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 I. Podstawa prawna: 

 

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące 

dokumenty: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2004 r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

2.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 

3. Ustawa o Systemie Oświaty art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40 

4.Załącznik nr 1-3 do Rozporządzenia z dnia26 lutego 2002 r, w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami. 

5. Konwencja o Prawach Dziecka 

6.  Statut szkoły 

 

II. Charakterystyka środowiska szkolnego 

 

Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie jest szkołą dla 

przyszłości, otwartą, aktywną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego, 

odpowiedzialnego funkcjonowania w środowisku. Kształci młodzież w różnych 

typach szkół (technikum ekonomiczne, handlowe, fryzjerskie, zasadnicza szkoła 

zawodowa), dając możliwość zdobywania ciekawych zawodów, 

również zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. 

Naczelnym zadaniem szkoły jest dbałość o harmonijny i wszechstronny 

rozwój uczniów. Zadanie to szkoła realizuje poprzez stosowanie nowoczesnych 

metod nauczania, wychowania i opieki. Placówka przywiązuje szczególną wagę 

do rozwijania umiejętności interpersonalnych, kreatywności i przedsiębiorczości 

uczniów między innymi poprzez: zajęcia integracyjne w klasach pierwszych, 

angażowanie uczniów w akcje charytatywne, pracę na rzecz Szkolnego Koła 

Caritas, PCK, Samorządu Uczniowskiego oraz organizację praktyk w lokalnych 

firmach i urzędach. 

Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim 

uczniom poprzez organizowanie kółek zainteresowań, zajęć wyrównawczych, 

indywidualną opiekę pedagoga szkolnego. Szkoła wspiera rodziców w procesie 

wychowania organizując różnego rodzaju prelekcje oraz zapraszając na 

uroczystości klasowe i szkolne i konsultacje indywidualne. 
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III. Założenia podstawowe Szkolnego Programu Wychowawczego 

 

1. Szkoła posiada Program Wychowawczy dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów. 

2. Program uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

3. Program obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 

skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli. 

4. W swej działalności wychowawczej szkoła kieruje się następującymi 

zasadami: 

 społeczność szkolną tworzymy wszyscy, tj. uczniowie                  

i nauczyciele,  

 każdy człowiek społeczności szkolnej jest świadomy, czym jest 

odpowiedzialność,  

 zarówno rodzice jak i nauczyciele są odpowiedzialni za 

wychowanie,  

 podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia jest nauka, 

obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkolnych, odbywanie 

praktyk zawodowych,  

 nauczyciele w pracy wychowawczej, wskazują ideał, zgodnie       

z którym uczeń dojrzały, dobrze przygotowany do życia                  

w społeczeństwie to człowiek: 

                        a)  uczciwy, 

      b)  koleżeński 

      c)  umiejący żyć z innymi i dla innych 

                        d) w swym postępowaniu kierujący się zasadami szacunku wobec  

                             drugiego człowieka 

      e)  o wysokiej kulturze osobistej 

 

 

IV. Misja i Wizja naszej szkoły. 

 

  MISJĄ naszej szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju 

osobowego ucznia poprzez rozbudzanie zainteresowania światem, kształcenie 

umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, wspieranie                  

w przygotowaniu do uczestnictwa w życiu rodzinnym, zawodowym, 

kulturalnym, zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami: 

 

Jesteśmy szkołą; 

- przyjazną dla ucznia 

- dającą uczniom solidne wykształcenie zawodowe pozwalające znaleźć 

atrakcyjną pracę, pomagającą uczniom w rozwoju ich osobowości, talentów       

i zainteresowań 

- zapewniającą podmiotowe traktowanie ucznia 
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- zapewniającą zdobycie umiejętności pozwalających sprostać wymaganiom 

dorosłego życia 

- wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między 

rodzicami i szkolą, między społecznością lokalną i szkolą, 

-zapewniającą nauczycielom możliwość rozwoju i doskonalenia obowiązków 

obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji                 

i sprawiedliwości. 

 

 

Wizja Szkoły. 

 

Szkoła kieruje się w swoim działaniu zasadami zawartymi w Konstytucji 

RP, wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka, 

Konwencji o Prawach Dziecka i innych dokumentach. 

W nauczaniu i wychowaniu za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady 

etyki chrześcijańskiej. 

Szkoła zapewnia uczniom wykształcenie zawodowe, wspomaga uczniów 

w rozwoju ich osobowości, talentów i zainteresowań. Jest miejscem 

współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców w trosce o dobro                       

i wszechstronny rozwój ucznia. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym. 

Przygotowuje uczniów do pełnienia obowiązków obywatelskich              

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości. 

 

 

V. Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

Powinności wychowawcze każdego nauczyciela 

 

1. Każdy nauczyciel szkoły jest zobowiązany do: 

1) stwarzanie uczniom możliwości, aby rozwijali się wszechstronnie 

w sferze intelektualnej, zdrowotnej, społecznej, moralnej, 

psychicznej, estetycznej i religijnej,  

2) rozwijania u uczniów dociekań poznawczych i ukierunkowania  

ich na poszukiwanie takich wartości jak dobro i piękno                

w otaczającym świecie,  

3) kształtowania u uczniów poczucia życiowej użyteczności 

poszczególnych przedmiotów i całej edukacji,  

4) uczenia samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym,  

5) kształtowania odpowiedzialności za siebie i innych,  

6) uczenia szacunku dla dobra społecznego i prywatnej własności,  
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7) przygotowania ucznia do życia w rodzinie, społeczności lokalnej       

w duchu etyki chrześcijańskiej,  

8) podnoszenia kwalifikacji na drodze doskonalenia się,  

9) uczenia dobrej komunikacji z innymi,  

10) kształtowania umiejętności współdziałania i współtworzenia 

szkolnej wspólnoty,  

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest: 

1) punktualne rozpoczynanie lekcji, odpowiedzialność za 

korzystanie z pracowni,  

2) konsekwentne egzekwowanie wymagań wobec uczniów,  

3) rzetelne pełnienie dyżurów,  

4) reagowanie na nieodpowiednie zachowania uczniów w czasie 

lekcji, przerw, na terenie szkoły i poza nią,  

5) udział w uroczystościach szkolnych,  

6) pochwalanie pozytywnych i negowanie niewłaściwych postaw 

i zachowań uczniów,  

7) poszanowanie godności osobistej uczniów,  

8) zachowanie kultury i taktu wobec uczniów,  

9) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do realizacji określonych celów 

wychowawczych w trakcie realizowanych przez siebie zajęć edukacyjnych. 

 

Powinności wychowawców klasowych 

 

1. Zadaniem każdego wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej 

nad uczniami, a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia 

się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,  

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów              

w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej,  

2. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w pkt. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,  

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki                   

i integrujące zespół uczniowski,  

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach                  

z wychowawcą, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uzgadniając 

z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,       

a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy     
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to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionym jak i z różnymi trudnościami   

i niepowodzeniami),  

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych         

ich dzieci,  

b) okazywania i otrzymania pomocy u ich działaniach 

wychowawczych  wobec dzieci i otrzymania pomocy w swoich 

działaniach,  

c) zaangażowania ich w sprawy życia klasy i szkoły,   

5) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb      

i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 

uczniów. 

3. Ustala się minimalną liczbę spotkań wychowawców z rodzicami: 

a) cztery spotkania w ciągu roku (IX, XI, I, IV), 

b) w zależności od zaistniałych problemów dydaktyczno-wychowawczych 

wychowawca ustala dodatkowe spotkania z rodzicami – zbiorowe i 

indywidualne. 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej      

i metodycznej ze strony właściwych placówek instytucji oświatowych            

i naukowych.  

5. Początkujący nauczyciele - wychowawcy korzystają z pomocy i porady 

doświadczonych nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. 

6. Nauczyciel – wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły 

za: 

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie,  

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu 

wychowawczego klasy i szkoły,  

3) poziom opieki i pomocy i indywidualnej  dla swoich wychowanków 

będących w trudnej sytuacji społeczno-wychowawczej,  

4) prawidłowość dokumentacji pedagogicznej swojej klasy. 

 

Pracownicy obsługi szkoły: 

 

Pracownicy obsługi szkoły, tj. sekretarki, woźny, osoby sprzątające, 

aktywnie uczestniczą w procesie wychowawczym szkoły. Obserwują 

młodzież w czasie pobytu w szkole, swoimi spostrzeżeniami dzielą się z 

wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i dyrekcją. 

 

 

 

 



 8 

 

Samorząd uczniowski: 

 

1. Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest inicjowanie, 

wspieranie i koordynowanie działalności społeczności uczniowskiej oraz 

pośredniczenie w kontaktach uczniów z Dyrekcją Szkoły. Samorząd 

Uczniowski dba również o przestrzeganie praw ucznia w szkole.  

2. Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele poprzez:  

a) wspieranie i organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych,  

b) aktywizowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach                 

i imprezach, gdzie istnieje możliwość zaprezentowania uzdolnień,  

c) organizowanie na terenie szkoły konkursów klasowych, mających na celu 

ożywienie życia w szkole,  

d) reprezentowanie społeczności uczniowskiej na zewnątrz szkoły,  

e) współpracę z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną,  

f) zgłaszanie wniosków i postulatów Dyrekcji Szkoły,  

g) typowanie uczniów lub klas szczególnie aktywnie uczestniczących            

w życiu szkoły do nagród i wyróżnień. 

 

Powinności i treści właściwe dla poszczególnych zespołów przedmiotowych 

 

1.Cele i zadania zespołu humanistycznego; 

1) Budzenie i rozwijanie postaw patriotycznych. 

2) Uświadamianie uczniom ich tożsamości Narodowej. 

3) Budzenie szacunku dla tolerancji Narodowej oraz podziwu dla wybitnych 

twórców polskiej kultury 

4) Kształtowanie postaw tolerancji oraz wrażliwości na cierpienia i krzywdę 

innych, na przejawy niesprawiedliwości i poniżenia godności człowieka. 

5) Eksponowanie problematyki moralnej – odróżnianie dobra od zła, 

kształtowanie jasno określonych norm etycznych 

6) Uwrażliwianie na piękno języka ojczystego, dbanie o poprawność językową 

na co dzień 

7) Kształtowanie umiejętności opisu dzieła sztuki: plastycznego, muzycznego 

itp. 

8) Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym swojego miasta 

9) Zapoznanie uczniów z dziełami sztuki, wytworami kultury wysokiej 

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego z języków obcych 

1) Kształtowanie kultury zachowania się w różnych sytuacjach, sposobów 

kulturalnego spędzania czasu wolnego.  

2) Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

3) Ukazywanie związku człowieka z przyrodą i kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za nią, 

4) Uwrażliwianie na problemy ludzkie, 
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5) Zachęcanie do czerpania z kulturowego dziedzictwa innych krajów. 

6) Kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wśród uczniów wobec ludzi 

innych narodowości i wyznań. 

 

 

 

3. Cele i zadania zespołu matematyczno-przyrodniczego 

1) Kształtowanie postaw dociekliwości przy rozwiązywaniu zadań, umiejętności 

planowania i podejmowania działania, konsekwentnego dążenia do 

zamierzonego celu. 

2) Przyzwyczajanie do systematycznej pracy, do precyzji w wyrażaniu myśli, do 

dokładności zapisów, rysunków 

3) Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, 

4) Wzbudzanie u uczniów motywacji uczenia się 

5) Kształtowanie poczucia estetyki poprzez dbałość o zeszyty, stanowisko pracy 

6) Budzenie szacunku dla własności szkolnej i cudzej pracy 

7) Ukazywanie wartości środowiska naturalnego i konieczności jego ochrony 

8) Kształtowanie szacunku wartości narodowych, kultury osobistej, tradycji 

regionalnych. 

9) Ukazywanie piękna kraju najbliższego regionu oraz kształtowanie uczuć 

przywiązania do nich. 

10) Przyzwyczajanie do właściwych sposobów spędzania wolnego czasu; 

turystyka lokalna, regionalna, międzynarodowa. 

11) Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody 

4. Cele i zadania zespołu ekonomiczno- handlowego. 

1) Kształtowanie poczucia estetyki poprzez dbałość o wygląd stanowiska pracy. 

2) Uczenie właściwego gospodarowania posiadanymi środkami rzeczowymi. 

3) Budzenie szacunku dla cudzej własności. 

4) Kształtowanie zasad kulturalnego zachowania się w szkole i na stanowisku 

pracy. 

4) Kształtowanie tolerancji wobec osób o innych poglądach. 

5. Cele i zadania zespołu fryzjerskiego. 

1) Wdrażanie uczniów do dbałości o sprzęt. 

2) Kształtowanie umiejętności pracy w grupie. 

3) Ukazywanie wartości pracy. 

4) Kształtowanie poczucia estetyki poprzez dbałość o wygląd stanowiska pracy. 

5) Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji z klientem 

6) Dbanie o kulturę osobistą 

7) Kształtowanie umiejętności dokładności i sumienności podczas wykonywania 

zabiegów fryzjerskich. 

6. Cele i zadania zespołu wychowania fizycznego. 

1) Kształtowanie przekonania o najwyższej wartości człowieka. 
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2) Budzenie szacunku dla nagromadzonych przez ludzkość dóbr kulturowych, 

dla innych ras, narodów 

3) Uwrażliwianie na niesprawiedliwość społeczną i na przejawy patologii 

społecznych. 

4) Wdrażanie uczniów o dbania o sprzęt sportowy. 

5) Przeciwdziałanie agresji, arogancji, niekulturalnemu zachowaniu się. 

6) Propagowanie nawyków aktywnego wypoczynku i zachowań 

prozdrowotnych. 

7) Kształtowanie postaw aktywnych w otaczającej rzeczywistości społecznej. 

 

 

 

VI. Formy oddziaływań wychowawczych 

 

1. Oddziaływanie wychowawcze będzie przybierać formy organizacyjne 

rozplanowane w czasie. Zaliczamy do nich: 

1) Godziny z wychowawcą – ich tematyka zawarta jest w rocznych planach 

pracy wychowawców klas.  

2) Uroczystości szkolne – wyszczególnione w rocznym planie pracy szkoły.  

3) Wycieczki krajoznawcze i przedmiotowe – przewidywane w rocznych 

planach szkoły.  

4) Konkursy szkolne – wyszczególnione w rocznym planie pracy szkoły.  

5) Działalność Samorządu Uczniowskiego – ujęta w rocznym planie pracy 

szkoły, a szczegółowo opracowana w planie SU. 

6) Działalność pedagoga szkolnego – ujęta w planie pracy pedagoga szkolnego 

oraz w planie wychowawczym szkoły.  

7) Wychowanie do życia w rodzinie – realizowane w ciągu 14 lekcji, zgodnie z 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminem. 

8) Szkolne rekolekcje dla uczniów i nauczycieli – ujęte w planie pracy szkoły i 

planie pracy katechetów.  

 

VII. Zakres i sposoby realizacji poszczególnych form oddziaływań 

wychowawczych 

 

1. Mając na uwadze kształtowanie wartości wychowawczych u uczniów szkoła 

podejmuje wiele oddziaływań wychowawczych. Dzięki nim uczniowie winni 

chcieć i umieć dalej podążać wartościowa drogą życia, aby rozwijać w sobie 

dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy dobra       

i piękna w świecie.  

2. Działanie wychowawcze szkoły wyrażają się w: 

d) spotkaniach dla rodziców uczniów połączonych z prelekcjami 

głoszonymi przez pedagogów, psychologów, specjalistów,  
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e) prelekcjach dla uczniów głoszonych przez pedagoga, higienistkę, 

innych specjalistów.  

f) szkolnych konkursach przedmiotowych,  

g) wycieczkach klasowych mających na celu poznanie Łańcuta, 

okolicy oraz kraju,  

h) szkolnych imprezach rocznicowych,  

i) imprezach klasowych: andrzejki, mikołajki, opłatek, ostatki, 

półmetek, 18-te urodziny,  

j) zajęciach pozalekcyjnych: koło sportowe, ekonomiczne, zespół 

wokalny,  

k) rozwijaniu samorządności szkolnej – działalność organizacji 

szkolnych (Samorząd Uczniowski, Caritas, koło PCK) i 

samorządów klasowych,  

l) szkolnych rekolekcjach dla uczniów i nauczycieli. 

 

 

ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

Zadania Formy realizacji 

1. Stworzenie możliwości 

wszechstronnego rozwoju ucznia 

 

1. Rozpoznawanie trudności i zdolności wśród uczniów. 

2. Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz 

umiejętności udzielania i otrzymywania wsparcia. 

3. Zapoznanie ze Statutem Szkoły oraz procedurami 

przeprowadzania egzaminu maturalnego  i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

4. Zachęcanie do różnorodnej aktywności. 

5. Wskazywanie  autorytetów. 

6. Poznawanie uczniów. 

7. Spotkania uczniów z ciekawymi ludźmi,  

8. Praca z uczniem zdolnym. 

9. Proponowanie udziału i przygotowanie uczniów do 

konkursów i olimpiad. 

10. Przygotowanie uczniów klas programowo najwyższych 

do właściwego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 

pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wskazywanie na wartość pracy 

oraz wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności za powierzone 

1. Rozwijanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości. 

2. Praca nad rozwojem intelektualnym i duchowym. 

3. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie  i innych, 



 12 

zadania postaw tolerancji dla odmienności rasowej, narodowej, 

kulturalnej, światopoglądowej i wyznaniowej. 

4. Umożliwianie rozwoju kulturalnego poprzez kontakt        

z różnego rodzaju dziełami sztuki. 

5. Rozwój dbałości o estetykę własnego wyglądu, kulturę 

bycia oraz kulturę języka. 

6. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, 

przyjmowanie za nią odpowiedzialności. 

7. Nauka współdziałania w zespole, budowanie więzi 

międzyludzkich, podejmowanie grupowych                          

i indywidualnych decyzji. 

 

3. Kształtowanie postaw 

patriotycznych młodzieży poprzez 

tworzenie 

i kultywowanie tradycji szkolnych, 

lokalnych 

i narodowych 
 

 

1. Kontynuowanie tradycji szkoły i jej obrzędowości 

poprzez: 

-zorganizowanie spotkań z emerytowanymi nauczycielami 

szkoły 

-sprawowanie opieki nad grobami zmarłych nauczycieli 

-prowadzenie kroniki szkoły 

-zorganizowanie klasowych spotkań opłatkowych 

-zorganizowanie ślubowania uczniów klas I 

- zorganizowanie obchodów Dnia Komisji Edukacji 

Narodowej  

-zorganizowanie uroczystości pożegnania absolwentów 

- zorganizowanie obchodów Święta Patrona Szkoły. 

2. Kształtowanie u uczniów świadomej przynależności     

do społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej poprzez: 

-poznawanie własnego regionu 

- wycieczki krajoznawcze 

-zorganizowanie szkolnego konkursu historycznego „Moje 

miasto i region są piękne” 

- zorganizowanie Mikołajek  

3. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych             

i szkolnych. 

4. Organizacja obchodów świąt państwowych, rocznic    

oraz ważnych wydarzeń historycznych: 

- szkolne obchody 80- rocznicy odzyskania niepodległości  

( sesja popularnonaukowa i apel) 

- apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 

- Obchody Dnia Papieskiego 

5. Udział mlodzieży w akcji Wielkiej Orkiestry Światecznej 

Pomocy 

6. Organizowanie spotkań z ludźmi zasłużonymi dla 

naszego regionu 

7. Eksponowanie w formie gazetek ściennych ważnych 

wydarzeń historycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kształtowanie kultury humanistycznej, 

wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie 

postaw twórczych młodzieży 

 

1. Organizowanie wyjść do kina, teatru, na wystawy 

okolicznościowe. 

2. Rozwijanie twórczości młodzieży poprzez  udział w 
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różnego rodzaju konkursach recytatorskich, plastycznych , 

literackich, wokalnych. 

3.Wzbogacanie wiedzy uczniów o świecie, regionie i sobie. 

4. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki. 

5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poezją i 

tekstami literackimi. 

6. Inspirowanie czytelnictwa poprzez wizualne formy,  

takie jaj gazetki, wystawki itp. 

7. Prowadzenie strony internetowej szkoły. 

8. Prowadzenie gazetki statystycznej. 

9. Organizowanie ciekawych lekcji w terenie 

10. Rozwijanie umiejętności wokalnych                                

i estradowych w zespole ,,Ekonomik” 

5. Wychowanie w moralności 

dekalogowej- uwrażliwienie na potrzeby 

innych. 

 

1. Utrzymanie współpracy z Kościołem. 

2. Włączanie się SK „Caritas” w charytatywną działalność 

Kościoła. 

3. Organizowanie pomocy charytatywnej dla  

potrzebujących oraz pozyskiwanie środków na ten cel. 

4. Udział uczniów i nauczycieli w rekolekcjach 

wielkopostnych. 

5. Uczestnictwo we Mszy św. z okazji: 

- rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 

- Święta patrona „Caritas” Jana z Kęt. 

 6. Przygotowanie i udział młodzieży w Olimpiadzie 

Teologii Katolickiej 

7.Udział mlodzieży w Wieczornicy z okazji śmierci Papieża 

( wykonanie gazetki szkolnej) 

8. Pomoc uczniom z rodzin najubozszych; zbiorki 

pieniędzy, zabawek, artykulow szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rozwijanie samorządności uczniów. 

 

1. Kształtowanie pojęcia odpowiedzialności poprzez 

organizowanie imprez szkolnych: 

- Dnia Komisji  Edukacji Narodowej 

- Studniówki 

- Półmetku 

- kiermaszu książek 

- konkurs na najładniejszą Palmę Wielkanocną 

- Andrzejek 

- Bożonarodzeniowego strojenia sal 

- Walentynek 

- Dnia Samorządności 

- Dni Łańcuta ( Żakinada) 

- konkurs o nagrodę Dyrektora Szkoły 

2. Współpraca dyrekcji szkoły z Samorządem Uczniowskim 

w celu inspirowania i pomocy w planowaniu działań. 

 

7. Przygotowanie do życia w państwie 

prawa i społeczeństwie obywatelskim. 

 

1. Szeroka współpraca z organizacjami                                 
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i instytucjami wspierającymi ją w pełnieniu  jej funkcji. 

2. Prowadzenie edukacji prawnej uczniów. 

3. Organizowanie wyjść do Sądu Powiatowego. 

4. Współpraca z Policją. PCPR, Kuratorami Sądowymi  

oraz Szkolnym Zespole ds. Bezpieczeństwa  

5. Organizowanie spotkań uczniów klas pierwszych            

z Policją. 

6. Zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców                    

z procedurami interwencyjnymi. 

 

 

 

8. Rozwijanie zainteresowań sportowych, 

turystyki szkolnej. 

1. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych. 

2. Zorganizowanie Dnia Sportu Szkolnego. 

3. Udział w zawodach sportowych wg kalendarza imprez. 

4.Dokonywanie okresowej oceny  sprawności fizycznej 

uczniów oraz ich osiągnięć sportowych. 

5. Zapobieganie występowaniu i pogłębianiu się wad 

postawy u uczniów. 

6. Omówienie na lekcjach wych. fizycznego roli 

aktywności sportowej w życiu człowieka. 

7. Organizowanie atrakcyjnych zajęć wychowania 

fizycznego m.in. basen, wycieczki rowerowe i piesze itp. 

9. Rozwijanie współpracy z rodzicami 

 

 

1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych            

z dorastaniem i dojrzewaniem. 

2. Systematyczne informowanie rodziców o frekwencji, 

zachowaniu i wynikach nauki  ich dzieci. 

3. Prowadzenie pedagogizacji rodziców w zakresie 

uzależnień, niepowodzeń szkolnych, postępowania              

z dzieckiem trudnym. 

4. Udział rodziców w imprezach szkolnych, współpraca      

z wychowawcami klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

10. Sprawowanie opieki psychologiczno-

pedagogicznej, opiekuńczej nad uczniami 

z obniżonymi rozwojem intelektualnym, 

niedostosowanymi społecznie                      

i zaniedbanymi wychowawczo 

 

1. Aktualizowanie danych o uczniach i ich środowisku 

rodzinnym. 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej  w szkole.     

3. Rozpoznawanie problemów poprzez ankiety, rozmowy   

z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.                                                        

4. Przeprowadzenie zajęć integracyjno-adaptacyjnych. 
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 5. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz 

analizowanie niepowodzeń szkolnych. 

6. Ograniczenie i eliminowanie czynników negatywnie 

wpływających na postawę uczniów. 

7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów 

zagrożonych, sprawiających trudności wychowawcze. 

8. Udzielanie pomocy specjalistycznej uczniom i ich 

rodzicom. 

9. Organizowanie lekcji wychowawczo- profilaktycznych 

podczas godzin z wychowawcą. 

10.Wspólpraca z psychologiem PPP oraz PZP.  

11. Podejmowanie działań opiekuńczych oraz udzielanie 

pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej. 

11.Kształtowanie kultury osobistej 

uczniów i kultury dnia codziennego 

 

1. Realizacja na godzinach wychowawczych tematu 

związanego ze sposobem zachowania w różnych sytuacjach 

w szkole i w środowisku poza szkolnym. 

2. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny uczniów. 

3. Egzekwowanie systematycznego uczęszczania na lekcje 

poprzez: 

- wyróżnianie uczniów wzorowo uczęszczających do szkoły 

- uczulanie młodzieży na negatywne skutki wagarowania 
- rozliczania uczniów z każdej nieusprawiedliwionej godziny nieobecności       
w szkole  

- zwrócenie rodzicom uwagi na skutki nieprzestrzegania 

przepisów zawartych w Statucie Szkoły, 

-przypominanie pozostałym uczniom o konsekwencjach 

związanych z częstym opuszczaniem lekcji z przyczyn 

nieusprawiedliwionych 

4.Uczenie krytycznego stosunku do mediów. 

Wskazanie zagrożeń i pozytywnej roli środków masowego 

przekazu. 

-lekcje j. polskiego, informatyki, wych. do życia w rodzinie. 

- prelekcja dla uczniów i rodziców nt. „Rola środków 

masowego przekazu w kształtowaniu wizerunku młodego 

człowieka” 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych i promowanie zdrowego 

stylu życia.  

 

1. Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, społecznemu i 

duchowemu. 

2. Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy 

szanowania zdrowia własnego i innych. 

3. Prowadzenie edukacji profilaktycznej nt. zdrowego stylu 

życia (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa, 

zapobieganie chorobom zakaźnym). 

4. Przeprowadzenie cyklu pogadanek nt. chorób XXI wieku 

m.in. bulimia, anoreksja, rak piersi itp. 
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-analiza piramidy pokarmowej podczas lekcji biologii 

- zorganizowanie zajęć z udziałem dietetyka i Słuchaczy 

PSM poświęconego omówieniu przyczyn i skutków chorób 

cywilizacyjnych wynikających z niewłaściwego stylu 

odżywiania się. 

5.Zorganizowanie akcji pod hasłem: „Tydzień zdrowego 

odżywiania” (promocja owoców i warzyw) 

6. Zorganizowanie konkursu „Anoreksja i bulimia – 

chorobami XXI wieku” 

7. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży 

poprzez zorganizowanie happeningu i konkursu na terenie 

szkoły-Dzień Promocji Zdrowia 

  

 
 

 

VIII. Ewaluacja programu. 

Szkolny Program Wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym. Zgodnie                

z założeniami twórców ma ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się 

rzeczywistością wychowawczą szkoły. Program jest zapisem swoistych 

oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza 

jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz cyklicznie 

dokonywanej ewaluacji. 

Ewaluacja efektów realizacji programu wychowawczego szkoły 

 

1. Ewaluacja przewidzianych do realizacji w danym roku szkolnym zadań 

wychowawczych będzie dokonywana na posiedzeniach rady pedagogicznej. 

2. Ewaluacja będzie dokonywana na podstawie: 

- analizy dokumentacji pedagogicznej 

- wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, ich rodziców                    

i nauczycieli szkoły 

- obserwacji środowiska uczniowskiego. 

3. Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji zostaną zawarte w protokołach 

posiedzenia rady pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego. 
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
 

 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni za 

realizację 

Współodpowiedzialni 

za realizację 

Termin 

realizacji 

Oczekiwane efekty 

1. Stworzenie 

możliwości 

wszechstronnego 

rozwoju ucznia 

1. Rozpoznawanie trudności i zdolności 

wśród uczniów. 

2. Kształtowanie poczucia własnej wartości 

oraz umiejętności udzielania i otrzymywania 

wsparcia. 

3. Zapoznanie ze Statutem Szkoły oraz 

procedurami przeprowadzania egzaminu 

maturalnego  i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. 

4. Zachęcanie do różnorodnej aktywności. 

5. Wskazywanie  autorytetów. 

6. Poznawanie uczniów. 

7. Spotkania uczniów z ciekawymi ludźmi. 

8. Praca z uczniem zdolnym. 

9. Proponowanie udziału i przygotowanie 

uczniów do konkursów i olimpiad. 

10. Przygotowanie uczniów klas 

programowo najwyższych do właściwego 

wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 

pracy. 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

wychowawcy 

wychowawcy 

wychowawcy 

nauczyciele 

nauczyciele 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

 nauczyciele 

 

 

dyrektor 

wicedyrektor 

 

 

nauczyciele 

nauczyciele, pedagog 

nauczyciele, pedagog 

nauczyciele, pedagog 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

wicedyrektor, pedagog 

cały rok  

 

cały rok  

 

 

IX  

 

 

 

cały rok  

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

 

cały rok 

 

Uczeń: 

 świadomie stawia sobie cele   

i dąży do ich realizacji  

 docenia własne walory                   

i uzdolnienia  

 zauważa własne ograniczenia 

i słabości  

 

2. Wskazywanie na 

wartość pracy oraz 

wyrabianie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za powierzone 

zadania 

1. Rozwijanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni      

i miłości. 

2. Praca nad rozwojem intelektualnym              

i duchowym. 

3. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie   

i innych, postaw tolerancji dla odmienności 

rasowej, narodowej, kulturalnej, 

światopoglądowej i wyznaniowej. 

4. Umożliwianie rozwoju kulturalnego 

poprzez kontakt z różnego rodzaju dziełami 

sztuki. 

5. Rozwój dbałości o estetykę własnego 

wyglądu, kulturę bycia oraz kulturę języka. 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele j. polskiego        

i historii 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele  

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

Uczeń: 

 zna i akceptuje swoich 

kolegów,  

 potrafi funkcjonować              

w grupie, 

 ma poczucie przynależności 

do swojej klasy i szkoły, 

 chętnie występuje z zespołem 

klasowym na forum szkoły 

 potrafi uczestniczyć                     

w planowaniu pracy zespołu 

 umie przyjąć powierzone 

zadania 
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6. Planowanie, organizowanie i ocenianie 

własnej nauki, przyjmowanie za nią 

odpowiedzialności. 

7. Nauka współdziałania w zespole, 

budowanie więzi międzyludzkich, 

podejmowanie grupowych i indywidualnych 

decyzji. 

8. Pomoc w rozwiązywaniu problemów 

związanych z dalszą nauką. 

9. Organizowanie imprez klasowych                 

i szkolnych, zaangażowanie uczniów                 

w zmiany związane z poprawą estetyki sal 

lekcyjnych. 

10. Wdrażanie uczniów do społecznej 

operatywności poprzez uczestnictwo w 

pracach Szkolnego Koła PCK. 

11. Kształtowanie szacunku do środowiska 

naturalnego człowieka. 

wychowawcy 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy, 

opiekunowie sal 

lekcyjnych 

 

mgr M. Skawińska 

 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

wicedyrektor, pedagog 

 

nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 potrafi zachowywać się 

odpowiednio do sytuacji, 

 szanuje środowisko naturalne, 

 szanuje drugiego człowieka 

3. Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych 

młodzieży poprzez 

tworzenie 

i kultywowanie 

tradycji szkolnych, 

lokalnych                    

i narodowych 

 

1. Kultywowanie tradycji szkoły i jej 

obrzędowości poprzez: 

- sprawowanie opieki nad grobami zmarłych 

nauczycieli 

- prowadzenie kroniki szkoły 

- zorganizowanie ślubowania uczniów klas I 

 zorganizowanie obchodów Dnia 

Komisji Edukacji Narodowej 

 zorganizowanie klasowych spotkań 

opłatkowych 

 zorganizowanie uroczystości 

pożegnania absolwentów 

 zorganizowanie obchodów Święta 

Patrona Szkoły. 

 

2. Kształtowanie u uczniów świadomej 

przynależności do społeczności lokalnej, 

regionalnej i narodowej poprzez: 

- poznawanie własnego regionu 

- wycieczki krajoznawcze 

- zorganizowanie szkolnego konkursu 

 

 

mgr S. Dubiel 

 

mgr A. Kubicz 

mgr J. Hejnosz 

mgr J. Gdula,  

 

mgr S. Dubiel, 

mgr A. Krowicka 

mgr A. Kubicz, 

mgr M. Napieralska, 

mgr R. Rejman, 

mgr j. Hejnosz 

 

 

 

 

wychowawcy 

wychowawcy 

 

 

 

nauczyciele 

 

mgr M. Krowicka 

wychowawcy klas I 

wychowawcy klas II 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy klas IV 

wychowawcy klas III 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

nauczyciele 

 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

X 

X 

 

XII 

 

IV 

 

IV 

 

 

 

 

cały rok 

cały rok 

II 

 

Uczeń: 

 zna swoje korzenie, ma 

poczucie przynależności do 

rodziny, szkoły, 

 zna  tradycje narodowe,  

 aktywnie uczestniczy w 

kultywowaniu wartościowych 

tradycji szkolnych, 

 zna kulturę swojego narodu,  

 szanuje święta narodowe 
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historycznego „Moje miasto i region są 

piękne” 

- zorganizowanie szkolnego konkursu 

„Obszary i obiekty przyrodnicze chronione 

w powiecie łańcuckim” 

- udział w lekcjach organizowanych przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną i Muzeum- 

Zamek w Łańcucie. 

3. Kształtowanie szacunku dla symboli 

narodowych i szkolnych. 

4. Organizacja obchodów świąt 

państwowych, rocznic oraz ważnych 

wydarzeń historycznych: 

- apel z okazji Święta Niepodległości 

- apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

- obchody Dnia Papieskiego. 

5. Organizowanie spotkań z ludźmi 

zasłużonymi dla naszego regionu. 

mgr W. Lorenc 

  

mgr W. Lorenc 

 

 

mgr A. Kuźniar 

 

 

 

 

 

 

 

mgr A. Kuźniar 

mgr A. Nawłoka 

ks. mgr R. Borcz 

 

wychowawcy 

 

mgr M. Władyka 

 

wychowawcy 

 

 

nauczyciele j. polskiego 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

wychowawcy 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

II 

 

I 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

XI 

V 

X 

 

w ust. terminie 

 

4. Kształtowanie 

kultury 

humanistycznej, 

wrażliwości 

estetycznej oraz 

rozwijanie postaw 

twórczych 

młodzieży 

 

1. Organizowanie wyjść do kina, teatru, na 

wystawy okolicznościowe. 

2. Rozwijanie twórczości młodzieży poprzez  

udział w różnego rodzaju konkursach 

recytatorskich, plastycznych , literackich, 

wokalnych. 

3. Wzbogacanie wiedzy uczniów o świecie         

i swoim regionie: 

- zorganizowanie spotkania z podróżnikiem. 

4. Kształtowanie emocjonalnego stosunku     

do książki. 

5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

poezją i tekstami literackimi. 

6. Inspirowanie czytelnictwa poprzez 

wizualne formy, takie jaj gazetki, wystawki 

itp. 

7. Prowadzenie strony internetowej szkoły i 

Facebooka. 

8. Prowadzenie gazetki statystycznej. 

9. Organizowanie ciekawych lekcji                 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele 

 

mgr W. Lorenc 

nauczyciel bibliotekarz 

 

nauczyciele j. polskiego 

 

nauczyciel bibliotekarz 

 

 

mgr M. Krowicka 

 

mgr M. Skawińska 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

nauczyciele j. polskiego 

 

nauczyciel bibliotekarz 

 

nauczyciele j. polskiego 

 

 

nauczyciele 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

XI 

cały rok 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

cały rok 

Uczeń: 

 zna wartość oraz znaczenie 

dzieł literackich  

 wzbogaca słownictwo 

 szanuje język ojczysty 

 ma poczucie przynależności 

do kultury europejskiej 
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w terenie. 

5. Wychowanie           

w moralności 

dekalogowej- 

uwrażliwienie        

na potrzeby innych 

1. Utrzymanie współpracy z Kościołem. 

2. Włączanie się SK „Caritas”                            

w charytatywną działalność Kościoła. 

3. Organizowanie pomocy charytatywnej      

dla  potrzebujących oraz pozyskiwanie 

środków  na ten cel. 

4. Udział uczniów i nauczycieli                          

w rekolekcjach wielkopostnych. 

5. Uczestnictwo we Mszy św. z okazji: 

- rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 

- Święta patrona SK „Caritas” Jana z Kęt. 

6. Przygotowanie i udział młodzieży w:              

- Olimpiadzie Teologii Katolickiej 

- Olimpiadzie Wiedzy Biblijnej. 

7. Pomoc uczniom z rodzin najuboższych; 

zbiorki pieniędzy, zabawek, artykułów 

szkolnych. 

8.  Udział młodzieży w akcji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

9. Włączenie młodzieży w akcję Góra 

Grosza. 

10. Propagowanie wśród młodzieży idei 

honorowego krwiodawstwa: 

 - działalność Młodzieżowego Klubu 

Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” 

- organizowanie prelekcji propagujących 

ideę krwiodawstwa 

- gazetka tematyczna i broszury. 

ks. mgr P. Bajger 

mgr B. Bartman 

 

mgr B. Bartman 

 

 

ks. mgr P. Bajger 

 

księża katecheci 

 

ks. mgr P. Bajger 

 

ks. mgr P. Bajger 

ks. mgr R. Borcz 

mgr B. Bartman 

 

 

mgr M. Władyka 

 

mgr B. Bartman 

 

mgr M. Skawińska 

 

 

 

 

dyrektor 

ks. mgr P. Bajger 

 

ks. mgr P. Bajger 

 

 

ks. mgr R. Borcz 

 

dyrektor 

 

mgr B. Bartman 

 

ks. mgr R. Borcz 

ks. mgr P. Bajger 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

 

mgr M. Władyka 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

cały rok 

cały rok  

 

cały rok  

 

 

III 

 

IX, VI 

 

X 

 

w ust. terminie 

w ust. terminie 

cały rok 

 

 

I 

 

X 

 

cały rok 

 

 

 

 

Uczeń: 

 potrafi odnieść problemy 

swojego życia do sfery duchowo-

religijnej 

  stara się przestrzegać norm 

moralnych   

  udziela pomocy 

potrzebującym 

 jest wrażliwy i dostrzega 

innych ludzi 

 potrafi pomagać uczniom 

niepełnosprawnym 

6.  Rozwijanie 

samorządności 

uczniów 

1. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności poprzez organizowanie 

uroczystości szkolnych: 

- Dnia Komisji  Edukacji Narodowej 

- studniówki 

- Mikołajek 

- Walentynek 

- Dnia Samorządności. 

 

 

 

mgr J.Gdula 

wychowawcy klas IV  

mgr S. Dubiel 

mgr S. Dubiel 

mgr S. Dubiel 

 

 

 

wychowawcy kl. II 

dyrektor 

mgr A. Krowicka, mgr M. 

Władyka 

 

 

 

 

X 

I 

II 

V  

VI 

Uczeń: 

 potrafi wspólnie podejmować 

decyzje  

 potrafi wypracować 

kompromis 

 uczestniczy  w życiu szkoły  

 przestrzega Statutu Szkoły 

 umie przyjąć i realizować 
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2. Współpraca dyrekcji szkoły                           

z Samorządem Uczniowskim w celu 

inspirowania i pomocy w planowaniu 

działań.  

dyrektor wicedyrektor cały rok powierzone zadania 

  

7.  Przygotowanie 

do życia                          

w państwie prawa         

i społeczeństwie 

obywatelskim 

1. Szeroka współpraca z organizacjami             

i instytucjami wspierającymi ją w pełnieniu    

jej funkcji. 

2. Prowadzenie edukacji prawnej uczniów. 

3. Współpraca z Policją, PCPR, Kuratorami 

Sądowymi oraz Szkolnym Zespołem             

ds. Bezpieczeństwa.  

4. Organizowanie spotkań uczniów klas 

pierwszych  z Policją. 

5. Zapoznanie uczniów, nauczycieli                   

i  rodziców z procedurami interwencyjnymi. 

dyrektor 

 

 

mgr R. Rejman 

pedagog 

 

 

pedagog 

 

pedagog 

 

nauczyciele 

 

 

pedagog 

nauczyciele, wicedyrektor 

 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

cały rok 

 

 

cały rok 

cały rok 

 

 

w ust. terminie 

 

IX 

Uczeń: 

 zna i rozumie prawa 

człowieka  

 zna mechanizmy demokracji,  

 zna zasady funkcjonowania 

szkoły, 

 przestrzega prawa 

8.  Rozwijanie 

zainteresowań 

sportowych, 

turystyki szkolnej 

1. Organizowanie wycieczek turystyczno-

krajoznawczych. 

2. Udział młodzieży w konkursach 

sportowych. 

3. Udział w zawodach sportowych                   

wg kalendarza imprez sportowych. 

4. Tworzenie gazetki „Sport w szkole”. 

5. Dokonywanie okresowej oceny  

sprawności fizycznej uczniów oraz ich 

osiągnięć sportowych. 

6. Zapobieganie występowaniu                          

i  pogłębianiu się wad postawy u uczniów. 

7. Omówienie na lekcjach wychowania 

fizycznego   roli aktywności sportowej                   

w życiu człowieka. 

8. Organizowanie atrakcyjnych zajęć 

wychowania fizycznego m.in. wycieczki  

piesze, rajdy rowerowe itp. 

wychowawcy 

 

mgr M. Napieralska 

 

mgr J. Hejnosz 

 

mgr M. Gwóźdź 

nauczyciele WF 

 

 

nauczyciele WF 

 

nauczyciele WF 

 

 

nauczyciele WF 

 

nauczyciele 

 

mgr M. Gwóźdź,                       

mgr J. Hejnosz 

mgr M. Gwóźdź,                       

mgr M. Napieralska 

mgr M. Napieralska 

higienista szkolna 

 

 

higienistka szkolna 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

cały rok  

I, VI 

 

 

cały rok 

 

w ust. terminie 

 

 

cały rok 

 

Uczeń: 

 umie pracować i odpoczywać, 

umiejętnie organizuje sobie czas 

nauki i pracy oraz odpoczynku 

 spędza swój czas aktywnie i 

twórczo  

 korzysta z organizowanych 

zajęć lekcyjnych oraz Zespołów 

Sportowych 

9.  Rozwijanie 

współpracy                       

z rodzicami 

1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów 

związanych z dorastaniem i dojrzewaniem. 

2. Systematyczne informowanie rodziców         

o frekwencji, zachowaniu i wynikach nauki  

ich dzieci. 

3. Prowadzenie pedagogizacji rodziców. 

wychowawcy 

 

wychowawcy  

 

 

wychowawcy  

pedagog 

 

nauczyciele 

 

 

pedagog 

cały  rok 

 

cały rok 

 

 

XI, IV 

Uczeń: 

 rodzice mają pełna informację 

na temat wychowania szkoły 

 rodzice uzyskują wiedzę o 

wynikach swoich dzieci 

 rodzice uzyskują pomoc 
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4. Udział rodziców w imprezach szkolnych,      

współpraca z wychowawcami klas. 

wychowawcy 

 

nauczyciele cały rok 

 

doradczą wspierającą proces 

wychowania ich dzieci 

 rodzice aktywnie uczestniczą 

w życiu szkoły  

 wspólnie z nauczycielami 

realizują plan wychowawczy 

10. Sprawowanie 

opieki 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

opiekuńczej nad 

uczniami                         

z obniżonym 

rozwojem 

intelektualnym, 

niedostosowanymi 

społecznie                        

i zaniedbanymi 

wychowawczo 

1. Aktualizowanie danych o uczniach i ich 

środowisku rodzinnym. 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej       

w szkole.     

3. Rozpoznawanie problemów poprzez 

ankiety, rozmowy z nauczycielami, uczniami 

i ich rodzicami.                                                        

4. Przeprowadzenie zajęć integracyjno-

adaptacyjnych. 

 5. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

uczniów oraz analizowanie niepowodzeń 

szkolnych. 

6. Ograniczenie i eliminowanie czynników 

negatywnie wpływających na postawę 

uczniów. 

7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami 

uczniów zagrożonych, sprawiających 

trudności wychowawcze . 

8. Udzielanie pomocy specjalistycznej 

uczniom i ich rodzicom. 

9. Organizowanie lekcji wychowawczo- 

profilaktycznych podczas godzin                      

z wychowawcą. 

10. Współpraca z  psychologiem PPP oraz 

PZP.  

11. Podejmowanie działań opiekuńczych 

oraz udzielanie pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

  

nauczyciele 

 

 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

pedagog 

 

wychowawcy 

 

 

 

pedagog 

 

pedagog 

 

pedagog 

 

 

pedagog 

 

pedagog 

wychowawcy 

 

pedagog 

wychowawcy 

 

pedagog 

 

 

pedagog 

 

pedagog 

 

 

wicedyrektor 

 

pedagog 

mgr B. Bartman 

IX 

 

cały rok 

 

XI, II 

 

 

IX, X 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

Uczeń 

  potrafi kontrolować emocje i 

uczucia 

  ma pozytywny stosunek do 

siebie  

  potrafi sobie radzić w  

sytuacjach trudnych, stresujących 

  zna sposoby rozładowania 

agresji 

  reaguje na krzywdę innych 

  wie do kogo może  zwrócić 

się o pomoc 

 

 

11.  Kształtowanie 

kultury osobistej 

uczniów i kultury 

dnia codziennego 

1. Realizacja na godzinach z wychowawcą 

tematu związanego ze sposobem zachowania   

w różnych sytuacjach w szkole                          

i w środowisku poza szkolnym. 

wychowawcy 

 

 

 

wicedyrektor 

 

 

 

IX 

 

 

 

Uczeń 

  uczęszcza do szkoły 

świadomie, nie wagaruje 

  zna swoje role społeczne 
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  2. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny 

uczniów. 

3. Egzekwowanie systematycznego 

uczęszczania na lekcje poprzez: 

- wyróżnianie uczniów wzorowo 

uczęszczających do szkoły 

- uczulanie młodzieży na negatywne skutki 

wagarowania 

- rozliczania uczniów z każdej 

nieusprawiedliwionej godziny nieobecności       

w szkole  

- zwrócenie rodzicom uwagi na skutki 

nieprzestrzegania przepisów zawartych           

w Statucie Szkoły 

- przypominanie uczniom o konsekwencjach 

związanych  z częstym opuszczaniem lekcji 

z przyczyn nieusprawiedliwionych. 

4. Uczenie krytycznego stosunku                 

do mediów. Wskazanie zagrożeń                          

i pozytywnej roli środków masowego 

przekazu: 

- lekcje j. polskiego, informatyki, 

wychowania  do życia w rodzinie. 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

dyrektor 

 

pedagog 

 

pedagog 

 

 

wicedyrektor 

 

 

pedagog 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

VI 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

IX 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

zna prawa i obowiązki wynikające 

z pełnienia tych ról 

  zna Statut Szkoły 

  jest tolerancyjny, otwarty na 

potrzeby drugiego człowieka 

  jest odpowiedzialny 

  umie radzić sobie ze stresem 

  umie kulturalnie zachowywać 

się 

12.  Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych           

i promowanie 

zdrowego stylu 

życia 

1. Rozwijanie umiejętności życiowych 

sprzyjających rozwojowi fizycznemu, 

psychicznemu, społecznemu i duchowemu. 

2. Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej 

postawy szanowania zdrowia własnego             

i innych. 

3. Prowadzenie edukacji profilaktycznej (wg 

harmonogramu Szkolnego Programu 

Profilaktyki „Promujemy zdrowy styl 

życia”). 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

 

higienistka szkolna 

 

 

higienistka szkolna 

 

 

higienistka szkolna 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

wg 

harmonogramu 

Uczeń: 

 zna etapy rozwoju człowieka i 

czynniki wpływające na jego 

rozwój 

 rozumie szkodliwość dla 

zdrowia palenia papierosów,  picia 

alkoholu, używania narkotyków 

 potrafi skutecznie odmawiać 

w sytuacjach grożących zdrowiu 

 zna i stosuje zasady 

racjonalnego odżywiania się 

 


