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PROGRAM  WYCHOWAWCZY 
 
 

ZESPOŁU  SZKÓŁ  Nr 3 
 

w  HRUBIESZOWIE 
 
 
 
 
 
 
 
„W  wychowaniu  chodzi  właśnie  o  to,  ażeby  człowiek  stawał  się  coraz  bardziej  

człowiekiem,  o  to,  ażeby  bardziej  był,  a  nie  tylko  miał,  aby  więc  poprzez  wszystko,  

co  ma,  co  posiada,  umiał  bardziej  i  pełniej  być  człowiekiem,  to  znaczy,  ażeby  

również  umiał  bardziej być  nie  tylko  z  drugimi,  ale  i  dla  drugich”  -  Jan  Paweł  II. 

 

„Rzeczypospolite zawsze takie będą, jakie ich młodzieży chowanie.”  -  Jan  Zamoyski. 
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Program opracowany w oparciu o: 
 

1.  Konstytucję  RP  z dnia 17.X.1997 r. 

2.  Ustawę  o  systemie  oświaty  z dnia  7.IX.19991 r. z późniejszymi zmianami 

3.  Kartę  Nauczyciela   z dnia  26.I.1982 r. z późniejszymi zmianami 

4.  Konkordat 

5.  Program  Polityki  Prorodzinnej  Państwa. 

6. Deklarację o Prawach Człowieka 

7.  Konwencję  o  Prawach  Dziecka. 

8.  Statut  Zespołu  Szkół  Nr 3  w  Hrubieszowie. 

9.  Obserwacje,  sondaż,  konsultacje  z  rodzicami. 

 

 
MISJA  SZKOŁY 

   
 

Nie ma większego bogactwa od rozumu i lepszego  dziedzictwa, niż dobre wychowanie. 
 

 
 
Wychowanie  uczniów  w  ZS Nr 3  ma  charakter: 

o Integralny – fizyczny, umysłowy, intelektualny, emocjonalny, estetyczny, kulturalny, 

społeczny, wolitywny, moralny i duchowy; 

o Personalistyczny – w centrum osoba ucznia, jego podmiotowość i godność; 

o Indywidualny – tempo nauczania i wychowania, dobór treści i metod jest dostosowany 

do indywidualnych możliwości ucznia 

 
WSTĘP 

 
 
 

o Rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich 

dzieci. Szkoła wspiera rodzinę w dziedzinie wychowania. 

o Nauczyciele wspomagają rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach: 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym. 
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o Uczniowie mają możliwości dociekania  prawdy, szkoła ułatwia im osiągnięcie 

świadomości życiowej,  użyteczności poszczególnych zajęć. 

o W szkole kładzie się nacisk na budzenie wrażliwości moralnej, na wspomaganie 

uczniów w ich dążeniu do samodzielności osądów, rozwijanie wrażliwości na dobro. 

o Szkoła dąży do kształtowania w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, 

społeczności lokalnej, państwowej , a także do rozwijania patriotyzmu jako wartości 

o podstawowym znaczeniu. 

o Młodzież otrzymuje w szkole pomoc w rozpoznawaniu wartości moralnych, 

w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości. 

o Szkoła pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi o sens życia, o przyszłość, wskazując na 

rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji przyjętych celów. 

o Nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie tworzą w sobie postawę dialogu, 

a w szkole  powstaje klimat dialogu. 

o Każdy  członek  społeczności  szkolnej  jest  osobą,  człowiekiem  wolnym,  który  

świadomie  wstąpił  do  tej  wspólnoty  i  zdecydował  się  na  jej  współtworzenie. 

o Wychowanie  stanowi  integralną  całość  z  nauczaniem  i  jest  zasadniczym  

zadaniem  szkoły  i  wszystkich  jej  pracowników. 

o Szkoła,  jako  wspólnota  trzech  podmiotów:  pracowników  szkoły,  uczniów  oraz  

ich  rodziców,  zajmuje  w  procesie  wychowania  szczególne  miejsce.  Obowiązkiem  

wszystkich  pracowników  szkoły  jest  tę  rolę  wychowawczą  podjąć  i  jak  najlepiej  

wypełniać. 

o W  wychowaniu szkoła  za  podstawę  przyjmuje  uniwersalne  zasady  etyki,  

respektując  chrześcijański  system  wartości  i  godność  osoby  ludzkiej. 
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WZORZEC  ABSOLWENTA: 
 
Pragniemy  aby  nasz  absolwent: 
 

 
 był osobą dojrzałą moralnie, intelektualnie, emocjonalnie i społecznie, 

 odróżniał dobro od zła, prawdę od manipulacji, piękno od brzydoty i postępował 

zgodnie z tym systemem wartości,  

 był patriotą szanującym własną ojczyznę, jej dorobek, społeczeństwo i rodzinę, innych 

ludzi oraz środowisko naturalne, 

 był osobą dbającą o godność własną i innych, 

 wyznaczał sobie nowe cele, ustawicznie się rozwijał, adaptował do nowych warunków 

społecznych i wyzwań współczesności, 

 potrafił korzystać ze zdobyczy cywilizacji i kultury. 

 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA  ŚRODOWISKA,  
W KTÓRYM  FUNKCJONUJE  SZKOŁA. 

 
Znaczna  część  młodzieży  naszej  szkoły  pochodzi  z  obszarów  wiejskich,  w  tym  

z  dotkniętych  znacznym  bezrobociem  terenów  dawnych  PGR.  Ma  to  swoje  

konsekwencje  społeczno – ekonomiczne.  Niski  poziom  dochodów  i  bezrobocie  

są przyczyną  ubóstwa  i  problemów  z  zaspokojeniem  podstawowych  potrzeb  

materialnych. Skutkuje to  ograniczeniem  wydatków  w  dziedzinie  kultury  i  oświaty,  

a także  zmniejszeniem  zainteresowania  tą  sferą  życia.  Częstym  zjawiskiem  są  problemy  

alkoholowe  rodziców,  brak  zainteresowania  wychowaniem  dzieci  i  należytej  opieki.  

Skutkuje  to  przejmowaniem  złych  wzorców  zachowań,  brakiem  aspiracji  w  dziedzinie  

rozwoju  osobowościowego  i  intelektualnego,  brakami  w  sferze  kultury  kontaktów  

międzyludzkich  oraz  postawami  z  pogranicza  patologii – paleniem  tytoniu,  piciem  

napojów  alkoholowych  czy  też  brakiem  poszanowania  mienia  publicznego,  szkolnego  

i prywatnego.   
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PRACA  NASZA  POLEGA  NA  
KSZTAŁCENIU  W  NASZYCH  UCZNIACH: 

 
o motywacji  i  dociekliwości,  jako  podstawy  do pracy  nad  sobą,  odkrywania  

osobistych  możliwości  i  słabości; 

o motywacji,  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  samodzielnego  poszukiwania  

ważnych  dla  siebie  wartości,  ich  hierarchizacji  i  dokonywania  wyborów  

w każdej  sytuacji; 

o umiejętności  określania  osobistych  potrzeb  i  interesów  oraz  ich  zaspokajania  

na zasadzie  godzenia  dobra  własnego  z  dobrem  innych; 

o umiejętności  konstruktywnego,  realistycznego  określania  osobistych  celów  

życiowych  ważnych  dla  odnalezienia  własnego  miejsca  w  świecie; 

o umiejętności  brania  na  siebie  odpowiedzialności  za  siebie  i  za  efekty  swojego  

postępowania  wobec  innych; 

o szacunku  dla  dobra  wspólnego  w  społeczności  szkoły  i  w  innych  

społecznościach,  w  których  przyjdzie  im  przyjdzie  funkcjonować; 

o umiejętności  niezbędnych  do  przygotowania  się  do  życia  w  rodzinie,  

w społeczności  lokalnej  i  w  demokratycznym  państwie,  zgodnie  z  przekazem  

tradycji  kulturowej  i  poczuciem  więzi  z  otoczeniem  społecznym  (rodzina,  

środowisko  lokalne,  region,  państwo); 

o umiejętności psychospołeczne uczniów; 

o umiejętności  umożliwiających  rozpoznawanie  i  wyrażanie  osobistych  możliwości,  

potrzeb,  zachowań  i  postaw  w  sytuacjach  społecznych; 

o umiejętności  komunikowania  się  z  innymi  członkami  społeczności  i  umiejętności  

nawiązywania  kontaktów  z  nieznanymi  osobami; 

o postaw  pro-społecznych  i  umiejętności  budowania  pozytywnych  relacji  na  terenie  

szkoły  rozumianej  jako  wspólnota  nauczycieli  i  uczniów.    
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ZAŁOŻENIA  PRACY  WYCHOWAWCZEJ: 
 
 
Warunki,  jakie  musi  spełniać  szkoła  jako  środowisko  wychowawcze  i  nauczyciele  

jako wychowawcy,  aby  można  było  realizować  nakreślone  cele: 

 

1. Potrzeby,  które  muszą  zostać  zauważone,  zdiagnozowane  i  zaspokojone,  

aby uczniowie  mogli  korzystać  ze  szkoły: 

o bezpieczeństwa – zaspokojenie  której  decyduje  również  o  poczuciu  własnej  

wartości,  godności  i  integralności; 

o kontaktu – tworzenia  więzi,  autentycznych  relacji  i  spotkań  z  ludźmi,  rozumienia  

innych  i  bycia  rozumianym; 

o przewodnictwa – kontaktu  z  „mistrzem”; 

o aktywności  intelektualnej  i  społecznej; 

o wolności – wolnego  wyboru; 

o autentyczności – wbrew  fikcji  życia  społeczności  szkolnej, fikcji  uczenia  się,  

zafałszowanym  relacjom  nauczyciel – uczeń,  zafałszowanym  intencjom,  ukrytym  

programom; 

o samoakceptacji. 

 

2. Sposób  budowania  relacji  wychowawczych  i  oddziaływania  na  uczniów  tak,  

aby  sprzyjało  to  zaspokajaniu  tych  potrzeb. 

Nauczyciele  powinni  wchodzić  z  uczniami  w  relacje,  w  których: 

o będą  otwarcie  i  konstruktywnie  ujawniać  osobiste  emocje  i  postawy  

oraz  modelować  podobną  otwartość  u  uczniów; 

o będą  dawać  uczniom  osobistą  akceptację,  bez  względu  na  to,  na  ile  

zgadzają  się  z  ich  postawami  i  wyborami  (jeśli  tylko  nie  przekroczą  

oni  granic  czyjegoś  bezpieczeństwa); 

o będą budować  podmiotowe relacje z uczniami i ich rodzicami; 

o będą  dążyć  do  empatii  i  rozumienia  sytuacji  uczniów. 

 

Zakładamy,  że  tak  budowane  relacje  spowodują  daleko  idące  prorozwojowe  

zmiany  w  naszych  uczniach,  a  przede  wszystkim: 
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o pozwolą  im  na  poznanie  siebie,  lepszą  integrację  wewnętrzną  i  sprawniejsze  

funkcjonowanie; 

o rozwiną  ich  poczucie  własnej  wartości  i  zaufanie  do  siebie  i  osobistych  

możliwości,  co  doprowadzi  do  umiejętności  życia  w  zgodzie  ze  sobą  

      i zwiększy  ich  samodzielność; 

o nauczą  ich  pełniejszego  wyrażania  samego  siebie,  a  zarazem  lepszego  

rozumienia  innych  i  satysfakcjonującego  funkcjonowania  w  relacjach  

społecznych; 

o nauczą  radzenia  sobie  z  problemami  życiowymi,  zwłaszcza  z  konfliktami  

interpersonalnymi  i  wewnętrznymi. 

 

 

3. Postawy  i  umiejętności  nauczycieli. 

Zakładamy,  że  nauczyciele  wychowują  głównie  przez  modelowanie  

i oddziaływanie  własnymi  postawami  i  zachowaniami  oraz  przekonywującą  

prezentacją  własnych  umiejętności.  Oznacza  to,  że: 

o nauczyciele  stawiają  wymagania  i  konsekwentnie  je  egzekwując,  dążą  

do tego,  aby  uczniowie  sami  wypracowali  osobiste  motywacje; 

o nie  wymuszają  na  uczniach  zachowań  ani  postaw; 

o są  gotowi  wspierać  uczniów  w  kłopotach  osobistych; 

o są  gotowi  poświęcać  uczniom  swój  czas  i  uwagę; 

o niosą  pomoc „w trakcie bieżącej pracy z uczniem” w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielnej w szkole; 

o w  kontakcie  z  uczniami  traktują  ich  podmiotowo,  nie  manipulują,  

nie realizują  osobistych  potrzeb; 

o są  asertywni,  tzn.  potrafią  otwarcie  wyrażać  wobec  uczniów  swoje  

emocje,  określać  cele,  stawiać  im  granice  bez  agresji  i  urażania; 

o ujawniają  konflikty,  również  między  sobą  (w  gronie  nauczycielskim),  

są gotowi  je  rozwiązywać. 

Wymienione  założenia  stanowią  standard  przygotowania  kadry  nauczycielskiej.  

Dochodzimy  do  niego,  pracując  nad  osobistymi  umiejętnościami  na  odpowiednio  

zaplanowanych  szkoleniach  Rady  Pedagogicznej  oraz  poprzez  samodzielne  

studiowanie  odpowiedniej  literatury.   
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IDENTYFIKACJA  PODMIOTU  
UCZESTNICZĄCEGO  W  REALIZACJI  

PLANU  WYCHOWAWCZEGO 
 
 
 
RADA  PEDAGOGICZNA: 

o Diagnozuje  sytuację  wychowawczą  w  szkole. 

o Proponuje  działania  strategiczne. 

o Określa  zapotrzebowanie  klas  na  konkretne  programy  profilaktyczne. 

o Proponuje  zmiany  w  zatwierdzonych  planach  pracy  dydaktycznej,  wychowawczej  

i  opiekuńczej. 

o Inspiruje  działania  innowacyjne  i  koncepcje  programów  wychowawczych. 

o Ocenia  stan  wychowania  i  dydaktyki  w  szkole. 

o Prognozuje  potrzeby  szkoły  w  zakresie  oddziaływań  wychowawczych. 

o Nadzoruje  i  kontroluje  pracę  wychowawcy  w  szkole. 

o Współpracuje  ze  wszystkimi  podmiotami  działań  pedagogicznych  w  szkole. 

o Kontroluje  przestrzeganie  „prawa wewnątrzszkolnego”. 

o Diagnozuje  oczekiwania  uczniów  i  rodziców  wobec  szkoły. 

o Współpracuje  z  Samorządem  Uczniowskim  w  rozwiązywaniu  konfliktów  

dotyczących  spraw  uczniów  i  nauczycieli. 

o Współpracuje  z  Radą  Szkoły  Radą  Rodziców  w  zakresie  tworzenia  planów  

pracy  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej. 

o Współpracuje  z  Radą  Szkoły  Radą  Rodziców  w  zakresie  pomocy  

wychowawczej  i  materialnej  dla  uczniów. 

o Współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi działającymi na rzecz ucznia oraz 

środowiskiem lokalnym.  

o Podejmuje  decyzje  o  angażowaniu  specjalistów do realizacji programu 

wychowawczego  szkoły  (pedagog,  psycholog, logopeda, doradca zawodowy, 

terapeuta). 
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RADA  SZKOŁY 
o Ocenia  materialne  i  organizacyjne  warunki  pracy  dydaktycznej  i  wychowawczej  

szkoły. 

o Analizuje  i  diagnozuje  opinie  rodziców  na  temat  nauczania  i  wychowania. 

o Ocenia  plany  pracy  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej. 

o Zaleca  zmiany  po  zasięgnięciu  opinii  rodziców. 

o Jest łącznikiem  pracy  szkoły  ze  środowiskiem. 

o Współpracuje  z  Radą  Pedagogiczną  i  Samorządem  Uczniowskim 

 

RODZICE 
o Współpracują  z  wychowawcami  klasy. 

o Aktywnie  uczestniczą  w  tworzeniu  planów  wychowawczych. 

o Klasowe  Rady  Rodziców  reprezentują  opinie  wszystkich  rodziców  w  Radzie  

Szkoły  i  Radzie  Rodziców. 

o Uczestniczą  w  ankietach  i  sondażach. 

o Pomagają  w  organizowaniu  imprez  klasowych  i  szkolnych. 

o Wspierają  działania  innowacyjne  szkoły  poprzez  własną  pracę  i  pomoc  

materialną. 

 

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI 
o Reprezentuje  całą  społeczność  uczniowską  i  każdego  ucznia  indywidualnie. 

o Współpracuje  z  dyrekcją  szkoły,  nauczycielami,  administracją  szkolną,  

poszczególnymi  klasami,  rodzicami  i  środowiskiem  lokalnym. 

o Uczestniczy  w  uchwalaniu  Statutów  Szkoły  oraz  współdecyduje  o  życiu  i  pracy  

szkoły. 

o Broni  praw  i  godności  uczniów,  rozwiązuje  ich  problemy. 

o Uczy  zachowań  społecznych  poprzez  realizację  podjętych  zadań. 

o Uczy  planowania  i  osiągania  założonych  celów. 

o Uczy  postaw  obywatelskich,  rozwija  cechy  i  umiejętności  przywódcze. 

o Organizuje  imprezy  szkolne  i  pozaszkolne. 

o Redaguje  gazetki  uczniowskie,  prowadzi  radiowęzeł,  reklamuje  imprezy  szkolne. 

o Podejmuje  akcje  na  rzecz  pomocy  osobom  potrzebującym. 
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WYCHOWAWCA  KLASY 
o Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej „w ramach bieżącej pracy z 

uczniem”. 

o Identyfikuje  ucznia  ze  szkołą,  zapoznaje  uczniów  i  ich  rodziców  ze  Statutem  

Szkoły  i  wszystkimi  regułami  obowiązującymi  w  placówce. 

o Rozpoznaje  środowisko  ucznia  i  „wewnętrzne  życie”  klasy. 

o Diagnozuje  potrzeby  wychowawcze  uczniów. 

o Wspólnie  z  rodzicami,  pedagogiem  szkolnym  i  psychologiem  tworzy  plan  pracy  

wychowawczej. 

o Proponuje  zadania  dla  każdego  ucznia. 

o Zapoznaje  uczniów  z  tradycjami  szkoły  i  obrzędowością. 

o Kontroluje  realizację  zadań  i  podjętych  zobowiązań  klasy. 

o Wspólnie  z  Radą  Rodziców  planuje  imprezy  klasowe,  wycieczki,  biwaki,  formy  

pracy  pozalekcyjnej. 

o Diagnozuje  stan  zagrożenia,  uzależnienia  i  ustala  realizację  programów  

profilaktycznych  z  Zespołem  Wychowawców,  pedagogiem,  psychologiem  

i katechetą. 

o Stwarza  warunki  do  samorealizacji  ucznia. 

o Współpracuje  z  wychowawcą  internatu.   

o Wspólnie  z  rodzicami  dba  o  rozwój  intelektualny  i  moralny  ucznia. 

o Ustala  z  uczniem  ocenę  zachowania. 

o Jest  rzecznikiem  praw  ucznia  i  przyjacielem  młodzieży, 

 

 

NAUCZYCIELE 
o Współpracują  z  wychowawcą  klasy  w  realizacji  zadań  wychowawczych  szkoły  

i klasy. 

o Informują  wychowawcę  klasy  o  wszystkich  problemach  uczniów  związanych  

z postępami  w  nauce  i  zachowaniu. 

o Uczestniczą  w  imprezach  organizowanych  przez  daną  klasę,  bliżej  poznają  

uczniów. 
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o Wspierają  pracę  uczniów  uzdolnionych  z  danego  przedmiotu,  przygotowują  

do konkursów  i  olimpiad. 

o Prowadzą  konsultacje  dla  uczniów  i  rodziców. 

o Udzielają  pomocy  uczniom  słabym  w  danym  przedmiocie.  

 

 

  PEDAGOG  SZKOLNY 
o Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspieranie mocnych stron uczniów 

o Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów 

o Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień 

o Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych 

o Pomoc nauczycielom i rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów 

o Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

o Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi i środowiskiem lokalnym 

o Kształtowanie u uczniów umiejętności psychospołecznych. 

DORADCA ZAWODOWY 
o Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

o Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia 

o Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej 

o Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej w szkole 

o Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 
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o Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY 
o Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

o Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów 

o Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
          PROGRAM   WYCHOWAWCZY 
 
 
 
Program  wychowawczy  jest  realizowany  przy  aktywnym  współdziałaniu  dyrekcji  

i nauczycieli  szkoły,  uczniów  i  rodziców,  oraz  przy  współpracy  z  pedagogiem  

szkolnym  i  psychologami  z  Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  w  Hrubieszowie. 
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WYCHOWANIE   PATRIOTYCZNE 

 
 

LP 
 

 
ZADANIA 

 
SPOSOBY  REALIZACJI 

1. Kształtowanie  szacunku  
dla  tradycji  i  historii  
własnego  regionu 

1. Zwiedzanie  zabytków  historycznych. 
2. Odwiedzanie  miejsc  pamięci  narodowej. 
3. Przyjęcie  stałej  opieki  nad  wybranym  miejscem  

pamięci  narodowej  lub  innym  ważnym  miejscem  
lub  obiektem. 

4. Nawiązanie  współpracy  z  Muzeum  Regionalnym  
(wycieczki,  lekcje  muzealne itp.). 

5. Przygotowanie  uczniów  do  udziału  w  konkursach. 
6. Organizowanie  spotkań  ze  świadkami  wydarzeń  

z przeszłości. 

2. Kształtowanie  postaw  
patriotycznych  w  trosce  
o  ojczyste  tradycje  i  losy  
własnego  kraju. 

1. Organizowanie  uroczystości  szkolnych  związanych  
z  tradycją  szkoły  i  świętami  narodowymi: 

a) Święto  Patrona  Szkoły; 
b) Święto  Odzyskania  Niepodległości; 
c) Rocznica  Konstytucji  3-go Maja. 

2. Udział  młodzieży  w  uroczystościach  
patriotycznych  organizowanych  na  terenie  miasta. 

3. Organizowanie  wycieczek  szkolnych  na  terenie  
kraju. 

3. Poszukiwanie  tożsamości  
narodowej  i  rozwijanie  
postaw 
internacjonalistycznych 

1. Pogłębianie  wiedzy  w  zakresie  stosunku Polaków  
do  innych  narodów  w  celu  eliminowania  źródeł  
wzajemnych  uprzedzeń,  stereotypów  i  mitów. 

2. Organizowanie  międzynarodowych  spotkań  
młodzieży. 

 

4. Kształtowanie  szacunku  
do  symboli  narodowych. 

1. Utrwalanie  wśród  uczniów  znajomości  polskich  
symboli  narodowych  i  ich  tradycji. 

2. Godne  zachowywanie  się  w  miejscach  pamięci  
narodowej,  kultu  religijnego  oraz  podczas  
uroczystości  państwowych  w  szkole  i  poza  szkołą 
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WYCHOWANIE  OBYWATELSKIE 

 
1. Przygotowanie  młodzieży  

do  uczestnictwa  w  życiu  
społeczeństwa  
obywatelskiego  
i demokratycznego  
państwa. 

1.Rozwijanie  samorządnej  działalności  uczniów 
na terenie  klasy  i  szkoły: wybory  samorządów  
klasowych; wybory  samorządu  szkolnego; dział  
przedstawicieli  samorządów  w posiedzeniach  
Zespołu  Wychowawczego  i  Rady  Pedagogicznej. 

2. Współpraca  z  lokalnym  samorządem  terytorialnym  
(miejskim,  powiatowym): zorganizowanie  
spotkania  z  radnym; udział  uczniów  w  sesji  
Rady. 

      

2. Kształtowanie  
pozytywnych  postaw  
obywatelskich  młodzieży.  

1. Powierzenie  poszczególnym  klasom  opieki  nad  
salami  lekcyjnymi. 

2. Podejmowanie  zadań  społecznych  na  rzecz  klasy  
i  szkoły. 

3. Zorganizowanie  w  klasach  samopomocy  
koleżeńskiej. 

4. Organizowanie  imprez  klasowych,  np.:  spotkania  
opłatkowego,  dyskotek,  biwaków,  wycieczek,  itp. 

5. Organizowanie  imprez  samorządowych  np.:  
z okazji  Dnia  Wiosny,  Dnia  Dziecka,  itp. jako 
alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. 

 
3. Wprowadzanie  uczniów  

w  świat  praw  
i obowiązków  
obywatelskich. 

1. Zapoznanie  uczniów  z  obowiązkami  
wynikającymi  ze  Statutu  Szkoły. 

2. Powołanie  Rzecznika  Praw  Ucznia. 
3. Udział  uczniów  w  ustalaniu  ocen  z  zachowania  

oraz  w  opracowywaniu  wewnątrzszkolego  
systemu  oceniania. 

4. Zapoznanie  uczniów  z  kryteriami  ocen  
z poszczególnych  przedmiotów. 

 
 

WYCHOWANIE  MORALNE 
 
1. Kształtowanie  i utrwalanie  

wśród  uczniów  postaw  
odzwierciedlających  
uniwersalne  wartości  oraz  
wdrażanie  młodzieży  
do godnego,  uczciwego  
życia. 

1. Wprowadzanie  uczniów  w  świat  prawa  moralnego  
w  domu  rodzinnym  i  w  szkole  (na  godz-wych,  
katechezie,  zajęciach  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych,  
na  przerwach). 

2. Okazywanie  przez  uczniów  szacunku  każdemu  
człowiekowi:  rodzicom,  nauczycielom  
i pracownikom  szkoły,  koleżankom  i  kolegom,  
ludziom  z  otoczenia.  

3. Kształtowanie  uczciwości  i  odpowiedzialności  
w życiu – prace  klasowe  i  egzaminy.          
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2. Rozwijanie  wrażliwości  
i otwartości  na  sprawy  
innych,  aktywnej  
życzliwości  dla  drugich,  
ducha  służby  
i poświęcenia.   

1. Zorganizowanie  w  klasach  pomocy  koleżeńskiej. 
2. Przyjęcie  zwyczaju  odwiedzania  chorych  

koleżanek  i  kolegów. 
3. Pomoc  uczniom  niepełnosprawnym. 
4. Włączanie  się  w  różne  akcje  charytatywne. 
5. Pomoc  dzieciom  z  rodzin  ubogich.   

 

3. Kształtowanie  ducha  
tolerancji,  szacunku  dla  
siebie  i  innych,  godności  
osoby  ludzkiej. 

1.  Promowanie  tolerancji  w  życiu  klasy – praw  do  
posiadania  własnych  poglądów  i  upodobań,  
przekonań  i  gustów,   wierzeń  i  przyzwyczajeń. 

2. Propagowanie  i  promowanie  na  zajęciach  
wychowania  fizycznego  i  zawodach  sportowych  
idei  olimpijskich. 

 
4. Kształcenie  u  uczniów  

aktywnej  postawy  
w procesie  wychowania  
i potrzeby  doskonalenia  
swojej  osobowości. 

1. Przekazywanie  przez  nauczycieli  i  wychowawców  
wiedzy  z  zakresu  skutecznych  metod  uczenia  się  
i  kierowania  własnym  samokształceniem. 

2. Stosowanie  aktywizujących  i nowoczesnych metod  
nauczania. 

 
5. Formowanie  własnej  

wartości  i  kształtowanie  
odpowiedniej  postawy,  
z uwzględnieniem  
uczciwości  
i samokrytycyzmu. 

1. Dokonywanie  samooceny  przy  ustalaniu  ocen  
zachowania. 

2. Szczera  ocena  różnych  zachowań  na  godz-wych. 
3. Ponoszenie  odpowiedzialności  za  własne  

postępowanie.   
 

 
WYCHOWANIE  W  EUROPIE 

 
1. Otwieranie  młodzieży  

szkolnej  na  tożsamość  
europejską 

      1.  Uwzględnianie  problemu  integracji  europejskiej  
w programach  poszczególnych  przedmiotów. 

2. Respektowanie Praw 
Człowieka w Polsce 
i w krajach Unii 
Europejskiej. 

       1. Realizacja tematyki na godzinach wychowawczych 
oraz innych zajęciach  dydaktycznych, uwzględnianie 
jej w działalności organizacji szkolnych. 
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3. Kształtowanie  otwartych  
postaw  wobec  innych  
narodów  Europy. 

1. Przybliżanie  uczniom  kultury  i  tradycji  innych  
narodów  europejskich. 

2. Uwzględnienie  w  tematyce  godz-wych.  
problemów życia  młodzieży  w  innych  krajach  
Europy. 

 
4.. Pogłębianie  motywacji  

do uczenia  się  języków  
obcych. 

1. Nauka  języków  obcych:  rosyjskiego,  
niemieckiego,  angielskiego, łaciny. 

 
 

 
WYCHOWANIE  EKOLOGICZNE 

 
1. Propagowanie  

ekologicznego  modelu  
funkcjonowania  we  
współczesnym  świecie.  

1. Podejmowanie  działań  ekologicznych  w  swoim  
środowisku,  np.:  „Sprzątanie  Świata”,  Światowy  
Dzień  Walki  z  AIDS”,  „Dzień  Ziemi”. 

2. Dbałość  uczniów  o  zieleń  na  terenie  szkoły  
i w jej  otoczeniu. 

3. Propagowanie  tematyki  ekologicznej  poprzez  
gazetki,  konkursy,  pogadanki. 

4. Włączanie  edukacji  ekologicznej  do  programów  
poszczególnych  przedmiotów  i  godz-wych. 

 
2. Uświadamianie  uczniom  

konieczności  współpracy  
międzynarodowej  
w zakresie  ochrony  
środowiska  naturalnego. 

1. Włączenie  zagadnień  współpracy  
międzynarodowej  w  zakresie  ekologii  do tematyki  
godz-wych. 

2. Prezentacja  wizualna  współpracy  
międzynarodowej  w  zakresie  tematyki  
ekologicznej  w  ramach  Unii  Europejskiej. 

 
 

WYCHOWANIE   ESTETYCZNE 
 

1. Kształtowanie  kultury  
osobistej  uczniów (kultura  
słowa,  estetyczny  wygląd,  
właściwe  zachowanie). 

1. Stałe  przypominanie  uczniom  o  kulturze  słowa  
w  domu,  w  szkole  i  poza  nią. 

2. Dbałość  uczniów  o  swój  wygląd  zewnętrzny,  
higienę  osobistą,  estetykę  pomieszczeń  
szkolnych. 

3. Organizowanie  dyskusji  klasowych  na  temat  
właściwego  zachowania  się  w  różnych  
sytuacjach. 

 
2. Przestrzeganie  ładu  

i porządku  w  budynku  
szkoły,  jej  otoczeniu  
i w miejscach  
publicznych. 

1. Zapoznanie  uczniów  z  instrukcjami  BHP  
obowiązującymi  w  pracowniach  szkolnych. 

2. Troska  o  estetyczny  wygląd  wszystkich  
pomieszczeń  oraz  o  zachowanie  w  nich  ładu  
i porządku. 
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WYCHOWANIE   ZDROWOTNE 

 
1. Kształtowanie  nawyków  

higieniczno – zdrowotnych  
w  zakresie  higieny  
osobistej,  higieny  
żywienia,  higieny  pracy  i  
wypoczynku.   

1. Propagowanie  określonych  norm  postępowania  
w zakresie  zdrowia,  czystości,  sportu. 

2. Organizowanie  spotkań  młodzieży  
z przedstawicielami  służby  zdrowia  w  zakresie  
działań  profilaktycznych. 

3. Przeprowadzanie  w  klasach  pogadanek  na  temat  
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia  (w  ramach  
godz-wych). 

 
2. Wdrażanie  uczniów  

do troski  o  zdrowie,  
umiejętności  korzystania  
z  pomocy  lekarskiej,  
środków  
farmakologicznych  oraz  
postawy  wobec  chorób. 

1. Wyświetlanie  filmów  propagujących  zdrowy  styl  
życia. 

2. Realizowanie  różnych  form  zajęć  w  zakresie  
kultury  fizycznej. 

 
 
 
 

3. Przeciwdziałanie  
niedostosowaniu  
społecznemu  
i demoralizacji  młodzieży. 

1. Spotkania  z  pracownikami  Poradni  
Psychologiczno – Pedagogicznej. 

2. Stały  nadzór  nad  młodzieżą  zagrożoną  
niedostosowaniem  społecznym. 

3. Uwzględnienie  w  tematyce  godz-wych  problemów  
społecznych  i  zdrowotnych  skutków  uzależnień  
oraz  wyjaśnianie  mechanizmów  tych  zjawisk. 

 
4. Uświadamianie  uczniom  

zagrożeń  współczesnej  
cywilizacji: AIDS,  
pornografią,  sektami,  
uzależnieniami  od  
alkoholu,  nikotyny,  
narkotyków,  komputera,  
telewizji, agresji,  
przemocy,  zaburzeniami  
w  odżywianiu  (anoreksja,  
bulimia). 

1. Pedagogizacja  rodziców  na   wywiadówkach. 
2. Dyskusje  na  godz-wych. 
3. Przeprowadzanie  rozmów  indywidualnych  

z uczniami  zagrożonymi  i  ich  rodzicami. 
4. Przeciwdziałanie  szerzącej  się  w  społeczeństwie  

przemocy  poprzez  stałą  współprace  z  policją. 
 
 
 
 
 

 
WYCHOWANIE  KULTURALNE 
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1. Rozbudowanie  
zainteresowań  
czytelnictwem,  literaturą,  
filmem,  sztuką 

1. Wspólne  wyjścia  z  klasą  do  kina,  muzeum,  na  
wystawy,  wyjazdy  do  teatru,  opery,  na  koncerty. 

2. Zbieranie  informacji  o  stanie  czytelnictwa. 
3. Prowadzenie  gazetek  klasowych  i  szkolnych  

o odpowiedniej  tematyce. 
 

2. Rozwijanie  wiedzy  
o kulturze  własnego  
regionu,  kraju  i  Europy. 

1. Współpraca  z  miejscowymi  instytucjami  
kulturalnymi. 

2. Organizowanie  konkursów  literackich. 
3. Przygotowanie  i  udział  uczniów  w uroczystościach  

szkolnych. 
 

 
WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI  I  ŚRODOWISKIEM 

 
1. Rozwijanie  

współodpowiedzialności  
rodziców  za  wychowanie  
i  kształcenie  dzieci.   

1. Powołanie  Rady  Rodziców  i  jej  działalność  
w szkole. 

2. Pomoc  i  współpraca  rodziców  przy  realizacji  
programu  wychowawczego  szkoły. 

3. Spotkania  z  rodzicami  w  celu  wymiany  
informacji  oraz  dyskusji  na  tematy  
wychowawcze. 

4. Pedagogizacja rodziców na temat: „Wpływ 
długotrwałej nieobecności rodziców na 
funkcjonowanie  ucznia  (eurosieroty) 
w środowisku szkolnym”. 

2. Kształtowanie w rodzicach  
postawy  aktywnej  wobec  
problemów  szkoły 

1. Zorganizowanie  spotkania  z  rodzicami  uczniów  
przyjętych  do  klas  pierwszych. 

2. Opiniowanie  przez  rodziców Radę  Rodziców 
programu  wychowawczego  szkoły,  planu  
wychowawczego  i  wewnętrznego  systemu  
oceniania,  oraz  zapoznanie  z  nimi  wszystkich  
rodziców. 

3. Zapraszanie  rodziców  na  uroczystości  i  imprezy  
szkolne. 

4. Pozyskiwanie  przez  Radę  Rodziców  środków  
finansowych  W  celu  wsparcia  działalności  szkoły. 

 
3. Propagowanie  szkoły  

w środowisku. 
1. Przeprowadzanie  akcji  informacyjnej  w  zakresie  

rekrutacji  do  klas  pierwszych. 
2. Propagowanie  w  lokalnych  masmediach  osiągnięć  

uczniów  szkoły. 
 
 

4. Organizowanie  doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 
w szkole. 

1.Wytwarzanie  u  uczniów  umiejętności  dokonywania  
pozytywnych  wyborów  dalszej  drogi  kształcenia  
i  wyboru  przyszłego  zawodu. 
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2. Grupowe doradztwo  zawodowe oraz indywidualne 
poradnictwo zawodowe dla uczniów i ich rodziców 
udzielanie przez wychowawców klas oraz doradcę 
zawodowego. 

 
 

WYCHOWANIE  DO  ŻYCIA  W  RODZINIE 
 
1. Zapoznanie  uczniów  ze  

zmianami  zachodzącymi  
w  życiu  człowieka  
w sferze  biologicznej,  
psychicznej  i  społecznej.   

1. Realizacja  programu  „Wychowanie  do  życia  
w rodzinie”. 

 
 

2. Poznanie  przez  uczniów  
pełnionych  w  rodzinie  
ról  i  ich  wpływu  na  
wartości  życia  w rodzinie. 

1. Realizacja  na  godz-wych.,  lekcjach  katechezy;  
współpraca  z  pedagogiem. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  


