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SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

W KALISZU 

 

 

 

 Plan wychowawczy szkoły można określić jako przyjętą w szkole 

koncepcję wychowania, zmierzającą do kształtowania osobowości ucznia pod 

kierunkiem nauczycieli, opisaną przez zestaw celów, zadań i sposobów 

realizacji, zaakceptowanych przez rodziców wychowanków. 

 

Por. B. Jankowski „Wychowanie w szkole” 

 

 

W. HAVEL  

SZTUKA CZEKANIA 

 

Myślę, że trzeba się uczyć czekania, 

Tak jak uczymy się tworzenia. 

Trzeba cierpliwie siać, 

Systematycznie nawilżać ziemię 

I dać roślinom czas, bo taka jest ich natura. 

 

Rośliny nie można oszukać. 

Można ją jedynie podlewać. 

Cierpliwie dzień po dniu, ze zrozumieniem, 

Pokorą, ale też z miłością. 
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Program Wychowawczy Szkoły zawiera następujące komponenty: 

 

                                                                                                                                                                                                                    

§ 1 Wprowadzenie 

I. Wizja szkoły 

II. Misja szkoły 

III. Absolwent naszej szkoły powinien 

 

§ 2 Teoretyczne założenia programu wychowawczego 

I. Stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu, integralnemu 

rozwojowi uczniów i ukierunkowanie zajęć edukacyjnych na 

rozwijanie dociekliwości poznawczej, nastawienie na poszukiwanie 

prawdy o świecie 

II. Motywowanie ucznia do nauki, wyrabianie w uczniach przekonania o 

użyteczności zdobywanej wiedzy 

III. Rozwijanie poczucia godności osobistej i kształtowanie własnej 

świadomości moralnej 

IV. Budzenie wrażliwości na dobro i piękno 

V. Wdrażanie do uczciwego i rzetelnego wykonywania codziennych 

obowiązków 

VI. Pomoc uczniom w odkrywaniu sensu życia i wyboru własnej drogi 

życiowej 

VII. Kreowanie postaw patriotycznych 

VIII. Profilaktyka antyuzależnieniowa 

IX. Kształtowanie postaw dialogu między nauczycielem a uczniem, 

tworzenie klimatu zaufania – nauczyciel wspomagający w szkole z 

klasami integracyjnymi 

X. Współodpowiedzialność uczniów za wizerunek szkoły 

XI. Promowanie na ternie szkoły działań proekologicznych i 

prozdrowotnych, propagowanie kultury fizycznej 

XII. Wychowanie w duchu wartości takich jak: wolność, równość, 

poszanowanie godności, poszanowanie praw 

XIII. Współpraca rodziców w działalności wychowawczej, kształtowanie 

relacji: rodzice – szkoła 

 

§ 3 Praktyczne formy realizacji programu wychowawczego 

 

§4 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły –propozycje tematyki zajęć 

na godziny wychowawcze 

 

 

 

 



3 

 

Hasło, w którym wyraża się misja szkoły 

 

„SZKOŁA TWORZY WARUNKI DO PEŁNEGO IINTEGRALNEGO 

ROZWOJU UCZNIÓW W ATMOSFERZE 

WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA" 

 

I. WIZJA SZKOŁY 

l. Wysoki poziom nauczania :  

- dostosowanie materiału nauczania do możliwości intelektualnych 

uczniów 

- stosowanie zróżnicowanych form pracy z uczniem słabym, 

uzdolnionym oraz niepełnosprawnym, 

- otwartość na zdobywanie wiedzy, 

- umiejętność korzystania z różnych źródeł celem zdobycia potrzebnych 

informacji, 

2. Rozwój i kształtowanie osobowości ucznia. 

3. Tworzenie zwartej społeczności szkolnej. 

 

II. MISJA SZKOŁY 

l. Wychowanie dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego 

człowieka, który może osiągać sukcesy w życiu społecznym, zawodowym i 

rodzinnym. 

2. Wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich (prawda, dobro, piękno, 

odpowiedzialność, sprawiedliwość , miłość, wolność), kształtowanie 

osobowości młodzieży otwartej na potrzeby i uczucia drugiego człowieka. 

3. Kształtowanie szacunku dla godności innych i tolerancji dla ich 

przekonań. 

4. Eliminowanie agresji i przemocy, walka z destrukcyjną działalnością sekt, 

przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 

5. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, umiejętności życia i 

współpracy w zespole klasowym i szkolnym, umiejętność oceny swoich 

relacji z innymi osobami. 
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6. Nauczenie pracy nad sobą i poznawanie swoich mocnych stron, 

dostrzeganie i docenianie własnych sukcesów i kształtowanie pozytywnego 

myślenia o sobie. 

7. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

8. Promowanie zdrowego stylu życia, troska o własne zdrowie, sprawność 

fizyczną oraz dobrą kondycję psychiczną, poznanie i stosowanie zasad 

higieny osobistej . 

9. Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, budzenie 

wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie szacunku dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowych tradycji, kreowanie postaw 

patriotycznych. . 

10. Poznawanie walorów turystycznych własnego regionu. 

11. Kształtowanie wrażliwości na rzecz ochrony środowiska oraz na piękno. 

 

§ 1 Wprowadzenie 

Program wychowawczy szkoły to: 

1. Zaplanowany cykl działań wychowawczych, zmierzających  

do określonego celu. 

2. „Motor" nadający charakter pracy szkoły, jej wizytówka. 

3. System działań (zadań) wychowawczych podejmowanych celowo, 

planowanych i realizowanych podczas zajęć organizowanych przez szkołę. 

4. Zapis celów, pożądanych efektów oraz zadań wychowawczych. 

5. Zespół działań zmierzających do ukształtowania uczniów zgodnie z 

przyjętym modelem absolwenta szkoły oraz normami i wartościami. 

6. Plan działań wychowawczych nauczycieli, rodziców, środowiska. 

7. Zespół wartości i zasad, które szkoła chce przekazać uczniom. 

8. Stwarzanie możliwości autokreacji ucznia. 
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W podstawie programowej kształcenia ogólnego opublikowanej do 

rozporządzenia MEN z dnia 26.02.2002 r. znajdujemy zapis, że działalność 

edukacyjna szkoły powinna być określana przez: 

1. Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar 

wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego. 

2. Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działanie o charakterze wychowawczym i jest realizowany 

przez wszystkich nauczycieli. 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły 

oraz program profilaktyki powinny tworzyć spójną całość. Ich przygotowanie i 

realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

Program wychowawczy szkoły można określić jako: 

 wielostronne i integralne kształtowanie osobowości ucznia w poczuciu 

przynależności do najbliższego środowiska natury. 

 wykształcenie ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności, 

zachęcanie do realizacji planów i zamierzeń życiowych. 

 wykształcenie ucznia samodzielnego, odpowiedzialnego, poszukującego i 

otwartego na wiedzę, stosującego krytyczną ocenę własnego 

postępowania i nauki. 

 przygotowanie do korzystania z zasad nowoczesnych technik 

informatycznych (komputer, Internet). 

 

III. Absolwent naszej szkoły powinien: 

1. być człowiekiem wykształconym, otwartym na wiedzę, umiejętnie 

korzystającym z różnych form pozyskiwania informacji; 

2. odznaczać się szacunkiem dla innych, uczciwością i aktywnością; 

3. posiadać takie umiejętności interpersonalne jak: 

- otwartość na potrzeby innych, 
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- współpraca z innymi, 

- życzliwość wobec kolegów i innych ludzi, 

- komunikatywność 

4. godnie reprezentować szkołę, rodzinę, ojczyznę. 

 

§ 2 TEORETYCZNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

I. Stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu, integralnemu 

rozwojowi, uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) i ukierunkowanie 

zajęć edukacyjnych na rozwijanie dociekliwości poznawczej, nastawienie na 

poszukiwanie prawdy o świecie: 

1. stosowanie nowoczesnych, atrakcyjnych dla młodzieży metod nauczania z 

wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych ( w tym praca z 

programami komputerowymi i Internetem), 

2. stosowaniu specjalnych metod i środków zmierzają do umożliwienia 

osobom niepełnosprawnym jak najpełniejszego rozwoju fizycznego, 

psychicznego oraz społecznego , pomimo istniejących braków; 

3. organizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych 

mających na celu rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości 

intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne 

uczestnictwo w życiu; 

4. wykorzystanie szerokiej gamy innych pomocy naukowych — obok 

komputerów i Internetu — sprzętu audiowizualnego, plansz tematycznych, 

eksponatów, wykresów, modeli, map, atlasów, encyklopedii itp. 

5. uwzględnianie ścieżek międzyprzedmiotowych w programach nauczania 

(nauczanie modułowe); organizowanie wycieczek tematycznych 

przedmiotowych; 

6. organizowanie konkursów tematycznych na szczeblu szkolnym oraz 

stwarzanie warunków do udziału młodzieży w olimpiadach przedmiotowych; 
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7. zajęcia dostosowane do potrzeb młodzieży, rozwijające zainteresowania 

uczniów 

8. nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz dyrekcja szkoły muszą być dla siebie 

partnerami w codziennym realizowaniu celu nadrzędnego, jakim jest 

wielostronny rozwój młodzieży połączony ze wzbogacaniem historii oraz 

tradycji szkoły. 

 

II Motywowanie uczniów do nauki, wyrabianie w uczniach przekonania o 

użyteczności zdobywanej wiedzy : 

1. zapoznanie uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 

(WSO), w tym zaznajomienie z przedmiotowym systemem oceniania i 

wymaganiami nauczycieli poszczególnych przedmiotów na daną ocenę; 

2. systematyczne, mobilizujące, jawne i uzasadnione ocenianie uczniów; 

3. udział młodzieży w ustalaniu ocen ze sprawowania; 

4. nauczenie uczniów metod samodzielnego zdobywania wiedzy; 

5. sprawdzenie wiadomości teoretycznych w praktyce; 

6. stosowanie w nauczaniu programów przygotowanych przez nauczycieli, 

zawierające informacje naukowe pewne oraz przydatne w życiu; 

7. rozbudzanie i motywowanie do pracy twórczej poprzez pracę w grupach, 

wykonywanie prac semestralnych (metoda projektu, tworzenie tablic, 

gazetek tematycznych itp.); 

8. przestrzeganie ustaleń dyrekcji i nauczycieli z jednoczesną umiejętnością 

negocjacji i dyskusji, podejmowanie przesłania, że nauka w szkole 

zobowiązuje do działań większych niż przeciętne. 

 

III Rozwijanie poczucia godności osobistej i kształtowanie własnej 

świadomości moralnej. 

1. pozytywne relacje „uczeń — nauczyciel" i„nauczyciel— uczeń"; 

2. nauczyciel i jego postawa — przykładem stosowania norm etycznych; 
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3. zapoznanie z obowiązującymi normami etycznymi i wdrażanie ich do 

stosowania w życiu codziennym, przestrzeganie zasad kultury osobistej; 

4. kształtowanie otwartości na problemy współczesnego świata; 

5. przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie i do odpowiedzialności 

rodzicielskiej : promowanie modelu małżeństwa i rodziny opartego na 

prawdzie o komplementarnym charakterze ludzkiej płciowości (dopełnianiu 

się mężczyzny i kobiety) rozumianym jako usankcjonowany społecznie i 

prawnie, lub kanonicznie związek mężczyzny i kobiety ukierunkowany na 

wspólne życie, zrodzenie i wychowanie potomstwa; 

6. organizowanie godzin wychowawczych poświęconych tematyce norm 

moralnych, kultury osobistej, sztuce, religii; 

7. poszanowanie godności własnej oraz innych osób; 

8. organizowanie wycieczek tematycznych : wystawy, muzea, zabytki 

architektury w Kaliszu, malarstwa, BWA, teatr. 

 

IV Budzenie wrażliwości na dobro i piękno: 

1. wychowanie do uczestnictwa w świecie wartości wyższych takich jak 

prawda, dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość; do odpowiedzialnego 

korzystania z daru wolności; 

2. zapoznanie młodzieży z dziedzictwem kulturowym (w tym historią 

regionu) głównie na lekcjach języka polskiego, historii, religii, historii 

architektury oraz podczas wycieczek tematycznych. 

3. troska o estetykę sal lekcyjnych , korytarza i otoczenia szkoły. 

4. troska o estetyczny wygląd ucznia dostosowany do sytuacji (ubranie, 

higiena osobista). 

5. dostrzeganie i promowanie postaw godnych naśladowania takich jak: 

kultura osobista, troska o kulturę językową, pomoc słabym, tolerancja, 

wrażliwość na krzywdę i potrzeby innych, udział w życiu klasy i szkoły. 
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6. organizacja różnych form pomocy dla potrzebujących, współpraca z 

domem dziecka, akcje charytatywne, udział w akcji „Świątecznej Pomocy". 

7. budzenie wrażliwości na zło i krzywdę innych ludzi, niesienie pomocy 

ludziom (udział w akcjach PCK, pomoc niepełnosprawnym i chorym, pomoc 

ludziom starszym, sąsiadom). 

8. okazywanie szacunku rodzicom. 

 

V Wdrażanie do uczciwego i rzetelnego wykonywania codziennych 

obowiązków. 

1. kształtowanie samodyscypliny i samooceny u uczniów, świadomego, 

współdziałania i partnerstwa. 

2. systematyczna kontrola i ocena powierzonych zadań. 

3. budzenie odpowiedzialności za wspólne mienie: 

- zapoznanie uczniów ze statutem szkoły, regulaminem sali gimnastycznej i 

poszczególnych pracowni 

- materialna odpowiedzialność za dewastację mienia społecznego 

- poszukiwanie przyczyn niepowodzeń szkolnych — diagnozowanie, 

zapobieganie pogłębianiu się stresów. 

 

VI Pomoc uczniom w odkrywaniu sensu życia i wyboru własnej drogi 

życiowej. 

l. ukazywanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości. 

2. uczenie współodpowiedzialności za losy grupy, do której należymy 

(szkoła, klasa, grupa sportowa itp.) oraz w przyszłości własnej rodziny. 

3. kształtowanie postaw prorodzinnych — rodzina jako forma realizacji 

powołania życiowego. 

4. zapoznanie z możliwościami podjęcia dalszej nauki po ukończeniu nauki 

w określonym typie szkoły ( jak technikum po ukończeniu szkoły 

zawodowej, studia licencjackie i magisterskie po egzaminie maturalnym). 
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5. kształtowanie umiejętności odnalezienia się na rynku pracy, wskazanie 

potrzeby dokształcania, zmiany profilu zawodowego lub wykształcenia. 

6. wzmacnianie wiary we własne siły oraz samokształcenie. 

7. Obserwacja losów absolwentów — włączanie ich w tok życia szkoły. 

 

VII Kreowanie postaw patriotycznych. 

l. kształtowanie patriotyzmu na zajęciach edukacyjnych (język polski, 

historia, godziny wychowawcze}. 

2. opieka nad miejscami pamięci narodowej. 

3. udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych w szkole, w mieście, 

w kraju. 

4. organizowanie apeli okolicznościowych, akademii i sesji. 

5. kształtowanie poczucia więzi z Kaliszem 

a/ udział w wycieczkach i uroczystościach o charakterze poznawczym 

odbywających się na terenie Kalisza 

b/ poznanie problemów własnego regionu 

c/ prezentowanie osób, miejsc, zdarzeń ważnych dla lokalnego środowiska 

6. tworzenie tradycji szkolnej : 

- prowadzenie kroniki szkolnej 

- przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności uczniowskiej  

- pożegnanie absolwentów 

- organizowanie apeli szkolnych 

- organizacja dyskotek szkolnych 

- rekolekcje szkolne 

 

VIII Profilaktyka antyuzależnieniowa. 

l. organizowanie spotkań z psychologiem, lekarzem, przedstawicielami 

KRAN-u dla uczniów. 

2. współpraca z policją i Poradnią Psychologiczno — Pedagogiczną. 



11 

 

3. organizowanie cyklu szkoleń dla rodziców związanych z profilaktyką 

uzależnień. 

4. prezentacje filmów video na temat skutków zażywania narkotyków, 

palenia papierosów i picia alkoholu. 

5. obserwowanie osób spoza szkoły znajdujących się w budynku — 

zapobieganie rozpowszechnianiu narkotyków. 

6. funkcja i rola pedagoga szkolnego 

- położenie nacisku na wczesne wykrywanie, zapobieganie oraz niwelowanie 

przypadków zagrożeń i niedostosowania społecznego. 

7. walka z przejawami agresji i przemocy, kradzieży, przeciwdziałanie 

psychomanipulacji sekt. 

8. Wdrożenie Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia 

Tytoniu w Polsce 

IX. Kształtowanie postaw dialogu między nauczycielem a uczniem, 

tworzenie klimatu zaufania - nauczyciel wspomagający w szkole z klasami 

integracyjnymi. 

1. indywidualne rozmowy z uczniem, 

2. otwartość na problemy młodzieży —współpraca z pedagogiem szkolnym 

oraz z wychowawcami, 

3. podział obowiązków między zespoły klasowe i poszczególne osoby w 

realizacji imprez klasowych i szkolnych 

4. wpajanie pojęć systematyczności, rzetelności i sumienności, 

5. wychowawca — rzecznikiem ucznia w szkole, 

6. pedagog specjalny realizuje i czuwa nad realizacją przez ucznia 

niepełnosprawnego kolejnych zadań, kolejnych elementów opracowanych 

dla niego wymagań edukacyjnych. 

7. prowadzi teczkę osiągnięć dziecka. 

8. dostosowuje sprawdziany do możliwości każdego dziecka. 

9. przygotowuje indywidualne karty pracy ewaluacyjnej . 
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10. udziela pomocy uczniom stosując właściwe metody i pomoce 

dostosowując je do możliwości dziecka, (pomaga uczniom w zapisywaniu 

części notatki z lekcji, umożliwia uczniowi zaliczanie prac klasowych w 

formie ustnej, dobiera materiały i przybory umożliwiające osobie 

niepełnosprawnej wykonanie pracy twórczej a w niektórych przypadkach 

steruj e tym procesem). 

11. dostosowuje ilość zadań pracy domowej do planu zajęć i możliwości 

ucznia. 

12. zwraca uwagę na uatrakcyjnienie zajęć poprzez: nadawanie sensu 

wspólnej nauce, stosowanie ekspresyjnych metod nauczania (ruch, muzyka, 

drama), organizuj e pracę uczniom w małych grupach zadaniowych. 

13. wzbogaca własny warsztat pracy. 

14. stymuluje ogólny rozwój dziecka i wzmacnia jego mocne strony. 

15. usprawnia zaburzone funkcje. 

16. dokonuje oceny funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, 

wspierając dziecko w rozwoju społecznym. 

17. wspiera rodziców w kształtowaniu prawidłowej postawy rodzicielskiej 

wobec własnego dziecka, informuje na bieżąco o pracy ucznia, udziela porad 

związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych 

specjalistów. 

18. wspiera swoją postawą, i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny ucznia. 

19. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznawanie potrzeb dziecka. 

20. bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

21. respektuje wymogi kierownictwa szkoły. 

 

X. Współodpowiedzialność uczniów za wizerunek szkoły 

l. działanie Samorządu Szkolnego 
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2. wspólne działanie przedstawicieli Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców 

i rady pedagogicznej przy wypracowaniu i ewaluacji Statutu szkoły, 

Szkolnego Systemu Oceniania i programu wychowawczego, 

3. wspieranie różnorodnych inicjatyw młodzie na terenie szkoły 

4. stosowanie identyfikatorów w szkole 

5. stworzenie postaw do współpracy z samorządami innych szkół, 

organizacjami młodzieżowymi oraz Młodzieżową Radą Miasta 

 

XI. Promowanie na terenie szkoły działań proekologicznych o 

prozdrowotnych, propagowanie kultury fizycznej. 

l. stworzenie właściwych warunków do organizacji zajęć z w-f,  

przynależność do klubów sportowych   

2. organizacja zawodów z różnych dyscyplin sportowych oraz corocznego 

Dnia Sportu 

3. przestrzeganie zasad bhp w szkole i na zajęciach praktycznej nauki 

zawodu 

4. propagowanie zasad higienicznego trybu życia, współpraca z pielęgniarką 

szkolną, organizowanie akcji szczepień oraz warsztatów na temat 

racjonalnego żywienia, wrażliwość na piękno przyrody, ukształtowanie 

postawy ekologicznej, 

5. udział w akcjach „Sprzątanie Świata" 

6. troska o estetyczny wygląd otoczenia szkoły — ochrona środowiska 

7. wprowadzenie akcji zbiórki surowców wtórnych 

8. uświadomienie różnorodnych zagrożeń chorobowych 

9. uświadomienie potrzeb aktywnego wypoczynku 

 

XII. Wychowanie w duchu wartości takich jak wolność, równość,  

poszanowanie godności, poszanowanie praw 
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1. wdrażanie uczniów do samorządności jako najistotniejszego zadania 

szkoły,  

2. realizacja przedmiotu "wiedza o społeczeństwie" 

3. prowadzenie zajęć z zakresu integracji europejskiej 

4. poszukiwania wzorca osobowego poprzez: 

- prezentowanie ciekawych lektur, postaw, wzorców zachowań 

- spotkania z ciekawymi ludźmi 

- określenie własnego wzorca osobowego i aspiracji życiowych 

5. właściwe zachowanie w miejscach publicznych (kino, teatr, opera, 

koncerty), poznanie zasad savoir vivre’u. 

6. kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowej, rasowej, 

odmienności poglądów i uświadomienie roli kontaktów z innymi narodami. 

XIII Współpraca rodziców w działałności wychowawczej, kształtowanie 

relacji : rodzice — szkoła. 

l. Określenie programu i zasad współpracy między szkołą a rodzicami: 

Rodzice pełnią rolę zasadniczą i wiodącą w procesie wychowania młodzieży. 

Szkoła pełni funkcję pomocniczą, chociaż na niektórych płaszczyznach 

kształcenia i przystosowania uczniów do życia społecznego niezwykle 

istotną i ważną. 

Szeroko pojęta współpraca z rodzicami i Radą Rodziców. 

2. Organizowanie spotkań wychowawców z rodzicami (2 x 

półwywiadówki, 1 x wywiadówka po I semestrze, w razie konieczności — 

częściej). 

3. Regularne powiadamianie rodziców o wynikach w nauce, zachowaniu 

oraz nieobecnościach uczniów. Indywidualna konsultacja rodziców z 

wychowawcami i nauczycielami. 

4. Organizowanie szkoleń dla rodziców na tematy dotyczące zagrożeń 

(przestępczości nieletnich, narkomanii, alkoholizmu, palenia, papierosów). 

5. Współpraca z policją oraz Poradnią Psychologiczno — Pedagogiczną. 
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6. Zapoznanie rodziców ze Statutem szkoły oraz Szkolnym Systemem 

Oceniania (SSO). 

7. Udział rodziców w wycieczkach, imprezach i uroczystościach szkolnych. 

§ 3 PRAKTYCZNE FORMY REALIZACJI   

PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 
Zadania Sposoby realizacji 

I  Zadania 

opiekuńczo - 

wychowawcze 

1. Nauczyciele powinni stanowić przykład punktualności dla 

uczniów  

2. Dyżury na przerwach należy pełnić bardzo skrupulatnie, aby 

uniknąć niebezpiecznych wypadków, a także zdyscyplinować 

uczniów - nie dopuścić do palenia papierosów w szkolnych 

toaletach i innych pomieszczeniach szkolnych i poza szkołą; 

3. Zobowiązać uczniów do noszenia identyfikatorów i kontrolować, 

by nosili je na lekcjach i na przerwach. 

4. Monitorowanie szkoły przez pracownika straży miejskiej 

5. Monitoring szkoły, kontrola newralgicznych punktów 

(szatnie, korytarze, sanitariaty) w trosce o bezpieczeństwo na 

terenie szkoły. 

II  Poznanie ucznia 1. Przeprowadzanie rozmów z uczniami klas I zasadniczej szkoły 

zawodowej, liceum profilowanego i technikum - zapoznanie z ich 

sytuacją rodzinną; 

2. Pomoc w adaptacji szkolnej, szczególnie młodzieży z 

trudnościami społeczno - emocjonalnymi; 

3. Konsultowanie się wychowawców z pedagogiem, psychologiem 

w przypadkach  wymagających specjalnej opieki. Praca w 

zespołach klasowych i Szkolnym Zespole Wychowawczym; 

4. Spotkania dyrekcji oraz wychowawców kl. I z rodzicami celem 

współdziałania szkoły i rodziców w procesie nauczania. 

III Zadania 

związane z 

przestrzeganiem 

praw człowieka 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przed

 wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej 

oraz ochrony poszanowania godności osobistej uczniów; 

2. Zapewnienie życzliwego i podmiotowego traktowania uczniów w 

procesie dydaktyczno - wychowawczym; 

3. Zapoznanie uczniów i rodziców z programem nauczania, jego 

treścią, celami oraz stawianymi wymaganiami; praw ucznia  

4. Przestrzeganie prawa do jawnej oceny postępów w nauce i 

zachowaniu; 

5. Prawo do pomocy materialnej - działalność Komisji 

Stypendialnej w celu rozdysponowania pieniędzy przyznanych 

przez Unię Europejską. 

IV Kształtowanie 

odpowiedniej 

postawy ucznia 

1. Prowadzenie dokładnej analizy frekwencji w celu 

wychwycenia uczniów nie odpowie - wagarujących; 

2. Stała troska nauczycieli o podnoszenie kultury językowej 

uczniów; 

3. Uczenie szacunku do nauczycieli, rodziców pracowników szkoły 

oraz osób starszych; 
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4. Zwracanie uwagi na wzajemną życzliwość i zaufanie. Autorytet 

nauczyciela jako wychowawcy ściśle łączy się z zaufaniem, jakim 

darzą go uczniowie;  

5. Stosowanie wobec młodzieży bodźców pozytywnych w formie 

pochwał, nagród i wyróżnień; 

6. Troska o czystość i estetykę pomieszczeń oraz otoczenia szkoły: 

 a) Włączanie młodzieży w utrzymywanie porządku na 

terenie szkoły, dbałość o czystość korytarzy szkolnych, 

sanitariatów itd. 

V Udział młodzieży 

w różnych formach 

życia kulturalnego 

1. Udział młodzieży w spektaklach teatralnych i seansach filmowych 

oraz koncertach 

2. Organizowanie wycieczek i innych wspólnych wyjść np. do 

muzeum na wystawy okolicznościowe, na przedstawienia 

muzyczne np. operetki, opery; 

3. Wykorzystywać inicjatywę uczniów przy organizowaniu 

uroczystości szkolnych; 

4. Udział młodzieży w dekorowaniu klas i gablot; 

5. Współpraca uczniów w redagowaniu gazetki szkolnej lub strony 

internetowej 

6. Udział młodzieży w koncertach muzycznych (raz w miesiącu) 

zorganizowanych w szkole w ramach edukacji kulturalno - 

muzycznej; 

7. W ramach zajęć pozalekcyjnych udział młodzieży w 

spotkaniach Klubu Europejczyka 

VI Rozwijanie 

samorządowej 

działalności 

uczniowskiej 

1. Wybory do samorządów klasowych i rady Samorządu Szkolnego; 

2. Udział młodzieży w spotkaniach Parlamentu Młodzieży i 

Młodzieżowej Rady Miasta; 

3. Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego; 

VII  Pedagogizacja 

rodziców 

1. Pogadanki o tematyce wychowawczej podczas okresowych 

spotkań z rodzicami 

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczno — pedagogiczne dla 

rodziców  

3. Polecanie rodzicom literatury o tematyce wychowawczej, 

kierowanie rodziców mających problemy z dziećmi do 

odpowiednich instytucji społecznych; 

4. Włączanie rodziców w życie szkoły, np. do pracy w 

organizowaniu studniówek, „połowinek” dla klas drugich i 

trzecich liceum i technikum 

VIII Uczniowie 

niepełnosprawni w 

szkole  

1. Pobudzanie zainteresowań uczniów niepełnosprawnych do 

podejmowania w działalności społecznej na terenie szkoły;  

2. Stymulowanie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i 

przygotowanie go do pokonywania trudności w życiu 

społecznym; 

4. Prowadzenie zajęć grupowych aktywnymi metodami opartymi na 

współpracy; 

5. Kształtowanie dzieci zdrowych do życia w społeczeństwie - 

kierując się zasadą wzajemnej tolerancji i akceptacji; 

3. Udzielenie uczniom niepełnosprawnym pomocy w poznaniu 

samego siebie, własnych predyspozycji i warunków osobistych 

oraz w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. 
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IX Pomoc 

psychologiczno – 

pedagogiczna  

1. przeprowadzanie pogadanek w klasach zgodnie z 

zapotrzebowaniem zgłaszanym przez wychowawców 

2. Przeprowadzanie rozmów z nauczycielami i ukierunkowanie ich 

pracy wychowawczej w odniesieniu do uczniów wymagających 

indywidualnego traktowania; 

3. Zapoznanie się z opiniami poradni psychologiczno — 

pedagogicznej dotyczących uczniów poszczególnych klas i 

podjęcie odpowiedniej pracy zgodnie z zaleceniami; 

4. Opracowanie wykazu ośrodków niesienia pomocy osobom 

uzależnionym, 

5. Organizowanie indywidualnej terapii lub zajęć grupowych; 

6. Bieżąca współpraca i konsultacja z wychowawcami na 

warsztatach szkolnych; 

7. Współpraca z PPP, Pogotowiem Opiekuńczym, MOPS, Sąd 

Rodzinny, Kuratorzy Sądowi, Policja; 

8. Przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych i 

przekazywanie opinii na użytek szkoły; 

9. Korzystanie z programu pt. „Środowiskowy program wychowania 

zdrowotnego w szkole”; 

10. Zachęcanie młodzieży do korzystania z literatury, udostępnianie 

książek znajdujących się w gabinecie pedagogów szkolnych. 

X Edukacja 

ekologiczna  

1. Działania wychowawcze zmierzające do poszanowania przyrody i 

środowiska naturalnego; 

2. Zorganizowanie kącika ekologicznego; 

3. Udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie świata"; 

X Profilaktyka 

szkolna 
1. Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców oraz nauczycieli 

z pracownikami policji i innymi pracownikami różnorodnych 

instytucji zajmującymi się profilaktyką uzależnień; 

2. Lekcje warsztatowe z udziałem wychowawców klas, pielęgniarki 

szkolnej i pedagoga szkolnego, dotyczące zdrowego stylu życia, 

chorób uzależnień; 

3. Reagowanie na każdy przejaw „nienormalnego" zachowania 

uczniów świadczącego o możliwości uzależnienia od narkotyków 

czy spożywania alkoholu; 

4. Współpraca z rodzicami w celu wykrycia uzależnień u uczniów i 

zorganizowaniu pomocy dla rodziców dotkniętych patologiami 

społecznymi. 

 

 

 

§ 4 Załączniki do Programu Wychowawczego Szkoły 

Propozycje tematyki zajęć na godziny wychowawcze. 
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Załącznik nr 1 do Programu Wychowawczego Szkoły 

 

KLASA I: PROJEKT TEMATYKI ZAJĘĆ NA GODZINY 

WYCHOWAWCZE 
L.p. Temat lekcji Cele szczegółowe Formy realizacji 

1.  Poznajmy się.  wzajemne poznawanie 

się 

 umiejętność 

porozumiewania się 

przedstawia się przy 

pierwszych kontaktach 

 Każdy uczeń przedstawia 

się  w kilku zdaniach  

 Wspólna dyskusja o 

uczuciach, które 

towarzyszą wtedy, gdy 

trzeba opowiadać o sobie 

osobom, których nie 

znamy  

2.  Organizacja pracy na 

godzinach 

wychowawczych. 

Wybór Samorządu 

Klasowego. 

 Kształtowanie potrzeb 

aktywnego wpływania 

na losy klasy, 

 Ustalenie działań, 

wydarzeń i uroczystości 

integrujących klasę, 

 Kształtowanie 

ponoszenia 

odpowiedzialności za 

podjęte decyzje. 

 Elementy dyskusji, 

 Pogadanka 

 Przeprowadzenie 

głosowania 

3.  Zapoznanie się ze 

Statutem Szkoły 

 Zapoznanie uczniów z 

regulaminem szkolnym, 

 Uświadomienie uczniom 

ich praw i obowiązków 

 Analiza fragmentów 

statutu Szkoły i WSO 

4.  Tworzymy grupę  Sposoby przełamywania 

onieśmielenia wzrost 

empatii i tolerancji 

uczniów, 

 Tworzenie spójnego 

bezpiecznego dla 

uczniów zespołu 

klasowego, 

 Ćwiczenia grupowe i 

indywidualne (zabawa w 

okręgu w niedokończone 

zdania „Chce mi się 

śmiać, kiedy…” 

5.  Ja w relacjach z 

rówieśnikami 

 Samopoznane się 

uczniów, 

 Określanie wartości 

służących własnemu 

rozwojowi 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji, 

 Test o sobie np. Czy 

jestem optymistą w życiu, 

mam więcej porażek czy 

sukcesów, łatwo ulegam 

naciskom grupy itp. 

6.  Planowanie 

wycieczek 

klasowych 

 Zebranie informacji o 

atrakcyjnych miejscach 

turystycznych, 

 Pogłębianie więzi ze 

środowiskiem, 

regionem, krajem. 

 Praca w grupach 

 Dyskusja  

 Prezentacje propozycji 

wycieczek 

poszczególnych grup  
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7.  Lekcja biblioteczna  Kształtowanie potrzeb 

wzbogacania swojej 

wiedzy poprzez 

korzystanie ze zbiorów z 

biblioteki szkolnej 

 Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

pożyczone książki i 

dbałość o nie 

 Pogadanka z elementami 

wykładu, spotkane z panią 

bibliotekarką 

8.  Nasze wartości i 

style życia 

 Uświadamianie i 

poszerzanie wiedzy na 

temat cenionych 

wartości, 

 Pogłębianie 

samoświadomości w 

zakresie preferowanego 

stylu życia 

 Pogadanka, 

 Elementy dyskusji, 

 Praca indywidualna i 

grupowa (geneza 

własnych wartości i 

dlaczego one są ważne, 

wersyfikacja systemu 

wartości np. wykonać 

tabelę wartości i podać 

sposoby jej realizacji w 

życiu, 

 Wybór własnego stylu 

życia np. sportowy, 

ekologiczny – jego plusy i 

minusy 

9.  Moje relacje z 

rodziną 

 Pogłębianie 

problematyki funkcji 

rodziny w życiu 

jednostkowym i 

społecznym, 

 Analiza przyczyn 

różnych sytuacji 

rodzinnych, 

 Znaczenie postaw 

rodzicielskich dla 

rozwoju dziecka 

 Prezentacja siebie w 

rodzinie, może zacząć 

nauczyciel (ilość 

członków rodziny, wiek, 

warunki mieszkaniowe, 

zainteresowania), 

 Niedokończone zdania 

dotyczące rodziny lub 

skojarzenia, 

 Analiza przyczyn różnych 

sytuacji rodzinnych 

zależnych od członków 

rodziny lub niezależnych 

dyskusja lub scenki 

tematyczne. 

10.  Dlaczego moje 

myśli, słowa i czyny 

są ważne? 

 Rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania 

problemów związanych 

z podejmowaniem 

decyzji, 

 Określenie człowieka 

jako bytu osobowego 

 Praca z tekstem – analiza 

wyrazów myśl, słowo, 

czyn i ich wpływ na dalsze 

życie, 

 pogadanka 

11.  Czym jest szpan?  Zrozumienie czym jest 

szpan jako styl życia i 

jego związek ze 

zdrowiem dostrzeganie 

 Pogadanka – wyjaśnienie 

pojęcia „szpan”, 

 Dyskusja – jaką rolę 
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dobrych i złych stron 

szpanowania 

odgrywa „szpan” w życiu 

młodych ludzi? 

 Praca w grupach – czym 

można szpanować? 

motywy  

 Rozdzielić szpan 

pozytywny jako metody 

na ukrycie własnych 

kompleksów i szpan 

negatywny, czyli nałogi, 

brawura, łamanie 

przepisów. 

12.  Zasada skutecznego 

uczenia się 

 Poznanie zasad 

skutecznego uczenia się, 

 Dostrzeganie swoich 

słabych i silnych stron w 

procesie kształcenia 

 Poszukiwanie sposobów 

zwiększania 

skuteczności uczenia się 

 Określenia właściwego, 

najlepszego dla siebie 

sposobu uczenia 

 Elementy wykładu, 

 Pogadanka 

 Praca w grupach 

13.  Czas wolny – 

rodzaje aktywności 

 Umiejętność 

zagospodarowania czasu 

wolnego jako warunku 

istotnego dla zdrowia i 

rozwoju psychicznego 

 Rozwijanie umiejętności 

życiowych 

sprzyjających 

rozwojowi fizycznemu i 

psychicznemu  

 Wyjaśnienie pojęcia czasu 

wolnego – dyskusja, 

 Praca w grupach 

 Przedstawienie propozycji 

spędzania wolnego czasu, 

dyskusja na temat 

aktywnych i pasywnych 

form spędzania wolnego 

czasu przez uczniów, z 

uzasadnieniem potrzeb 

indywidualnych 

14.  Savoir – vivre na co 

dzień 

 Kształtowanie nawyków 

kulturalnego 

zachowania się 

 Wdrażanie 

podstawowych norm 

kulturalnego 

zachowania się w 

różnych sytuacjach 

życiowych 

 Scenki przygotowane 

przez uczniów, obrazujące 

różne sposoby zachowań,  

 Dyskusja, wnioski 

15.  Jak radzę sobie z 

własną i cudzą 

agresją? 

 Poznanie przyczyn i 

skutków agresji, 

 Wpływ agresji na 

zachowania swoje i 

innych, 

 Poznanie sposobów 

zapobiegania agresji 

 Pogadanka, 

 Ankieta, 

 Dyskusja, 
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16.  Godziny do 

dyspozycji 

wychowawcy np. - 

bieżące sprawy 

organizacyjne, - 

Dzień Chłopaka, - 

Wigilia Klasowa  

 Dbałość o tradycje 

narodowe, 

 Umiejętność planowania 

i organizowania 

uroczystości klasowych, 

 Postrzeganie klasy jako 

wspólnoty 

 Dyskusja – ustalenie 

przebiegu uroczystości 

17.  Podsumowanie 

wyników za I 

semestr – analiza 

problemów 

dydaktycznych i 

wychowawczych 

 Pojęcie działań 

zmierzających do 

ewentualnej poprawy 

sytuacji 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji: Jak jest? Jak 

powinno być? Dlaczego 

nie  jest tak jak powinno 

być? Wnioski. Co robić, 

żeby było lepiej? 

18.  Poznajemy własne 

uczucia. Jak sobie z 

nimi radzić? 

 Kształcenie 

umiejętności 

analizowania, 

charakteryzowania i 

wyrażania własnych 

uczuć, 

 Zapoznanie się z 

możliwymi 

konsekwencjami braku 

umiejętności wyrażania 

swych uczuć, 

 Nabywanie umiejętności 

bezpiecznego wyrażania 

uczuć i radzenia sobie  z 

trudnymi sytuacjami 

 Technika 

niedokończonego zdania 

np. czuję się szczęśliwy, 

gdy…jestem zły, 

gdy…,wszystko traci sens, 

gdy… 

 Praca w grupach, sposoby 

realizacji sytuacji 

trudnych – scenki do 

odegrania przez uczniów 

19.  „Decyzja należy do 

Ciebie –ale czy 

umiesz ja podjąć?” 

 Umiejętność 

rozwiązywania 

problemów w sposób 

twórczy i podejmowanie 

decyzji, szukanie 

najlepszych rozwiązań 

 Pogadanka, 

 Ustalenie listy typowych 

dla siebie problemów 

(szkolnych, towarzyskich, 

domowych…), 

indywidualnie i grupowo, 

 Scenki tematyczne, 

 dyskusja 

20.  Jak obronić się przed 

negatywnym 

wpływem innych 

osób? 

 Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowani decyzji w 

trudnych sytuacjach 

życiowych, 

 Rozwijanie aktywnej i 

odpowiedzialnej 

postawy wobec zdrowia 

własnego i innych 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji (problem 

rozróżniania pozytywnych 

i negatywnych wzorców 

do naśladowania) 

 Scenki tematyczne (rola 

złego i dobrego kolegi) 

analiza uczuć związanych 

z wyborem decyzji 

21.  Muszę, mogę, chcę – 

wybór należy do 

mnie. 

 Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania 

właściwych decyzji w 

trudnych sytuacjach 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji (analiza 

znaczenia słów: muszę – 

nakaz, mogę – wybór, 
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życiowych, 

 Rozwijanie aktywnej i 

odpowiedzialnej 

postawy wobec zdrowia 

własnego i innych ludzi 

chcę – wewnętrzna 

decyzja) 

22.  Uczucia od których 

uzależniamy nasze 

życie 

 Nabywanie wiedzy o 

rozwoju człowieka w 

wymiarze psychicznym i 

społecznym 

 Pogadanka: jak 

funkcjonuje człowiek, 

który utożsamia się z 

miłością np. staje się 

optymistą, dostrzega w 

ludziach dobre strony;  

życie utożsamia ze 

strachem np. staje się 

pesymistą, nabywa 

agresywnych cech 

charakteru 

 Mini test jaka funkcjonują 

uczucia miłości i strachu u 

uczniów w określonych 

sytuacjach np. przegraną 

w  zawodach sportowych 

odczuwasz jako: porażkę, 

mało ważną sprawę, 

doświadczenie. 

23.  Jak mówić, aby do 

mnie mówili, jak 

mówić, aby mnie 

słuchali? 

 Kształcenie 

umiejętności właściwej 

komunikacji 

 Pogadanka, słuchając 

szukamy podobieństw z 

naszymi przeżyciami, a im 

większa zbieżność tym 

bardziej zaangażowana 

nasza uwaga; mówić tak, 

by mnie słuchali, to buc 

kompetentnym w 

wyrażaniu własnych 

przemyśleń i wiadomości 

 Scenki tematyczne i ich 

podsumowanie 

  

24.  Czy masz szacunek 

do siebie samego? 

 Wprowadzenie pojęcia 

asertywności i jego 

znaczenia w 

funkcjonowaniu 

człowieka 

 Pogadanka: wyjaśnienie 

pojęcia asertywność, 

dlaczego jest przydatna w 

życiu, p. daje poczucie 

wiary w siebie i innych, 

pomaga w podejmowaniu 

własnych decyzji.. 

 Określenie praw 

człowieka wg Herberta 

Fensterheima 

25.  Jestem wolny, nie 

chcę się zniszczyć – 

nałogi i uzależnienia. 

 Kształtowanie aktywnej 

i odpowiedzialnej 

postawy wobec zdrowia 

 Dyskusja na temat: co 

rozumiem przez nałogi i 

uzależnienia? Czym jest 
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własnego i innych ludzi nałóg, a czym odwyk? 

 Scenki tematyczne np. jak 

możesz zachować się 

wobec dealera? (odejść 

wezwać  policję) 

 Podsumowanie rozważań i 

wyciągnięcie wniosków 

26.  Oczekiwania 

dorastającej 

młodzieży dotyczące 

poprawnych 

stosunków rodzice – 

ja. 

 Określenie funkcji 

rodziny w życiu 

jednostkowym i 

społecznym 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji: rola rodziców w 

procesie  wychowania 

dziecka, aby zachować 

poprawne stosunki w 

relacjach z rodzicami 

musza istnieć określone 

postawy np.: wzajemny 

szacunek, zrozumienie  

wybaczenie, pomoc, 

wczuwanie się w sytuację 

drugiej osoby, 

 Opowiadanie o ważnych 

momentach w życiu 

każdego dziecka, które 

uczniowie pamiętają jako 

radosne. 

27.  Nawiązywanie 

kontaktów 

 Kształcenie 

umiejętności 

porozumiewania się i 

utrzymywania dobrych 

relacji z innymi ludźmi, 

współpracy w grupie 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji  

 Praca indywidualna i 

grupowa (kartki z 

opisanymi scenkami np. 

do klasy dołączyła nowa 

koleżanka. Nie zna tutaj 

nikogo. Co może z robić, 

by się  z kimś 

zaprzyjaźnić? Po 

odczytaniu propozycji 

dyskusja. Co można 

byłoby zmienić w 

przedstawionych 

propozycjach i dlaczego? 

 Uczniowie opracowują 

temat: Co według Was 

ułatwia pierwszy kontakt? 

Jakie cechy? 

 Opracowanie wskazówek 

dla dziewcząt, które chcą 

być lubiane przez 

koleżanki i kolegów, oraz 

dla chłopców – praca w 

grupach 
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28.  W trosce o zdrowie  Poznanie pojęcia 

suplementacja 

 Poznawanie koncepcji i 

celów promocji zdrowia 

 Spotkanie z pielęgniarką 

szkolną pogadanka na 

temat: „od czego zależy 

nasze zdrowie? Co jemy i 

w jakich ilościach? Co to 

jest suplementacja i na 

czym polega? Jaki wpływ 

na nasze zdrowie ma 

konsumpcyjny styl życia? 

29.  Mój stosunek do 

zdobywania wiedzy 

 Określenie swojego 

stosunku do zdobywania 

wiedzy  uczenia się 

 Kształcenie empatii w 

więziach koleżeńskich 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji, 

 Praca w grupach (dwie 

grupy: osoby lubiące się 

uczyć i nie lubiące się 

uczyć) uczniowie 

motywują swoje postawy, 

co można osiągnąć 

poprzez zdobywanie 

wiedzy i odwrotnie 

 Dyskusja; jak można 

pomóc uczniom 

przełamać niechęć do 

nauki. 

30.  Graffiti – sztuka 

ulicy czy 

wandalizm? 

 Przygotowanie do 

aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu 

kulturalnym, poprzez 

rozwijanie umiejętności 

refleksyjnej i krytycznej 

oceny zjawiska w 

kulturze i sztuce 

 Pogadanka, uczniowie 

wypisują na tablicy 

wszystkie pojęcia, które 

kojarzą im się ze słowem 

graffiti 

 Praca w grupach 

(losowanie kartek z 

zagadnieniami, które 

należy opracować, np. czy 

graffiti to sztuka? Graffiti 

a wandalizm. Graffiti jako 

forma wypowiedzi. 

 Elementy dyskusji 

31.  Jestem Polakiem, 

znam Polskę 

 Kształtowane 

tożsamości regionalnej 

w kontekście wartości 

narodowych 

 Dyskusja, wyjaśnienie 

pojęć, tj. Polska, Polak, 

język polski, krajobraz 

ojczysty, 

 Określenie sposobu 

swojego zachowania 

wobec  symboli polskich i 

szkolnych, 

 Indywidualne wypowiedzi 

na następujące kwestie: co 

wiem o Polsce w dalekiej 

przyszłości, mój region 

dawnie i dziś… 
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32.  Co każdy powinien 

wiedzieć o Unii 

Europejskiej? 

 Poznanie założeń i 

historii Unii 

Europejskiej na tle 

procesów 

integracyjnych 

współczesnego świata 

 Pogadanka, wyjaśnienie 

co to jest Unia 

Europejska, praca z mapą 

Europy, symbole Unii 

Europejskiej, kanon 

Europejczyka – jaki 

powinien być? 

33.  Godziny do 

dyspozycji 

wychowawcy  na 

sprawy bieżące 

klasy, m.in.: Dzień 

Kobiet, Pierwszy 

dzień Wiosny 

 Umiejętność planowania 

i organizowania 

uroczystości klasowych 

 Postrzeganie klasy jako 

wspólnoty 

 Dyskusja – ustalenie 

przebiegu uroczystości 

34.  Zasady 

bezpiecznego 

wypoczynku 

 Przypomnienie zasad 

bezpiecznego 

wypoczynku nad wodą, 

w górach 

 pogadanka 

35.  Podsumowanie 

wyników za II 

semestr – analiza 

problemów 

dydaktycznych i 

wychowawczych 

 Pojęcie działań 

zmierzających do 

ewentualnej poprawy 

sytuacji 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji: Jak jest? Jak 

powinno być? Dlaczego 

nie  jest tak jak powinno 

być? Wnioski. Co robić, 

żeby było lepiej? 

  

  

Załącznik nr 2 do Programu Wychowawczego Szkoły 

 

KLASA II: PROJEKT TEMATYKI ZAJĘĆ NA GODZINY 

WYCHOWAWCZE 
L.p. Temat lekcji Cele szczegółowe Formy realizacji 

1.  Organizacja pracy na 

godzinach 

wychowawczych. 

Wybór Samorządu 

Klasowego. 

 Kształtowanie potrzeb 

aktywnego wpływania 

na losy klasy, 

 Ustalenie działań, 

wydarzeń i uroczystości 

integrujących klasę, 

 Kształtowanie 

ponoszenia 

odpowiedzialności za 

podjęte decyzje. 

 Elementy dyskusji, 

 Pogadanka 

 Przeprowadzenie 

głosowania 

2.  Przypomnienie praw 

i obowiązków ucznia 

oraz kryteriów oceny 

zachowania 

 Przypomnienie praw i 

obowiązków 

 Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

siebie 

 Właściwe traktowanie 

obowiązków ucznia; 

 Analiza fragmentów 

Statutu szkoły, WSO 
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samodyscyplina, 

punktualność 

3.  Planowanie 

wycieczek 

klasowych 

 Zebranie informacji o 

atrakcyjnych miejscach 

turystycznych, 

 Pogłębianie więzi ze 

środowiskiem, 

regionem, krajem. 

 Praca w grupach 

 Dyskusja  

 Prezentacje propozycji 

wycieczek 

poszczególnych grup  

4.  Rozwijanie 

twórczości 

 Stymulowanie 

intelektualnego i 

emocjonalnego rozwoju 

poprzez różnorodne 

formy aktywności 

artystycznej 

 Praca indywidualna i 

grupowa; zabawa w słowa 

– łańcuch skojarzeń, 

wymyślanie haseł 

reklamowych, analiza 

problemów np. co by 

było, gdyby nie 

wynaleziono komputera 

5.  Środki masowego 

przekazu – mass – 

media. 

 Rozumienie roli mediów 

we współczesnej 

cywilizacji 

 Zdobycie umiejętności 

przekazu i krytycznego 

odbioru treści 

komunikatów 

medialnych 

 Zachowanie postawy 

dystansu i krytycyzmu 

wobec informacji 

przekazywanych przez 

media 

 Pogadanka, czym są mass-  

media składowe mass 

mediów (prasa, radio, 

telewizja, telegazeta, 

telewizja satelitarna, 

Internet) co ma większy 

wpływ na codzienne życie 

i dlaczego, 

 dyskusja 

6.  „Pamiętajcie o 

ogrodach” motto z 

piosenki a moja 

wiedza ekologiczna 

 Uświadomienie 

różnorodności sposobów 

negatywnego i 

pozytywnego 

oddziaływania ludzi na 

środowisko 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji, jak uczniowie 

postrzegają najbliższe 

otoczenie, co to jest 

ekologia, przykłady 

degradacji środowiska w 

regionie i na świecie, 

konsekwencje takich 

działań. 

7.  Jesteśmy 

odpowiedzialni za 

swoje życie – o 

pracy nad 

charakterem 

 Działania sprzyjające 

rozwojowi własnego 

charakteru 

 Pogadanka, przykłady 

różnych definicji słowa 

charakter, przykłady 

wypowiedzi różnych 

znanych osób na temat 

kształtowania swojego 

charakteru, pokonywanie 

własnych słabości 

8.  Moje 

zainteresowania 

formą spędzania 

wolnego czasu 

 Potrzeba troski o własny 

rozwój fizyczny, 

emocjonalny i 

psychiczny 

 Pogadanka o formach 

spędzania wolnego czasu, 

 Prezentacja własnych 

zainteresowań 
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9.  Wartość życia i cena 

śmierci – świętość, 

trwanie w kulturze, 

pamięć w narodzie 

 Kształtowanie szacunku 

wobec życia własnego i 

innych 

 Dbałość o tradycje 

narodowe 

 Dyskusja, jakie są 

najważniejsze wartości w 

życiu każdego człowieka? 

Odniesienia do 

Wszystkich Świętych, 

święta zmarłych i Święta 

Niepodległościowe 

10.  Konflikty – 

przyczyny i sposoby 

ich  rozwiązywania 

 Poznawanie sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów 

 Wykład 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji 

 Scenki tematyczne, 

analiza zachowań w 

trudnych sytuacjach, 

poznanie przyczyn 

sytuacji konfliktowych 

11.  Jak przeciwdziałać 

przemocy? 

 Poznanie przyczyn i 

skutków przemocy 

 Sposoby 

przeciwdziałania 

przemocy 

 Spotkanie z pedagogiem 

szkoły 

12.  Przyjaźń czy miłość?  Nabywanie wiedzy o 

rozwoju człowieka w 

wymiarze psychicznym i 

społecznym 

 Pogadanka o 

młodzieńczych 

związkach, ich 

problemach, odczyt 

fragmentów z literatury 

przygotowanej przez 

młodzież 

13.  Jak wybrać 

towarzysza życia? 

 Pogłębianie wiedzy o 

funkcji rodziny w życiu 

jednostkowym i 

społecznym 

 Dyskusja, jak poznać 

przyszłego partnera, jaki 

powinien być, jakie cechy 

mają największa wartość 

14.  Mój plan dnia  Zrozumienie potrzeby 

dobrej organizacji pracy 

 Wdrażania do 

właściwego 

organizowania zajęć w 

ciągu dnia 

 Stworzenie racjonalnego 

harmonogramu dnia 

 Pogadanka 

 Praca indywidualna: 

uczeń zaznacza na 

zegarze, ile czasu w ciągu 

doby przeznacza na 

poszczególne zajęcia, 

 Podsumowanie  

wyciągnięcie wniosków, 

wskazanie prawidłowych 

rozwiązań 

15.  Godziny do 

dyspozycji 

wychowawcy np. - 

bieżące sprawy 

organizacyjne, - 

Dzień Chłopaka, - 

Wigilia Klasowa  

 Dbałość o tradycje 

narodowe, 

 Umiejętność planowania 

i organizowania 

uroczystości klasowych, 

 Postrzeganie klasy jako 

wspólnoty 

 Dyskusja – ustalenie 

przebiegu uroczystości 
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16.  Podsumowanie 

wyników za I 

semestr – analiza 

problemów 

dydaktycznych i 

wychowawczych 

 Pojęcie działań 

zmierzających do 

ewentualnej poprawy 

sytuacji 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji: Jak jest? Jak 

powinno być? Dlaczego 

nie  jest tak jak powinno 

być? Wnioski. Co robić, 

żeby było lepiej? 

17.  „Jak mnie widzą tak 

mnie piszą” – 

estetyka wyglądu 

zewnętrznego 

 Wskazanie związku 

pomiędzy sposobem 

ubierania się i 

zachowania a relacjami 

międzyludzkimi 

 Pogadanka 

 Scenki tematyczne m.in. 

przebieranie się uczniów 

 wnioski 

18.  Jakim naprawdę 

jestem? 

 Kształtowanie 

umiejętności 

obiektywnej samooceny 

 Poznanie i właściwa 

ocena własnego 

temperamentu 

 Pogadanka 

 Ankieta  

19.  Znaczenie racy w 

życiu człowieka 

 Uświadomienie  sobie 

znaczenia pracy 

zawodowej w życiu 

człowieka 

 Wskazanie wartości 

wynikających z pracy 

 Wykład, wskazanie 

wartości moralnych 

wynikających z pracy 

ludzkiej, 

 dyskusja 

20.  Inny nie znaczy 

gorszy 

 Budzenie tolerancji dla 

odmienności (kolor 

skóry, narodowość, 

przekonania, poglądy, 

kultura, wyznanie) 

 Uświadomienie, że być 

tolerancyjnym nie 

oznacza być obojętnym 

 Pogadanka wyjaśnienie 

pojęcia tolerancja, 

 Scenki tematyczne 

 Dyskusja w oparciu o 

teksty o tolerancji 

przygotowane przez 

młodzież 

21.  Czy warto 

oszczędzać 

pieniądze? 

 Zauważanie znaczenia i 

korzyści płynące z 

oszczędzania 

 Dyskusja, za i przeciw 

oszczędzaniu pieniędzy, 

argumentowanie swojego 

punktu widzenia, formy 

oszczędzania pieniędzy 

22.  Wejście w dorosłość 

wymaga 

odpowiedzialności 

 Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

swoje czyny i 

podejmowane decyzje 

 Uświadomienie 

niebezpieczeństw  

wynikających z 

przypadkowych 

kontaktów seksualnych 

(choroby, niechciana 

ciąża itp.) 

 Elementy wykładu 

 Rozmowa z zaproszonym 

gościem 

23.  Wybieramy przyszły 

zawód 

 Poznanie własnych 

zainteresowania, 

predyspozycji do 

 Pogadanka,  

 Test 

 Dyskusja, prezentacje 
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wykonywania 

określonych zadań 

indywidualne 

24.  Umiejętność 

dyskusji i obrony 

własnego zdania 

 Rozwijanie umiejętności 

wypowiedzi – 

uświadomienie własnej 

wartości i wiary we 

własne możliwości 

 Scenki tematyczne 

 Dyskusja  

25.  Mój region – 

najpiękniejsze 

miejsca i 

najciekawsi ludzie 

 Kształtowanie 

tożsamości regionalnej 

 Poszerzanie wiedzy o 

wybitnych ludziach 

związanych z naszym 

miastem 

 Dyskusja 

 Praca w grupach, 

prezentacja ulubionych 

miejsc i znanych 

osobistości 

26.  Omówienie różnych 

technik 

relaksacyjnych 

 Umiejętność radzenia 

sobie z nadmiernymi 

przeciążeniami 

psychicznymi 

 Referat uczniów 

 Dyskusja podkreślenie 

szczególnej roli śmiechu 

w odreagowaniu napięć 

27.  Problemy okresu 

dojrzewania 

 Uświadomienie sobie 

zmian fizycznych i 

fizycznych 

zachodzących w 

procesie dojrzewania 

młodych osób  

 Referaty przygotowane 

przez uczniów 

 Rozmowa z zaproszonym 

gościem np. pielęgniarką  

 Dyskusja 

28.  Czy kompleksy 

utrudniają życie? 

 Uświadomienie sobie 

własnych słabości i 

sposoby radzenia sobie z 

nimi 

 Psychozabawa, analiza i 

wnioski, 

 dyskusja 

29.  Umiejętność 

niewerbalnego 

komunikowania się 

 Uczeń poznaje różne 

sposoby przekazywania 

emocji 

 Pogadanka, wyjaśnienie 

znaczenia sygnałów 

niewerbalnych podczas 

rozmowy 

 Zabawa w pokazywanie 

haseł, np. kłamstwo ma 

krótkie nogi 

30.  Godziny do 

dyspozycji 

wychowawcy  na 

sprawy bieżące 

klasy, m.in.: Dzień 

Kobiet, Pierwszy 

Dzień Wiosny 

 Umiejętność planowania 

i organizowania 

uroczystości klasowych 

 Postrzeganie klasy jako 

wspólnoty 

 Dyskusja – ustalenie 

przebiegu uroczystości 

31.  Zasady 

bezpiecznego 

wypoczynku 

 Przypomnienie zasad 

bezpiecznego 

wypoczynku nad wodą, 

w górach 

 pogadanka 

32.  Podsumowanie 

wyników za II 

semestr – analiza 

problemów 

dydaktycznych i 

 Pojęcie działań 

zmierzających do 

ewentualnej poprawy 

sytuacji 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji: Jak jest? Jak 

powinno być? Dlaczego 

nie  jest tak jak powinno 

być? Wnioski. Co robić, 
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wychowawczych żeby było lepiej? 

 

 

Załącznik nr 3 do Programu Wychowawczego Szkoły 

KLASA III: PROJEKT TEMATYKI ZAJĘĆ NA GODZINY 

WYCHOWAWCZE 
L.p. Temat lekcji Cele szczegółowe Formy realizacji 

1.  Organizacja pracy 

na godzinach 

wychowawczych. 

Wybór Samorządu 

Klasowego. 

 Kształtowanie potrzeb 

aktywnego wpływania 

na losy klasy, 

 Ustalenie działań, 

wydarzeń i uroczystości 

integrujących klasę, 

 Kształtowanie 

ponoszenia 

odpowiedzialności za 

podjęte decyzje. 

 Elementy dyskusji, 

 Pogadanka 

 Przeprowadzenie 

głosowania 

2.  Przypomnienie 

praw i 

obowiązków 

ucznia oraz 

kryteriów oceny 

zachowania 

 Przypomnienie praw i 

obowiązków 

 Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

siebie 

 Właściwe traktowanie 

obowiązków ucznia; 

samodyscyplina, 

punktualność 

 Analiza fragmentów 

Statutu szkoły, WSO 

3.  Planowanie 

wycieczek 

klasowych 

 Zebranie informacji o 

atrakcyjnych miejscach 

turystycznych, 

 Pogłębianie więzi ze 

środowiskiem, 

regionem, krajem. 

 Praca w grupach 

 Dyskusja  

 Prezentacje propozycji 

wycieczek 

poszczególnych grup  

4.  Szanse i wyzwania 

związane z Unia 

Europejską 

 Umiejętność 

wykorzystywania szans 

wynikających z naszego 

członkowstwa w UE 

 Umiejętność 

zaprezentowania się na 

rynku UE 

 Pogadanka 

 Praca w grupach, jak 

młody człowiek może 

wykorzystać możliwości 

płynące z otwartych 

granic UE 

 dyskusja 

5.  Umiejętne 

korzystanie z 

Internetu – sztuka 

selekcjonowania 

informacji  

 Rozumienie roli 

Internetu we 

współczesnej cywilizacji 

 Zachowanie postaw 

dystansu i krytycyzmu 

wobec informacji 

umieszczanych w 

Internecie 

 Pogadanka 

 Praca w grupach, zalety 

Internetu, 

niebezpieczeństwa 

czyhające w Internecie 

 dyskusja 
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6.  Ochrona 

środowiska i jej 

wpływ na życie 

człowieka 

 Uświadomienie 

różnorodności sposobów 

negatywnego i 

pozytywnego 

oddziaływania ludzi na 

środowisko 

 Pogadanka z elementami 

dyskusji, jak uczniowie 

postrzegają najbliższe 

otoczenie, co to jest 

ekologa, przykłady 

degradacji środowiska w 

regionie i na świecie, 

konsekwencje takich 

działań 

7.  Poznanie zasad 

zdrowego 

odżywiania się. 

 uświadomienie wpływu 

odżywiania się na nasze 

zdrowie  

 pogadanka o zdrowej 

żywności 

zapotrzebowaniu 

kalorycznym 

poszczególnych grup 

społecznych, diety, 

przyczyny otyłości 

8.  Wpływ kultury 

fizycznej na 

zdrowie 

człowieka. 

 potrzeba troski o własny 

rozwój fizyczny, 

emocjonalny i 

psychiczny, 

 pogadanka o aktywnych 

formach spędzania 

wolnego czasu, 

 aktywność fizyczna jako 

forma podnoszenia 

kondycji fizycznej i 

psychicznej człowieka 

9.  Mój autorytet - 

moja postawa w 

przyszłości. 

 uświadomienie wpływu 

innych osób na naszą 

postawę w przyszłości 

 pogadanka, (autorytet, 

wzór), przykłady wpływu 

autorytetów na nasz 

sposób życia, czy 

potrzebujemy kogoś na 

kim się wzorujemy... 

10.  Światowe 

zagrożenie 

terroryzmem. 

 umiejętność poruszania 

się w ówczesnym 

świecie, świadomość 

zagrożeń 

 poznanie sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów 

 wykład 

 pogadanka z elementami 

dyskusji 

 

11.  Jak uczyć się 

szybko, dobrze i 

bez wysiłku? 

 poznanie sposobów 

efektywnego uczenia się 
 dyskusja, czynniki 

wpływające na to, że 

szybko przyswajamy 

wiedzę: zainteresowanie 

tematem, zrozumienie, 

koncentracja i dobre 

samopoczucie 

12.  Higiena okresu 

dojrzewania. 

 pomoc w 

rozwiązywaniu 

problemów i 

pokonywaniu trudności 

związanych z okresem 

dojrzewania 

 pogadanka z pielęgniarką 

szkolną 
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13.  Plusy i minusy 

życia szkolnego. 

 

 

 

 

 

 diagnozowanie 

środowiska szkolnego 

pod kątem przemocy w 

szkole i uzależnień 

 kształtowanie 

pozytywnych relacji: 

uczeń-uczeń, uczeń-

wychowawca, uczeń-

nauczyciel 

 ankieta 

14.  Moje miejsce w 

grupie i 

środowisku 

szkolnym. 

 analiza wyników ankiety 

 omówienie i podjęcie 

środków zaradczych w 

związku z 

niepokojącymi 

zjawiskami (jeśli 

występują) 

 dyskusja 

15.  Godziny do 

dyspozycji 

wychowawcy np.: 

-Bieżąca analiza 

wyników 

nauczania i 

frekwencji 

uczniów. 

-Dzień Chłopaka 

-Wróżby 

Andrzejkowe. 

-Wigilia klasowa  

 dbałość o tradycje 

narodowe 

 umiejętność planowania 

i organizowania 

uroczystości klasowych 

 postrzeganie klasy jako 

wspólnoty 

 dyskusja – ustalenie 

przebiegu uroczystości 

16.  Podsumowanie 

wyników za I 

semestr – analiza 

problemów 

dydaktycznych i 

wychowawczych. 

 podjęcie działań 

zmierzających do 

ewentualnej poprawy 

sytuacji 

 pogadanka z elementami 

dyskusji: Jak jest ? Jak 

powinno być? Dlaczego 

nie jest tak jak powinno 

być? Wnioski. Co robić, 

żeby było lepiej? 

17.  Sztuka 

prezentowania 

siebie. 

 umiejętność właściwego 

prezentowania swojej 

osoby  

 dyskusja, sposoby 

prezentowania siebie, 

pokazanie swoich 

mocnych stron , 

 scenki tematyczne 

18.  Piękno polskiej 

ziemi – 

ciekawostki 

przyrodnicze, 

historyczne, 

turystyczne 

 poszerzanie wiedzy o 

swoim kraju ojczystym 

 

 pogadanka, 

 referaty przygotowane 

przez młodzież, jak 

zachęcić mieszkańców z 

innych krajów do 

odwiedzania Polski 

19.  Czy warto czytać 

książki? 

 wyrabianie nawyku 

sięgania po książki 
 pogadanka, jakie korzyści 

płyną z czytania książek, 

jakie książki lubimy 

czytać-prezentacje 

indywidualne 
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20.  Jaki jest nasz 

stosunek do osób 

niepełnosprawnyc

h, chorych i 

starszych. 

 budzenie tolerancji dla 

odmienności 

 uświadomienie, że być 

tolerancyjnym nie 

oznacza być obojętnym 

 umiejętność 

rozmawiania z ludźmi 

dotkniętymi chorobą i 

osobami starszymi 

 pogadanka, (tolerancja, 

potrzeby innych ludzi, 

rozmawiać czy 

współczuć?) 

 scenki tematyczne 

(sposoby komunikowania 

się, niesienie pomocy) 

 dyskusja  

21.  Zachowanie 

kulturalne, 

grzeczne, 

skuteczne. 

 propagowanie 

kulturalnych zachowań 

wobec innych 

 

 dyskusja na temat norm 

zachowania się w różnych 

sytuacjach, co możemy 

osiągnąć poprzez 

kulturalne zachowanie 

się... 

22.  Zasady 

kulturalnego 

kibicowania na 

imprezach 

sportowych. 

 kształtowanie cech 

kulturalnego kibica 
 pogadanka, kibicowanie 

ulubionej drużynie jako 

forma spędzania wolnego 

czasu, przeżywanie 

sukcesów i porażek 

sportowców, którym 

kibicujemy 

 dyskusja o pseudo 

kibicach, o aktach 

chuligaństwa na 

stadionach  

23.  Moje plany na 

przyszłość. 

 poznanie własnych 

zainteresowań, 

predyspozycji do 

wykonywania 

określonych zadań 

 

 pogadanka, jak ważne jest 

staranne zaplanowanie 

swojego życia 

zawodowego 

 dyskusja, prezentacje 

indywidualnych planów 

życiowych 

24.  Określamy swój 

typ charakteru. 

 poznanie własnych cech 

charakteru i sposobów 

zachowywania się 

 test  

25.  Jestem czysty – 

nie biorę. 

 poznanie wpływu 

narkotyków i używek na 

zdrowie i życie 

 pogadanka z 

elementami dyskusji, 

informacje o 

narkomanii, o 

przyczynach „brania”, 

formy pomocy i 

terapii 

 film prezentujący 

skutki nałogów 

26.  Wolontariat – 

służba na rzecz 

innych 

 kształtowanie 

wrażliwości własnej na 

rzecz innych ludzi 

 zwracanie uwagi na 

potrzeby innych ludzi  

 dyskusja, wyjaśnienie 

pojęcia wolontariatu, 

kto to wolontariusz 

 referaty 
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27.  Czym jest 

inteligencja? 

 sposoby określania 

inteligencji, 

 zachęcanie do pracy nad 

samym sobą, 

poszerzanie własnych 

horyzontów myślowych   

 pogadanka 

 test IQ 

28.  Subkultury 

młodzieżowe 

 uświadomienie zagrożeń 

wynikających z 

przynależności do 

subkultur 

młodzieżowych 

 uświadomienie uczniom, 

do jakich wypaczeń 

mogą prowadzić czasem 

szczytne idee 

niezależności czy 

wolności 

 pogadanka, wyjaśnienie 

pojęcia „subkultura 

młodzieżowa”, 

 przykłady subkultur i 

analiza zachowań osób 

będących w danej 

subkulturze  

29.  Jak radzić sobie z 

własnymi 

słabościami? 

 uświadomienie sobie 

własnych słabości i 

sposoby radzenia sobie z 

nimi 

 psychozabawa, analiza i 

wnioski 

 dyskusja 

30.  Co mi daje 

matura? 

 uświadomienie uczniom, 

jak ważne jest 

wykształcenie 

 dyskusja, jakie 

perspektywy ma przed 

sobą maturzysta, czy 

opłaca się mieć 

wykształcenie 

31.  Godziny do 

dyspozycji 

wychowawcy na 

sprawy bieżące 

klasy, m.in.: Dzień 

Kobiet, Pierwszy 

Dzień Wiosny 

 umiejętność planowania 

i organizowania 

uroczystości klasowych 

 postrzeganie klasy jako 

wspólnoty 

 dyskusja – ustalenie 

przebiegu uroczystości 

32.  Jak bezpiecznie 

spędzać wakacje. 

Różne formy 

wypoczynku. 

 przypomnienie zasad 

bezpiecznego 

wypoczynku nad wodą, 

w górach itp.  

 pogadanka 

33.  Podsumowanie 

wyników za II 

semestr – analiza 

problemów 

dydaktycznych i 

wychowawczych, 

ustalenie oceny z 

zachowania 

 podjęcie działań 

zmierzających do 

ewentualnej poprawy 

sytuacji 

 -pogadanka z elementami 

dyskusji: Jak jest ? Jak 

powinno być? Dlaczego 

nie jest tak jak powinno 

być? Wnioski. Co robić, 

żeby było lepiej? 

 

 

Zał. nr 4 do Programu Wychowawczego Szkoły 
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KLASA IV: PROJEKT TEMATYKI ZAJĘĆ NA GODZINY WYCHOWAWCZE 

 

Lp. Temat lekcji Cele szczegółowe Formy realizacji 

1.  Organizacja pracy na 

godzinach 

wychowawczych. 

Wybór Samorządu 

Klasowego. 

 kształtowanie potrzeby 

aktywnego wpływania na 

losy klasy 

 ustalenie działań, wydarzeń i 

uroczystości integrujących 

klasę 

 kształtowanie ponoszenia 

odpowiedzialności za podjęte 

decyzje 

 elementy dyskusji 

 pogadanka 

 przeprowadzenie 

głosowania 

2.  Przypomnienie praw i 

obowiązków ucznia oraz 

kryteriów oceny 

zachowania. 

 przypomnienie praw i 

obowiązków 

 kształtowanie 

odpowiedzialności za siebie 

 właściwe traktowanie 

obowiązków ucznia: 

samodyscyplina, 

punktualność 

 analiza fragmentów 

Statutu Szkoły i 

WSO 

3.  Planowanie imprez i 

wycieczek klasowych. 

 zebranie informacji o 

atrakcyjnych miejscach 

turystycznych, 

 -pogłębienie więzi ze swoim 

środowiskiem, regionem, 

krajem 

 praca w grupach 

 dyskusja 

 prezentacje 

propozycji 

wycieczek 

poszczególnych 

grup 

4.  Zapoznanie z 

regulaminem egzaminu 

maturalnego. 

 zapoznanie z zasadami 

obowiązującymi na 

egzaminie maturalnym 

 uświadomienie 

odpowiedzialności za siebie 

 analiza przepisów 

dotyczących 

egzaminów 

 dyskusja 

5.  Bycie ze sobą to 

budowanie związku 

opartego na miłości, 

szacunku i zaufaniu. 

 umiejętność budowania 

modelu dobrego związku 

 uświadomienie sobie, na ile 

jestem w stanie 

zaakceptować inność partner 

w zakresie upodobań, 

przyzwyczajeń, nawyków, 

poglądów 

 dyskusja na temat; 

„Czego oczekuję 

od mojej 

dziewczyny, 

mojego chłopaka” 

6.  Jak unikać sytuacji 

konfliktowych? 

 wie, jak można unikać 

sytuacji konfliktowych 

 zna metody dialogu i 

porozumienia 

 pogadanka, 

wskazanie korzyści 

płynących z 

dialogu i dążenia 

do porozumienia, 

 praca w grupach 

 dyskusja 

7.  Czynniki wpływające na 

trafny wybór zawodu. 

 zapoznanie uczniów z 

czynnikami trafnego wyboru 

zawodu 

 rozmowa z 

zaproszonym 
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 zaktywizowanie do 

poszukiwania właściwego 

zawodu i dalszej drogi 

kształcenia 

 uświadomienie sobie swoich 

mocnych stron charakteru 

gościem, 

 dyskusja, 

 

8.  Jak zostać dobrym 

przywódcą? 

 kształtowanie umiejętności 

przewodzenia grupie 
 pogadanka, czego 

należy unikać, jeśli 

się chce być 

dobrym 

przywódcą, 

wspólne tworzenie 

listy cech dobrego 

przywódcy, 

 scenki tematyczne, 

na ile umiejętności 

komunikacyjne i 

asertywne są 

pomocne przy 

kierowaniu ludźmi, 

 trzech ochotników 

ma za zadanie 

nauczyć w ciągu 5 

minut fragmentu 

wiersza pozostałą 

część klasy (każdy 

osobno) – 

porównanie ich 

efektywności oraz 

sposobu pracy z 

grupą 

 podsumowanie 

9.  Czym jest dla mnie 

sukces? 

 kształtowanie umiejętności 

postrzegania sukcesu 
 rozmowa o tym, 

czym jest sukces, 

gra w skojarzenia, 

wspólne 

budowanie listy 

czynników 

pomagających i 

utrudniających 

osiągnięcie 

sukcesu, 

 praca 

indywidualna, 

każdy sporządza 

listę dla siebie 

 podsumowanie, 

porównanie 

indywidualnych 

prac-zestawienie, 
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wspólne 

zastanowienie się, 

jak można 

eliminować 

czynniki 

utrudniające 

10.  Twórcze rozwiązywanie 

problemów. 

 rozwijanie myślenia 

twórczego 
 pogadanka, 

 praca w grupach – 

wymyślić jak 

najwięcej 

zastosowań 

(niekonwencjonaln

ych) dla 

określonego 

przedmiotu, np. 

piłki, łyżki. , 

zastosowanie 

przedmiotu może 

być wynikiem 

przekształcenia, 

 pokazywanie za 

pomocą gestów 

własną 

interpretację 

przeciwstawnych 

pojęć, np.: ciężki-

lekki, cichy-

hałaśliwy... 

11.  Małżeństwo- partner na 

całe życie. 

 określenie funkcji rodziny w 

życiu jednostkowym i 

społecznym, 

 uświadomienie sobie na 

czym polega partnerstwo 

 dyskusja, wymiana 

poglądów wśród 

młodzieży, która 

ma za zadanie 

ułatwić 

podejmowanie 

świadomych 

wyborów 

życiowych :czy 

małżeństwo jest 

potrzebne ? czy jest 

przeżytkiem ? z 

jakich powodów 

ludzie się pobierają 

?czy warto dobrze 

się poznać przed 

zawarciem 

małżeństwa ? czy 

wierność jest 

ważna ? czy trzeba 

mieć wspólne 

zainteresowania ?... 
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12.  AIDS i HIV choroba XXI 

wieku. 

 uświadamianie zagrożeń 

wynikających z braku 

odpowiedzialności za życie 

swoje i innych, 

 działania profilaktyczne 

zapobiegające zakażeniu 

AIDS 

 pogadanka  

 referaty 

przygotowane 

przez młodzież, 

 dyskusja  

13.  Alkohol kradnie wolność.  wskazanie problemów 

wynikających z picia 

alkoholu przez młodych 

ludzi, 

 wskazanie przyczyn 

alkoholizmu i konsekwencji, 

 zachowanie postawy 

dystansu i krytycyzmu 

wobec informacji 

przekazywanych w 

reklamach przez 

producentów alkoholu 

 

 wykład, rozmowa z 

zaproszonym 

gościem 

 dyskusja 

14.  Mój bal studniówkowy. 

 

 

 

 

 

 

 uświadomienie uczniom, co 

to znaczy dobrze się bawić 

 poznanie zasad savoir-vivre 

na przyjęciu 

 

 

 scenki tematyczne 

 dyskusja 

15.  Godziny do dyspozycji 

wychowawcy np.: 

-Bieżąca analiza wyników 

nauczania i frekwencji 

uczniów: Dzień 

Chłopaka, Wigilia 

Klasowa  

 dbałość o tradycje narodowe 

 umiejętność planowania i 

organizowania uroczystości 

klasowych 

 postrzeganie klasy jako 

wspólnoty 

 dyskusja – 

ustalenie przebiegu 

uroczystości 

16.  Podsumowanie wyników 

za I semestr – analiza 

problemów 

dydaktycznych i 

wychowawczych. 

 podjęcie działań 

zmierzających do 

ewentualnej poprawy 

sytuacji 

 pogadanka z 

elementami 

dyskusji: Jak jest ? 

Jak powinno być? 

Dlaczego nie jest 

tak jak powinno 

być? Wnioski. Co 

robić, żeby było 

lepiej? 

17.  Wrażenia i wnioski po 

próbnym egzaminie 

maturalnym. 

 potrafi wyciągać 

odpowiednie wnioski i 

wykorzystać swoje 

doświadczenia  

 diagnoza wyników 

 dyskusja 

18.  Za własne pieniądze – 

podejmowanie pracy 

zarobkowej przez 

 wyrabianie samodzielności w 

zaspokajaniu własnych 

potrzeb materialnych oraz 

 dyskusja nad 

potrzebami 

młodzieży 
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młodzież. zmysłu gospodarności (wakacje, ubiory, 

sprzęt sportowy, 

prezent dla 

najbliższych...) 

 zadanie w grupach, 

jak samodzielnie 

zdobyć pieniądze, 

 przedyskutowanie 

pomysłów 

młodzieży, 

omówienie 

odpowiedzialności 

za pracę 

19.  Stres-zjawisko 

towarzyszące wszystkim 

ludziom. 

 kształcenie umiejętności 

kontrolowania stresu,  

 poznanie technik 

relaksacyjnych 

 pogadanka, 

wyjaśnienie czym 

jest stres, 

możliwości 

kontrolowania 

stresu , aby stał się 

czynnikiem 

mobilizującym, a 

nie 

przytłaczającym i 

utrudniającym 

społeczne 

funkcjonowanie 

 praca indywidualna 

– jakie sytuacje 

wywołują sytuacje 

stresujące, co 

można zmienić w 

sobie lub w 

otoczeniu 

 dyskusja 

 likwidowanie 

objawów stresu, 

np.: gorąca kąpiel, 

joga, śmiech... 

 

20.  Sposoby doskonalenia 

koncentracji. 

 umiejętność koncentrowania 

się na rzeczach ważnych 
 pogadanka, 

koncentracja uwagi 

jako podstawowy 

warunek dla 

przyswojenia sobie 

nowych treści, 

koniecznych do 

sprawnego uczenia 

się, 

 ćwiczenia w parach  

 ( plecami do siebie, 
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raz jedna osoba raz 

druga opisuje co 

partner ma na 

sobie),  

 praca z obrazkami, 

które różnią się 

określoną liczbą 

szczegółów... 

21.  Czym jest rozmowa 

kwalifikacyjna? 

 umiejętność wyrażania 

swoich opinii i poglądów, 

 doskonalenie umiejętności 

negocjacyjnych 

 pogadanka, czym 

jest rozmowa 

kwalifikacyjna na 

wyższą uczelnię, 

na określone 

stanowisko w 

firmie itp. 

 ułożenie listy 

umiejętności 

przydatnych w 

czasie rozmowy i 

listy zachowań, 

których należy 

unikać, 

 scenki tematyczne, 

(komisja 

kwalifikacyjna – 

osoba 

zainteresowana 

daną ofertą), 

 podsumowanie, 

wrażenia „komisji” 

i „kandydata”  

22.  Jak bezpiecznie spędzać 

wakacje? 

 przypomnienie zasad 

bezpiecznego wypoczynku 

nad wodą, w górach itp.  

 pogadanka 

23.  Podsumowanie wyników 

za II semestr – analiza 

problemów 

dydaktycznych i 

wychowawczych, 

ustalenie oceny z 

zachowania 

 

 

 

 

 podjęcie działań 

zmierzających do 

ewentualnej poprawy 

sytuacji 

 pogadanka z 

elementami 

dyskusji: Jak jest ? 

Jak powinno być? 

Dlaczego nie jest 

tak jak powinno 

być? Wnioski. Co 

robić, żeby było 

lepiej? 

24.  Godziny do dyspozycji 

wychowawcy na sprawy 

bieżące klasy, m.in.: 

Dzień Kobiet, Pierwszy 

Dzień Wiosny 

 umiejętność planowania i 

organizowania uroczystości 

klasowych 

 postrzeganie klasy jako 

wspólnoty 

 dyskusja – 

ustalenie przebiegu 

uroczystości 
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25.  Podsumowanie 

wspólnych lat spędzonych 

w szkole. 

 kształtowanie umiejętności 

właściwej oceny wspólnie 

spędzonych dni w szkole 

 uświadomienie własnego 

wkładu w rozwój i 

funkcjonowanie klasy 

 pogadanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  

w dn. 30 sierpnia 2013r. 


