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Podstawa prawna: 

 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018. 

 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Ciężkowicach. 

 Uwzględniono także potrzeby i oczekiwania rodziców, uczniów,  nauczycieli, dyrekcji szkoły. 
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Motto 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem- 

o to , ażeby bardziej był, a nie więcej miał, 

to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale 

i dla drugich” 

 

JAN PAWEŁ II 
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Wstęp 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez 

radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole 

koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem 

szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę 

rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest 

dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji 

rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości 

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest 

wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów młodzieży. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania 

profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb 

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej), 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych 

w roku szkolnym 2016/2017, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych itp.), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju 

szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, 

rodziców). 

 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. 

Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji 

i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 
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 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników 

szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 

określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły 

(dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń 

wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły), 

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 
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I. Misja szkoły 

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów 

z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym 

rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku 

i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa 

kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły 

poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się 

zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska 

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 
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II. Wizerunek absolwenta Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Ciężkowicach 

 

Dążeniem ZSOiZ jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu 

społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny 

rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

 

 posiada wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej nauki i pracy oraz potrzebę poznawania 

świata i zdobywania wiedzy, 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 rozwija swoje zainteresowania i pasje, 

 ma szacunek do rodziny i świadomość,  że jest ona najważniejsza, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

 jest tolerancyjny, 

 wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne ,korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, 

racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, 

 jest kreatywny, 

 jest odważny, 

 jest samodzielny, 

 jest otwarty na europejskie i światowe wartości kulturowe, posiada wiedzę na temat współczesnych 

zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

 podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 umie odnaleźć swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości, jest odporny na niepowodzenia, 

 dostrzega potrzebę ochrony środowiska naturalnego, 

 jest aktywny na rzecz klasy, szkoły i środowiska, integruje się z rówieśnikami, potrafi rzetelnie 

pracować indywidualnie i współpracować w grupie, 

 inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły). 
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III. Cele ogólne 

 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie 

właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw 

sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi 

uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, 

a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności 

i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój 

należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są 

w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości 

oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań 

proekologicznych, 

4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także 

nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami 

oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych 

relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów, 

8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach 

z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie 

postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 
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Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy 

i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców 

z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz 

postępowania w tego typu przypadkach, 

2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze 

stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi 

i zdrowemu życiu, 

5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania 

szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń 

i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do 

uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły. 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na 

temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych 

z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom 

i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących 

procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół 

i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 



  PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

                I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

11 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia 

oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie 

od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko 

zachowań ryzykownych, 

3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych 

i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, 

a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji 

profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań 

ryzykownych, 

5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa 

w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 
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Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 przeciwdziałanie niebezpieczeństwom związanym z nadużywaniem komputera, Internetu, 

telefonów komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 
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IV. Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły, 

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli 

w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, 

praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

2. Rada Pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu 

z Radą Rodziców , 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą 

w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla 

ucznia, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 
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 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich 

zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok 

szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi 

zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego 

zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem 

szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci 

i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją 

i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, 

propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania 

ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym 

rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej 

szkoły, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej 

opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 
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 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną. 

 

7. Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców uchwalanie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. 

 

8. Samorząd Uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną, 

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
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V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 

 

 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączonego z Mszą świętą z udziałem uczniów, nauczycieli 

i rodziców, 

 demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego, 

 Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów, 

 Biała Wstążeczka - obchody Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, 

 Dzień Papieski, 

 Dzień Patrona Szkoły -ślubowanie klas pierwszych, 

 otrzęsiny klas pierwszych, 

 porządkowanie grobów nieznanego żołnierza, 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 Narodowe Święto Niepodległości- udział w akademiach  i  uroczystościach  na terenie gminy 

Ciężkowice i Powiatu Tarnowskiego: 

Bitwy na Jamnej  

Bitwy pod Łowczówkiem 

Akcji „Burza” oraz Walk Oddziału Regina II Batalionu Barbara 16 Pułku Armii Krajowej pod 

Dąbrami 

„Akcji pod Pławną” 

 andrzejki szkolne, 

 mikołajki klasowe, 

 Święta Bożego Narodzenia – szkolne spotkanie opłatkowe, 

 studniówka, 

 szkolne walentynki, 

 pożegnanie klasa maturalnych, 

 Dzień Ziemi, 

 Dzień Otwarty, 

 obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

 Dzień Dziecka -Dzień Sportu, 

 Spotkania Ultrasonograficzne, 

 olimpiady i konkursy o różnorodnej tematyce  na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim  

oraz centralnym, 

 zakończenie roku szkolnego  połączonego z Mszą świętą z udziałem uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

  Udział w akcjach: 

„Potrzebna Krew-Twoja Także”, 

„Dzień przedsiębiorczości”, 

zbiórka środków czystości dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie, 

 „Narodowe Czytanie” 

„Akademia Bezpiecznych Młodych Kierowców Powiatu Tarnowskiego”. 

 Udział w programach: 
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„Ekologia na całego w powiecie tarnowskim”, 

„Bieg ekologiczny”, 

Projekt z Funduszy Unijnych „Mistrzowie w zawodzie”, 

„Mój rozwój – moja przyszłość”, 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Wychowanie i profilaktykę łączy wspólny  aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których 

będą realizowane planowane przez szkołę działania. 

 

Kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania realizowana będzie 

w następujących formach: 

 bieżącego  monitoringu zagrożeń i potrzeb społeczności szkolnej, 

 korekty niewłaściwych zachowań i procesów rozwojowych, 

 programów profilaktyczno – edukacyjnych: (w załącznikach do szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego), 

 zajęć warsztatowych, prelekcji, filmów edukacyjnych na temat alkoholizmu, dopalaczy, 

narkomanii, nikotynizmu, sekt, stresu, profilaktyki raka piersi, chorób przenoszonych drogą 

płciową m. in. AIDS, przemocy, uzależnienia od mediów itd. 

 współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tuchowie w celu przeprowadzenia zajęć 

warsztatowych z klasami w ramach zajęć z wychowawcą oraz objęcia opieką uczniów 

z zaburzeniami, 

 współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, 

 współpracy z Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, 

 współpracy z Komisariatem Policji w Ciężkowicach w celu podjęcia działań prewencyjnych oraz 

przeprowadzenia pogadanek na temat bezpieczeństwa,  ruchu drogowego, cyberprzemocy, 

 pomocy materialnej uczniom z rodzin o trudnej sytuacji bytowej: 

 zapomogi losowe, dofinansowanie wycieczek szkolnych we współpracy z Gminny Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Ciężkowicach i gmin ościennych, 

 profilaktyki przez prowadzenie warsztatów oraz szkoleń w ramach współpracy Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciężkowicach, 

 współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Tarnowie, 

 spotkań z pielęgniarką szkolną, 

 współpracy z Kościołem – Parafią rzymsko-katolicką w Ciężkowicach. 

 

Powyższe przeciwdziałania zakreślają ramy planów pracy wychowawców i są uwzględnione 

na poszczególnych etapach kształcenia.  
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VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 

2017/2018 

 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO: 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. Wszyscy uczniowie wymagający 

wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie. 

3. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

 

 

ZAGROŻENIA PRZECIWDZIAŁANIA 

- wulgaryzm, 

- niezaradność, 

- uzależnienia, 

- patologie, 

- niezdrowa konkurencja, zazdrość, 

- złe warunki materialne, 

- zatracenie postrzegania drugiego człowieka, 

- brak kultury, 

- kradzieże, 

- nieposzanowanie dobra drugiego, 

- zachowania agresywne, 

- nietolerancja, 

- zanik podstawowych zasad, norm współżycia 

w grupie. 

-  uczenie umiejętności komunikowania się, 

przyznawania racji, 

- pedagogizowanie rodziców, 

- uczenie umiejętności radzenia sobie w każdej 

sytuacji, 

- dawanie dobrego przykładu, 

- konsekwentne egzekwowanie kar, 

- pokazanie konieczności współdziałania 

w grupie, 

- ukazanie wzorców osobowych i właściwych 

zasad współżycia, 

- przygotowanie apeli szkolnych i prelekcji 

poświęconych kulturze bycia, 

- uświadamianie skutków zagrożeń, 

- wskazanie potrzeby zdrowej konkurencji, 

- zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne, 

- apelowanie do władz o udzielanie pomocy 

w walce z zagrożeniami, 

- realizacja programów profilaktyczno – 

edukacyjnych. 
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OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO: 

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I. 

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. 

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu. 

 

 

ZAGROŻENIA PRZECIWDZIAŁANIA 

- wulgaryzm, 

- niezaradność, 

- uzależnienia, 

- patologie, 

- niezdrowa konkurencja, zazdrość, 

- złe warunki materialne, 

- zatracenie postrzegania drugiego człowieka, 

- brak kultury, 

- kradzieże, 

- nieposzanowanie dobra drugiego, 

- zachowania agresywne, 

- nietolerancja, 

- zanik podstawowych zasad, norm współżycia 

w grupie. 

-  uczenie umiejętności komunikowania się, 

przyznawania racji, 

- pedagogizowanie rodziców, 

- uczenie umiejętności radzenia sobie w każdej 

sytuacji, 

- dawanie dobrego przykładu, 

- konsekwentne egzekwowanie kar, 

- pokazanie konieczności współdziałania 

w grupie, 

- ukazanie wzorców osobowych i właściwych 

zasad współżycia, 

- przygotowanie apeli szkolnych i prelekcji 

poświęconych kulturze bycia, 

- uświadamianie skutków zagrożeń, 

- wskazanie potrzeby zdrowej konkurencji, 

- zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne, 

- apelowanie do władz o udzielanie pomocy 

w walce z zagrożeniami, 

- realizacja programów profilaktyczno – 

edukacyjnych. 
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OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. Wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu 

postaw prozdrowotnych. 

 

 

ZAGROŻENIA PRZECIWDZIAŁANIA 

- niski poziom zachowań prozdrowotnych 

młodzieży, 

- przeciążenie nauką (hipokinezja), 

- bierny wypoczynek, 

- niewłaściwe odżywianie (anoreksja, bulimia, 

otyłość, niedobory witamin i składników 

mineralnych), 

- niedostateczna opieka zdrowotna, wypadki 

w szkole. 

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

własnego ciała i zdrowia, 

- rozwijanie motywacji do podejmowania 

samodzielnych działań profilaktyki zdrowia 

uwarunkowanych systematycznym uprawianiem 

różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej 

i turystycznej, 

- wskazywanie potrzeby przestrzegania zasad 

racjonalnego żywienia, 

- lansowanie zdrowego trybu życia, 

- współpraca z lekarzem i higienistką szkolną, 

- przestrzeganie BHP podczas zajęć. 

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności samooceny 

i rozpoznawania swoich predyspozycji. 

 

 

ZAGROŻENIA PRZECIWDZIAŁANIA 

- brak wiary we własne siły, 

- niska samoocena, 

- trudności z rozwiązywaniem problemów, 

- złe wychowanie w domu (przemoc, agresja), 

-  brak porozumienia z rodzicami (konflikt 

pokoleń), 

- przesunięcie wartości, 

- lekceważenie autorytetów, 

- mała liczba szczerych przyjaciół (brak 

powierników tajemnic), 

- nierozważna ucieczka przed samotnością 

- niespełnione miłości, 

-  zazdrość, rywalizacja, niezdrowa konkurencja, 

- burza hormonów, 

- minimalizm, nierozważne podejmowanie 

decyzji, 

- trwały psychiczny stres, 

- zła komunikacja. 

- uczenie panowania nad emocjami, 

-  rozmowy z uczniami, pomoc w rozwiązywaniu 

problemów, 

- próba zrozumienia potrzeb uczniów i ich 

rodziców, 

- umacnianie w uczniach wiary we własne siły, 

- pomoc uczniom w trudnych sytuacjach, 

- uczenie panowania nad emocjami, 

- uczenie zasad poprawnej komunikacji, 

- realizacja programów profilaktyczno-

wychowawczych, 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną, 

- nauka umiejętności psychologicznych 

(rozumienie siebie, tolerancji, zachowań 

asertywnych). 
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OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Poprawa relacji pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, pracownikami szkoły i uczniami. 

 

 

ZAGROŻENIA PRZECIWDZIAŁANIA 

- nieprzestrzeganie zasad religijnych (dekalog), 

- zagłuszanie głosu sumienia, 

- relatywizm moralny, 

- konsumpcyjny tryb życia, 

- chaos wartości, 

- agitacja sekt, 

- wypaczanie przez środowisko wartości 

chrześcijańskich (i uniwersalnych), 

- naśladowanie złych wzorców w postępowaniu, 

- zakłamanie. 

- wychowanie do osobistej wiary w Boga, 

- osobisty przykład nauczyciela, wychowawcy, 

katechety w bezpośrednich kontaktach 

z uczniami, 

- uświadamianie czyhających niebezpieczeństw, 

- ukazanie wartości wyższych, 

- pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych 

w perspektywie wiary, 

-  towarzyszenie w podejmowaniu decyzji 

i dokonywaniu wyborów zgodnych z etyką 

chrześcijańską, 

- współpraca z Kościołem - włączenie uczniów w 

życie religijne parafii (grupy duszpasterstwa 

młodzieży, nabożeństwa itp.) i udział 

w rekolekcjach, 

- kształtowanie postaw tolerancji. 

 

Profilaktyka w naszym środowisku szkolnym będzie spełniać 10 podstawowych zadań, takich jak: 

1. dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia 

i występujących zagrożeń – chociaż posiadanie informacji nie gwarantuje jeszcze ich 

wykorzystywania, to brak wiedzy z tego zakresu wyklucza możliwość wzięcia odpowiedzialności 

za własne wybory, 

2. kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych – bowiem dostępność wszelakich dóbr 

konsumpcyjnych odpowiadających na potrzeby człowieka wymaga rozwijania mechanizmów 

samokontroli opartych na wartościach, 

3. kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie m. in. emocji, 

motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny) – ponieważ człowiek, który 

nie radzi sobie ze sobą, nie jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniami zewnętrznego świata, 

4. kształtowanie umiejętności interpersonalnych – albowiem współczesny nastolatek (choć nie tylko 

on) coraz częściej wyłącza się z bezpośrednich kontaktów z drugim człowiekiem, do lapidarnej 

komunikacji wykorzystuje media elektroniczne, a realną bliskość zamienia na życie w świecie 

wirtualnym, 

5. kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, które okazują się 

bezcenne, mimo iż współczesny świat (także w sferze edukacji) nastawiony jest na rozwijanie 

myślenia i działania schematycznego (tzw. testomania), a nie samodzielnego i twórczego, 

6. rozwijanie więzi z grupą społeczną – coraz częściej mamy bowiem do czynienia z przypadkami 

izolacji od grupy, bezwzględnej rywalizacji (tzw. rankingomanii) czy wymuszaniem na słabszych 

korzystnych dla siebie działań i rozwiązań (na każdym poziomie relacji), 
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7. uczenie odpowiedzialności, albowiem człowiek (zwłaszcza niedojrzały) ma naturalną potrzebę 

posiadania praw, a nie można z nich korzystać, jeśli nie jest się osobą odpowiedzialną (czyli 

akceptującą skutki własnych wyborów i działań), 

8. rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego – gdyż są to dwa podstawowe obszary, w których 

odbywa się rozwój i dojrzewanie uczniów, a konstruktywny rozwój może zachodzić jedynie 

w rozwijającym się środowisku, zaś dojrzewanie – w środowisku dojrzałym, 

9. kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi 

oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcjonalnych – brak jednoznacznych 

granic uniemożliwia nabywanie kontroli własnego zachowania i rozwijanie odpowiedzialności, 

10. wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia 

i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka – ponieważ brak wczesnej i skutecznej interwencji 

prowadzi do rozwoju problemów. 
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VII. Szczegółowy harmonogram działań 

 

Klasa III LO wychowawca – Jadwiga Pasek 

 

 

Temat zajęć 
Cele 

Uczeń: 

Osoby / 

instytucje 

współpracujące 

w realizacji zajęć 

Termin 

realizacji 

1. Wybór samorządu 

oddziału. 

- nauka działania zespołowego,  

- tworzenia klimatu dialogu 

i efektywnej współpracy,  

- uczenie zasad samorządności 

i demokracji, 

- zaplanowanie tematyki zajęć 

z wychowawcą. 

wychowawca wrzesień 

2. Prawa i obowiązki 

ucznia, kryteria oceny z 

zachowania. Zapoznanie 

z regulaminem egzaminu 

maturalnego. 

- kształtowanie przekonania 

o społecznym wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a także o społecznym 

aspekcie bycia uczniem szkoły, 

- kształtowanie w środowisku 

szkolnym norm i reguł sprzyjających 

zdrowemu życiu i rozwojowi, 

- kształtowanie samodyscypliny 

i punktualności, 

- upowszechnienie wiedzy na temat 

obowiązujących w szkole norm 

i wartości, 

- poznanie procedur obowiązujących 

podczas egzaminu maturalnego. 

wychowawca wrzesień 

3. Poznaj swoje 

możliwości, poznaj siebie. 

- uświadomienie silnych i słabych 

stron własnego charakteru, 

- określenie, w czym dana cecha 

charakteru może pomóc, a kiedy 

zaszkodzić, 

- dostrzeżenie różnic i podobieństw 

między osobami w grupie, 

- wskazanie potrzeby zdrowej 

konkurencji, 

- wyrabianie umiejętności samooceny, 

wychowawca wrzesień 
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- wzmocnienie poczucia własnej 

wartości, 

- integracja zespołu klasowego. 

4. Wartości, które cenię 

w życiu najbardziej. 

- ukazanie prawidłowego rozumienia 

wolności jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby ludzkiej 

- wychowanie do osobistej wiary 

w Boga, 

- wspomaganie wszechstronnego 

i harmonijnego rozwoju ucznia, 

- ukazanie wartości wyższych. 

wychowawca październik 

5. Dalsze kształcenie 

i doskonalenie. Struktura 

kształcenia wyższego. 

- poznanie rodzajów i typów szkół 

przygotowujących do wybranego 

zawodu, 

- poznanie warunków naboru 

i kształcenia, przebieg i czas trwania 

nauki, 

- poznanie możliwości zdobycia 

i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych,  

- kształtowanie aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy zawodowej 

oraz wymagań rynku pracy, 

- nauka aktywnego kierowania swoim 

życiem zawodowym. 

doradca 

zawodowy 
październik 

6. Aktywne poszukiwanie 

pracy, dokumenty 

aplikacyjne. 

- nauka poszukiwania pracy, analizy 

ofert, 

- nauka wypełniania dokumentów 

związanych z podjęciem pracy 

zawodowej, 

- przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej przed podjęciem 

pracy, 

- zapoznanie z ofertami wsparcia 

pracowników przez instytucje rynku 

pracy, 

- nauka opracowania CV, listu 

motywacyjnego, 

- nauka aktywnego kierowania swoim 

życiem zawodowym. 

doradca 

zawodowy 
październik 

7. Patriotyzm dzisiaj. 

- poznanie praw i obowiązków 

obywatela Polski, 

- kształtowanie osobowości 

obywatelskiej, 

- zaszczepianie miłości do ojczyzny 

wychowawca październik 
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i poczucia odpowiedzialności za nią, 

- kształtowanie postawy patriotycznej, 

- wzmocnienie poczucia tożsamości 

kulturowej, historycznej i narodowej, 

- przypomnienie najważniejszych 

świat państwowych. 

8. Jak zachować 

wewnętrzny spokój 

i pogodę ducha? 

 

- kształtowanie samoakceptacji, 

- budowanie poczucia własnej 

wartości, 

- kształtowanie pozytywnego obrazu 

własnej osoby, 

- nauka radzenie sobie z krytyką. 

- zwiększenie wiary we własne 

możliwości.  

wychowawca listopad 

9. Ludzie starsi, sprawni 

inaczej. Każdy inny, 

wszyscy równi. Czy 

jestem człowiekiem 

tolerancyjnym? 

 

- uczenie właściwego pojęcia 

tolerancji, 

- kształtowanie umiejętności 

reagowania na niesprawiedliwość, 

krzywdę drugiego człowieka, agresję, 

- kształtowanie postawy tolerancji dla 

innych (osób, kultur), empatii, 

- rozwijanie więzi z grupą społeczną, 

- uczenie okazywania szacunku, 

pomocy i tolerancji dla osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

wychowawca listopad 

10. Mikołajki klasowe. / 

Opłatek. 

- kultywowanie tradycji związanych 

ze Świętami Bożego Narodzenia, 

- rozwijanie umiejętności planowania 

i organizowania uroczystości 

klasowej,  

- pokazanie konieczności 

współdziałania w grupie, 

- integracja zespołu klasowego. 

wychowawca listopad 

11. Moda na „dopalacze” 

– o groźnych skutkach 

zażywania substancji 

psychoaktywnych. 

- wczesne rozpoznawanie zagrożeń, 

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, 

- uświadomienie negatywnych 

skutków płynących ze stosowania 

środków uzależniających(dopalacze, 

narkotyki, alkohol, nikotyna),  

- kształtowanie pozytywnych postaw 

wobec własnego zdrowia, 

- poznanie instytucji udzielających 

pomocy osobom i rodzinom 

uzależnionym. 

policja / gminna 

komisja 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych w 

Ciężkowicach 

listopad 
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12. Ustalamy ocenę z 

zachowania za pierwszy 

okres. 

- dokonanie samooceny, 

- wyciągnięcie wniosków do dalszej 

pracy, 

- kształtowanie umiejętności 

autoprezentacji, 

- konsekwentne egzekwowanie kar. 

wychowawca grudzień 

13. Partner na całe życie. 

Moja przyszła rodzina. 

 

- kształtowanie umiejętności 

podejmowania decyzji, 

- identyfikacja cech pożądanych 

w partnerze, 

- uczenie odpowiedzialności, 

- uświadomienie potrzeby planowania 

swojego życia, 

- uświadomienie niebezpieczeństw 

wynikających z przypadkowych 

kontaktów seksualnych. 

wychowawca 

nauczyciel WDŻ 

poradnia rodzinna 

przy parafii 

rzymsko-

katolickiej 

w Ciężkowicach 

grudzień 

14. Studniówka – mój 

pierwszy bal. 

- przypomnienie zasad savoir-vivre na 

przyjęciu, 

- wyrabianie umiejętności pracy w 

grupie, 

- zaplanowanie balu studniówkowego. 

wychowawca grudzień 

15. Stres pod kontrolą. 

- przedstawienie znaczenia 

wypoczynku i zdrowego odżywiania, 

 - poznanie i rozumienie wpływu 

stresu na zdrowie człowieka, 

- poznanie strategii radzenia sobie ze 

stresem,  

- nauka planowania i dobrej 

organizacji własnej pracy, 

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, 

- rozwijanie motywacji do 

podejmowania samodzielnych działań 

profilaktyki zdrowia 

uwarunkowanych systematycznym 

uprawianiem różnych form 

aktywności sportowej, rekreacyjnej 

i turystycznej, 

- wskazanie potrzeby przestrzegania 

zasad racjonalnego żywienia, 

- lansowanie zdrowego trybu życia. 

wychowawca styczeń 

16. Spotkania towarzyskie 

w wirtualnym świecie i „w 

realu” – konsekwencje 

działania w sieci. 

- kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych, 

- rozwijanie więzi z grupą społeczną, 

- rozwijanie postaw prospołecznych, 

wychowawca styczeń 
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- wskazanie potrzeby żywych 

kontaktów z rówieśnikami, 

- budowanie właściwych relacji 

i więzi międzyludzkich, 

- zwrócenie uwagi na zagrożenia 

związane ze spotykaniem się 

z osobami poznanymi przez Internet. 

17. Doradzać czy 

wysłuchać? – rola 

aktywnego słuchania 

w pomaganiu innym.  

 

- kształtowanie postawy 

dobrowolnego niesienia pomocy, 

wolontariatu, 

- przedstawienie pojęcia „aktywne 

słuchanie” 

- kształtowanie umiejętności 

słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, 

- poprawa umiejętności 

interpersonalnych. 

wychowawca styczeń 

18. Bariery 

komunikacyjne. 

 

- kształtowanie umiejętności 

słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, 

- poznanie barier komunikacyjnych 

i sposobów na ich unikanie, 

- wdrażanie do efektywnego 

współdziałania w społeczeństwie. 

wychowawca styczeń 

19. Jak się kłócić, jak 

krytykować – wyrażanie 

złości i gniewu 

w nieinwazyjny sposób. 

 

- rozwijanie postaw prospołecznych, 

- nauka konstruktywnego 

rozładowywania napięcia, 

odreagowywania złych emocji, 

- zdobycie umiejętności 

kontrolowania własnych zachowań, 

uczenie panowania nad emocjami, 

- nabycie umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich poglądów, 

- kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez użycia 

siły, 

- poprawa relacji interpersonalnych. 

wychowawca / 

poradnia 

psychologiczno – 

pedagogiczna 

w Tuchowie 

luty 

20. Trening kreatywności. 

- stymulowanie płynności, giętkości 

i oryginalności myślenia, 

- wyrabianie umiejętności myślenia 

dywergencyjnego, 

- uświadomienie potencjału 

twórczego uczniów, 

- kształcenie postawy twórczego 

rozwiązywania problemów, 

wychowawca luty 
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pokonywania schematów w myśleniu, 

- wspomaganie rozwoju funkcji 

poznawczych, 

- rozwijanie sprawności umysłowych, 

myślenia twórczego. 

21. Jak nie stać się ofiarą 

i sprawcą przestępstwa. 

Wybrane zagadnienia 

prawa. 

- uczenie odpowiedzialności, 

- uświadomienie odpowiedzialności 

prawnej za czyny, 

- uświadomienie zagrożeń i sposobów 

ich unikania, 

- wczesne rozpoznawanie 

i zapobieganie zagrożeniom. 

policja luty 

22. Autoprezentacja. 

- nabycie umiejętności przedstawiania 

swojego stanowiska, 

- kształtowanie umiejętności 

kreowania własnego wizerunku, 

- kształtowanie umiejętności 

przygotowania publicznego 

wystąpienia, 

- nauka zaprezentowania się przed 

grupą ludzi, 

- ćwiczenie umiejętności jasnego 

i klarownego wyrażania swojego 

stanowiska. 

wychowawca marzec 

23. Telefon komórkowy, 

a zasady dobrego 

wychowania. 

- poznanie zasad dobrego 

wychowania związanych 

z korzystaniem z telefonu 

komórkowego, 

- wdrażanie do kulturalnego 

współżycia w społeczeństwie. 

wychowawca marzec 

24. Wrażenia i wnioski po 

maturze próbnej. 

- analiza wyników egzaminu, 

- podnoszenie efektów kształcenia 

poprzez uświadamianie wagi edukacji 

i wyników egzaminów zewnętrznych, 

- zmotywowanie do dalszej pracy, 

- przezwyciężanie trudności 

w uczeniu się i niepowodzeniach 

szkolnych, 

- zaplanowanie działań mających na 

celu podniesie wyników. 

wychowawca marzec 

25. Jak skutecznie 

dyskutować i 

współpracować? 

- doskonalenie umiejętności słuchania 

innych, 

- poznanie zasad sprzyjających 

owocnej współpracy w grupie, 

- kształtowanie umiejętności 

wychowawca marzec 
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interpersonalnych 

- ukazanie właściwych zasad 

współżycia społecznego. 

26. Nasza prywatność, 

a wirtualny świat. 

- uświadomienie zagrożeń 

wynikających z korzystania 

z Internetu, portali 

społecznościowych, 

- poznanie zasad bezpiecznego 

korzystania z Internetu,  

- kształcenie umiejętności nazywania 

zagrożeń i adekwatnego reagowania 

na nie, 

- zapobieganie cyberprzemocy. 

wychowawca kwiecień 

27. Ludzie, którym ufam. 

Autorytety. 

- ukazanie dobrych wzorców 

osobowych opartych na wartościach 

chrześcijańskich, 

- rozwijanie wrażliwości społeczno-

moralnej, 

- kształcenie postawy etycznej,  

- wspomaganie wszechstronnego 

i harmonijnego rozwoju ucznia. 

wychowawca kwiecień 

28. Ustalamy ocenę 

z zachowania za drugi 

okres. 

- dokonanie samooceny, 

- wyciągnięcie wniosków do dalszej 

pracy, 

- kształtowanie umiejętności 

autoprezentacji. 

wychowawca kwiecień 

29. Kończymy szkołę – 

nasze wspomnienia 

i plany życiowe na 

przyszłość. 

- uświadomienie potrzeby planowania 

swojego życia, 

- dokonanie oceny wspólnie 

spędzonych dni w szkole, 

- uświadomienie możliwości 

podtrzymywania znajomości, 

- umacnianie kontaktów koleżeńskich, 

- budowanie właściwych relacji 

i więzi międzyludzkich. 

wychowawca kwiecień 
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Klasa I TI wychowawca – Monika Trela 

 

Temat zajęć Cele 

Osoby / instytucje 

współpracujące w 

realizacji zajęć 

Termin 

realizacji 

1. Zajęcia integrujące 

społeczność klasową. 

- kształtowanie umiejętności 

porozumiewania się przy 

pierwszych kontaktach, 

- integracja społeczności klasowej. 

wychowawca, 

nauczyciele, 

katecheta, 

samorząd uczniowski 

wrzesień 

2. Wybór samorządu 

klasowego. 

 

- stosowanie demokratycznych 

procedur w działalności 

społeczności szkolnej, 

- wdrażanie uczniów do 

samorządności i życia 

w demokratycznym 

społeczeństwie. 

wychowawca wrzesień 

3. Poznajemy prawa 

i obowiązki ucznia. 

Zapoznanie 

i przypomnienie 

najważniejszych aktów 

szkoły. 

- uświadomienie praw 

i obowiązków ucznia, 

- wdrażanie poczucia 

odpowiedzialności, 

obowiązkowości i dyscypliny. 

wychowawca, 

dyrektor 
wrzesień 

4. Każdy inny, wszyscy 

równi. Czy jestem 

człowiekiem 

tolerancyjnym? 

- kształtowanie postawy  tolerancji 

wobec innych religii i kultur, 

- uczenie tolerancji i poszanowania 

praw innych ludzi. 

wychowawca, 

katecheta 
wrzesień 

5. Zdrowy styl życia – 

moda czy potrzeba. 

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, 

- poszerzenie wiedzy z zakresu 

prawidłowego żywienia. 

wychowawca, 

nauczyciel biologii 
październik 

6. Wartości, które cenię 

sobie najbardziej. 

- uświadomienie jakie wartości są 

ważne dla ucznia – rodzina. 

wychowawca, 

nauczyciele, katecheta 
październik 

7. Konstruktywne 

sposoby radzenia sobie 

w sytuacjach 

problemowych. 

- uświadomienie gdzie należy 

szukać profesjonalnej pomocy 

w szczególnej sytuacji, 

- kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania napięć i 

konfliktów. 

wychowawca, 

nauczyciele 
październik 

8. Kultura na co dzień – 

słowo, gest, ubiór. 

- dostrzeżenie powiązania 

pomiędzy sposobem ubierania się, 

zachowania, a relacjami 

międzyludzkimi. 

wychowawca, październik 

9. Ignacy Jan 

Paderewski patron naszej 

szkoły. 

- uświadomienie zasług artysty dla 

ojczyzny, 

- kształtowanie postaw 

wychowawca listopad 
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prozdrowotnych. 

10. Złość, agresja, 

przemoc. „Biała 

wstążeczka” – dzień bez 

przemocy 

- poznanie instytucji udzielających 

pomocy osobom pokrzywdzonym. 
wychowawca listopad 

11. Mechanizm 

uzależnień. Alkohol, 

narkotyki, palenie 

papierosów i co dalej? 

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych i eliminowanie 

zagrożeń, 

- kształtowanie postawy 

asertywności. 

wychowawca, 

nauczyciel biologii 
listopad 

12. Dobre i złe sposoby 

radzenia sobie ze stresem. 

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, 

- kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów oraz 

radzenia sobie ze stresem. 

wychowawca listopad 

13. Jak uniknąć chorób 

cywilizacyjnych? 

1 grudnia Światowy 

Dzień AIDS. 

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, 

- zapoznanie z chorobami 

cywilizacyjnymi i ich 

zapobieganiem. 

wychowawca, 

nauczyciel biologii 
listopad 

14. Mikołajki klasowe. 

- kultywowanie tradycji 

związanych z Bożym 

Narodzeniem, 

- integracja zespołu klasowego. 

wychowawca grudzień 

15. Ustalamy ocenę 

z zachowania za pierwsze 

półrocze. 

- kształtowanie umiejętności 

prezentacji swego stanowiska 

i dialogu z innymi. 

wychowawca grudzień 

16. Omówienie wyników 

nauczania i zachowania 

za pierwsze półrocze. 

- prezentowanie własnego 

podejścia do sukcesów i porażek. 
wychowawca grudzień 

17. Wigilia klasowa. 

- kultywowanie tradycji 

związanych z Bożym 

Narodzeniem. 

wychowawca grudzień 

18. Moje relacje z rodziną. 

- kształtowanie właściwych 

postaw rodzicielskich i ich 

wpływu na wychowanie dziecka, 

- przedstawienie rodziny jako 

jednej z najwyższych wartości. 

wychowawca, 

pedagog, nauczyciel 

WDŻ 

styczeń 

19. Dbam o środowisko 

w którym żyję-moja 

wiedza ekologiczna. 

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, 

- kształtowanie nawyku dbania i 

otaczające środowisko. 

wychowawca, 

nauczyciel chemii, 

biologii, geografii 

styczeń 

20. Rola autorytetu 

w życiu człowieka. 

- docenienie roli i znaczenia 

autorytetów we współczesnym 

świecie. 

wychowawca, 

katecheta, 
styczeń 
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21. Aktywność fizyczna 

a nasze zdrowie. 

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, 

- uświadomienie znaczenia 

aktywności fizycznej. 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

nauczyciel biologii 

styczeń 

22. Rola środków 

masowego przekazu we 

współczesnym świecie. 

- dostrzeganie pozytywnego 

i negatywnego wpływu mediów na 

życie i zachowanie ludzi. 

wychowawca, 

nauczyciele informatyki 
styczeń 

23. Komu potrzebne są 

wagary? Ucieczka od 

problemów szkolnych czy 

presja negatywnych 

wzorców. 

- przestrzeganie swoich 

obowiązków, 

- zapobieganie wagarom. 

wychowawca luty 

24. Cyberprzemoc, skutki 

prawne. 

- dostrzeganie negatywnych 

skutków korzystania z Internetu, 

- poznanie skutków prawnych 

z niewłaściwego korzystania 

z Internetu. 

wychowawca, 

policjant, nauczyciele 

informatyki 

luty 

25. Świat naszych emocji. 

Wyrażanie uczuć. 

- doskonalenie umiejętności 

komunikowania i odczytywania 

sygnałów niewerbalnych, 

- wspieranie osobowości rozwoju 

ucznia. 

wychowawca, pedagog marzec 

26. Empatia –zrozumieć 

innych. 

- rozwijanie wrażliwości na 

potrzeby innych ludzi, 

- podnoszenie poczucia własnej 

wartości. 

wychowawca, pedagog marzec 

27. „Różowa wstążeczka” 

profilaktyka raka piersi. 

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, 

- zapobieganie chorobom 

nowotworowym. 

wychowawca, 

nauczyciel biologii 
kwiecień 

28. Sekty – czy to 

zagrożenie? 

- poznanie swoich wartości jako 

człowieka i odróżnianie 

bezinteresownej życzliwości od 

działań werbujących do sekty, 

- ukazanie zagrożeń jakie niesie ze 

sobą udział w sektach i ukazanie 

wartości alternatywnych. 

wychowawca, katecheta kwiecień 

29. Higiena ciała i umysłu. 

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, 

- kształtowanie nawyku dbania 

o higienę ciała. 

wychowawca, 

nauczyciel biologii 
maj 

30. Moje bezpieczeństwo 

i innych- przypomnienie 

zasad udzielania 

- kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, 

- zapoznanie z zasadami 

wychowawca, 

nauczyciel edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

ratownik 

maj 
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pierwszej pomocy. bezpieczeństwa i udzielania 

pierwszej pomocy. 

31. Ustalamy ocenę 

z zachowania za drugie 

półrocze. 

- kształtowanie umiejętności 

prezentacji swego stanowiska 

i dialogu z innymi. 

wychowawca czerwiec 

32. Omówienie wyników 

nauczania i zachowania 

za drugie półrocze. 

- prezentowanie własnego 

podejścia do sukcesów i porażek. 
wychowawca czerwiec 
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Klasa II THI wychowawca – Lucyna Burnus 

Klasa II TZF wychowawca – Aneta Ramian 

 

Temat zajęć 
Cele 

Uczeń: 

Osoby / instytucje 

współpracujące 

w realizacji zajęć 

Termin 

realizacji 

1.Wybór samorządu 

klasowego. Jak 

zagospodarować 

godzinę wychowawczą. 

- stosuje demokratyczne procedury 

w działalności społeczności 

uczniowskiej, wybierając samorząd 

klasowy, 

- ponosi odpowiedzialność za 

podjęte decyzje, 

- utrwala znajomość dokumentów 

szkolnych (program wychowawczy, 

program profilaktyczny), 

- ustala wspólnie z zespołem 

klasowym treść i tematykę lekcji 

wychowawczych, 

- inicjuje i organizuje działania 

samorządowe w zespole klasowym, 

- rozwija umiejętność prezentacji 

swego stanowiska i dialogu z 

innymi. 

wychowawca wrzesień 

2. Przypomnienie praw 

i obowiązków ucznia 

oraz kryteriów oceny 

zachowania. 

- przypomina swoje prawa 

i obowiązki, 

- kształtuje odpowiedzialność za 

siebie,  

- właściwie traktuje swoje 

obowiązki: samodyscyplina, 

punktualność. 

wychowawca wrzesień 

3. Ekologia na co dzień. 

Mój stosunek do 

środowiska 

naturalnego 

- rozwija szacunek do środowiska 

przyrodniczego, 

- kształtuje poczucie 

współodpowiedzialności za ład i 

czystość na terenie szkoły i poza 

nią. 

akcja „sprzątanie 

świata” 

wychowawca, 

nauczyciel biologii 

i geografii 

wrzesień 

4.Wymagania 

pracodawców wobec 

pracowników 

- zna zasadnicze elementy różniące 

naukę szkolną od wykonywania 

pracy, 

- zna wymagania stawiane 

kandydatowi do pracy w danym 

zawodzie, 

- widzi konieczność dokształcania 

się i poszerzania własnych 

umiejętności. 

wychowawca, 

nauczyciel 

przedsiębiorczości, 

doradca zawodowy 

wrzesień 
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5. Wulgaryzmy –  

wątpliwe „ozdobniki” 

mowy. 

- dba o kulturę języka, 

- nie ulega ”modzie” wśród 

rówieśników na używanie 

niecenzuralnych słów, 

- wzbogaca własne słownictwo 

o prawidłowe formy wyrazów 

bliskoznacznych i zwroty 

obcojęzyczne. 

wychowawca, 

nauczyciele języka 

polskiego 

październik 

6. Komu potrzebne są 

wagary? 

- przestrzega swoich obowiązków, 

- zna sankcje grożące 

wagarowiczom, 

- współtworzy na lekcjach 

atmosferę, sprzyjającą dobremu 

samopoczuciu uczniów w szkole, 

- w sytuacjach trudnych znajduje 

oparcie w wychowawcy i innych 

pracownikach szkoły. 

wychowawca, 

dyrektor 
październik 

7. Dlaczego rodziny są 

różne? 

- rozumie funkcje rodziny w życiu 

każdego człowieka, 

- zna swoje miejsce w rodzinie i 

szkole,  

- potrafi odróżnić pozytywne 

i negatywne postawy rodzicielskie 

i jest świadomy ich wpływu na 

rozwój dziecka. 

wychowanie do 

życia w rodzinie 

wychowawca, 

nauczyciele WDŻ 

październik 

8.Wpływ 

temperamentu na 

wykonywanie mojego 

zawodu. 

- rozwijania umiejętność oceny 

własnych możliwości; 

- poszerza swoją wiedzę o 

zawodach; 

- uaktywnia swoją wyobraźnię; 

- poznaje wpływ temperamentu na 

nasze działanie i życie; 

- rozwija umiejętność wykorzystania 

cech temperamentu; 

podstawy 

przedsiębiorczości 

koła zainteresowań 

wychowawca 

nauczyciel 

przedsiębiorczości 

opiekunowie kół 

doradca zawodowy 

październik 

9. Być patriotą XXI w. 

Znaczenie hymnu 

państwowego i godła w 

życiu współczesnych 

Polaków. 

- rozumie pojęcia: patriotyzm, 

symbole narodowe, tradycja, 

- zna tekst i melodię Hymnu 

Polskiego, 

- potrafi wymienić istotne 

wydarzenia i daty w historii Polski, 

- umie przedstawić i motywować 

argumenty w dyskusji na temat 

patriotyzmu współczesnych 

Polaków, 

- bierze udział w obchodach 

edukacja regionalna 

wychowawca, 

nauczyciel historii 

listopad 
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uroczystości 11 listopada. 

10.Czy narkotyki, 

dopalacze rozwiązują 

problem? 

- podejmuje refleksję nad 

przyczynami sięgania po środki 

odurzające psychoaktywne 

szczególnie przez młodych ludzi, 

- jest świadomy zagrożenia 

płynącego z tej negatywnej formy 

redukowania stresu, 

- zna bezpieczne dla zdrowia 

sposoby radzenia sobie ze stresem. 

wychowawca 

nauczyciel biologii 

 nauczyciel chemii 

 pedagog szkolny 

listopad 

11. Zdrowy styl życia. 

- umie racjonalnie zaplanować czas 

na naukę i odpoczynek, 

- potrafi zaplanować aktywny 

wypoczynek, 

- wie, jaki wpływ na rozwój 

intelektualny ma właściwy tryb 

życia, 

- wie, jak prawidłowo się odżywiać, 

aby organizm prawidłowo 

funkcjonował. 

wychowawca 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

nauczyciele 

biologii 

listopad 

12. Sposoby 

porozumiewania się – 

komunikacja werbalna 

i niewerbalna. 

- zna różne sposoby 

porozumiewania się, 

- potrafi odczytać elementy „mowy 

ciała 

- rozumie i uznaje potrzebę 

zachowania ubioru stosownego do 

okoliczności, 

- dba, aby atmosfera na lekcjach 

sprzyjała pozytywnym relacjom 

uczniów w szkole. 

wychowawca 

nauczyciele 

przedsiębiorczości, 

nauczyciele języka 

polskiego 

listopad 

13. Dlaczego warto się 

uczyć we współczesnym 

świecie? 

- rozumie konieczność ciągłej nauki 

(poszerzania swoich horyzontów) 

we współczesnym świecie, 

- rozumie korelację pomiędzy 

posiadanymi umiejętnościami 

a sukcesem zawodowym, 

- jest świadomy swoich słabych 

i silnych stron w procesie 

kształcenia,  

- potrafi znaleźć sposób na 

przełamanie niechęci do nauki 

i rozumie istotę pomocy 

koleżeńskiej. 

wychowawca, 

doradca zawodowy 
grudzień 

14. Jaki naprawdę 

jestem? 

- potrafi obiektywnie wypowiedzieć 

się o drugiej osobie, 
wychowawca grudzień 
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- poznaje i właściwie ocenia swój 

temperament 

- kształtuje umiejętność obiektywnej 

samooceny. 

15. Wigilia klasowa. 

- przywiązuje wagę do 

kultywowania tradycji związanych 

ze świętami Bożego Narodzenia, 

- ćwiczy umiejętność planowania 

i organizowania uroczystości 

klasowej, 

- postrzega klasę jako wspólnotę. 

dyrekcja 

wychowawca 

księża 

grudzień 

16. Trening zachowań 

asertywnych. 

- rozpoznaje  zachowania asertywne, 

-  rozpoznaje obszary własnej 

asertywności, 

- przyznaje sobie i innym prawa 

asertywne, 

- rozwija umiejętności asertywne. 

wychowawca 

doradca zawodowy 
styczeń 

17. Ustalamy ocenę 

zachowania za 

pierwszy okres. 

- posiada umiejętność obiektywnej 

samooceny, 

- jest świadomy własnej wartości, 

- kształtuje umiejętność prezentacji 

swego stanowiska i dialogu z 

innymi. 

wychowawca styczeń 

18.Omówienie 

wyników nauczania 

i zachowania za 

pierwszy okres 

- aktywnie omawia wyniki 

nauczania i zachowania za pierwsze 

półrocze, 

- kształtuje umiejętność właściwego 

podejścia do sukcesów i porażek, 

-  rozwija wiarę w siebie i swoje 

możliwości, 

- wyciąga wnioski do dalszej pracy. 

wychowawca styczeń 

19. Czym jest 

inteligencja? 

- poznaje definicję pojęć: 

„inteligencja”, „umysł”, 

- poznaje przykłady dbania o rozwój 

swojej inteligencji, 

- rozwija w sobie troskę o własną 

osobowość, 

- rozumie korzyści wynikające z 

wykorzystania inteligencji, 

- dba o swój prawidłowy rozwój. 

wychowawca styczeń 

20. Szanujemy się 

nawzajem. 

- zna definicje „szacunku”, oraz 

formy jego wyrażania, 

- kształtuje w sobie umiejętność 

okazywania szacunku swoim 

rodzicom, nauczycielom, osobom 

wychowawca 

nauczyciel wdż 

ksiądz 

pedagog szkolny 

luty 
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starszym, 

- jest świadomy potrzeby 

szanowania pracy swojej i innych, 

- wie w jaki sposób powinien dbać 

o poszanowanie samego siebie – 

swojej godności.  

21. Bycie ze sobą to 

budowanie związku 

opartego na miłości, 

szacunku i zaufaniu. 

- zna cechy charakteryzujące udany 

związek, 

- wie, na ile jest w stanie 

zaakceptować inność partnera 

w zakresie upodobań, 

przyzwyczajeń, nawyków, 

poglądów. 

wychowawca 

nauczyciel 

prowadzący wdż, 

księża 

luty 

22. Miłość 

i odpowiedzialność. 

- zna różne wymiary miłości: np. do 

Boga i bliźniego, miłość samego 

siebie, rodzicielska, małżeńska, do 

ojczyzny, dziecka do rodziców, 

- wie, jakie znaczenie ma miłość dla 

człowieka,  

- potrafi określić aspekty 

odpowiedzialności i różnych 

wymiarów miłości, 

- wie na czym polega związek 

między miłością 

a odpowiedzialnością. 

wychowawca 

nauczyciel wdż, 

księża 

marzec 

23. Inny nie znaczy 

gorszy. 

- rozumie pojęcie tolerancji dla 

odmienności (kolor skóry, 

narodowość, przekonania, poglądy, 

kultura, wyznanie) i stosuje je w 

praktyce,  

- jest świadomy, że być 

tolerancyjnym nie oznacza być 

obojętnym,  

- wie jak pomagać kolegom 

niepełnosprawnym, rozumie ich 

problemy. 

wychowawca 

nauczyciele 

biologii i geografii 

księża 

marzec 

24. Uczę się akceptacji 

siebie. 

- dostrzega znaczenie wewnętrznych 

wartości życia, 

- wie, że akceptacja siebie jest 

potrzebna do prawidłowego życia 

i rozwoju człowieka,  

- uświadamia sobie, że nie ma ludzi 

idealnych, każdy człowiek ma wady 

i zalety – każdy jest inny, 

- wie, że obraz człowieka kreowany 

wychowawca marzec 
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przez media często jest obrazem 

fikcyjnym np. modelki.  

25. Co wiemy 

o HIV/AIDS 

- zdobywa informacje o chorobie,  

- jest świadomy potrzeby 

odpowiedzialności za kontakty 

seksualne i zagrożeń dla zdrowia 

wynikających z nieprzemyślanych 

kontaktów,  

- wie, że AIDS to choroba 

przenoszona nie tylko drogą 

płciową,  

- kształtuje właściwą postawę wobec 

ludzi dotkniętych tą chorobą. 

wychowawca 

nauczyciele 

biologii i wdż 

księża, 

pedagog szkolny 

kwiecień 

26. Odpowiedzialne 

korzystanie ze środków 

masowego przekazu. 

- zna rozsądne zasady korzystania 

z telewizji, Internetu, radia, telefonu 

komórkowego, 

- wie, jakie korzyści wynikają 

z racjonalnego korzystania 

z mediów w życiu, 

- wie, jakie skutki niesie ze sobą 

zbyt częste korzystanie z telefonu 

kom., telewizji, Internetu, 

- jest świadomy wpływu mediów na 

swoje życie, 

- wie w jaki sposób wybierać 

odpowiednie dla siebie audycje, 

program, czy stronę internetową.  

wychowawca 

nauczyciele 

informatyki 

kwiecień 

27. Tradycje Świąt 

Wielkanocnych. 

- zna symbolikę świąteczną, 

- rozumie istotę i znaczenie Świąt 

Wielkanocnych dla katolików, 

- wie, jak obchodzona jest 

Wielkanoc w innych obrządkach. 

wychowawca, 

księża 
kwiecień 

28. Efektywne 

wykorzystanie czasu 

wolnego. 

- poznaje sposoby właściwego 

spędzania czasu wolnego od nauki 

i pracy, 

- rozumie potrzebę czynnego 

wypoczynku, 

- potrafi właściwie gospodarować 

swoim czasem wolnym, 

- dba o własny rozwój 

psychofizyczny, 

- potrafi właściwie spędzać czas 

wolny od nauki. 

wychowawca maj 

29. Moja Mała 

Ojczyzna 

- potrafi zaprezentować walory 

i cechy własnego regionu, 
wychowawca maj 
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- potrafi korzystać z różnych źródeł 

informacji, 

- potrafi pracować w zespole, 

- rozwija wiedzę o historii i kulturze 

własnego regionu, 

- ma kontakt ze środowiskiem 

lokalnym. 

30. Marzenia – jak je 

realizować. 

- dostrzega wartości marzeń 

w życiu, 

- rozumie potrzebę samorozwoju 

i samorealizacji, 

- rozwija zainteresowania, 

cierpliwość i optymizm.  

wychowawca maj 

31. Ustalamy ocenę 

zachowania za drugi 

okres. 

- doskonali umiejętność obiektywnej 

samooceny zachowania i postępów 

w nauce, 

- doskonali umiejętność 

prawidłowego odczytywania 

własnej wartości, 

- doskonali umiejętność prezentacji 

swego stanowiska i dialogu 

z innymi. 

wychowawca czerwiec 

32. Ewaluacja działań 

wychowawczych 

w klasie drugiej. 

- uczeń wypełnia ankietę 

podsumowującą roczne działania 

wychowawcze. 

badanie ankietowe 

– wychowawca 
czerwiec 

33. Planujemy nasze 

wakacje. 

- zna zasady bezpiecznego 

wypoczynku nad wodą, w górach, 

w lesie, 

- planuje letni wypoczynek, 

uwzględniając wartość aktywnego 

spędzania czasu, 

- wie jak zachować się w sytuacjach 

kryzysowych, 

- zna zasady udzielania pierwszej 

pomocy. 

wychowawca 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

czerwiec 
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Klasa III THI wychowawca – Ewelina Kras 

Klasa III TZF wychowawca – Beata Porębska 

 

Temat zajęć 
Cele 

Uczeń: 

Osoby / 

instytucje 

współpracujące 

w realizacji zajęć 

Termin 

realizacji 

1. Wybór samorządu 

klasowego. 

- stosuje demokratyczne procedury w 

działalności społeczności 

uczniowskiej, 

- kształtuje ponoszenie 

odpowiedzialności za podjęte decyzje. 

wychowawca wrzesień 

2. Zapoznanie z 

procedurami EK 

i możliwością 

dostosowania form 

i warunków 

przeprowadzania EK. 

- poznaje procedury przeprowadzania 

egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe, 

- zapoznaje się z możliwością 

dostosowania form i warunków 

przeprowadzania ek 

doradca 

zawodowy 
wrzesień 

3. Przypomnienie praw 

i obowiązków ucznia. 

- zna swoje prawa i obowiązki, 

- kształtuje odpowiedzialność za 

siebie, 

- właściwie traktuje swoje obowiązki. 

wychowawca wrzesień 

4. Planowanie wycieczki 

szkolnej i kalendarz roku 

szkolnego. 

- doskonalenie pracy w grupie, 

- ponoszenie odpowiedzialności za 

podjęte decyzje, 

- planowanie pracy na cały rok. 

wychowawca wrzesień 

5. Moja przyszłość 

w globalnym ujęciu 

Europy. 

- uczeń zna sposoby poszukiwania 

pracy w Europie, 

- kształtuje umiejętność do 

wytrwałego dążenia do wybranego 

celu. 

wychowawca październik 

6. Co to znaczy być 

dojrzałym. Dojrzałość 

psychiczna, fizyczna, 

emocjonalna i społeczna. 

- kształtuje ponoszenie 

odpowiedzialności za podjęte decyzje, 

- odróżnia pojęcia dojrzałość 

psychiczna, fizyczna, społeczna i 

emocjonalna. 

wychowawca październik 

7. Radzenie sobie 

z krytyką 

- rozpoznaje zachowania asertywne, 

- rozpoznaje obszary własnej 

asertywności, 

- przyznaje sobie i innym prawa 

asertywne, 

- rozwija umiejętności asertywne. 

wychowawca październik 

8. „Witaj smutku” – jak 

przeciwdziałać depresji? 

- zna pojęcia sukcesu i porażki, 

- potrafi oceniać i rozróżniać wagę 

zdobywanych doświadczeń, 

wychowawca październik 
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- potrafi wyciągać wnioski adekwatne 

do sytuacji. 

9. Diagnoza milczących 

i jawnych konfliktów 

w klasie. 

- utrzymuje przyjazne relacje 

z rówieśnikami, 

- tworzy właściwą atmosferę 

sprzyjającą dobremu samopoczuciu 

kolegów i społeczności klasowej. 

wychowawca  listopad 

10. Współpraca grupy 

przy  rozwiązywaniu 

zadań problemowych. 

- ma świadomość gdzie szukać 

pomocy celem rozwiązania problemu, 

- zna sposoby radzenia sobie 

w trudnej sytuacji. 

wychowawca  listopad 

11. Być patriotą XXI 

wieku. 

- rozumie pojęcia: patriotyzm, 

symbole narodowe, tradycja, 

- potrafi wymienić istotne wydarzenia 

i daty z historii Polski, 

- bierze udział w obchodach 

uroczystości 11 listopada. 

wychowawca  listopad 

12. Moja postawa wobec 

innych. 

- kształtuje nawyki kulturalnego 

zachowania się w różnych sytuacjach, 

- rozumie i uznaje rolę swoich 

rodziców, nauczycieli, osób 

pracujących w szkole i potrafi 

zwracać się do nich z szacunkiem, 

- zna i stosuje zwroty grzecznościowe. 

wychowawca listopad 

13. Rola stowarzyszeń  

charytatywnych 

i wolontariatu 

w pomaganiu ludziom 

chorym, biednym, 

uchodźcom. 

- zna stowarzyszenia pomagające 

ludziom biednym, chorym, 

- wie w jaki sposób można wspierać 

potrzebujących, 

- rozumie potrzebę niesienia pomocy 

innym. 

wychowawca grudzień 

14. Etyka mojego zawodu. 

- zna pojęcia etyka zawodu i jego 

składowe, 

- zna podstawowe prawa i obowiązki 

pracownicze, 

- rozumie istotę relacji podwładny- 

przełożony. 

wychowawca  grudzień 

15. Opłatek klasowy. 

- przywiązuje uwagę do 

kultywowania tradycji związanych ze 

świętami  bożego narodzenia, 

- ćwiczy umiejętność planowania 

i organizowania uroczystości 

klasowych, 

- postrzega klasę jako wspólnotę. 

wychowawca  grudzień 

16. Ustalamy ocenę 

z zachowania za pierwszy 

- posiada umiejętność obiektywnej 

samooceny, 
wychowawca  styczeń 
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okres. - jest świadomy własnej wartości, 

- kształtuje umiejętność prezentacji 

swojego stanowiska i dialogu z 

innymi. 

17. Przyczyny i skutki 

złości – jak je 

kontrolować i niwelować? 

- rozpoznaje przyczyny własnej 

złości, 

- umie konstruktywnie rozładować 

napięcia, 

- potrafi kontrolować własne 

zachowanie. 

wychowawca  styczeń 

18. Moje dorosłe życie: 

odpowiedzialność za 

siebie i innych, ponoszenie 

konsekwencji własnych 

decyzji. 

- jest świadomy swojej 

odpowiedzialności jako pełnoletni 

obywatel w świetle prawa za swoje 

czyny oraz członków swojej rodziny, 

- jest odpowiedzialny za skutki 

podjętych decyzji, 

- ma świadomość potrzeby 

planowania swojego życia, 

- aktywnie i konsekwentnie kieruje 

swoim życiem osobistym 

i zawodowym. 

wychowawca  styczeń 

19. Uzależnienia. 

- dostrzega różnicę między nawykiem 

a nałogiem, 

- dostrzega problemy wynikające ze 

stosowania używek przez młodych 

ludzi, 

- zna instytucje pomagające 

uzależnionym. 

wychowawca  styczeń 

20. Higiena mojego ciała, 

umysłu, pracy i nauki. 

- dba o higienę osobistą, estetyczny 

ubiór, 

- zauważa zagrożenia dla swojego 

zdrowia, 

- umie racjonalnie zaplanować czas na 

naukę i odpoczynek. 

wychowawca  luty 

21. Inny nie znaczy 

gorszy. 

- rozumie pojęcie tolerancji dla 

odmienności i stosuje je w praktyce, 

- jest świadomy że być tolerancyjnym 

nie oznacza być obojętnym, 

- wie jak pomagać kolegom 

niepełnosprawnym, rozumie ich 

problemy. 

wychowawca  luty 

22. Sztuka komunikacji. 

Komunikacja 

niewerbalna. 

- zna różne sposoby porozumiewania 

się, 

- potrafi odczytać elementy mowy 

ciała, 

wychowawca  marzec 
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- rozumie i uznaje potrzebę 

zachowania ubioru stosownego do 

okoliczności. 

23. Tradycja Świąt 

Wielkanocnych. 

- zna symbolikę świąteczną, 

- rozumie istotę i znaczenie świąt 

wielkanocnych dla katolików, 

- wie jak obchodzona jest Wielkanoc 

w innych obrządkach. 

wychowawca  marzec 

24. Nauka, zawód, praca. 

- wie jakie znaczenie dla człowieka 

ma nauka, zawód i praca, 

- jest świadomy istnienia wartości 

którymi ludzie kierują się w życiu, 

- wie że nauka i praca są wartościami 

uniwersalnymi-które stanowią 

podstawę do dokonywania wyborów 

w życiu. 

doradca 

zawodowy 
marzec 

25. Aktywne 

poszukiwanie pracy – 

dokumenty aplikacyjne. 

- potrafi analizować poszczególne 

źródła informacji zawodowej, 

- identyfikuje lokalne i regionalne 

instytucje wspierające poszukiwanie 

pracy, 

- potrafi opracować dokumenty 

towarzyszące poszukiwaniu pracy. 

wychowawca  kwiecień 

26. Wpływ reklam i 

środków masowego 

przekazu na dokonywanie 

wyborów młodego 

człowieka. 

- zna współczesne mass-media 

i rozumie ich role, 

- dostrzega pozytywny i negatywny 

wpływ mediów na życie człowieka, 

- jest krytyczny wobec informacji 

przekazywanych przez media, 

- krytycznie selekcjonuje ofertę 

mediów. 

wychowawca  kwiecień 

27. Rola mistrza, 

nauczyciela w życiu 

młodego człowieka. 

- uznaje rolę i znaczenie autorytetu 

w życiu człowieka, 

- dostrzega zmienność autorytetu na 

przestrzeni biegu życia, 

- potrafi wskazać własne autorytety 

wychowawca  maj 

28. Nasze zdrowie zależy 

od nas samych. 

- posiada wiedzę z zakresu 

prawidłowego odżywiania się oraz 

zna korzyści płynące z aktywności 

fizycznej, 

- kształtuje zachowania bezpieczne 

dla zdrowia własnego i innych. 

wychowawca  maj 

29. Ustalamy ocenę 

z zachowania za drugi 

okres. Ewaluacja działań 

- posiada umiejętność obiektywnej 

samooceny, 

- jest świadomy własnej wartości, 

wychowawca  czerwiec 
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wychowawczych. - kształtuje umiejętność prezentacji 

swojego stanowiska i dialogu 

z innymi, 

- uczeń wypełnia ankietę 

podsumowującą roczne działania 

wychowawcze. 

30. Planujemy nasze 

wakacje. 

- zna zasady bezpiecznego 

wypoczynku nad wodą w górach, 

lesie, 

- wie jak zachować się w sytuacjach 

kryzysowych, 

- zna zasady udzielania pierwszej 

pomocy. 

wychowawca  czerwiec 
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Klasa IV THI wychowawca – Sławomir Jachymczyk 

Klasa IV TZF wychowawca – Jolanta Mastalska  

 

Temat zajęć 
Cele 

Uczeń: 

Osoby / 

instytucje 

współpracujące 

w realizacji zajęć 

Termin 

realizacji 

1. Organizacja pracy 

szkoły i zespołu 

klasowego – wybory 

samorządu 

klasowego. 

- stosuje demokratyczne procedury w 

działalności społeczności uczniowskiej, 

wybierając samorząd klasowy, 

- kształtuje ponoszenie 

odpowiedzialności za podjęte decyzje, 

- utrwala znajomość  dokumentów 

szkolnych (program wychowawczy, 

program profilaktyczny), 

- ustala wspólnie  z zespołem 

klasowym treść i tematykę lekcji 

wychowawczych, 

- inicjuje i organizuje działania 

samorządowe  w zespole klasowym, 

rozwija umiejętność prezentacji swego 

stanowiska i dialogu z innymi. 

wychowawca wrzesień 

2. Przypomnienie 

praw i obowiązków 

ucznia. 

- kształtuje odpowiedzialność za siebie, 

właściwie traktuje swoje obowiązki: 

samodyscyplina, punktualność, 

- przypomina swoje prawa i obowiązki. 

wychowawca wrzesień 

3. Zapoznanie 

uczniów 

z regulaminem 

matur. 

- zna regulamin egzaminu maturalnego, 

- jest świadomy, w jaki sposób może 

wpłynąć na wyniki egzaminu, 

- kształtuje odpowiedzialność za swoje 

wybory 

wychowawca 

dyrektor 
wrzesień 

4. Kultura naszego 

języka. 

- posiada umiejętność skutecznego 

komunikowania się w różnych 

sytuacjach społecznych , 

- dba o kulturę języka, 

- zna pojęcie agresji językowej i wie jak 

jej unikać. 

- jest świadomy znaczenia komunikacji 

niewerbalnej, 

- wie, że niekulturalny sposób 

wyrażania się np. używanie 

wulgaryzmów jest negatywnie 

odbierane przez otoczenie i w 

negatywnym świetle ukazuje daną 

osobę. 

wychowawca, 

nauczyciele 

języka polskiego, 

 pedagog szkolny 

wrzesień 
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5. Zajęcia 

zawodoznawcze 

z doradcą 

zawodowym. 

 
doradca 

zawodowy 
październik 

6. Moja przyszłość – 

różne aspekty życia 

dorosłego człowieka. 

 

- jest świadomy swojej 

odpowiedzialności 

jako pełnoletni obywatel w świetle 

prawa za swoje czyny, oraz członków 

swojej rodziny, 

- jest odpowiedzialny za skutki 

podjętych decyzji, 

- ma świadomość potrzeby planowania 

swojego życia, 

- kształtuje postawę twórczego 

rozwiązywania problemów i zmagania 

się z niepowodzeniami, aktywnie 

i konsekwentnie kieruje swoim życiem 

osobistym i zawodowym. 

wychowawca październik 

7. Nieletni rodzice 

skutki 

nieprzemyślanych 

decyzji. 

- jest świadomy niebezpieczeństw 

wynikających z przypadkowych 

kontaktów seksualnych (choroby 

weneryczne, niechciana ciąża, 

obciążenie psychiczne). 

wychowawca, 

pedagog, 
październik 

8. Dalsze kształcenie 

i doskonalenie. 

Struktura kształcenia 

wyższego. 

- zna rodzaje i typy szkół 

przygotowujących do wybranego 

zawodu. 

- zna warunki naboru i kształcenia, 

przebieg i czas trwania nauki, 

- zna możliwości zdobycia 

i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. 

wychowawca 

doradca 

zawodowy 

październik 

9. Cechy dobrego 

patrioty. 

- zna cechy jakie powinien posiadać 

dobry obywatel i patriota 

- zna ustrój Rzeczpospolitej Polskiej, 

- wie, jakie prawa i obowiązki mają jej 

obywatele, 

- korzysta ze swoich praw wyborczych, 

kształtuje swoją osobowość 

obywatelską. 

wychowawcza 

nauczyciel wos 
listopad 

10. Autoprezentacja. 

- potrafi przedstawić na forum swoje 

stanowisko, 

- umie zaprezentować się przed grupą 

ludzi, 

- umie jasno i klarownie wyrazić 

własne zdanie i skutecznie obronić je 

wychowawca 

nauczyciel języka 

polskiego 

listopad 
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w dyskusji. 

11. Zainteresowania 

i kierunki aktywności. 

- przedstawia swoje zainteresowania, 

- uczy się tolerancji w stosunku do 

drugiego człowieka, 

- jest asertywny. 

wychowawca listopad 

12. Wartości ważne 

w życiu. Wartości 

cenione w pracy 

zawodowej. 

 

- potrafi przedstawić cechy dobrego 

pracownika, 

-cechy charakteru pożądane w danym 

zawodzie. 

wychowawca 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

listopad 

13. Organizacja 

Studniówki. 

- projektuje dekoracje klasy i auli, 

- współdziała w ustaleniu 

odpowiedzialnych za poszczególne 

zadania, 

- wypełnia sumiennie powierzone mu 

obowiązki. 

wychowawca 

dyrektor 
grudzień 

14. Opłatek klasowy. 

- przywiązuje wagę do kultywowania 

tradycji związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia, 

- utrwala umiejętność planowania i 

organizowania uroczystości klasowej, 

- postrzega klasę jako wspólnotę. 

dyrektor 

wychowawca  

księża 

grudzień 

15. Samoocena 

uczniów 

z zachowania. 

- posiada umiejętność obiektywnej 

samooceny, 

- jest świadomy własnej wartości, 

kształtuje umiejętność prezentacji 

swego stanowiska i dialogu z innymi. 

wychowawca grudzień 

16. Analiza wyników 

w nauce – 

podsumowanie pracy 

za okres I. 

- analizuje wyniki próbnej matury 

i wyciąga wnioski, 

- planuje działania mające na celu 

podniesienie wyników. 

wychowawca 

nauczyciele 

przedmiotowi 

styczeń 

17. Stres pod kontrolą 

– definicja, objawy, 

uwarunkowania 

i typowe strategie 

radzenia sobie ze 

stresem. 

- pogłębia wiedzę na temat istoty stresu 

i jego objawów, 

- kształtuje aktywną i odpowiedzialną 

postawę wobec własnego zdrowia, 

- zna typowe strategie radzenia sobie ze 

stresem, 

- zna doraźne i długofalowe sposoby 

radzenia sobie ze stresem. 

wychowawca styczeń 

18. Wrażenia i 

wnioski po maturze 

próbnej. 

- analizuje wyniki próbnej matury 

i wyciąga wnioski, 

- planuje działania mające na celu 

podniesienie wyników. 

wychowawca styczeń 

19. Higiena mojego 

ciała, umysłu, pracy 

- dba o higienę osobistą, estetyczny 

ubiór, 
wychowawca styczeń 
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i nauki. - zauważa zagrożenia dla swojego 

zdrowia, 

- umie racjonalnie zaplanować czas na 

naukę i odpoczynek. 

20. Choroby XXI 

wieku. 

- poznaje najgroźniejsze choroby 

społeczne naszych czasów, ich 

przyczyny i skutki, 

- dostrzega zależność między stylem 

życia, a rodzajem chorób społecznych, 

- wie jak ustrzec się przed 

popadnięciem w daną chorobę. 

wychowawca luty 

21. Zajęcia z doradcą 

zawodowym 

dotyczące określenia 

predyspozycji 

i zainteresowań 

zawodowych, 

planowania kariery 

zawodowej. 

 
doradca 

zawodowy 
marzec 

22. Zmieniający się 

rynek pracy, 

a kształcenie 

ustawiczne. 

- uświadamia sobie posiadane przez 

siebie zdolności i umiejętności, 

- uświadamia sobie potrzebę dalszego 

rozwoju i jego kierunku, 

- rozumie rolę otwartości w kontaktach 

międzyludzkich, 

- rozumie potrzebę budowania zaufania, 

aby w pełni wyrazić siebie, bez obaw 

o ocenę koleżanek i kolegów. 

wychowawca 

doradca 

zawodowy 

marzec 

23. Samoocena za 

okres II. 

- posiada umiejętność obiektywnej 

samooceny, 

- jest świadomy własnej wartości, 

- kształtuje umiejętność prezentacji 

swego stanowiska i dialogu z innymi. 

wychowawca 

nauczyciele 
marzec 

24. Mocne strony 

mojej osobowości. 

- uświadamia sobie mocne strony 

swojej osobowości, 

- wie jak wykorzystać swoje mocne 

strony w dalszym życiu, kształceniu 

i pracy zawodowej, 

- rozwiązując test samooceny określa 

swój typ osobowości. 

wychowawcy kwiecień 

25. Przypomnienie 

regulaminu egzaminu 

maturalnego. 

- zna zasady przeprowadzania 

egzaminu maturalnego i zawodowego, 

- zna procedury odwołania się w 

przypadku nieprawidłowości, 

- zna procedury sprawdzania wyników 

wychowawca 

dyrektor 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

kwiecień 
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swojego egzaminu, 

- zna harmonogram przebiegu 

egzaminu maturalnego i zawodowego. 

26. Minęły 4 lata – 

jakie lata? 

Podsumowanie całego 

pobytu w szkole. 

- wie jakie ma możliwości dalszego 

kształcenia i rozwoju, 

- kształtuje umiejętności właściwej 

oceny wspólnie spędzonych dni w 

szkole, 

- ma świadomość, że dzisiejszy dzień 

nie musi być ostatnią chwilą w szkole, 

- wie, że zakończył się beztroski okres 

w jego życiu. 

wychowawca kwiecień 
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Klasa I BSI wychowawca – Sławomir Olszowski 

 

Tematyka 
Cele 

Uczeń: 

Osoby / instytucje 

współpracujące w 

realizacji zajęć 

Termin 

realizacji 

1. Wybór samorządu 

klasowego. 

- aktywnie wpływa na życie klasy, 

- stosuje demokratyczne procedury w 

działalności społeczności 

uczniowskiej, 

- ponosi odpowiedzialność za podjęte 

decyzje. 

wychowawca wrzesień 

2. Prawa i obowiązki 

ucznia. 

- zna swoje prawa i obowiązki, 

- zna zapisy statutu szkoły, 

- właściwie traktuje obowiązki ucznia, 

samodyscyplina, odpowiedzialność. 

wychowawca wrzesień 

3. Poznajemy program 

wychowawczo – 

profilaktyczny szkoły. 

- zna program wychowawczo – 

profilaktyczny szkoły 
wychowawca wrzesień 

4. I. J. Paderewski – patron 

naszej szkoły. 

- zna biografię patrona, 

- dostrzega związek kompozytora 

z regionem, 

- jest świadomy zasług artysty dla 

Ojczyzny. 

akademie 

okolicznościowe, 

wycieczki do 

Dworku 

Paderewskiego 

 

wychowawca, 

nauczyciele 

wrzesień 

5. Jak radzić sobie ze 

stresem? 

- zna sposoby radzenia sobie w 

sytuacjach stresujących 

i problemowych. 

 

wychowawca, 

pedagog 
październik 

6. Mówienie „NIE” 

a autorytet w grupie. 

- zna pojęcie asertywności, 

-umie podejmować odpowiedzialne 

i właściwe decyzje, 

- ma poczucie własnej wartości. 

wychowawca, 

nauczyciel, 

pedagog 

październik 

7. Moje miejsce w grupie. 

- potrafi eliminować bariery 

komunikacyjne w grupie, 

- szanuje zdanie pozostałych członków 

grupy, 

- umie pracować w zespole i rozumie 

korzyści z tego płynące, 

- świadomie pełni swoje role 

w społeczeństwie. 

wychowawca, 

nauczyciele 
październik 

8. Jak efektywnie się uczyć? 

- zna zasady skutecznego uczenia się 

i powtarzania, 

- jest świadomy swoich słabych 

wychowawca 

nauczyciele, 

pedagog 

październik 
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i mocnych stron w procesie 

kształcenia, 

- potrafi znaleźć sposób na 

przełamanie niechęci do nauki. 

9. Jestem Polakiem, znam 

Polskę. 

- rozumie znaczenie symboli 

narodowych, 

- posiada wiedzę o regionie, 

- aktywnie kształtuje tożsamość 

regionalną w kontekście wartości 

narodowych. 

wychowawca, 

nauczyciele 
listopad 

10. Zagrożenia 

współczesnej rodziny. 

- jest świadomy co zagraża życiu 

rodzinnemu (alkohol, przemoc, 

ubóstwo), 

- zna możliwości przeciwdziałania 

patologią w rodzinie, 

- wie gdzie zwrócić się o pomoc, 

- szanuje prawa innych ludzi. 

policjant, 

wychowawca, 

pedagog 

listopad 

11.,,Dziękuje nie palę”. 

- zna skutki palenia papierosów, 

- jest asertywny, nie ulega presji 

grupy, 

- zna sposoby zerwania z nałogiem 

wychowawca listopad 

12. Ustalamy ocenę 

z zachowania. 

- zna swoje mocne i słabe strony, 

- jest świadomy swojej wartości. 
wychowawca grudzień 

13. Wigilia klasowa. 

- kultywuje tradycje Bożego 

Narodzenia, 

- planuje i organizuje opłatek klasowy. 

wychowawca grudzień 

14. Tolerancja to… 

- zna pojęcie tolerancji, 

- zna prawa człowieka, 

- ma świadomość, że każdy człowiek 

ma takie same prawa bez względu na 

płeć wiek, rasę itp., 

- rozwija swoją wrażliwość, szacunek 

dla innych, 

- ma potrzebę bycia tolerancyjnym 

- przeciwdziała przejawom 

dyskryminacji. 

wychowawca, 

nauczyciele 
styczeń 

15. Rola autorytetu w życiu 

człowieka. 

- uznaje rolę i znaczenie autorytetów 

w życiu, 

- dostrzega zmienność autorytetów na 

przestrzeni biegu życia, 

- potrafi wskazać własne autorytety. 

wychowawca, 

nauczyciele, księża 
styczeń 

16. Kultura osobista. 

- potrafi kulturalnie zachować się 

w określonych sytuacjach i miejscach, 

- dba o swoje słownictwo, 

- ma szacunek do starszych osób, 

wychowawca, 

nauczyciele 
styczeń 
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17. Czy odżywiam się 

prawidłowo? 

- zna zasady racjonalnego odżywiania 

się, 

- jest świadomy zagrożeń związanych 

z nieprawidłowym odżywianiem się, 

- dostrzega zależność pomiędzy 

odżywianiem, a rozwojem 

intelektualnym. 

wychowawca, 

pielęgniarka 

lekarz, 

nauczyciele 

styczeń 

18. Alkohol kradnie 

wolność? 

- dostrzega różnicę pomiędzy 

nałogiem, a nawykiem, 

- dostrzega problemy wynikające 

z picia alkoholu przez młodych ludzi, 

- zna przyczyny alkoholizmu 

i konsekwencje. 

pracownik punktu 

konsultacyjnego 

dla osób 

z problemami 

alkoholowymi, 

wychowawca, 

pedagog szkolny 

luty 

19. Wartości ważne w życiu 

i cenione w pracy 

zawodowej. 

- potrafi wymienić wartości cenione w 

pracy zawodowej, 

- potrafi definiować wartości. 

wychowawca, 

doradca 

zawodowy 

luty 

20. ,,Jak mnie widzą tak 

mnie piszą’’ – estetyka 

wyglądu zewnętrznego. 

- dba o higienę osobistą i estetyczny 

wygląd, 

- dostrzega powiązania pomiędzy 

sposobem ubierania się, zachowania, 

a zachowaniami międzyludzkimi. 

wychowawca, 

pielęgniarka 
marzec 

21. Moje relacje z rodziną. 

- rozumie funkcje rodziny w życiu 

społecznym, 

- zna swoje miejsce w rodzinie 

i szkole, 

- potrafi odróżnić pozytywne 

i negatywne postawy rodzicielskie 

i ich wpływ na rozwój dziecka. 

wychowawca, 

nauczyciel 

przedmiotu wdż 

marzec 

22. Zagrożenia 

współczesnej rodziny – 

agresja, przemoc, rozwód, 

separacja. 

- rozpoznaje zagrożenia współczesnej 

rodziny, 

- wie gdzie zwrócić się w przypadku 

zagrożenia, 

- jest współodpowiedzialny za 

atmosferę panującą w domu. 

wychowawca, 

ksiądz 
marzec 

23. Muszę, mogę, chcę – 

człowiek w sytuacji wyboru. 

- kształtuje umiejętność podejmowania 

decyzji w trudnych sytuacjach 

życiowych, 

- rozwija aktywną i odpowiedzialną 

postawę wobec podejmowanych 

decyzji – uznaje konsekwencje 

decyzji. 

wychowawca, 

ksiądz 
marzec 

24. Zainteresowania 

i kierunki aktywności. 

- zna siebie, swoje predyspozycje, 

zainteresowania, możliwości 

zawodowe i przeciwwskazania 

wychowawca, 

doradca 

zawodowy 

 

kwiecień 
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zdrowotne, 

- potrafi określić swoje 

zainteresowania zawodowe. 

25.Co o Unii Europejskiej 

każdy wiedzieć powinien? 

- zna historię Unii Europejskiej, 

symbolikę, państwa członkowskie, 

- potrafi określić miejsce Polski i 

Polaków w Unii Europejskiej. 

wychowawca, 

nauczyciele 
kwiecień 

26.Rola środków masowego 

przekazu we współczesnym 

świecie. 

- zna współczesne mass – media i 

rozumie ich rolę, 

- dostrzega pozytywy i negatywy 

wpływu mediów na życie człowieka, 

- krytycznie selekcjonuje ofertę 

mediów. 

wychowawca, 

nauczyciele 
kwiecień 

27. Dbam o środowisko w 

którym żyję – moja wiedza 

ekologiczna. 

- wie jak dbać o otaczające go 

środowisko, aby mógł czuć się w nim 

dobrze i zdrowo, 

- dostrzega zagrożenia dla 

współczesnej cywilizacji, 

- potrafi zaprojektować i podjąć 

działania służące ochronie środowiska. 

wychowawca, 

nauczyciel biologii 

i geografii 

maj 

28. Moje dążenia i 

oczekiwania – moja 

przyszłość. 

- wie jak planować swoją przyszłość, 

aby osiągnąć zamierzony cel, 

- ma świadomość swoich 

dotychczasowych osiągnięć, 

- potrafi sobie wyznaczyć kolejne cele 

życiowe. 

wychowawca maj 

29.Czy warto pomagać 

innym? 

- wie czym jest wolontariat, 

- wie w jaki sposób pomagać innym, 

- dostrzega wokół siebie osoby, które 

wymagają pomocy. 

wychowawca maj 

30. Dzień bez papierosa – 

31 maja. 

- dostrzega negatywny wpływ 

nikotyny na organizm człowieka, 

- jest świadomy działań mechanizmów 

uzależnień. 

wychowawca, 

nauczyciel biologii 
maj 

31. Ewaluacja działań 

wychowawczych w klasie I. 

-uczeń wypełnia ankietę 

podsumowująca roczne działania 

wychowawcze. 

- ankieta 

 

wychowawca 

czerwiec 

32. Ustalamy ocenę z 

zachowania za drugie 

półrocze. 

- doskonali umiejętność obiektywnej 

samooceny zachowania i postępów 

w nauce. 

- doskonali umiejętność prawidłowego 

odczytywania własnej wartości, 

- doskonali umiejętność prezentacji 

swojego stanowiska i dialogu z 

wychowawca czerwiec 
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innymi. 

33. Zasady bezpiecznego 

wypoczynku. 

- zna zasady bezpiecznego 

wypoczynku nad morzem, górach, 

lesie itp., 

- planuje letni wypoczynek, 

uwzględniając wartość aktywnego 

spędzania czasu, 

- wie jak zachować się w sytuacjach 

kryzysowych, 

-zna zasady udzielania pierwszej 

pomocy. 

wychowawca, 

nauczyciel biologii 
czerwiec 
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Klasa II ZSZ wychowawca – Ewa Kukułka 

 

Temat zajęć 
Cele 

Uczeń: 

Osoby / 

instytucje 

współpracujące 

w realizacji zajęć 

Termin 

realizacji 

1.Wybór samorządu 

klasowego, planowanie 

pracy. 

- uczy się zasad demokracji i szacunku 

do innych, 

- rozwija umiejętność prezentacji 

swojego stanowiska, 

- zabiera głos w dyskusji 

z zachowaniem zasad kultury. 

wychowawca wrzesień 

2.Prawa i obowiązki 

ucznia. Kryteria ocen z 

zachowania. 

- przypomina swoje prawa i 

obowiązki, 

- zwraca uwagę na swoje zachowanie, 

- zastanawia się nad celem swojego 

pobytu w szkole. 

wychowawca wrzesień 

3.Człowiek wobec 

środowiska i natury. 

- zastanawia się nad swoim miejscem  

w świecie, 

- uczy się szacunku do przyrody, 

- kształtuje poczucie 

odpowiedzialności za miejsce, w 

którym żyje. 

wychowawca wrzesień 

4.Mój przyszły zawód. 

- poznaje różne możliwości 

wykonywania swojego zawodu, 

- zdobywa informacje o zawodach, 

- określa oczekiwania wobec 

pracodawcy, 

- jest świadomy swoich obowiązków 

zawodowych. 

doradca 

zawodowy, 

wychowawca 

październik 

5.Zdrowy styl życia. 

- planuje czas na naukę, pracę  

i odpoczynek, 

- uczy się szacunku do swojego ciała, 

- poznaje zasady prawidłowego 

odżywiania, 

- docenia rolę kultury fizycznej. 

wychowawca październik 

6.Czy narkotyki 

rozwiązują problemy? 

- zastanawia się nad przyczyną 

sięgania po środki odurzające, 

- zna ich negatywne skutki, 

- szuka innych, bezpiecznych metod 

radzenia sobie ze stresem. 

pedagog, 

wychowawca 
październik 

7.Jak radzić sobie 

 z krytyką? 

- zastanawia się nad przyczynami 

krytykowania innych, 

- uświadamia sobie skutki takich 

działań, 

wychowawca październik 
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- wie, gdzie szukać pomocy 

w sytuacjach trudnych, 

- docenia rolę rodziny i przyjaciół. 

8.Cyberprzemoc – jak 

sobie z nią poradzić? 

- wie, co to jest cyberprzemoc, 

- analizuje swoje zachowanie i 

analizuje je, 

- wie, gdzie szukać pomocy, 

- uczy się odpowiedzialnego 

korzystania z mediów. 

wychowawca listopad 

9.Co to znaczy być 

Polakiem? 

- uczy się postaw patriotycznych, 

- zna ważne dla naszej historii daty, 

- określa znaczenie symboli 

narodowych. 

wychowawca listopad 

10.Jak się ze sobą 

porozumieć? 

- zna sposoby komunikowania się 

(werbalne i niewerbalne), 

- dba o kulturę swojego języka, 

- uczy się szacunku do innych. 

wychowawca listopad 

11.Walczymy 

 z wagarami. 

- przypomina i utrwala sobie 

obowiązki ucznia. 

- ma świadomość konsekwencji 

wagarów. 

- zastanawia się nad przyczynami 

ucieczek z lekcji. 

wychowawca listopad 

12.Zasady skutecznego 

uczenia się i 

powtarzania.  

- poznaje metody skutecznego uczenia 

się, 

- ćwiczy pamięć, 

- docenia rolę nauki. 

wychowawca, 

doradca 

zawodowy 

grudzień 

13.Oceniamy swoje 

zachowanie. 

- potrafi krytycznie spojrzeć na swoje 

zachowanie, 

- wymienia swoje mocne i słabe 

strony, 

- ma świadomość swoich wad i zalet. 

wychowawca grudzień 

14.Spotkanie opłatkowe. 

- zauważa piękno tradycji związanej  

z Bożym Narodzeniem, 

- postrzega klasę jako wspólnotę, 

- planuje i organizuje uroczystość 

klasową. 

wychowawca, 

katecheta 
grudzień 

15.Jaki naprawdę 

jestem? 

- kształtuje umiejętność samooceny, 

- potrafi wypowiedzieć się o sobie, 

- analizuje wyniki nauczania. 

wychowawca styczeń 

16.Jak stworzyć 

szczęśliwą rodzinę? 

- zauważa, że bycie ze sobą to 

odpowiedzialność, wzajemny szacunek 

 i zaufanie, 

- docenia rolę rodziny, 

- uczy się szacunku do drugiego 

wychowawca styczeń 
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człowieka. 

17.Czym jest dorosłość? 

- wie, z czym wiąże się pełnoletniość 

i dojrzałość, 

- uczy się odpowiedzialności za siebie 

i innych. 

wychowawca styczeń 

18.Wybierz dobrze – 

rzuć palenie. 

- zna skutki palenia papierosów, 

- uczy się zachowań 

odpowiedzialnych. 

wychowawca, 

pedagog 
styczeń 

19. Co wiemy o AIDS? 

- zdobywa informacje o chorobie,  

- wie, co to są zachowania ryzykowne, 

- jest świadomy potrzeby 

odpowiedzialności w relacjach 

z innymi. 

wychowawca luty 

20.Autoprezentacja. 

- wie, jak się dobrze zaprezentować, 

- podkreśla swoje mocne strony, 

- uczy się zasad rozmowy 

z potencjalnym pracodawcą. 

wychowawca, 

doradca 

zawodowy 

luty 

21.Walczymy z 

wulgaryzmami, dbamy o 

kulturę słowa. 

- dba o kulturę języka, 

- docenia wartość pięknej polszczyzny. 
wychowawca marzec 

22.Inny nie znaczy 

gorszy. 

- uczy się szacunku do innych, 

niezależnie od różnic, 

- jest świadomy potrzeby tolerancji dla 

innych ludzi i poglądów. 

wychowawca marzec 

23.Empatia – zrozumieć 

innych. 

- rozumie słowo empatia, 

- określa swoje oczekiwania wobec 

innych, 

- koryguje swoje wady, 

- uczy się współodczuwania. 

wychowawca marzec 

24.Tradycje Świąt 

Wielkanocnych. 

- docenia tradycje i zwyczaje związane 

ze świętami, 

- uświadamia sobie rolę rodziny  

i starszych pokoleń w przekazywaniu 

zasad wiary. 

wychowawca marzec 

25.Moje marzenia – co 

robię, by je realizować? 

uczeń: 

- uczy się konsekwencji w dążeniu do 

celu, 

- docenia rolę marzeń i planów w 

życiu, 

- planuje swoją przyszłość. 

wychowawca kwiecień 

26.Nie ma życiowych 

porażek, są tylko 

doświadczenia. 

- zna pojęcie sukcesu i porażki, 

- docenia  życiowe doświadczenia, 

- uczy się wyciągania z nich 

pozytywnych wniosków. 

pedagog, 

wychowawca 
kwiecień 

27.Moja mała ojczyzna. - prezentuje swoją miejscowość, wychowawca kwiecień 
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- zachęca do jej odwiedzenia, 

- planuje wycieczkę po okolicy. 

28.Jak przeciwdziałać 

zachowaniom 

agresywnym  

i przemocy? 

- wie co to są zachowania agresywne, 

- unika agresji, 

-wie jak sobie z nią radzić. 

wychowawca, 

pedagog 
maj 

29.Planujemy wycieczkę 

klasową. 

- rozważa różne propozycje 

zorganizowania wycieczki, 

- poznaje regulamin wycieczki, 

- uczy się pracy zespołowej, osiągania 

kompromisu. 

wychowawca maj 

30. Moja rodzina. 

- uświadamia sobie wartość rodziny, 

- uczy się dbać o swoje relacje z 

bliskimi, 

- docenia miłość i opiekę rodziców, 

- wyraża im wdzięczność w związku z 

Dniem Matki i Dniem Ojca. 

wychowawca maj 

31. Podsumowanie 

rocznej pracy. 

uczeń:  

- dostrzega swoje sukcesy i porażki, 

- ocenia wspólnie przeżyty rok w 

szkole, 

- dokonuje autorefleksji. 

wychowawca czerwiec 

32. Oceniamy swoje 

zachowanie. 

uczeń: 

- podejmuje próbę samooceny, 

- ocenia innych, 

- w kulturalny sposób wyraża swoje 

zdanie, 

- uczestniczy w dyskusji. 

wychowawca czerwiec 

33. Bezpieczne wakacje. 

uczeń: 

- zna zasady bezpiecznego 

wypoczynku, 

- planuje czas wakacji. 

wychowawca czerwiec 
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Klasa III ZSZ wychowawca – Irena Leś-Skiba 

 

Temat zajęć 
Cele 

Uczeń: 

Osoby / instytucje 

współpracujące w 

realizacji zajęć 

Termin realizacji 

1. Lekcja organizacyjna, 

BHP – przypomnienie 

podstawowych zasad, 

zaplanowanie pracy. Wybór 

samorządu klasowego 

 wychowawca wrzesień 

2. Jestem Polakiem – 

szanuję swój język, wiarę, 

tradycje, rodaków oraz inne 

narody. 

- patriotyzm, świadomość narodowa, 

docenianie tradycji i narodowych 

wartości, szacunek dla wszystkich. 

wychowawca wrzesień 

3. Jaki ma być współczesny 

patriotyzm żeby nie był 

szowinizmem lub 

nacjonalizmem. Mądrze 

wyrażamy swój patriotyzm. 

- pojęcia patriotyzm, nacjonalizm, 

szowinizm, umiejętność wyrażania 

patriotyzmu z szacunkiem dla innych. 

wychowawca wrzesień 

4. Wady i zalety tolerancji – 

różne aspekty relacji z 

innością. 

-wyrażanie swoich przekonań, obrona 

swojego zdania w szacunku dla 

postaw odmiennych, umiejętność 

kontaktowania się z ludźmi o innych 

wartościach i religii bez uległości 

i agresji. 

wychowawca październik 

5. Mój zawód – moja 

przyszłość. 

- możliwości związane z moim 

zawodem, potrzeba dokształcania, 

zdobywania uprawnień. 

doradca zawodowy październik 

6. Moja mała ojczyzna – 

dbamy o środowisko 

w swoim otoczeniu 

(sprzątanie na cmentarzu 

lub w Skamieniałym 

mieście). 

- nauczenie szacunku dla małej 

ojczyzny przez czynną dbałość 

o estetykę,  zwracanie uwagi ma 

zachowania moje i kolegów, 

docenianie piękna otoczenia i pracy 

innych ludzi. 

wychowawca październik 

7. Zdrowe nawyki – zdrowe 

życie (żywienie, używki, 

sport). 

- uświadomienie błędów 

żywieniowych, wpływ codziennych 

wyborów na zdrowie, najważniejsze 

zagrożenia, rola zdrowego trybu życia. 

wychowawca październik 

8. Bezpieczeństwo na drodze 

i podczas pracy zawodowej – 

zanim będzie za późno. 

- młodzi kierowcy często powodują 

wypadki, pieszy i rowerzysta też jest 

uczestnikiem ruchu, jak unikać 

błędów, które mogą doprowadzić do 

szkolny instruktor 

BHP 

lub policjant 

listopad 
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tragedii na drodze lub w pracy 

zawodowej. 

9. Żyję w rodzinie, chce 

założyć rodzinę – jak dbać 

o relacje. 

- rodzina jako wartość dbanie 

o relacje, wybór małżonka, 

oczekiwania wobec drugiej osoby, 

dawanie i wymagania. 

wychowawca listopad 

10. Co mi się należy od 

innych, a co jestem winien 

innym – egoiści są samotni, 

postawa roszczeniowa 

odbiera wiele możliwości. 

- postawa roszczeniowa a nauczanie 

Kościoła, egoizm prowadzi do 

problemów, daje tylko doraźne 

korzyści. 

pedagog listopad 

11. Uzależnienia 

zagrożeniem dla naszej 

wolności – jak się ustrzec. 

- wolność i odpowiedzialność 

w korzystaniu z dorosłości, 

uzależnienie jak rozpoznać, czym 

grozi. 

wychowawca listopad 

12. Niemodne pozytywne 

wartości: prawda, dobro 

i piękno. 

- dobro i pragnienie szczęścia w życiu, 

jak realizować swoją wolność 

dostrzegając wolność innych, czy 

nauka o pięknie jest potrzebna w 

życiu. 

wychowawca 

pedagog 
grudzień 

13. Piękno polskich tradycji 

świątecznych i kolęd – 

wigilia klasowa. 

- kultywowanie tradycji świątecznych, 

nauczenie się nowej kolędy, wspólne 

śpiewanie. 

wychowawca grudzień 

14. Ustalanie oceny 

z zachowania za I okres. 

- podsumowanie osiągnięć i porażek 

w tym semestrze, wyciąganie 

wniosków. 

wychowawca grudzień 

15. Moje osiągnięcia w nauce 

i pracy – omówienie 

wyników nauczania 

i wychowania za I okres. 

- motywowanie uczniów do poprawy 

ocen na świadectwo, gdzie może się 

przydać piękne świadectwo. 

wychowawca styczeń 

16. Poszanowanie godności 

człowieka i jego praw. 

Zasługuję na szacunek 

i szanuję innych. 

- szacunek dla innych i dla siebie 

samego, właściwa samoocena, 

docenianie innych, dbałość o język, 

gesty, wrażliwość na drugiego 

człowieka, autorytety i co im 

zawdzięczamy. 

wychowawca styczeń 

17. Czym jest szczęście i czy 

każdy może być szczęśliwy. 

- jak uczynić swoje życie 

szczęśliwym, czy mamy na to wpływ. 
wychowawca styczeń 

18. Asertywność, agresja, 

uległość – jak je odróżnić. 

- rozumienie czym jest asertywność 

i jak się jej uczyć, dlaczego agresja 

jest zła a uległość nie zawsze jest 

dobra. 

wychowawca styczeń 
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19. Czy mam wpływ na 

agresję moją i innych. 

- jak sobie radzić z agresja swoją 

i innych, gdzie szukać pomocy, 

ćwiczenie postaw asertywnych ułatwia 

życie. 

wychowawca styczeń 

20. Dialog, współpraca i 

negocjowanie 

w rozwiązywaniu różnych 

problemów. 

- różne sposoby rozwiązywania 

sytuacji problemowych, na czy polega 

negocjowanie, kiedy można je 

stosować w życiu i w pracy. 

wychowawca luty 

21. Rozmowa kwalifikacyjna 

– jak się ubrać, co mówić, 

jak się zachować. 

- przygotowanie i przebieg rozmowy 

kwalifikacyjnej. 
doradca zawodowy luty 

22. Aktywne poszukiwanie 

pracy, jak zwiększyć swoje 

szanse na rynku pracy. 

Gdzie szukać pracy, jak czytać 

ogłoszenia, jak odróżnić oszustwa 
wychowawca marzec 

23. Mój język moją 

wizytówką – w szkole, 

w pracy i w mediach 

społecznościowych. 

- język tworzy relacje z ludźmi, 

odmiany polszczyzny, kultura słowa, 

stosowność wypowiedzi zależnie od 

miejsca i adresata, odpowiedzialność 

za słowa i publikacje w mediach. 

wychowawca marzec 

24. Internet – możliwości 

i zagrożenia (prawa 

autorskie, przemoc w necie, 

publikowanie wizerunku 

i in.) 

- możliwości i zagrożenia w nowych 

mediach, obrona przed agresją i 

przestępczością w sieci – 

przygotowują uczniowie jako 

„fachowcy” od gier i Internetu. 

uczniowie marzec 

25. Dorosłość znaczy 

odpowiedzialność. Prawne 

i społeczne aspekty 

dorosłości. 

- czym grożą ryzykowne zachowania, 

co to jest odpowiedzialność prawna, 

warto znać prawo. 

wychowawca lub 

zaproszony prawnik 
kwiecień 

26. Uczymy się całe życie – 

samokształcenie, 

samodoskonalenie, 

zdobywanie uprawnień. 

- dlaczego trzeba się dokształcać, co to 

jest samokształcenie, jakimi 

metodami, kiedy znowu trzeba się 

będzie uczyć i po co. 

wychowawca kwiecień 

27. Poszukiwanie pomocy 

w sytuacjach trudnych 

(wypadek, przemoc, 

choroba, depresja, 

uzależnienie) 

- jak szukać pomocy w trudnych 

sytuacjach, jak wzywać pomoc, jak 

pomagać innym. 

psycholog lub 

pedagog 
kwiecień 

28. Idole, wzory do 

naśladowania, wartości 

pozytywne w naszej kulturze 

chrześcijańskiej na tle 

Europy i świata. 

- wybór idola, mentora jest ważny, 

wzory są potrzebne, czy rodzice mogą 

pełnić te role, wzory negatywne, bunt 

w wieku dojrzewania. 

wychowawca kwiecień 
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29. Wszyscy popełniamy 

błędy, błąd to nie koniec 

świata. 

- umiejętność przebaczania innym 

i sobie samemu, kształtowanie własnej 

osobowości, uczymy się na błędach 

ale niekoniecznie na swoich. 

psycholog maj 

30. Ustalenie oceny ze 

sprawowania na koniec 

roku, podsumowanie 

wyników nauczania 

i wychowania. 

- samoocena, wyciąganie wniosków, 

podsumowanie własnych osiągnięć 

i porażek. 

wychowawca maj 

31. Obrona przed 

manipulacją w życiu 

i w mediach (reklama, 

manipulacja, agresja 

słowna). 

- jak rozpoznać manipulację, kiedy 

dzieci  lub dorośli manipulują, 

agresywne reklamy, obrona przed 

manipulacją i indoktrynacją (sekty, 

polityka). 

wychowawca maj 

32. Mam plan na życie, wiem 

czego chcę i jak to osiągnąć. 

- trzeba planować i korygować plany, 

jak plany usprawniają nasze działania. 
wychowawca czerwiec 

33. Jak się zmieniłem w tej 

szkole – co mi się udało, co 

osiągnąłem, a co jeszcze 

przede mną. 

- samoocena, docenianie pomocy 

innych, wnioskowanie, 

podsumowywanie. 

wychowawca czerwiec 

34. Spotkanie pożegnalne, 

rozdanie świadectw. 
 wychowawca czerwiec 
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VIII. Wykorzystanie zapisów monitoringu dla realizacji pracy 

wychowawczej szkoły 

 

Monitoring szkoły obejmuje: 

 system monitoringu wizyjnego w ZSOiZ w Ciężkowicach  ma na celu zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa, zachowania, zdrowia wśród uczniów szkoły, 

 system monitoringu w szkole ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych, 

 zapis z monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewidzianych 

w Statucie Szkoły, 

 zapis z monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez Dyrektora 

Szkoły, wychowawców i nauczycieli, funkcjonariuszy Policji w sytuacji kradzieży, uszkodzenia 

mienia, przemocy itp., 

 wykorzystując zapisy monitoringu należy zachować anonimowość osób w nim się pojawiających 

w celu ich ochrony, anonimowość może nie mieć zastosowania w przypadku uzyskania zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub innych osób pojawiających się w zapisie, 

  dostęp do odczytu zapisów monitoringu posiada Dyrektor Szkoły. 

 

Kamery wizyjne obejmują obszarach wejścia  głównego do szkoły, korytarza na parterze, 

pierwszym, drugim piętrze i poddaszu, a także budynku szkoły z zewnątrz oraz hali sportowej. 

 

Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w pokoju nr 15 gabinet  Dyrektora Szkoły. Zapis 

obrazu wizyjnego obejmuje trzydzieści dni. 
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IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach 

 

 Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-

profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli, uczniów i rodziców, 

2. analizę dokumentacji teczki wychowawcy, 

3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków, 

6. sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły rozmowy z rodzicami. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół 

ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu 

jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac 

zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam do realizacji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 14. 09. 2017 

roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego oraz uchwały Rady 

Rodziców z dnia 12. 09. 2017 roku w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego uchwalonej 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
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Załącznik nr 1 do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego „Koła PCK HDK” 

 

Ciężkowice, dn. 10. 09. 2017 r. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

realizowany w roku szkolnym 2017/2018 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

z zakresu: 

„Szkolnego Koła PCK - HDK” 

 

 

"Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej 

i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą 

coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata". 

Jan Paweł II  

 

 

CELE PROGRAMU: 

 

Głównym celem programu jest aktywizacja młodzieży w duchu humanitaryzmu niesienia 

pomocy potrzebującym. Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty 

zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności 

drugiego człowieka, które realizuje koło, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi 

wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia , umiejących współżyć w grupie 

rówieśniczej i społeczeństwie. 

 

CELE SĄ REALIZOWANE POPRZEZ ZADANIA: 

 

- pomoc potrzebującym uczniom, 

- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży z zakresu pierwszej pomocy 

i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, 

- kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, 

- stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji młodzieży, 

- propagowanie wśród młodzieży dawstwa krwi, szpiku, narządów i propagowanie postaw 

zdrowotnych wśród młodzieży szkolnej, 

- edukacja młodzieży i społeczeństwa w zakresie chorób nowotworowych. 
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Lp. 
Działanie realizowane w ramach 

realizowanego programu 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację działania 

Termin realizacji 

1. 
Szkolenie na temat honorowego 

krwiodawstwa.  
mgr inż. Monika Trela 

I semestr 

i II semestr 

2. Szkolenie na temat dawstwa szpiku.  mgr inż. Monika Trela II semestr 

3. 
Szkolenie dotyczące profilaktyki 

uzależnień.  
mgr inż. Monika Trela I semestr 

4. 
Organizacja akcji honorowego 

krwiodawstwa. 
mgr inż. Monika Trela I semestr i II semestr 

5. 

Zbiórka środków czystości dla placówki 

opiekuńczo-wychowawczej „Płomyk” w 

Rzuchowej. 

mgr inż. Monika Trela I semestr 

6. 

Przygotowanie młodzieży i udział w 

Olimpiadzie Promocji Zdrowia, 

Zdrowego Stylu Życia i Wiedzy o PCK.  

mgr inż. Monika Trela II semestr 

7. 
Udział w akcji Światowy Dzień Walki z 

Głodem 
mgr inż. Monika Trela I semestr 

8. Udział w akcji Wielkanoc z PCK. mgr inż. Monika Trela II semestr 

9. Szkolenie dotyczące dawstwa narządów. mgr inż. Monika Trela I semestr i II semestr 

10. 
Udział w konkursie powiatowym 

„Potrzebna Krew – Twoja Także”. 
mgr inż. Monika Trela I semestr i II semestr 

 

opracowanie programu profilaktycznego z zakresu: 

SZKOLNE KOŁO PCK – HDK 

mgr inż. Monika Trela, nauczyciel biologii 

opiekun Szkolnego Koła PCK – HDK 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców 12. 09. 2017 r. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną 14. 09. 2017 r. 
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Załącznik nr 2 do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego „Młodość bez uzależnień” 

 

Ciężkowice, dn. 10. 09. 2017 r. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

realizowany w roku szkolnym 2017/2018 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

z zakresu: 

„Młodość bez uzależnień” 

 

 

 „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny 

i osiągnąć to za wszelką cenę.” 

Maria Skłodowska-Curie 

 

CELE PROGRAMU: 

 

Celem programu będzie propagowanie w śród uczniów mody na życie bez uzależnień. 

Dostarczenie im adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym 

umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. Ludzie, zwłaszcza młodzi zachowują się 

ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach takich zachowań. 

W związku z tym dostarczenie informacji o skutkach paleniu  tytoniu, picia alkoholu odurzenia 

narkotykami i dopalaczami ma spowodować zmianę postaw, a w końcu nie podejmowanie zachowań 

ryzykownych. 

 

 

 

Lp. 
Działanie realizowane w ramach 

realizowanego programu 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację działania 

Termin realizacji 

1. 

Przeprowadzenie lekcji na temat: 

Substancje uzależniające i ich wpływ na 

organizm człowieka. 

( tj. dopalacze, narkotyki, nikotyna, 

alkohol, napoje energetyzujące.) 

nauczyciel chemii 

w klasach pierwszych. 
II semestr 

2. 

Obserwacja środowiska uczniowskiego 

pod kątem uzależnienia od nikotyny 

i innych środków odurzających, ankieta. 

pedagog szkolny, 

wszyscy nauczyciele 
cały rok 

3. 
Referaty przedmiotowe: 

Alkoholiz, nikotynizm. 

nauczyciel chemii 

 w klasach pierwszych 
II semestr 
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4. 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych 

na temat: 

Uzależnienie od alkoholu. 

wychowawcy I semestr 

5. Gazetka szkolna: „Dziękuje nie palę”. nauczyciel chemii Maj 

6. 
Pogadanka dla rodziców na temat: 

Narkomanii. 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

lub zaproszony gość 

II semestr 

 

opracowanie programu profilaktycznego z zakresu: 

„Młodość bez uzależnień” 

mgr Anita Szeląg, nauczyciel chemii 

 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców 12. 09. 2017 r. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną 14. 09. 2017 r. 
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Załącznik nr 3 do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego „Nadmierne promieniowanie UV” 

 

Ciężkowice, dn. 10. 09. 2017 r. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

realizowany w roku szkolnym 2017/2018 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

z zakresu: 

„Nadmiernego promieniowania UV” 

 

 

„Brązowo ale czy zdrowo?” 

 

CELE PROGRAMU:  

 

Celem programu będzie wykazanie, że zjawisko promieniotwórczości ma bardzo szerokie, 

zarówno pozytywne jak i negatywne zastosowanie. Zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne 

wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV) przez dzieci 

i młodzież. Ta grupa wiekowa jest bowiem szczególnie narażona na szkodliwy wpływ 

promieniowania UV, gdyż skóra w okresie rozwojowym jest bardziej podatna na niekorzystne ich 

działanie. Kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych związanych z bezpieczeństwem korzystania 

z promieni słonecznych.  

 

W związku z częstym korzystaniem przez młodzież z solarium proponuje działania 

informacyjno-edukacyjne dotyczące skutków nadmiernego opalania – także w solariach. 

 

 

 

Lp. 
Działanie realizowane w ramach 

realizowanego programu 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację działania 

Termin realizacji 

1. 

Przeprowadzenie lekcji na temat: 

Rodzaje promieniowania, 

Dawki promieniowania 

nauczyciel fizyki II semestr 

2. 

Referaty: 

Wpływ promieniowani na zdrowie 

człowieka 

Zastosowania promieniotwórczości 

uczniowie klas 

pierwszych, 

uczniowie klas 

pierwszych 

II semestr 

3. 

Referat: 

Pozytywny i negatywny wpływ 

promieniowania słonecznego i UV. 

uczniowie klasy 

III TH 
I semestr 
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4. 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na 

temat: 

Co warto wiedzieć o promieniowaniu UV 

oraz ochronie przeciwsłonecznej. 

wychowawcy II semestr 

5. Przygotowanie plakatu tematycznego. uczniowie klasy I TI II semestr 

 

opracowanie programu profilaktycznego z zakresu: 

„Nadmiernego promieniowania UV” 

mgr Ewelina Kras, nauczyciel matematyki i fizyki 

 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców 12. 09. 2017 r. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną 14. 09. 2017 r. 
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Załącznik nr 4 do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego „Stop cyberprzemocy” 

 

Ciężkowice, dn. 10. 09. 2017 r. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

realizowany w roku szkolnym 2017/2018 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

z zakresu: 

„Stop cyberprzemocy” 

 

 

CELE: 

 

- zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej, 

- poszerzenie wiedzy na temat cyberprzemocy, 

- uświadomienie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu – Internetu, telefonów 

komórkowych, 

- wzbogacanie wiedzy na temat prawidłowego i rozsądnego korzystania z Internetu i telefonów 

komórkowych, 

- zwrócenie uwagi na skutki nadmiernego korzystania z komputera, Internetu i telefonu komórkowego 

dla zdrowia i rozwoju. 

 

Internet i telefon komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których korzystają wszyscy – dzieci, 

młodzież i dorośli. Internet jest kopalnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu z rówieśnikami, 

miejscem nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywany 

nieostrożnie, może wyrządzić znaczne krzywdy. Nękanie rówieśników on-line, wypływanie danych 

osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka, instalowanie wirusów to problemy, które 

mogą nieść poważne konsekwencje. 

 

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy 

wśród dzieci  i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. cyberprzemocy, 

czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci często podejmują działania 

uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów 

elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznanej przez ofiary cyberprzemocy, ich 

poczucie zagrożenia, przekracza możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją, nawet jeśli pozornie jest 

ona błaha. A to może prowadzić już do prawdziwej tragedii. 

 

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii infor-

macyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. 

Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia młodym internautom istoty problemu, jak 

również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę. 
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Poprzez cyberprzemoc rozumiemy: 

- przemoc werbalna w sieci (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż), 

- rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka, 

- publikowanie w sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających dziecko, 

- podszywanie się w sieci pod dziecko. 

 

W obecnych czasach globalna sieć jest czymś niezwykle potrzebnym, daje wiele nowych 

możliwości, szans i korzyści. Jednak jej niewłaściwe i nieodpowiedzialne wykorzystanie może nieść 

ze sobą szereg zagrożeń. Internet jest, jak to określił Stanisław Lem, „wielkim śmietnikiem”. 

 

Oprócz wielu wartościowych rzeczy, dzieci mogą znaleźć tam także treści (np: pornografia, 

przemoc, kradzież, wulgarność, nienawiść, hazard, używki), z którymi kontakt jest dla nich 

niebezpieczny i szkodliwy. Ważną formą przeciwdziałania niebezpieczeństwom i zagrożeniom ze 

strony Internetu jest posiadanie rzetelnej wiedzy. Istotną rolę w jej przekazywaniu młodemu 

człowiekowi pełnią rodzice i nauczyciele. Szkoła powinna zatem, we współpracy z rodzicami, 

przygotować uczniów do bezpiecznego życia w „globalnym społeczeństwie informacji”. W związku 

z tym dyrekcja i pracownicy placówki podejmują szereg działań skierowanych do uczniów, rodziców 

i nauczycieli. 

 

MAJĄ ONE NA CELU: 

 

1. Uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom negatywnych społecznych, etycznych 

i prawnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej. 

2. Promocję odpowiedzialnej postawy dorosłych oraz prawa dzieci do bezpiecznego korzystania 

z Internetu i telefonu komórkowego. 

3. Zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego dostępu do Internetu. 

4. Uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom możliwych zastosowań Internetu oraz 

zagrożeń wynikających z jego użytkowania. 

5. Promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń. 

6. Stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych. 

7. Nadzorowanie obszarów internetowych, po których poruszają się uczniowie. 

8. Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz 

telefonu komórkowego. 

9. Informowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji 

zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie. 

10. Kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy w czasie korzystania z nowoczesnych 

technologii informacyjnych. Kształtowanie mądrego użytkownika mediów. 

11. Motywowanie do dbania o cudze i własne bezpieczeństwo w Internecie. 
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Lp. 
Działanie realizowane w ramach 

realizowanego programu 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację działania 

Termin realizacji 

1. 

Zorganizowanie warsztatów dla 

rodziców z przedstawicielami Policji. 

Szkolenie na temat niebezpieczeństw 

grożących uczniom w Internecie. 

Sławomir Jachymczyk I lub II semestr 

2. 

Przygotowanie gazetek informacyjnych 

dla rodziców na temat bezpiecznego ko-

rzystania z komputera i Internetu przez 

młodzież. 

Tomasz Bochenek I semestr 

3. 

Pisanie przez uczniów artykułów 

dotyczących cyberprzemocy – 

publikacje na stronie internetowej 

szkoły. 

Sławomir Jachymczyk, 

Jacek Przybyło, 

Tomasz Bochenek 

cały rok 

4. 

Przeprowadzenie pogadanek na temat 

korzystania z komputera i Internetu oraz 

telefonu komórkowego, a także kont na 

facebook’u, itp. w ramach godzin 

z wychowawcą. 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy 
cały rok 

5. 

W klasach przeprowadzone zostaną 

przez nauczycieli informatyki 

i przedmiotów zawodowych pogadanki 

na temat zalet i wad Internetu oraz praw 

autorskich. 

Sławomir Jachymczyk, 

Jacek Przybyło, 

Tomasz Bochenek 

cały rok 

6. 

Omówienie komórkowego 

i internetowego savoir vivre-u, czyli 

wiedzy na temat dobrych manier 

związanych z korzystaniem z telefonów 

komórkowych, komunikatorów, portali 

społecznościowych itp. 

Sławomir Jachymczyk, 

Jacek Przybyło, 

Tomasz Bochenek 

I semestr 

7. 

Doposażenie biblioteki szkolnej w nowe 

pozycje dotyczące cyberprzemocy 

(materiały multimedialne i programy 

edukacyjne dla uczniów szkoły 

dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, 

problemu przemocy rówieśniczej 

z użyciem Internetu i telefonu 

komórkowego). 

Maria Dziuban cały rok 

8. 

Pedagogizacja rodziców na temat zagro-

żeń wynikających z używania urządzeń 

typu: telefon komórkowy, tablet itp. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

9. 

Przygotowanie prezentacji multimedial-

nych dotyczących cyberprzemocy 

i prawa autorskiego i zaprezentowanie 

Sławomir Jachymczyk, 

Jacek Przybyło 
II semestr 
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prac na forum klasy. 

10. 

Umieszczenie informacji na temat bez-

piecznego korzystania z sieci 

w miejscach, w których uczniowie mogą 

korzystać z dostępu do Internetu, tj. 

pracownie komputerowe i biblioteka. 

Tomasz Bochenek I semestr 

11. 

Systematyczne sprawdzanie stanowisk 

komputerowych i aktualizowanie 

oprogramowania (programy 

antywirusowe, programy filtrujące, 

firewall, antyspam). 

Sławomir Jachymczyk, 

Jacek Przybyło, 

Tomasz Bochenek 

cały rok 

12. 
Ujęcie zagadnień cyberprzemocy w kon-

kursie „Sprawny Umysł”. 
  

 

opracowanie programu profilaktycznego z powyższego zakresu: 

„Stop cyberprzemocy” 

mgr inż. Sławomir Jachymczyk, informatyka 

mgr Jacek Przybyło, przedmioty zawodowe informatyczne 

mgr Tomasz Bochenek, przedmioty zawodowe informatyczne 

 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców 12. 09. 2017 r. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną 14. 09. 2017 r. 
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Załącznik nr 5 do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego „Rodzina” 

 

Ciężkowice, dn. 10. 09. 2017 r. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

realizowany w roku szkolnym 2017/2018 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

z zakresu: 

„RODZINA” 

 

 

 

„Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem” 

Leszek Kołakowski 

 

„Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu. Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać” 

Matka Teresa z Kalkuty 

 

CEL PROGRAMU: 

 

Podkreślenie wartości rodziny w procesie wychowania; udzielanie rodzicom wsparcia w tym procesie. 

 

 

 

Lp. 
Działanie realizowane w ramach 

realizowanego programu 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację działania 

Termin realizacji 

1. 
„Motywy zawierania małżeństw przez 

młodych” – lekcje WDŻ w klasach III. 
nauczyciel wdż 

I semestr 

i II semestr 

2. 
Zakup do biblioteki szkolnej literatury dla 

rodziców wspomagającej wychowanie. 

nauczyciel – 

bibliotekarz 
I semestr 

3. 
Pogadanka dla rodziców nt „Jak pogodzić 

się z dorastaniem i odchodzeniem dzieci”. 
pedagog II semestr 

4. 
Wykład dla rodziców „Rola ojca w życiu 

dziecka”. 
pedagog I semestr 
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5. 
Projekcja filmu fabularnego „Próba 

ogniowa” Dyskusja nad filmem. 
dyrektor szkoły I semestr 

6. 

Projekcja filmu „Jak powstrzymać 

agresję”. Dyskusja nad filmem. 

Miniwykład „Skąd się bierze agresja”. 

pedagog II semestr 

7. 

Zorganizowanie wieczornicy z okazji 

Dnia Matki poprzedzonej konkursem 

plastycznym. Wręczenie nagród 

zwycięzcom/ uczestnikom. 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

j. polskiego 

II semestr 

8. 

Konkurs plastyczny pn „MATKA”. 

Wernisaż prac, wernisaż multimedialny 

na portalu Pogórze24.pl 

nauczyciel – 

bibliotekarz 
II semestr 

9. 
Angażowanie rodziców w organizowanie 

imprez szkolnych. 
dyrektor szkoły I i II semestr 

10. 
Indywidualne konsultacje z rodzicami / 

rodzina w ujęciu systemowym. 
pedagog II semestr 

 

opracowanie programu profilaktycznego z zakresu: 

„RODZINA” 

mgr Maria Dziuban, nauczyciel bibliotekarz, 

mgr Ewa Kukułka, j. polski, wdż 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców 12. 09. 2017 r. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną 14. 09. 2017 r. 
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Załącznik nr 6 do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego „Komunikacja interpersonalna” 

 

Ciężkowice, dn. 10. 09. 2017 r. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

realizowany w roku szkolnym 2017/2018 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

z zakresu: 

„Komunikacja interpersonalna” 

 

 

„Budujemy mosty między ludźmi” 

 

CELE PROGRAMU: 

 

Niezależnie od celu, porozumiewanie się stanowi podstawę naszych relacji, zarówno na 

gruncie prywatnym jak i zawodowym. Słuchanie, prowadzenie dyskusji czy asertywne wyrażanie 

swojego zdania, to umiejętności konieczne, by kontaktować się z innymi i odnosić sukcesy. Celem 

programu będzie wykształcenie proaktywnych postaw, nabycie praktycznych umiejętności 

związanych z komunikowaniem się. Wiedza ta wpłynie na efekty i jakość codziennej pracy uczniów, 

zarówno w szkole jak i poza nią, w życiu prywatnym, rodzinnym oraz w przyszłości w zawodowym. 

Ponadto uczniowie nabędą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych czy konfliktowych. 

 

 

 

Lp. 
Działanie realizowane w ramach 

realizowanego programu 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację działania 

Termin realizacji 

1. 

Zapoznanie uczniów z pojęciem kultury 

osobistej, rozróżnianie postaw 

powszechnie uznawanych za właściwe – 

pogadanka i dyskusja na lekcji 

z wychowawcą. 

wychowawca I semestr 

2. 
Mimika twarzy, gestykulacja, ubiór – 

pogadanka podczas zajęć praktycznych. 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

I semestr 

3. 

Uprzedzenia i stereotypy oraz ich wpływ 

na życie społeczne – pogadanka na lekcji 

z wychowawcą. 

wychowawca  I semestr 

4. 
Aktywne słuchanie – praca w grupach 

podczas zajęć praktycznych. 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

I semestr 
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5. 

Konflikty – symulowane sytuacje 

konfliktowe. Na bazie doświadczeń 

wypracowana zostanie metodologia 

zarządzania w sytuacjach konfliktowych. 

pedagog II semestr 

6. 

Krytykowanie i reagowanie na krytykę – 

ćwiczenie technik osiągania korzystnych 

efektów w kontaktach międzyludzkich. 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

II semestr 

7. 

Jak radzić sobie ze stresem? 

Wypracowanie metod pozwalających na 

radzenie sobie w sytuacjach stresowych. 

Pogadanka przeprowadzona przez 

psychologa lub wychowawcę. 

psycholog  II semestr  

 

opracowanie programu profilaktycznego z zakresu: 

„Komunikacja interpersonalna” 

mgr inż. Gut Katarzyna, nauczyciel przedmiotów zawodowych fryzjerskich 

mgr Piekarz Weronika, nauczyciel przedmiotów zawodowych fryzjerskich 

 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców 12. 09. 2017 r. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną 14. 09. 2017 r. 
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Załącznik nr 7 do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego „Doradztwo zawodowe” 

 

Ciężkowice, dn. 10. 09. 2017 r. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

realizowany w roku szkolnym 2017/2018 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

z zakresu: 

„Doradztwa zawodowego” 

 

 

„Młodzi aktywni na rynku pracy” 

 

 

Celem programu jest przeciwdziałanie bierności absolwentów po skończeniu szkoły. 

Zapoznanie młodzieży z różnymi formami wsparcia oferowanymi przez instytucje rynku pracy, 

z mechanizmami rządzącymi rynkiem pracy i  przygotowanie ich do poruszania się po nim. 

Wykształcenie umiejętności prezentowania własnej osoby i swoich umiejętności podczas spotkania 

z pracodawcą. 

 

Kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań 

przedsiębiorczych w praktyce. 

 

Celem jest również wspieranie pierwszych doświadczeń zawodowych, zdobywania nowych 

umiejętności oraz poszukiwania pierwszej pracy.  

 

 

 

Lp. 
Działanie realizowane w ramach 

realizowanego programu 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację działania 

Termin realizacji 

1. 

Zajęcia z zakresu Szkolnego Programu 

Doradztwa Zawodowego dotyczące 

tematyki związanej z rynkiem pracy: 

- Poznajemy formy wsparcia oferowane 

przez instytucje rynku pracy. 

- Różne sposoby poszukiwania pracy. 

- Pojęcie reorientacji zawodowej, 

mobilności zawodowej.  

- Wymagania pracodawców wobec 

pracowników.  

doradca zawodowy 

i wychowawcy 

 

I i II semestr 
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2. 

Pomoc w organizacji dobrej praktyki 

zawodowej. Zawieranie porozumień 

o współpracy z różnymi pracodawcami. 

nauczyciele, 

dyrektor 
I i II semestr 

3. 
Lokalny i krajowy rynek pracy. Gazetka 

informacyjna.  
doradca zawodowy I semestr 

4. 
Udział uczniów w „Dniu 

Przedsiębiorczości”. 
doradca zawodowy II semestr 

5. 

Udział w programie „Lekcje z ZUS” 

i olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej 

o ubezpieczeniach społecznych”. 

doradca zawodowy II semestr 

6. 

Przeprowadzenie konkursu rozwijającego 

kompetencje społeczno- personalistyczne 

uczniów pn. „Moja pierwsza rozmowa 

kwalifikacyjna”. 

doradca zawodowy II semestr 

7. 
Zdobywanie nowych doświadczeń 

poprzez udział uczniów w wolontariacie.  

doradca zawodowy, 

opiekun koła PCK – 

HDH, CARITAS 

I semestr 

8. 

Udział młodzieży w wizytach 

zawodoznawczych oraz stażach 

realizowanych w ramach projektu „ Mój 

rozwój – moja przyszłość” 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

uczestniczący 

w projekcie 

II semestr 

 

opracowanie programu profilaktycznego z zakresu: 

„Doradztwa zawodowe” 

mgr Justyna Martyna, doradca zawodowy 

 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców 12. 09. 2017 r. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną 14. 09. 2017 r. 
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Załącznik nr 8 do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego „Religia” 

 

Ciężkowice, dn. 10. 09. 2017 r. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

realizowany w roku szkolnym 2017/2018 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

z zakresu: „Religia” 

 

WPROWADZENIE DO DZIAŁAŃ: 

 

- Kształtowanie właściwej postawy religijnej. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys religijny. 

Lekcje religii miejscem, gdzie młodzież znajduje odpowiedzi na nurtujące je pytania egzystencjalne. 

Szczególny akcent na odpowiedzialne rodzicielstwo i powołanie do ojcostwa /macierzyństwa oraz 

właściwe wychowanie dzieci. 

- Ukazanie godności osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci: szacunek do ludzi, niezależnie 

od ich pochodzenia i pozycji społecznej. 

- Kształtowanie postaw moralnych i myślenia wartościującego poprzez analizę postaw życiowych 

świętych i błogosławionych –głównie z naszej diecezji. 

- Dostarczenie uczniom informacji o społecznej szkodliwości działania sekt oraz zapobieganie 

uzależnieniu młodzieży od alkoholu, papierosów i narkotyków. 

- Pielgrzymki do sanktuariów i miejsc związanych z kultem, by zapoznać się ich z historią i 

zabytkami. 

- Propagowanie  pracy młodzieży w szkolnym kole Caritas i w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży 

oraz otwarcie na misje. 

 

 

 

Lp. 
Działanie realizowane w ramach 

realizowanego programu 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację działania 

Termin 

realizacji 

1. 
Pielgrzymka Maturzystów do Sanktuarium na 

Jasnej Górze. 
ks. Marek Migacz I semestr 

2. 
10 SYNAJ -Spotkanie Ewangelizacyjne młodych 

Diecezji Tarnowskiej w Limanowej. 
ks. Marek Migacz I semestr 

3. 
Błogosławiona Karolina – patronka młodzieży, 

worem do naśladowania. 
ks. Marek Migacz I semestr 
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4. 
Wyrwani z niewoli – świadectwo osób, które 

zerwały z nałogami. 
ks. Marek Migacz I semestr 

5. 

Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty 

technikami zniewalania człowieka, ich zasięgiem 

i siłą. 

ks. Marek Migacz II semestr 

6. 
Uczestnictwo w Zjeździe Szkolnych Kół Caritas 

Diecezji Tarnowskiej. 
ks. Marek Migacz II semestr 

7. 
Pokusa panowania nad życiem: aborcja 

i eutanazja. 
ks. Marek Migacz II semestr 

8. 
Seksualność darem od Boga. Jak założyć 

szczęśliwą rodzinę? 
ks. Marek Migacz II semestr 

9. Spotkanie z misjonarzem. ks. Marek Migacz II semestr 

 

opracowanie programu profilaktycznego z zakresu: 

„Religia” 

ks. mgr Marek Migacz 

 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców 12. 09. 2017 r. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną 14. 09. 2017 r. 
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Załącznik nr 9 do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego „Żyj zdrowo - powrót do tradycji” 

 

Ciężkowice, dn. 10. 09. 2017 r. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

realizowany w roku szkolnym 2017/2018 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

z zakresu: 

gastronomi i hotelarstwa 

pod hasłem: 

 

„Żyj zdrowo - powrót do tradycji” 

 

 

To projekt edukacyjny, w którym podejmuje się działania związane z ukierunkowaniem 

na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalającej na prowadzenie 

zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych w oparciu o tradycję 

 

 

Wstęp 

We współczesnym świecie istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Środowisko 

naturalne zostało zanieczyszczone, a proponowana żywność jest często niezdrowa, sztucznie 

modyfikowana, zawierająca dużo trujących składników chemicznych (konserwantów, polepszaczy, 

substancji rakotwórczych). 

W związku ze świadomością tego zjawiska, ważne jest, aby  w szkole prowadzić działania 

mające na celu uświadomienie młodzieży zasad zdrowego odżywiania się w oparciu o powrót do 

tradycyjnych produktów i potraw. Należy przy tym wyrabiać nawyki higienicznego spożywania 

pokarmów, wskazywać na znaczenie, występowanie i rolę witamin oraz innych składników 

odżywczych potrzebnych do życia i wzrostu ludzkiego organizmu. 

Proponowany projekt edukacyjny został przygotowany właśnie po to, aby pokazać uczniom 

zalety świadomego odżywiania się, nauczyć ich dokonywać wyboru między tym, co zdrowe 

i odżywcze a szkodliwe, choć smaczne. Chcielibyśmy także, aby  uczniowie mieli możliwość 

„powrotu” do tradycyjnych metod przygotowywania potraw, jak również zwyczajów wokół nich 

panujących. Poza tym chcemy, aby młodzież rozumiała, że żyć zdrowo  to również znaczy spożywać 

zdrowe, ekologiczne, wartościowe pokarmy – czyli po prostu zdrowo się odżywiać. 

 

Cele ogólne: 

- poznawanie zdrowego stylu odżywiania się, 

- wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów, 

- przybliżenie tradycyjnych metod przygotowywania potraw oraz wyrobów rękodzielniczych, 

- wychowanie świadomego konsumenta. 
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Metody: 

warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, pokaz, działania praktyczne, obserwacja, praca wytwórcza. 

 

Formy: 

zespołowa, grupowa, indywidualna. 

 

Pomoce i środki dydaktyczne: 

surowce, receptury kulinarne, gazetka ścienna, hasła, zdjęcia, informacje na dany temat, książki 

tematyczne, rekwizyty, czasopisma branżowe. 

 

Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018 

Uczestnicy: uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach. 

 

OPIS PROJEKTU 

Zadania: 

- przygotowanie przedsięwzięć: 

* „ZAMIEŃ CHIPSY NA OWOCE” 

* „OD ZIARENKA DO BOCHENKA” 

* „BO JAK NIE ŻUR TO CO?” 

 

dla uczniów: 

- wyszukiwanie wiadomości o znaczeniu witamin dla organizmu człowieka, 

- przygotowanie informacji o historii chleba i gatunkach pieczywa, 

- wykonanie zdrowych przekąsek, pieczenie chleba, bułek oraz tradycyjnych potraw wielkanocnych, 

- uczestnictwo w warsztatach rękodzielniczych – dekoracje wielkanocne, 

- wycieczki zawodoznawcze. 

 

Uwagi o realizacji: 

Przed rozpoczęciem poszczególnych akcji – nauczyciel wraz z grupą uczniów przygotowują 

surowce, z których będą wykonywane ćwiczenia (stoliki na korytarzu przykryte obrusami, na których 

eksponowana jest promowana zdrowa żywność). 

 

REALIZACJA PROJEKTU 

 

1. W roku szkolnym 2017/2018 

- realizacja przedsięwzięcia pod hasłem: 

„ZAMIEŃ CHIPSY NA OWOCE” 

 

Cele operacyjne: 

 

Uczeń: 

- prowadzi zdrowy styl życia, 

- wie, że owoce są źródłem witamin, 

- dostrzega potrzebę codziennego spożywania owoców i warzyw, 

- jest świadomy korzyści wynikających z włączenia tychże do diety, 
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- potrafi dokonać wyboru między tym, co popularne, a zdrowe, 

- wie, że należy przestrzegać zasad higieny. 

 

Propozycja organizacji działania: 

Degustacja jabłek przez uczniów szkoły, podanie wiadomości o znaczeniu witamin 

i wartościach odżywczych i zdrowotnych jabłek oraz o przewadze owoców nad chipsami w procesie 

zdrowego odżywiania się. 

 

Ewaluacja: 

Dzielenie się wrażeniami z uczestnictwa w akcji (z degustacji, z obserwacji, z pogadanki – 

wypowiedzi ustne) 

 

Przewidywane efekty: 

- uczniowie znają wartość owoców i chętniej je spożywają 

- obok kanapek na drugie śniadanie przynoszą jabłko 

- świadomi zdrowotnych walorów owoców zamiast chipsów sięgają po jabłko 

- następuje u młodzieży refleksja nad odżywianiem się 

- akcja zachęca do spożywania zdrowych owoców na co dzień 

- akcja wpływa na kształtowanie aktywnych postaw wobec rzeczywistości 

- przyczynia się do rozwoju odpowiedzialności za pracę własną i grupy 

 

2. W roku szkolnym 2017/2018 

- realizacja przedsięwzięcia pod hasłem: 

„OD ZIARENKA DO BOCHENKA” 

 

Cele szczegółowe: 

- zdobycie jak największej ilości informacji na temat chleba, 

- budzenie szacunku do chleba, 

- przybliżenie uczniom historii, tradycji, sposobu wypieku oraz gatunków pieczywa, 

- wdrażanie do higienicznych nawyków żywieniowych, 

- wdrażanie do estetyki spożywania pokarmów, 

- wskazanie na zdrowotne aspekty tradycyjnej, polskiej żywności. 

 

Propozycja organizacji działania: 

Wypiek na zajęciach różnych rodzajów chleba i  prezentowanie pieczywa, wspólna degustacja 

pieczywa przez cała społeczność szkoły, wiadomości o składnikach odżywczych chleba, o gatunkach 

pieczywa, wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego –pokaz pozyskiwania mąki i pieczenia 

chleba metodami tradycyjnymi. 

 

Ewaluacja: 

- rozmowa na bieżąco, 

- wypowiedzi ustne dzieci na temat tego, co dowiedziały się o wartości odżywczej chleba i walorach 

smakowych pieczywa, jego rodzajach i konieczności szacunku do chleba. 

 

Przewidywanie efekty: 

- młodzież poznaje różne gatunki chleba i innego pieczywa, 
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- uczniowie dowiadują się o wartościach odżywczych i zdrowotnych pieczywa, 

- uświadamiają sobie konieczność szacunku do chleba, 

- poznają walory smakowe i zapachowe różnych gatunków chleba, 

- poznają tradycyjny wypiek chleba. 

 

3. W roku szkolnym 2017/2018 

- realizacja przedsięwzięcia pod hasłem: „BO JAK NIE ŻUR TO CO?” 

 

Cele szczegółowe: 

- kultywowanie pięknych tradycji związanych z Wielkanocą, 

- prezentowanie ludowych dekoracji wielkanocnych  

- uwrażliwianie na potrzebę kultywowania tradycji, 

- ukazanie piękna Świąt Wielkanocny, 

- prezentowanie tradycyjnego nakrycia stołu w nowoczesnej odsłonie. 

 

Propozycja organizacji działania: 

Sporządzanie i prezentowanie potraw  Wielkanocnych, zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami 

wielkanocnymi, wykonanie tradycyjnych dekoracji wielkanocnych. 

 

Ewaluacja 

- na bieżąco po każdym przedsięwzięciu (rozmowa, opowiadanie, dzielenie się wrażeniami), 

- dzielenie się wrażeniami smakowymi podczas degustacji potraw wielkanocnych. 

 

Przewidywane efekty: 

- poszerzanie i wzbogacanie wiedzy o tradycyjnych produktach i potrawach wielkanocnych, 

- poznanie regionalnych zwyczajów świątecznych, 

- umiejętność wykonania tradycyjnych dekoracji świątecznych. 

 

Końcowa ewaluacja podjętych przedsięwzięć: 

- ankieta ewaluacyjna 

 

 

 

Lp. 
Działanie realizowane w ramach 

realizowanego programu 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację działania 

Termin realizacji 

1. 

Ankieta diagnozująca świadomość 

uczniów o zdrowym i tradycyjnym 

żywieniu. 

Edyta Szwalec, 

Renata Kiełbasa 
I semestr 

2. 
Wizyta zawodoznawcza w Tłoczni 

Soków Maurera. 

Edyta Szwalec, 

Renata Kiełbasa 
I semestr 

3. Akcja jabłko dla zdrowia. 
Edyta Szwalec, 

Renata Kiełbasa 
I semestr 



  PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

                I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

88 

4. 
Aktualizacja gazetki ściennej z bieżącego 

tematu. 

Edyta Szwalec, 

Renata Kiełbasa 
Cały rok 

5. 

Tradycyjny wypiek chleba podczas 

wizyty zawodoznawczej w gospodarstwie 

agroturystycznym. 

Edyta Szwalec, 

Renata Kiełbasa 
II semestr 

6. Szkolne warsztaty pieczenia chleba. 
Edyta Szwalec, 

Renata Kiełbasa 
II semestr 

7. 

Warsztaty rękodzielnicze Koła Gospodyń 

Wiejskich z tradycyjnych dekoracji 

wielkanocnych. 

Edyta Szwalec, 

Renata Kiełbasa 
II semestr 

8. 
Sporządzanie tradycyjnych potraw 

wielkanocnych. 

Edyta Szwalec, 

Renata Kiełbasa 
II semestr 

9. 
Prezentacja tradycyjnego stołu 

wielkanocnego. 

Edyta Szwalec, 

Renata Kiełbasa 
II semestr 

10 Ankieta ewaluacyjna. 
Edyta Szwalec, 

Renata Kiełbasa 
II semestr 

 

opracowanie programu profilaktycznego z zakresu: 

gastronomi i hotelarstwa „Żyj zdrowo - powrót do tradycji” 

mgr inż. Edyta Szwalec, gastronomia, 

mgr Renata Kiełbasa, gastronomia i hotelarstwo 

 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców 12. 09. 2017 r. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną 14. 09. 2017 r. 
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Załącznik nr 10 do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego „Szkoła młodych patriotów” 

 

Ciężkowice, dn. 10. 09. 2017 r. 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

realizowany w roku szkolnym 2017/2018 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

 

 

Szkoła młodych patriotów V edycja 

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. 

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają dyplomy 

„Szkoły młodych patriotów” oraz zaświadczenia ukończenia kursu. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście 

historii państwa i narodu polskiego. 

2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane 

przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła młodych 

patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą 

przedstawiciele organizatora konkursu. 

 

Zadania konkursu „Szkoła młodych patriotów”: 

1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie 

patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu 

poprzez stronę internetową. 

2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na 

podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę 

internetową. 

3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw 

patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć 

przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 

4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na 

podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 

5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na 

podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu 

poprzez stronę internetową. 

6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie 

sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez 

stronę internetową. 
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7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu 

przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 

8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych. Ocena na podstawie 

sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 

9. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który 

w okresie od 16.10.2017 r. do 16.01.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa 

Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe). 

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 września 2017 r. 

 Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych 

i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie 

dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, opiekunowie, rodzice oraz 

uczniowie. 

 Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 

30 kwietnia 2018 r. 

 Adres jury konkursu „Szkoła młodych patriotów”: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 

Warszawa, e-mail: konkursy@spe.edu.pl. 

 

Zadania konkursu „Szkoła 

młodych patriotów” 
Forma realizacji 

Osoby odpowiedzialne/ 

termin 

1. Przeprowadzenie 

konwersatoriów  

Przeprowadzenie lekcji na 

zajęciach wos, w kl. I 

technikum i I Szkoły Branżowej 

na temat „Patriotyzm na co 

dzień. Co dla mnie oznacza 

bycie patriotą”. 

Sławomir Olszowski, 

Aneta Kapałka 

2. Przygotowanie plakatu „100. 

Rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości”. 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych we 

wszystkich klasach na temat 

,,Najważniejsze wydarzenie 

w dziejach Polski’’. Uczniowie 

z każdej klasy przygotują prace 

plastyczne w formie plakatu. 

Spośród prac  zostaną wybrane  

4 najlepsze prace. 

wychowawcy klas 

Jolanta Mastalska 

termin realizacji - październik 

3. Przeprowadzenie sondażu 

wśród uczniów, nauczycieli, 

mieszkańców miejscowości nt. 

postaw patriotycznych oraz roli 

patriotyzmu lokalnego. 

Uczniowie przeprowadzą 

sondaż, na temat postaw i roli 

patriotyzmu. Każdy 

ankietowany odpowie na 3 

pytania: 

Jak rozumiesz pojęcie, słowo 

„patriotyzm”? 

W jaki sposób dzisiaj można 

być patriotą? 

Czym dla Ciebie jest patriotyzm 

Następnie zostanie zmontowany 

w dniach 16-17.11.2017 roku 

uczniowie kl. III LO 

Jolanta Mastalska, nauczyciele 

przedmiotów informatycznych 

mailto:konkursy@spe.edu.pl
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film 

4. Przeprowadzenie 

ogólnoszkolnego konkursu 

wiedzy pt. „Historia Polski a 

patriotyzm”.  

Szkolny konkurs historyczny Sławomir Olszowski 

5. Zorganizowanie 

ogólnoszkolnego konkursu 

recytatorskiego o tematyce 

patriotycznej. 

Zorganizowanie 

międzyszkolnego konkursu 

pieśni patriotycznej- warsztaty 

muzyczno-teatralne, które 

podsumowane zostaną 

występem muzyczno -

teatralnym 

listopad 

6. Zorganizowanie 

ogólnoszkolnego konkursu 

pieśni patriotycznych.  

7. Przygotowanie Kodeksu 

Postaw Patriotycznych.  

Nad powstaniem Kodeksu 

Postaw Patriotycznych będą 

pracowały zespoły klasowe, 

których zadaniem będzie 

ustalenie i zapisanie na 

wspólnej karcie, jednej, 

wybranej postawy 

patriotycznej. Wynikiem pracy 

jest Kodeks składający się z 10 

postaw 

wychowawcy klas, 

grudzień 

8. Motyw „małe ojczyzny w 

literaturze” – przygotowanie 

prac pisemnych.  

Pisemne prace, wyróżnienie 

najlepszych prac 

uczniowie kl I Technikum, 

nauczyciele wok 

9. Zgłoszenie swoich 

przedstawicieli do udziału w 

kursie „Szkoła młodych 

patriotów”,  

Analiza materiałów 

nadesłanych przez organizatora 

konkursu 

Jolanta Mastalska od 

16.10.2017 do 16.01.2017 

10. Smaki mojej ojczyzny  

W ramach tego zadania zostaną 

przeprowadzone nas tepujące 

działania: 

- poznaj smak ciężkowickiego 

chleba 

- myśliwskie tradycje 

w Małopolsce 

nauczyciele przedmiotów 

gastronomicznych 

11. Udział młodzieży 

w uroczystościach 

patriotycznych, akademiach 

Cmentarze, rocznice 

patriotyczne 
Szkolne koło patriotyczne 

 

Opracowanie programu profilaktycznego z zakresu: 

Wychowanie patriotyczne „Szkoła młodych patriotów” 

mgr inż. Jolanta Mastalska, nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych 
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