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ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY 

 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty nauczanie 

i wychowanie  - respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje 

uniwersalne zasady etyki. 

 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata. 

 Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne uwzględniając 

poziom psychofizycznego rozwoju ucznia i jego sytuacje rodzinną. 
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SZKOŁA UMOŻLIWIA 

 

 poznanie i rozumienie świata oraz jego kultury; 

 ujawnienie zainteresowań i uzdolnień; 

 rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów; 

 poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości, 

rozwijanie potrzeby doskonalenia się; 

 przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania w nim 

własnego miejsca, samoidentyfikację narodową i kulturową; 

 kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności 

lokalnej, grupy etnicznej, narodu, społeczności międzynarodowej; 

 

SZKOŁA ZAPEWNIA 

 

 opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji; 

 poszanowanie praw ucznia; 

 warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego; 

 

SZKOŁA WSPIERA 

 

 rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektując prawa 

innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy daje możliwości samorealizacji; 

 aktywność poznawczą i twórczą; 

 rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej; 

 samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem; 

 prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia. 
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EFEKTEM REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY POWINNO BYĆ 

UZYSKANIE PRZEZ UCZNIA NASTĘPUJĄCYCH 

IMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 

 

1. UCZENIE SIĘ 

 rozwijanie problemów poznawczych i realizacyjnych; 

 organizowanie procesu się i przyjmowania odpowiedzialności za własne 

wykształcenie; 

 wykorzystanie doświadczeń i łączenie różnych elementów wiedzy; 

2. MYSLENIE 

 dostrzeganie związków przeszłości z teraźniejszością, związków przyczynowo – 

skutkowych i zależności funkcjonalnych; 

 radzenie sobie z niepewnością i złożonością zjawisk, ich właściwe i kontekstowe 

postrzeganie;  

3. POSZUKIWANIE 

 Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych z różnych źródeł, 

w tym rozważne i umiejętne korzystanie z mediów; 

4. DOSKONALENIE 

 ocena postaw i postępowania własnego i innych zgodnie z przyjętymi normami i 

systemem wartości uniwersalnych; 

 przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych; 

 elastyczne reagowanie w obliczu zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań, stawianie 

czoła przeciwnościom; 

 utrzymywanie zdrowia fizycznego i psychicznego; 

5. KOMUNIKOWANIE SIĘ 

 skuteczne komunikowanie się; 

 prezentacja własnego punktu widzenia, argumentowanie i obrona własnego zdania; 

 gotowość wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi; 

 korzystanie z nowych technologii komunikowania się. 
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6. WSPÓŁPRACA 

 praca w grupie: 

 negocjowanie i osiąganie konsensusu; 

 podejmowanie decyzji grupowych; 

 stosowanie procedur demokratycznych; 

 nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów. 

7. DZIAŁANIE 

 organizowanie pracy własnej i innych; opracowanie techniki i narzędzi pracy; 

 projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki; 

 racjonalne gospodarowanie czasem. 
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I. USTALENIA WSTĘPNE 

 

1. Program działań wychowawczych budowali uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni 

współpracownicy szkoły. 

2. Przyjmuje się trzyletni, czteroletni i pięcioletni  cykl dla planowania działań 

wychowawczych. 

3. Prace koordynuje Rada Pedagogiczna.. 

4. Zakłada się ścisłą współpracę z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą 

– poradnią psychologiczno – pedagogiczną, policją strażą miejską, NOK, MGOPS, 

Gminną Komisją Profilaktyki Alkoholowej, Powiatowym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Kościołem i Powiatowym Urzędem Pracy. 

 

II. WDRAŻANIE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 

 

1. Określenie warunków niezbędnych do realizacji do realizacji przyjętych celów i zadań. 

2. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej – edukator 

„Nowa Szkoła”. 

3. Szerokie rozpropagowanie treści wychowawczych i pełna aktywizacja wszystkich 

klientów szkoły – wychowawców klas, opiekuna SU, Przewodniczącego Rady 

Rodziców. 

 

III. CYKLICZNA EWALUACJA WDRAŻANIA PROGRAMU 

DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

1. Ankiety sondażowe – dyrektor szkoły i wychowawcy, w styczniu i maju wybranego 

roku szkolnego – skierowanie do uczniów, rodziców, wychowawców i Rady Rodziców. 

2. Analiza dokumentacji wychowawcy. 

3. Obserwacja – wnioski szkolnych organów samorządowych. Kompletne przedstawienie 

wyników ewaluacji nauczycielom, pracownikom administracji, rodzicom i innym 

współpracownikom szkoły dokonuje dyrektor szkoły do końca września roku 

szkolnego. 
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IV. NACZELNY CEL WYCHOWANIA 

 

Wychowanie ucznia świadomego dokonywania wyborów i gotowego do 

autokreacji na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego 
 

 ciągłego doskonalenia się; 

 samodzielnie dokonującego świadomych wyborów zarówno życiowych jak 

i dotyczących dalszego kształcenia; 

 przygotowanie do życia w realiach współczesności; 

 dążącego do integracji z Europą. 
 

Cele operacyjne (umiejętności, nawyki nabyte i wykształcone w uczniu 

w procesie wychowawczym) 

 

Uczeń: 

1. Jest wytrawny w swojej pracy 

2. Zna swoje prawa i obowiązki. 

3. Potrafi o sobie mówić. 

4. Słucha i wyciąga roztropne wnioski. 

5. Dzieli się z innymi. 

6. Szanuje innych okazując to w słowach i działaniach. 

7. Jest krytyczny wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu. 

8. Pomaga słabszym, młodszym i innym. 

9. Zna symbole narodowe i regionalne. 

10. Przewiduje skutki swoich działań. 

11. Mówi prawdę i dąży do niej. 

12. Poszukuje sprawiedliwości. 

13. Odróżnia dobro od zła. 

14. Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i potrafi to docenić. 

15. Prezentuje swoje prośby, sądy, oczekiwania. 

16. Jest pracowity i szanuje pracę innych. 

17. Jest mobilny. 

18. Jest człowiekiem bez nałogów. 
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V. MISJA I WIZJA SZKOŁY 

 

Misja: uczeń ciągle doskonali się, dokonuje świadomych wyborów 

zarówno życiowych jak i dotyczących dalszego kształcenia, wyboru 

zawodu, przekwalifikowania się na rynku pracy, akceptuje siebie i jest 

otwarty na potrzeby drugiego człowieka, dąży do integracji w Europie. 

 

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego: 
 

 Opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem 

wychowanków; 

 Ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności 

środowiskowej; 

 Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia, przygotowanie do pracy 

samokształceniowej, w tym wykorzystanie mediów; 

 Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska 

rówieśniczego; 

 Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa 

w życiu publicznym. 
 

Zadania nauczyciela wychowującego: 
 

 Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej 

osobowości; 

 Kształtowanie umiejętności współistnienia w grupie rówieśniczej i społecznej przez 

wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu; 

 Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę; 

 Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach 

trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub 

negujących różne zachowania swoje i innych osób. 

 „Opracowanie programu pracy wychowawczej na cały cykl edukacyjny klasy. 

 Zapoznanie uczniów klasy pierwszej ze statutem szkoły oraz jego załącznikami. 

 Inicjowanie współpracy w ramach zespołu klasowego. 
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 Współpracuje z rodzicami uczniów dążąc do zaangażowania ich w życie klasy i szkoły 

w szczególności w zakresie obowiązkowej obecności na zajęciach. 

 W miarę możliwości poznaje sytuację  osobistą  i rodzinną ucznia w celu zapobiegania 

i właściwego rozwiązywania ewentualnych problemów wychowawczych lub 

edukacyjnych.  

 Nauczyciel powinien dążyć w swoich działaniach do dostosowania ich do 

indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. 

 We współpracy z pedagogiem szkolnym inicjowanie prelekcji specjalistów 

(szczególnie z wykorzystaniem technik multimedialnych). 

 Stosowanie „Trybu ustalania i kryteriów oceny z zachowania” zawartego w WSO.” 
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Wizja – nasz absolwent: 
 

1. Umie współpracować z innymi, potrafi przewodzić zespołowi. 

2. Rozwija swoje zainteresowania i kieruje przyszłą karierą; 

3. Osiąga sukces dzięki własnej, uczciwej pracy i ma z tego satysfakcję. 

4. Zna swoje zdolności i możliwości. 

5. Odnajduje swoje miejsce we współczesnym świecie kierując się prawdą, roztropnością 

i sprawiedliwością. 

6. Jest samodzielny, odpowiedzialny, wytrwały, tolerancyjny i otwarty na potrzeby 

drugiego człowieka. 

7. Akceptuje siebie i szanuje odmienności drugiego człowieka. 

8. Potrafi konstruktywnie i logicznie myśleć. 

9. Jest uczniem wykształconym, który będzie dobrym pracownikiem o wysokich 

kwalifikacjach i o wysokim morale. 

10. Potrafi wyrażać własne opinie i ponosić odpowiedzialność za dokonane wybory. 

11. Jest właściwie przygotowany do życia zawodowego i rodzinnego na poziomie 

europejskim. 

12. Umie zaistnieć w środowisku i potrafi odnaleźć się w różnych sytuacjach. 

13. Umie dokonać świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania 

wybranego zawodu. 

14. Ma poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

15. Umie dbać o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę, racjonalny wypoczynek i 

organizację czasu wolnego. 
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VI. ZESTAW PRZEDSIĘWZIĘĆ UTRWALAJĄCYCH TRADYCJE 

SZKOŁY, TWORZĄCYCH JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

 obchody rocznic świąt państwowych i kościelnych; 

 witamy i żegnamy szkołę; 

 poznajemy nasz kraj: walory geograficzne, historyczne, kulturowe; 

 dbam o zdrowie własne i innych; 

 aktywnie korzystam z kultury i pomnażam jej dorobek; 

 wystawy; 

 apele, akademie ; 

 prelekcje, spotkania; 

 konkursy, zawody; 

 imprezy środowiskowe; 

 akcje okolicznościowe; 

 współpraca z ośrodkami kulturalnymi; 

 warsztaty; 

 wprowadzenie i wyprowadzenie Sztandaru Szkoły; 

 występy orkiestry szkolnej; 

 ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

 „Studniówka” – na 100 dni przed maturą. 
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VII. METODY I FORMY PRACY 

 

Metody: 
 

 dyskusje na forum grupy; 

 scenki rodzajowe; 

 twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna uczniów; 

 gry dramatyczne; 

 treningi umiejętności; 

 projektowanie dokumentów; 

 symulacje; 

 warsztaty poznawczo – doskonalające; 

 wycieczki tematyczne, turystyczno - krajoznawcze; 

 wyjazdy środowiskowe; 

 apele i uroczystości z różnych okazji. 
 

Formy pracy: 
 

 praca w zespołach; 

 praca w grupach; 

 praca indywidualna. 

 

 

 

  



VIII. OPIEKA NAD BIOLOGICZNYM I PSYCHOLOGICZNYM ROZWOJEM WYCHOWANKÓW 

 
„Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie uczestniczy i rozwija wszelkie sfery swej osobowości” 

 
Cele operacyjne Zadania Odpowiedzialny Sposób realizacji 

Uczeń umie współżyć 

w szeroko pojmowanej 

grupie 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia wynikającymi ze Statutu 

Szkoły i regulaminów; 

 

Zapoznanie z podstawami państwa demokratycznego  - tekstem konstytucji; 

 

Zapoznanie z prawami człowieka. Stawianie wymagań w zakresie 

właściwej postawy uczniów wobec godła, hymnu państwowego oraz 

uroczystości szkolnych i państwowych. 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciel WOS 

 

Nauczyciel WOS 

 

 

Analiza dokumentów 

szkolnych 

 

Analiza tekstu 

Konstytucji 

 

 

 

 

Kształtowanie postawy 

tolerancji wobec innych 

Zorganizowanie obozu integracyjnego; 

 

Zorganizowanie obozu dla orkiestry szkolnej; 

 

Poznajemy sposoby koncentracji uwagi i istotę procesu komunikacji 

i przyczyn zakłócenia. 

Wychowawcy 

 

Dyrygent orkiestry 

 

 

 

Obserwacja i ocena 

zachowań 

Rozwijanie szacunku dla 

wspólnego dobra 

i postaw prospołecznych 

Zapoznanie z systemem opieki społecznej; 

 

Organizacja uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych np.: 

Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto 

Niepodległości, Andrzejki, Otrzęsiny, Wigilia klasowa, Dzień Sportu, Dzień 

Dziecka. 

Wychowawcy 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wywiad 

 

Obserwacja dokonań 

uczniów i Rady 

Szkoły 

 

 

Uczeń umie zachować 

się w sytuacjach 

zagrażających 

bezpieczeństwu jego 

i kolegów 

Uświadomienie zagrożeń; 

 

Uczenie udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się 

w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia własnego i innych; 

 

Kształtowanie postaw przeciwstawiana się nałogom (picia alkoholu, palenia 

tytoniu, zażywania narkotyków); 

Spotkania z osobami z instytucji pomagających w sytuacjach zagrożenia; 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele WF, biologii, 

warsztatów, bhp, po 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy. Psycholog 

Rozmowy z uczniami 
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Umożliwienie zdobycia prawa jazdy. 

z Poradni Wychowawczej 

Nauczyciel PRD 

Uczeń rozumie 

zachodzące w nim 

zmiany i umie się wobec 

nich zachować 

Zapoznanie z biologicznymi i psychologicznymi prawidłowościami rozwoju 

człowieka; 

 

Spotkania z pracownikami służby zdrowia; 

 

Tworzenie okoliczności umożliwiających uczniom przeżycie satysfakcji 

z przezwyciężania własnej słabości oraz ukazywanie uczniom etycznego 

wymiaru zabaw i gier ruchowych, w szczególności czuwanie nad 

przestrzeganiem przez uczniów zasady „fair play” w rywalizacji sportowej. 

Nauczyciel biologii, 

wychowawcy 

 

 

 

Nauczyciele WF 

 

 

 

Rozmowy z uczniami 

Uczeń dąży do rozwoju 

własnych zainteresowań 

oraz jest odpowiedzialny 

za podjęte zadania 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, sportowych, matematycznych 

i innych poprzez uczestniczenie w kołach zainteresowań, imprezach, 

konkursach, wycieczkach, zawodach; 

 

Prezentacja wąłsnych osiągnięć poprzez udział w odpowiednich formach 

zajęć; 

 

Wykonywanie prac o charakterze badawczym, projektów, referatów, 

wywiadów. 

Wszyscy nauczyciele 

Obserwacja dokonań 

uczniów 

 

 

 

Obserwacja 

wytworów: 

wychowawca, 

nauczyciel, komisja 
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IX. OCHRONA WYCHOWAWCZA NAD DZIAŁANIEM WYCHOWANKA W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI 

ŚRODOWISKOWEJ 

 
„Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę, 

wybór właściwych form spędzania czasu” 

 
Cele operacyjne Zadania Odpowiedzialny Sposób realizacji 

Uczeń aktywnie włącza 

się w działalność klasy, 

szkoły i społeczności 

szkolnej 

Wybory samorządów klasowych i samorządu szkolnego; 

 

Wykonanie różnych prac na rzecz klasy i szkoły np.: 

 troska o estetyczny wygląd klasy i szkoły; 

 organizowanie imprez o charakterze klasowym i szkolnym; 

 udział w akcjach charytatywnych; 

 

Uświadomienie konieczności dbania o najbliższe otoczenie ucznia między 

innymi udział w akcji „Sprzątanie Świata” 

Wychowawcy, opiekun 

Samorządu Uczniowskiego 

 

 

Uczeń czuje się związany 

z regionem 

Rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu; 

 

Organizowanie spotkań z osobami związanymi z regionem; 

 

Poznanie dorobku artystycznego i kulturalnego regionu poprzez udział w 

wystawach, koncertach, wycieczkach krajoznawczych; 

 

Zapoznanie ze strukturą organizacyjną gminy i wynikającymi z niej 

zadaniami. 

Nauczyciele wos, historii, 

j. polskiego, geografii, 

wychowawcy 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Obserwacja 

 

 

 

Analiza wytworów 

plastycznych – 

wychowawca, 

nauczyciel 

 

 

 

 

Uczeń ma poczucie 

odpowiedzialności za 

społeczność w której żyje 

Dostrzeganie kłopotów swoich rówieśników np. w przyswajaniu wiedzy 

i umiejętności, organizowanie dla nich pomocy koleżeńskiej; 

 

Organizowanie zajęć integracyjnych uczniów np. warsztaty, wycieczki, 

wspólne warsztaty. 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

Nauczyciele  

 

Rozmowy z uczniami 
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X. PRZYGOTOAWANIE WYCHOWANKA DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA, PRZYGOTOWANIE DO 

PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ, W TYM WYKORZYSTANIA MEDIÓW 

 
„Budowanie obrazu włąsnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę. Stwarzanie sytuacji mobilizujących uczniów do aktywności na 

różnych polach” 

 
Cele operacyjne Zadania Odpowiedzialny Sposób realizacji 

Uczeń poznaje własne 

zainteresowania 

i predyspozycje 

Określanie i poszukiwanie własnych zainteresowań np. poprzez udział 

w kołach, poznanie wymagań z poszczególnych przedmiotów 

i dostosowanie się do nich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 

i predyspozycjami. 

Wszyscy nauczyciele 

Testy i sprawdziany 

 wychowawca 

 nauczyciele 

 samokontrole 

ucznia 

Uczeń przejmuje 

odpowiedzialność za 

swoje postawy 

i zachowania 

Dokonywanie samooceny na podstawie znanych kryteriów; 

 

Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem  oceniania; 

 

Ocenianie własnego zachowania się oraz wspólne ocenianie zachowania 

rówieśników. 

Nauczyciele przedmiotów 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

Test uzupełnień 

i wyboru 

 nauczyciel 

 samokontrola 

ucznia 

 

Analiza dokumentu 

szkolnego 

 

Obserwacja 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pracownicy szkoły 

Uczniowie 

Uczeń potrafi 

organizować własne 

uczenie się 

Nieustanne podtrzymywanie i zacieśnianie kontaktu z książką jako 

podstawowym nośnikiem wiedzy; 

 

Wdrażanie do krytycznego i rozważnego korzystania z mediów; 

 

Kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł gotowych 

informacji; 

 

Nauczyciele j. polskiego, 

biblioteki 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Analiza dokumentów 

i obserwacja: 

 bibliotekarz 

 wychowawcy 

 

 

Sondaż wśród: 

 uczniów 
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Bogacenie własnego warsztatu pracy naukowej. 

 

Wyrabianie nawyków korzystania ze słowników, encyklopedii, programów 

komputerowych i innych źródeł wiedzy; 

 

Poznanie i stosowanie różnych technik notowania oraz sposobów 

selekcjonowania i segregowania gromadzenia materiałów; 

 

Przygotowanie do korzystania z mulitimedialnych źródeł wiedzy. 

 rodziców 

 nauczycieli 

Uczeń korzysta ze 

zdobyczy techniki 

Posługiwanie się i obsługiwanie różnych zdobyczy techniki dostępnych w 

domu i w szkole np. kalkulator graficzny, magnetowid, podstawowe 

oprogramowanie komputerowe, grafoskop. 

 

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy. 

Nauczyciele technologii 

informacyjnej, warsztatów 

szkolnych, przedmiotów 

zawodowych. 

Obserwacja własnych 

dokonań: 

 uczniowie i 

superwizor 

wybrany przez 

niego (rodzic, 

nauczyciel, 

wychowawca). 

Uczeń potrafi 

wykorzystać zdobytą 

wiedzę w życiu 

codziennym 

Kształcenie umiejętności odczytywania i interpretowania wykresów, 

diagramów, tabel, map, zestawień, instrukcji obsługi; 

 

Redagowanie pism użytkowych np. protokołów, ogłoszeń, podań, 

zaproszeń, życiorysu; 

 

Ukazywanie przydatności i zastosowań zdobytej wiedzy w życiu 

codziennym; 

 

Wykonywanie prostych prac wytwórczych i usługowych, bezpieczne 

i sprawne posługiwanie się narzędziami, przyrządami i urządzeniami, 

dobieranie ich do zadań, utrzymywanie w stanie sprawności. 

Nauczyciele matematyki, 

geografii, biologii, przedmiotów 

zawodowych; 

Nauczyciele j. polskiego  

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Nauczyciele zawodu, kierownik 

warsztatów szkolnych 

 

 

Sondaż wśród 

odbiorców 

(uczniowie) 

i fachowców 

(nauczyciele) 
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XI. SKOODRYNOWANIE ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH DOMU, SZKŁY I ŚRODOWISKA 

RÓWIEŚNICZEGO 

 
„Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania 

ocen i sądów” 

 

Cele operacyjne Zadania Odpowiedzialny Sposób realizacji 

Uczeń potrafi stawić 

czoło sytuacjom 

trudnym, wie gdzie 

szukać pomocy 

Przygotowanie ucznia do pozytywnego i zrównoważonego reagowania w 

sytuacjach trudnych np. formy warsztatowe; 

 

Organizowanie spotkań z pracownikami: 

 Straży Miejskiej; 

 Policji; 

 Świetlicy terapeutycznej; 

 Poradni wychowawczo – zawodowej; 

Wychowawcy 

Rozmowy o 

przeżyciach uczniów; 

 

Rozmowy: 

 nauczyciel 

 uczeń 

 psycholog 

 

Uczestniczenie rodziców 

w życiu szkoły oraz 

wspólne rozwiązywanie 

problemów młodzieży 

Uczestniczenie rodziców w spotkaniach z pracownikami: 

 Straży Miejskiej; 

 Policji; 

 Świetlicy terapeutycznej; 

 Poradni wychowawczo – zawodowej 

 

Współorganizowanie imprez szkolnych i środowiskowych. 

Wychowawcy  

Rozmowy: 

 nauczyciel 

 uczeń 

 rodzice 

 psycholog 

Uczeń przestrzega 

podstawowych zasad 

obowiązujących 

w relacjach 

międzyludzkich 

Przygotowanie uczniów do właściwego sposobu wyrażania opinii na różne 

tematy i panowanie nad okazywaniem emocji – szczególnie negatywnych; 

 

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania np. stosowania zwrotów 

grzecznościowych i zachowań zwyczajowych; 

 

 

Wiemy jak zachować się będąc w: 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wychowawca, rodzice, 

Rozmowy: 

 nauczyciel 

 uczeń 

 rówieśnicy 

 

 

 

ocena i obserwacja 
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 środkach komunikacji publicznej; 

 instytucjach użyteczności publicznej 

pracownicy instytucji 

 

zachowań: 

 rodzice 

 wychowawca 

 pracownicy szkoły 
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XII. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO ŚWIADOMEGO, AKTYWNEGO, ODPOWIEDZIALNEGO 

UCZESTNICTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM 

 
„Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i kulturowej w kontekscie regionu, kraju, europy, rozwijanie szacunku wobec 

dorobku przeszłości” 

 

Cele operacyjne Zadania Odpowiedzialny Sposób realizacji 

Dostrzeganie w kulturze 

antycznej korzeni 

tożsamości kulturowej 

Polski i Europy 

Zapoznanie z mitologią Greków i Rzymian; 

 

Zapoznanie z podstawami filozofii europejskiej mającymi swe źródła 

w starożytności; 

Nauczyciele historii i j. polskiego  

Kształtowanie więzi 

z krajem ojczystym i 

świadomości 

obywatelskiej, szacunku 

dla własnego państwa 

i polskiego dziedzictwa 

kulturowego 

Organizowanie uroczystości szkolnych o charakterze państwowym; 

 

Zwiedzanie miejsc pamięci narodowej najbliższej okolicy mających 

związek z ważnymi dla polskiej tradycji wydarzeniami; 

 

Konkursy, filmy, wystawki, przybliżające sylwetki wielkich Polaków. 

Nauczyciele historii, 

wychowawcy 

 

 

 

Nauczyciele j. polskiego 

Obserwacja 

zaangażowani 

auczniów 

Dbałość o kulturę 

poprawność języka 

polskiego 

Wpojenie zasad poprawności językowej pod względem ortograficznym, 

stylistycznym, składniowym poprzez: 

 systematyczną kontrolę zeszytów; 

 zwracanie uwagi na poprawność wypowiedzi; 

 organizowanie konkursów ortograficznych i recytatorskich; 

 

Rozwijanie zainteresowań książką jako najpełniejszym wyrazem myśli; 

 

Przygotowanie inscenizacji, recytacji na lekcjach i podczas uroczystości 

szkolnych. 

Nauczyciele j. polskiego 

wspierani przez wszystkich 

nauczycieli 

Obserwacja, analiza 

przez uczniów 

 

 

Sondaż wśród 

uczniów dotyczy 

ważności i potrzeby 

czytania książek 

 

 

 
 


