. Obchody100-lecia szkoły * poznanie sylwetek wybitnych 
nauczycieli naszej szkoły oraz wybitnych 
absolwentów 
* nauka śpiewania hymnu narodowego 
oraz hymnu szkoły 
* spotkania z emerytowanymi 
nauczycielami i wybitnymi absolwentami 
szkoły 

Lekcja 
wychowawcza, 
zapoznanie się    
z kronikami 
szkoły 

8. „Śladami Naszych 
Mistrzów” 

* zapoznanie młodzieŜy z sylwetkami 
wybitnych, zmarłych profesorów naszej 
szkoły 
* sprawowanie opieki nad grobami 
  

Lekcja 
wychowawcza- 
porządkowanie 
grobów przed 
Świętem 
Zmarłych 

9. Światowy Dzień Walki      
z AIDS – co wiemy o AIDS? 

* przekazywanie informacji o chorobie 
* uświadomienie niebezpieczeństw 
wynikających z przypadkowych kontaktów 
seksualnych 
* kształtowanie właściwej postawy wobec 
ludzi dotkniętych tą chorobą 

-Wykład, 
- rozmowa,  
- dyskusja 

10. Zaburzenia odŜywiania – 
anoreksja i bulimia 

* zapoznanie z całym mechanizmem 
powstawania zaburzeń w odŜywianiu 
* dostarczanie informacji na temat 
anoreksji i bulimii 
* uświadamianie konieczności 
racjonalnego odŜywiania się jako warunek 
zdrowia 
* przekazanie informacji na temat 
instytucji dostarczających pomocy 

-Pedagog  
-wykład słuchaczy 
Policealnego 
Studium 
Zawodowego      
w Łańcucie 

11. Wigilia klasowa * kultywowanie obrzędowości 
społeczności klasowej związanych ze 
Świętami BoŜego Narodzenia 
* kształtowanie umiejętności planowania   
i organizowanie uroczystości klasowej 
* postrzeganie klasy jako wspólnoty 

Lekcja 
wychowawcza 

12. Jaki jestem naprawdę? 
(Ustalamy ocenę zachowania 
za pierwsze półrocze) 

* kształtowanie umiejętności obiektywnej 
samooceny 
* kształtowanie umiejętności 
prawidłowego odczytywania własnej 
wartości 
* kształtowanie umiejętności prezentacji 
swego stanowiska i dialogu z innymi 

Lekcja 
wychowawcza: 
- samoocena 
ucznia 
- ocena 
proponowana 
przez zespół 
klasowy 
-ocena 
proponowana 
przez 
wychowawcę        
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i nauczycieli 
-dialog i wspólne 
ustalenie ocen 

13. O czym mówi mój 
wygląd? 

* zrozumienie znaczenia właściwego 
ubioru 
* wzbudzanie akceptacji własnego 
wyglądu 

Praca w grupach, 
gry dydaktyczne 

14. Omówienie wyników 
nauczania i zachowania za 
pierwsze półrocze 

* omówienie wyników nauczania               
i zachowania za pierwsze półrocze 
* kształtowanie umiejętności właściwego 
podejścia do sukcesów i poraŜek  
* rozwijanie wiary w siebie i swoje 
moŜliwości 
* wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy 
* wł ączanie uczniów do róŜnych form 
aktywności w klasie 

Lekcja 
wychowawcza, 
wypowiedzi 
uczniów na temat: 
„Mój sukces, 
moja poraŜka” 

15. „Inny nie znaczy gorszy” * budzenie tolerancji dla odmienności 
(kolor skóry, narodowość, przekonania, 
poglądy, kultura, wyznanie) 
* uświadomienie, Ŝe być tolerancyjnym nie 
oznacza być obojętnym 

Lekcja 
wychowawcza:  
-dyskusja,  
- praca w grupach 

16. Jak radzić sobie ze 
złością? 

* ukazanie, Ŝe „przemoc rodzi przemoc, 
agresja rodzi agresję” 
* omówienie skutków przemocy 
psychicznej, fizycznej 

Lekcja 
wychowawcza: 
- dyskusja, 
- praca w grupach 

17. Kształtowanie postaw 
wobec środków 
uzaleŜniających 

* dostarczenie informacji na temat wpływu 
środków uzaleŜniających (nikotyny, 
alkoholu, narkotyków) na organizm 
człowieka 
* uświadomienie niebezpieczeństwa 
eksperymentowania ze środkami 
uzaleŜniającymi 

Prezentacja 
filmów:  
-„Palenie tytoniu   
a fizjologia 
człowieka”,  
-„Epitafium 
narkomana”, 
-„Amfetamina         
a organizm 
człowieka”, 
-„Jak leki                
i narkotyki 
wpływają na 
organizm 
człowieka” 
- i inne 

18. Kreowanie zdrowego 
stylu Ŝycia bez nałogów 

* uświadamianie znaczenia aktywności 
fizycznej dla zdrowia 
* przekazywanie informacji na temat 
zagroŜeń wynikających z pasywnego trybu 
Ŝycia 

Lekcja 
wychowawcza: 
praca uczniów nad 
projektem: 
„Tydzień z Ŝycia 
aktywnego 
nastolatka” 

19.Trening umiejętności 
interpersonalnych 

* nauczyć młodzieŜ otwartości , 
umiejętności wyraŜania własnych odczuć, 
niepokojów i potrzeb 

Warsztaty 
psychologiczne 
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20. Jak podejmować decyzje? * zapoznanie się z etapami podejmowania 
decyzji 
* wskazanie, Ŝe inni mają prawo do 
odmiennego zdania 

Lekcja 
wychowawcza: 
ćwiczenia 

21. Budowanie związków 
opartych na koleŜeństwie, 
przyjaźni, miłości 

* budowanie modelu dobrego związku 
* uświadomienie, na ile jestem w stanie 
zaakceptować inność partnera w zakresie 
upodobań, przyzwyczajeń, nawyków, 
poglądów 
* uświadomienie niebezpieczeństw 
wynikających z nieprzemyślanych decyzji 
Ŝyciowych (niechciana ciąŜa, obciąŜenie 
psychiczne) 

- Dyskusja, 
- pogadanka 
- praca w grupach 
 
 
 
 
 
 
 

22. Dom rodzinny – moim 
wrogiem czy przystanią? 

* poznanie opinii młodego pokolenia na 
temat rodziny 
* uświadomienie potrzeby korzystania       
z doświadczenia starszego pokolenia 

Lekcja 
wychowawcza: 
-dyskusja 

23. Moje wartości – co cenię  
i do czego dąŜę 

* uświadomienie wartości i celów jakie 
realizujemy i do jakich zmierzamy 
* przyporządkowanie zawodów do 
preferowanych wartości 

Spotkanie             
z pedagogiem 
szkolnym (test  
„Moje cele”) 

24. Planowanie ścieŜki 
edukacyjnej i budowanie 
kariery zawodowej - cykl 
lekcji:  
a) Rozwój własny – poznanie 
wartości waŜnych dla 
projektowania przyszłości 
 
b) Synteza własnych 
sukcesów i osiągnięć – ich 
znaczenie dla budowania 
pozytywnego obrazu siebie 
 
c) Pracownik na rynku pracy, 
rozpoznawanie własnych 
moŜliwości zawodowych 
 

 
 
 
 
* kształtowanie umiejętności określenia 
celów osobistych, istotnych dla 
projektowania przyszłości  
 
 
* kreowanie pozytywnego myślenia 
dotyczącego własnej osoby i przyszłości 
 
 
 
* analiza struktury lokalnego rynku pracy 
* precyzowanie własnych celów 
zawodowych 

Lekcje 
wychowawcze 
realizowane przy 
współpracy z 
doradcą 
zawodowym – 
Szkolny Ośrodek 
Kariery 

25. Ustalamy ocenę 
zachowania za drugie 
półrocze 

*dokonanie umiejętności obiektywnej 
samooceny 
 

Lekcja 
wychowawcza: 
samoocena, ocena 
proponowana 
przez zespół 
klasowy 
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PROPONOWANA TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWC Y 
DLA KLAS III w roku obchodów 100- lecia szkoły 

 
 

Temat lekcji 

 

Działania 

Forma 

realizacji 

1. Wybór samorządu 
klasowego 

* stosowanie procedur demokratycznych  
w działalności społeczności uczniowskiej 
w wyborach samorządu klasowego 
* kształtowanie ponoszenia 
odpowiedzialności za podjęte decyzje 

Lekcja 
wychowawcza-  
przeprowadzenie 
tajnego 
głosowania 

2. Wspólne ustalanie tematyki 
godzin wychowawczych 

* przypomnienie uczniom dokumentów 
szkolnych 
* ustalenie z zespołem klasowym treści      
i tematyki lekcji wychowawczych    
* inspirowanie i organizowanie działań 
samorządowych w zespole klasowym 
* rozwijanie umiejętności prezentacji 
swego stanowiska i dialogu z innymi 

Lekcja 
wychowawcza: 
-samodzielna 
praca uczniów     
w grupach, 
- prezentacja 
pracy grup 
- ustalenie 
tematów lekcji 
wychowawczych 

3. Przypomnienie regulaminu 
szkolnego, kryteria oceny 
zachowania 

* poinformowanie uczniów o warunkach          
i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania, warunkach i trybie 
uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz o 
skutkach ustalenia uczniowi nagannej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
* uświadomienie uczniom, w jaki sposób 
mogą wpłynąć na swoja ocenę 
* kształtowanie odpowiedzialności za 
siebie 

Lekcja 
wychowawcza - 
analiza 
fragmentów 
regulaminu szkoły 

4. Zapoznanie z regulaminem 
egzaminu dojrzałości 

* wskazanie zmian regulaminu egzaminu 
dojrzałości 
* dyscyplinowanie uczniów w zakresie 
oddawania dokumentów związanych          
z egzaminem dojrzałości 

Lekcja 
wychowawcza; 
analiza 
regulaminu 
egzaminu 
dojrzałości 

5. Obchody  100-lecia szkoły * poznanie sylwetek wybitnych 
absolwentów 
* spotkania z emerytowanymi 
nauczycielami i wybitnymi absolwentami 
szkoły 

Lekcja 
wychowawcza-  
spotkania 

6. Język polski a mowa 
młodzieŜy - „ Stop 
wulgaryzmom” 
 
 
 
 

* kształtowanie nawyków mówienia bez 
uŜywania wulgaryzmów 
* promocja pięknej i estetycznej mowy 
 
 

Lekcja 
wychowawcza wg 
scenariusza 
przygotowanego 
przez polonistki 

7. Jak radzić sobie ze stresem * dostarczenie uczniom klas maturalnych Spotkania             
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- realizacja programu 
edukacyjnego dla 
maturzystów „Stres pod 
kontrolą” 
 

wiedzy na temat stresu, jego przyczyn, 
objawów psychosomatycznych i technik 
relaksacyjnych 
* zwiększenie umiejętności radzenia 
sobie ze stresem w sytuacjach trudnych 

z pedagogiem 
szkolnym 

8. Planowanie kariery 
edukacyjno - zawodowej 

* zapoznanie uczniów z moŜliwościami 
kształcenia na wyŜszych uczelniach 
* zapoznanie uczniów z kryteriami 
przyjęć na wyŜsze uczelnie 

- spotkania z 
przedstawicielami 
wyŜszych uczelni 
- wyjazd 
młodzieŜy  
w ramach Drzwi 
Otwarte wyŜszych 
uczelni 

9. Preorientacja zawodowa * badanie własnych predyspozycji 
zawodowych w Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej 

Testy 
psychologiczne 

10. Analiza wyników              
z matury próbnej 

* diagnoza wyników 
* planowanie działań mających na celu 
podniesienie tych wyników 
* wzbudzenie motywacji do lepszej pracy 

Lekcja 
wychowawcza, 
Dyskusja 

11. Wigilia klasowa * kultywowanie obrzędowości 
społeczności klasowej związanej ze 
świętami BoŜego Narodzenia 
* kształtowanie umiejętności planowania 
i organizowania uroczystości klasowej 
* postrzeganie klasy jako wspólnoty 

Lekcja 
wychowawcza- 
dzielenie się 
opłatkiem 

12. Przygotowanie do 
studniówki – „Mój pierwszy 
bal” 

* przydział obowiązków i ustalenie 
odpowiedzialnych za poszczególne 
działania 
* uświadomienie uczniom, co to znaczy 
dobrze się bawić 
* poznanie zasad savoir – vivre na 
przyjęciu 

Lekcja 
wychowawcza - 
dyskusja, 
 

13. Omówienie wyników 
nauczania i zachowania za 
pierwsze półrocze 

* omówienie wyników nauczania               
i zachowania za pierwsze półrocze 
* kształtowanie umiejętności właściwego 
podejścia do sukcesów i poraŜek  
* rozwijanie wiary w siebie i swoje 
moŜliwości 
* wyciągnięcie wniosków do dalszej 
pracy 
* wł ączanie uczniów do róŜnych form 
aktywności w klasie 

Lekcja 
wychowawcza - 
wypowiedzi 
uczniów na temat: 
„Mój sukces, 
moja poraŜka” 

14. Nadzieje i obawy przed 
rozpoczęciem dorosłego Ŝycia 

* uświadomienie potrzeby planowania 
swojego Ŝycia 
* kształcenie postawy twórczego 
rozwiązywania problemów i zmagania się 
z niepowodzeniami 

Lekcja 
wychowawcza - 
dyskusja 

15. Dojrzałość to zadanie – 
próba samookreślenia, 
scharakteryzowania                    

* uświadomienie uczniom 
odpowiedzialności wynikającej                
z dorosłości 

Lekcja 
wychowawcza - 
dyskusja, 
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i poznania samego siebie * przyjęcie odpowiednich wartości 
Ŝyciowych 
* wskazanie róŜnych dróg Ŝyciowych 

praca w grupach 

16 Bycie ze sobą to 
budowanie związku opartego 
na miłości, szacunku i 
zaufaniu 

* budowanie modelu dobrego związku 
* uświadomienie, na ile jestem w stanie 
zaakceptować inność partnera w zakresie 
upodobań, przyzwyczajeń, nawyków, 
poglądów 

Lekcja 
wychowawcza - 
dyskusja, 
praca w grupach 

17. ZagroŜenia współczesnej 
rodziny 

* uświadomienie zagroŜeń wynikających 
z :  

- alkoholizmu, 
- narkomanii, 
- przemocy, 
- braku umiejętności 

rozwiązywania konfliktów, 
- braku wierności, 
- braku wspólnej dla małŜonków 

hierarchii potrzeb i wartości 

Lekcja 
wychowawcza- 
praca w grupach 

18. Planowanie ścieŜki 
edukacyjnej i budowanie 
kariery - cykl lekcji:  
 
a) Drogi poszukiwania pracy 
 
 
 
 
b) Sposoby zdobywania 
informacji (o zawodach,  
o rynku pracy, o studiach 
wyŜszych) 
 
 
c) Umiejętność rozmowy  
z pracodawcą 

 
 
 
* zapoznanie uczniów z rynkiem pracy     
(rynek pracy jawny oraz ukryty) 
* wskazanie aktywnych  i pasywnych 
metod poszukiwania  pracy 
 
 
* uświadomienie znaczenia informacji dla 
trafnego podejmowania decyzji 
zawodowych 
*zapoznanie ze źródłami informacji 
zawodowej 
 
* rozwijanie umiejętności korzystnej 
autoprezentacji 
* kształtowanie umiejętności rozmowy 
z pracodawcą 

 
Lekcje 
wychowawcze, 
realizowane przy 
współpracy 
 z doradcą 
zawodowym- 
Szkolny Ośrodek 
Kariery 

19. Ustalenie oceny 
 z zachowania za drugie 
półrocze 

 
* umiejętność obiektywnej samooceny 
 

Lekcja 
wychowawcza - 
samoocena, ocena 
proponowana 
przez zespół 
klasowy 

20. PoŜegnanie ze szkołą * uświadomienie uczniom, Ŝe dzisiejszy 
dzień nie musi być ostatnią chwilą          
w szkole – tradycja zjazdów absolwentów 
* podsumowanie wspólnie spędzonego 
czasu ze sobą 

Lekcja 
wychowawcza - 
pogadanka, 
rozmowa 
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2.  Prelekcje związane tematycznie z załoŜeniami programu wychowawczego 

wygłaszane przez specjalistów dla rodziców, nauczycieli, uczniów.  

Przykładowa tematyka: 

- potrzeba i umiejętność rozmowy, 

- sposoby spędzania wolnego czasu, 

- problemy adaptacyjne, 

- patologie społeczne, 

- zagroŜenia współczesnej cywilizacji, 

- choroby społeczne. 

 

3.  Udoskonalone spotkania klasowe z rodzicami . 

Celem pierwszego spotkania winno być wzajemne zapoznanie i integrowanie 

środowiska wychowawczego klasy oraz ustalenie zasad udziału wszystkich osób 

w procesie wychowawczym. Warto przeprowadzić dołączone w aneksie ankiety 

diagnozujące i badające moŜliwości współpracy rodziców ze szkołą. 

Obowiązkiem rodziców oraz całego zespołu uczącego jest uczestniczenie w 

zebraniu. 

 Proponujemy zasiąść tak, by wszyscy widzieli się wzajemnie, dokonać 

krótkiego przedstawienia, ustalić funkcje, wymienić adresy, telefony, zapoznać 

rodziców z programem wychowawczym, uzyskać pisemną zgodę na współudział 

w jego realizacji, zaproponować wspólne przedsięwzięcia. 

 

4. Indywidualne rozmowy młodzieŜy z nauczycielami i innymi pracownikami 

szkoły. 

 

5. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem w celu 

rozwiązywania bieŜących problemów wychowawczych. Udział w/w w szkoleniu 

nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie lekcji tematycznych. 

 

6. Stworzenie moŜliwości działania Samorządu Uczniowskiego oraz innych 

organizacji młodzieŜowych mających prawo działać na terenie szkoły. 
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7. Działalność Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum  

    im. Henryka   Sienkiewicza w Łańcucie. 

 

8. Przyjęcie kanonu dni częściowo lub w całości wolnych od zajęć szkolnych, 

zasad ich wykorzystywania i organizowania. Propozycje: 

- Dzień  Patrona Szkoły –  ślubowanie  klas  pierwszych,  imprezy  

przygotowane  przez młodzieŜ, sesje popularnonaukowe, 

- Dzień Edukacji Narodowej – 14 X – wolny od  zajęć  dydaktycznych. W dniu  

poprzedzającym święto po skróconych lekcjach  uroczystość  przygotowana  

przez  młodzieŜ i rodziców z zaproszeniem byłych pracowników szkoły, 

- Opłatek  - XII – po skróconych lekcjach uroczystość dla  uczniów,  obecnych i 

byłych  

      pracowników szkoły oraz zaproszonych gości, 

- Święto Wiosny – Dzień Samorządności. 

- Wielkanoc – skrócone lekcje, wspólne Ŝyczenia . 

- Dzień Sportu 

 

10. Turystyka i wycieczki szkolne. 

A. Wycieczki klasowe z wychowawcą 

a) kl. I – 3 dni ciągłe + 2 dni pojedyncze, 

      kl. II - 3 dni ciągłe + 2 dni pojedyncze, 

      kl. III - 3 dni ciągłe + 2 dni pojedyncze, 

 

b) Wszystkie wycieczki muszą być wcześniej przygotowane 

pedagogicznie, merytorycznie i organizacyjnie. Ich cel i program ma być 

przedstawiony dyrekcji przed rozpoczęciem kroków organizacyjnych. 

NaleŜy uwzględnić potrzebę rozbudzania wraŜliwości na piękno, 

odpowiedzialność za środowisko, miłość do kraju. Przygotowując młodzieŜ 

duŜą uwagę naleŜy zwrócić na jej postawę i zachowanie w czasie całego 

wyjazdu. 

c)  Wycieczka moŜe się odbyć na wniosek wychowawcy klasy po 

uprzednim zatwierdzeniu jej programu przez Dyrekcję. 
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d)  Kierownikiem wycieczki jest wychowawca. W wyjątkowych przypadkach  

moŜe on być zwolniony z tej funkcji przez Dyrekcję szkoły, a zastąpiony  

wyłącznie przez nauczyciela znającego klasę. 

e)  Nauczyciel nie moŜe przebywać na wycieczkach więcej niŜ 10 dni 

roboczych w roku bez specjalnego zezwolenia Dyrekcji. 

f)  O utracie prawa klasy do wycieczki w danym roku decyduje Rada 

Pedagogiczna. 

g)  Klasa moŜe uzyskać zgodę Dyrekcji na łączenie dni wycieczkowych i 

prawo do jednego dnia dodatkowego w przypadku:   

- zajęcia jednego z trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji 

      lub frekwencji, 

- wyjątkowych zasług klasy dla całego środowiska szkolnego  

     (decyzją Rady Pedagogicznej na wniosek wychowawcy, opiekuna  

      organizacji   lub koła). 

h) Na klasowe wycieczki autokarowe mogą jechać uczniowie  innych  klas 

wyłącznie za zgodą wychowawców. 

i) Zasady organizacji wymian zagranicznych znajdują się w aneksie. 

 

B. Wycieczki  przedmiotowe planowane w godzinach lekcyjnych mogą być 

organizowane na następujących zasadach: 

- najwyŜej dwa razy w roku dla całej klasy, 

- w uzgodnieniu z Dyrekcją i całym zespołem uczącym. 

 

C. Inne zasady dotyczące imprez i wyjść ze szkoły: 

- w godzinach zajęć lekcyjnych moŜliwe są wyjścia zbiorowe do kina, teatru lub 

na inne imprezy, jak równieŜ organizowanie koncertów na terenie szkoły nie 

wcześniej niŜ po trzeciej lekcji; na szczególnie waŜne imprezy organizowane 

poza szkołą moŜna delegować zasługujących na to uczniów za zgodą 

wychowawców;   

- niewskazane jest zajmowanie lekcji innych nauczycieli lub zabieranie z nich 

pojedynczych uczniów; 

- w sytuacjach wyjątkowo uzasadnionych mogą być odstępstwa od powyŜszych 

zasad za zgodą Dyrekcji Szkoły. 
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D. Wyjazdy krajoznawcze – rajdy PTTK, rajd gwiaździsty, obozy wakacyjne. 

  11. Pomoc w umiejętnym spędzaniu czasu wolnego ucznia: 

- współpraca ze szkołami z innych państw, 

- kluby (np.: turystyczny PTTK, krótkofalarski, internetowy, Caritas) i koła 

przedmiotowe,                                                                                                                     

- zajęcia sportowe np.: siłownia, ping - pong, koszykówka, siatkówka, 

- zajęcia artystyczne, kulturalne np.: konkursy, koło teatralne, gazetka szkolna, 

chór, kronika, zabawy i dyskoteki, 

-    organizacja przerw, 

 
12. Podtrzymywanie i rozwijanie dobrych tradycji Szkoły: 

- przyznawanie Honorowej Odznaki Szkoły, 

- obchody rocznic narodowych 1 IX, 11 XI, 3 V, 

- opieka nad miejscami straceń, nad grobami ludzi związanych ze szkołą,  

- Święto Szkoły – Dzień Patrona, 

- Konkurs Matematyczny im J. Marszała, 

- Konkursy przedmiotowe  

- Dzień integracji klas pierwszych  

- Dzień Geografa,  

- Dzień Sportu, 

- Dzień Ziemi  

- Sprzątanie Świata 

- Dzień Przedsiębiorczości 

- Studniówki, Półmetki, zabawy choinkowe, 

- stały kontakt z byłymi pracownikami Szkoły, 

- działalność Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Henryka 

Sienkiewicza, 

- zjazdy absolwentów,  

- pielgrzymki i rekolekcje maturzystów, 

- poŜegnanie absolwentów, 

- przedświąteczne spotkania uczniów i nauczycieli (BoŜe Narodzenie, 

Wielkanoc) 

- Mikołajki dla klas i dla dzieci potrzebujących pomocy, 

-     Walentynki, 

- Dzień Samorządności – Dzień Wiosny, 
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Zadania nauczycieli, wychowawców i innych organów s zkoły oraz 

rodziców.  

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

1. Warunkiem stawiania uczniowi wymagań punktualności i obecności na lekcjach 

jest rzetelne odnotowywanie obecności w dzienniku. Podstawowym obowiązkiem 

jest punktualne rozpoczynanie i kończenie oraz solidne przygotowanie zajęć. 

2. KaŜdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia i jest do dyspozycji, aby prowadzić z 

uczniami indywidualne rozmowy. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy 

zawodowej. 

3.  Uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodnie z prawdą, uczy i wychowuje 

własną postawą i przykładem.  

- Wprowadza ucznia w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy 

poszanowania kultury innych narodów. W duchu prawdy uczy zasad współŜycia 

społecznego i miłości Ojczyzny. 

5  Powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wraŜliwej i 

odpowiedzialnej, otwartej na drugiego człowieka, szanującej autonomię ucznia i 

jego rodziny.  

6.  Nauczyciel wychowuje w szacunku dla kaŜdego Ŝycia ludzkiego, we wszystkich 

fazach jego rozwoju. 

6.  Jest tolerancyjny wobec innych przekonań religijnych i światopoglądów 

respektujących ład społeczny i moralny. 

7.  Nauczyciel uczy kultury współistnienia ze światem przyrody.  

8.  Zachowuje w pracy dydaktycznej i wychowawczej neutralność polityczną. Nie 

oznacza to braku rzetelnej, obiektywnej informacji i dyskusji na tematy polityczne. 

Wszelkie ogłoszenia na terenie szkoły mogą się pojawiać za zgodą Dyrekcji lub 

Komisji wyłonionej przez Radę Pedagogiczną.   

9. Wszystkich obowiązuje konieczność stałego doskonalenia merytorycznego, peda-

gogicznego i psychologicznego.   

10. Obowiązkiem kaŜdego pracownika szkoły jest kaŜdorazowe reagowanie na 

dostrzeŜone dobro i zło. 
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11. Zadaniem pracowników jest dopilnowanie prawidłowego stylu spędzania przerw 

przez młodzieŜ, np.: zwracanie uwagi na kulturalną postawę, czystość i estetykę 

otoczenia, niedopuszczalność palenia. Szczególną rolę odgrywają w tych 

działaniach nauczyciele dyŜurni. 

12. Wszystkim pracownikom szkoły przysługuje podmiotowe traktowanie przez 

Dyrekcję, rodziców, kolegów i uczniów. Wszystkie funkcje wychowawcze 

podejmowane są świadomie i dobrowolnie. 

13. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły winni dbać o godność zawodową. 

 

 

WYCHOWAWCA 

 

1.  Opracowuje w oparciu o program wychowawczy szkoły klasowy plan 

wychowawczy  (w porozumieniu z uczniami i rodzicami). 

2.  Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej 

atmosfery wspólnoty klasowej. 

3.  Uczestniczy we wszystkich sytuacjach waŜnych dla klasy. 

4.  W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania. 

5.  Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z 

rodzicami, zna sytuacje pozaszkolne wychowanka. 

6.  Organizuje klasowe spotkania rodziców. 

7.  Prowadzi prawidłowo i systematycznie dokumentację klasową. 

8. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną. 

9.  Opiniuje podania o zapomogi i wszelką pomoc materialną. 

10. W trosce o zdrowie ucznia kontaktuje się ze szkolną słuŜbą zdrowia. 

 

 

RODZICE 

 

1.  KaŜdy rodzic powinien uczestniczyć w Ŝyciu klasy i szkoły w wybranej i 

zadeklarowanej dziedzinie, np.: wychowawczej, kulturalnej, gospodarczej. 

2.  Rodzice powinni uczestniczyć w wywiadówkach, dniach otwartych, prelekcjach 

poświęconym zagadnieniom wychowawczym. 
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3.  Powinni teŜ dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka.  

4. Zobowiązuje się rodziców do zawiadomienia wychowawcy o nieobecności ucznia 

w danym dniu (oprócz późniejszego dostarczenia zwolnienia pisemnego) oraz do 

stałego kontaktu z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

1. Inspirowanie społeczności uczniowskiej do czynnego uczestnictwa w Ŝyciu i pracy 

szkoły. 

2. Rozwijanie wzajemnej pomocy i opieki koleŜeńskiej. 

3. Organizowanie czasu wolnego, urozmaicanie wewnętrznego Ŝycia szkoły (np.: 

imprezy kulturalne, wycieczki, akcje charytatywne). 

4. Rozwiązywanie konfliktów, czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków 

uczniów.   

5. Prowadzenie działalności gospodarczo – usługowej (kalendarze, kartki 

okolicznościowe, materiały reklamujące szkołę). 

 

 

ŚRODOWISKO LOKALNE 

 

 Szkoła współpracuje z samorządem lokalnym – Starostwem Powiatowym, 

Radą Miasta, Miejskim Domem Kultury, Muzeum – Zamkiem, a takŜe z bibliotekami, 

instytucjami kulturalnymi, zakładami pracy, policją, sądem, z lokalnymi mediami, 

organizacjami kombatanckimi, młodzieŜowymi, z Towarzystwem Pomocy im. Brata 

Alberta, Domem Opieki Społecznej i wieloma innymi placówkami.  

Współdziałanie to polega m.in. na: 

- włączaniu się w organizację imprez kulturalno – oświatowych na terenie 

miasta, 

- udział w akcjach charytatywnych, 

- organizowanie wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych, 

- pozyskiwanie środków materialnych na pomoc dla najbiedniejszych, 

- zapraszanie przedstawicieli innych szkół na imprezy organizowane przez 

szkołę np.: Dni Otwarte, Konkurs im J. Marszała, 



 26 

- prowadzenie profilaktyki uzaleŜnień i zapobieganie przestępczości wśród 

młodzieŜy, 

- spotkania z ciekawymi ludźmi (literatami, artystami, kombatantami, polityka 

 

 

 

IV  Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego 

 

 Ostatni etap pracy nad szkolnym programem wychowawczym to etap ewaluacji. 

Pierwsze poprawki dokonane będą po roku pracy, następne według potrzeb. W 

ewaluacji uwzględnimy opinie uczniów, rodziców, nauczycieli, nadzoru. 

Stosujemy następujące sposoby ewaluacji: 

− ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców; 

− badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu 

uczniowskiego; 

− wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych; 

− opinie samorządu i nadzoru pedagogicznego przekazane ustnie lub pisemnie. 

 

 

 Aktualizacja programu na rok szkolny 2007/08 dokonali nauczyciele: 

 Marzena Bemben, ks. Mariusz Kilar  i Andrzej Szmuc 
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