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PROGRAM WYCHOWAWCZY 

I Liceum Ogólnokształcącego 

Im. T. Kościuszki 

w Busku-Zdroju 

Na lata 2012 - 2015 



WPROWADZENIE 

Najbardziej ogólne zadania współczesnej szkoły to twórczy udział w procesie wychowania młodych ludzi wraz z rodziną, środowiskiem 

i instytucjami wychowawczymi, z których w Polsce najważniejszy jest Kościół. 

Program wychowawczy szkoły jest elementem systemu wychowawczego, który powinien być jednolity, spójny i konsekwentny- łącząc 

planową działalność praktyczną z refleksją teoretyczną dotyczącą celów wychowania i zadań w  procesie wychowania na tle zmiennej 

rzeczywistości. 

Cechy naszej cywilizacji – takie jak rosnące tempo zmian w każdej dziedzinie życia, wszechobecność mediów, bezkrytyczna reklama 

i nadmiar dóbr, globalizacja, której skutkiem jest nieformizacja zjawisk kultury, stylu życia, relatywizm w podejściu do tradycyjnych wartości – 

nakazują dążyć w procesie wychowania do ukształtowania  świadomie myślących  , krytycznych wobec rzeczywistości młodych ludzi, którzy 

potrafią samodzielnie odróżnić dobro od zła i będą umieli panować nad światem rzeczy. 

Nasza cywilizacja osiągnęła poziom, na którym nie jest możliwe życie poza społeczeństwem – dlatego realizacja programu 

wychowawczego w szkole będzie wyposażać młodych ludzi w umiejętności i przekonania niezbędne do życia we wspólnocie i dla wspólnoty, do 

odpowiedniego życia w wolnym , demokratycznym społeczeństwie  w warunkach gospodarki rynkowej. 

Program wychowawczy szkoły uwzględnia europejski wymiar wychowania : „Demokracja„ , „Człowiek„ , „Wspólna Europa” - to hasła, 

które dla naszej pracy oznaczają otwartość na wartości kultur narodów Europy , przy poszanowaniu dla naszego polskiego dziedzictwa 

kulturowego. 

Nasz program wychowawczy eksponuje humanistyczne podejście do wychowania przez wspieranie własnego, świadomego rozwoju 

młodych ludzi w procesie osiągania dojrzałości emocjonalnej i społecznej , w nabywaniu odporności w konfrontacji z przeciwnościami, we 

wzrastaniu duchowym - do odpowiedzialności i ofiarności na rzecz innych , do świadomego wyboru drogi życiowej . 

Rada Pedagogiczna tworzyła projekt tego dokumentu uwzględniając opinie rodziców i uczniów, przestrzegając    zasady,  że system oświaty 

zapewnia wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. 

 

Program został opracowany przez Zespół Wychowawczy:  Anna Kolarz, Dorota Bik , Agata Iwan, Arkadiusz Markiewicz, Dorota Mikuła-

Ruszyncew, Patrycja Kwiatkowska. 

Prace nad konstrukcją programu poprzedziła wnikliwa lektura literatury fachowej oraz aktów prawnych regulujących pracę szkoły publicznej.  

 

 

 

 

 

 

 



Oczekiwania rodziców: 

 

 reprezentowania ich interesów poprzez Radę Rodziców 

 możliwości współdecydowania o środkach finansowych gromadzonych przez siebie, programie i metodach wychowawczych szkoły, 

sposobach sprawowania opieki nad dziećmi, systemie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej, zajęciach wyrównawczych dla dzieci 

z kłopotami w nauce 

 kontaktów w formie wywiadówki, indywidualnych spotkań z nauczycielami w szkole i zebrań otwartych oraz wymianie informacji przez 

dziennik elektroniczny 

 możliwości współpracy w zakresie pomocy w remontach i organizacji imprez szkolnych 

 konkretnych działań wychowawczych i profilaktycznych          

 

Oczekiwania uczniów: 

      

 nauczyciele byli wyrozumiali, sprawiedliwi, obiektywni, życzliwi, uśmiechnięci, ale wymagający 

 lekcje prowadzone były w sposób interesujący, np. w formie pracy w grupach lub dyskusji 

 kontakty między nauczycielami i uczniami oparte były na wzajemnym zrozumieniu i szacunku, a atmosfera na lekcjach 

sprzyjała nauce 

 częściej włączano się w akcje , imprezy regionalne i ogólnopolskie 

 

Nauczyciele postulują: 

 organizację szkoleń Rady Pedagogicznej raz w semestrze na wybrany tema: 

 metody aktywne w nauczaniu 

 profilaktyka uzależnień 

 zasady zdrowego odżywiania 

 kształtowanie poprawnych relacji nauczyciel - rodzic - uczeń praca z uczniem trudnym 

 komunikacja interpersonalna 

 ewaluacja dokumentacji szkolnej 

 udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej 

 poprawę relacji nauczyciel - uczeń , poprzez szczere rozmowy i stosowanie się do WSO 

 utrzymanie dotychczasowych form kontaktu z rodzicami 



 organizowanie dwa razy w semestrze „dnia otwartego" szkoły lub dyżurów nauczycieli wg opracowanego terminarza 

 dalszą promocję szkoły w środowisku 

 

Program Wychowawczy Szkoły został opracowany dla I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku Zdroju . 

Sformułowane w nim cele, zadania oraz formy ich realizacji są próbą pogodzenia oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron 

w zakresie wychowania. Plan działań wychowawczych został zapisany dla pięciu obszarów. 



MISJA, WIZJA SZKOŁY ORAZ CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ 

 

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 

 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2002 r. Nr 51 poz. 458) 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r.Nr 228,poz.1487) 

 Konstytucja RP (art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, 4, art. 70, ust. 1,4) 

 Ustawa o systemie oświaty (rozdz. 1, art. 1, pkt. 1,2, 5a) 

 Statut szkoły 

 Karta Nauczyciela (rozdz. 2, art. 6) 

 

 

MISJA NASZEJ SZKOŁY JEST: 
 

1. Ukształtowanie człowieka znającego i stosującego uniwersalny system wartości. 

2. Wyposażenie ucznia w umiejętności i wiedzę konieczną do funkcjonowania we współczesnym świecie. 

3. Rozbudzenie w uczniach potrzeby ciągłego zdobywania i poszerzania wiedzy ogólnej oraz fachowej w swojej dziedzinie. 

4. Wykreowanie człowieka - obywatela Europy, przywiązanego jednak do spuścizny narodowej, znającego kulturę i tradycje polskie. 

5. Kształtowanie człowieka posługującego się sprawnie językami obcymi i technologią informacyjną. 

6. Stworzenie warunków, w których uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać pogłębioną wiedze w dziedzinach wybranych 

przez siebie. 

7. Uwrażliwienie ucznia na drugiego człowieka. 

8. Wykształcenie umiejętności brania odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji za swoje czyny. 

 



WIZJA NASZEJ SZKOŁY JEST: 
 

1. Kontynuowanie współpracy I L.O. w Busku ze szkołą NAVON HIGH SCHOOL w Holon (Israel). 

2. Wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom. 

 

OCZEKUJEMY, ŻE ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY BĘDZIE: 
 

1. Podejmował studia wyższe na dobrych uczelniach w kraju i za granicą. 

2. Ambitny i odważny w podejmowaniu działań i pokonywaniu trudności. 

3. Ciekawy świata. 

4. Umiał poszukiwać i wykorzystywać wiedzę. 

5. Tolerancyjny i otwarty na potrzeby drugiego człowieka. 

6. Zaradny i kreatywny. 

7. Świadomy swojej autonomii i przekonany o podmiotowości swojej osoby w działaniach asertywnych. 

8. Rozumiał funkcjonowanie współczesnego świata. 

9. Umiał współżyć i współpracować z innymi ludźmi. 



NAUCZYCIELE: 
 

1. Posiadają wysokie kompetencje zawodowe i będą doskonalili swój warsztat pracy. 

2. Są i będą sprawiedliwi, wymagający i przyjaźni wobec uczniów. 

3. Stosuj ą różnorodne formy nauczania i będą poszerzali swój ą wiedzę w tym zakresie. 

4. Dbają i będą dbali o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. 

 

CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ: 

 

1. Rozwój sprawności fizycznej uczniów i propagowanie zdrowego stylu życia. 

2. Rozwój zainteresowań i umiejętności efektywnego uczenia się oraz wykorzystywanie wiadomości. 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych, w tym patriotyzmu lokalnego. 

4. Rozwój kultury osobistej oraz umiejętność wartościowania różnych postaw. 

5. Rozwój sfery uczuciowej uczniów z uwzględnieniem wrażliwości na problemy najbliższego otoczenia, społeczności lokalnej. 

6. Rozwój umiejętności oceny siebie i innych, zdolności wartościowania i myślenia refleksyjnego. 

7. Praktyczne ćwiczenia pokazujące realizację najbardziej efektywnych technik uczenia się - warsztat wychowawcy. 

8. Rozpoznanie sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia. 

9. Budowanie pozytywnych relacji miedzy nauczycielem, a uczniem. Tworzenie atmosfery sprzyjającej nauczaniu i wychowaniu. 

10. Pogłębianie współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem. 

11. Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami oraz propagowanie prawidłowego rozwoju i zdrowego życia. 



OBSZARY DZIAŁANIA 

 

OBSZAR I 

ROZWÓJ FIZYCZNY I INTELEKTUALNY UCZNIA 

CEL: Rozwój sprawności fizycznej uczniów i propagowanie zdrowego stylu  życia. 

LP. CELE ZADANIA FORMY REALIZATOR TERMIN UWAGI 

1.  Kształtowanie 

postawy dbałości 

o własne zdrowie 

 

 Kształcenie 

zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu- 

unikanie złych 

nałogów, walka 

z nimi 

 

 

 

 kształtowanie 

postawy 

asertywnej 

wobec nałogów 

wyjaśnianie 

skutków 

nikotynizmu, 

alkoholizmu 

i narkomanii 

 

 

 

 

 

 Organizowanie 

akcji, imprez 

i realizacja  

Programów 

Profilaktycznych 

egzekwowanie 

Bezwzględnego 

zakazu palenia 

tytoniu 

 propagowanie 

mody na 

niepalenie, 

niepicie alkoholu 

i nie zażywanie 

narkotyków  

 konsultacje 

indywidualne dla 

uczniów 

z problemami 

alkoholowymi 

i narkotykowymi 

 

 

 zajęcia 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

klas, młodzież 

wszystkich klas, 

nauczyciele PO, 

pracownicy 

poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie 

z Programem 

Profilaktycznym 

Szkoły, na 

bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 realizacja 

Programu 

Profilaktyki 

zdrowotnej 

„Anoreksja 

i Bulimia” 

z dziewczętami 

w ramach zajęć 

w-f 

 

Agata Iwan, 

Dagmara Rawska 

- Kwolik 

 

Zgodnie 

z Programem 

2.  Wyrabianie 

nawyków 

higienicznych 

przekonanie 

uczniów 

o konieczności 

dbania o higienę 

osobistą i estetykę 

otoczenia 

zwracanie uwagi 

na utrzymywanie 

czystości 

i przestrzeganie 

zasad 

higienicznego 

trybu życia 

prelekcje, 

pogadanki, filmy 

oraz napominanie 

uczniów na 

wszystkich 

lekcjach 

pielęgniarka 

szkolna, pedagog 

szkolny, 

nauczyciele w.f., 

wychowawcy 

klas, rodzice 

na bieżąco, cały 

rok 

przekonanie 

uczniów 

o konieczności 

dbania o higienę 

osobistą i estetykę 

otoczenia 

zwracanie uwagi 

na utrzymywanie 

czystości i 

przestrzeganie 

zasad 

higienicznego 

trybu życia 

3.  Kształtowanie 

sprawności 

fizycznej, 

odporności i hartu 

zachęcanie 

uczniów do 

aktywnego 

uczęszczania 

na lekcje w.f., 

na zajęcia 

SKS oraz 

udziału w 

imprezach 

sportowych 

organizowanych 

w szkole 

lekcje w.f. 

dostosowane do 

potrzeb i 

możliwości 

uczniów, zajęcia 

SKS, zawody 

sportowe, biegi 

uliczne 

nauczyciele w.f, 

wychowawcy klas 

Na bieżąco  

4.  Przygotowanie do Przygotowanie lekcje p.o., próbne Nauczyciele w miarę potrzeb,  



racjonalnych 

zachowań 

w obliczu 

zagrożeń 

cywilizacyjnych, 

militarnych, 

katastrof, 

wypadków 

uczniów do 

właściwego 

zachowania się 

w sytuacji 

zagrożenia 

zdrowia lub życia 

kształcenie 

i doskonalenie 

umiejętności 

udzielania 

pierwszej pomocy 

alarmy, prelekcje, 

pogadanki, 

ćwiczenia 

praktyczne, próbna 

ewakuacja 

przysposobienia 

obronnego, 

pielęgniarka 

szkolna, dyrekcja, 

wychowawcy, 

pracownicy 

Powiatowej 

Straży Pożarnej 

w Busku 

zgodnie z 

przepisami  p-poż, 

BHP 

 

 

CEL Rozwój zainteresowań i umiejętności efektywnego uczenia się oraz wykorzystywania wiadomości. 

 

LP. CELE ZADANIA FORMY REALIZATOR TERMIN 

UWAGI 

1.  Rozwijanie 

samodzielności 

uczniów i pobudzanie 

ich do twórczego 

działania 

 motywowanie ucznia do 

przezwyciężania lenistwa 

myślowego 

 tworzenie warunków do 

działania na rzecz 

społeczności szkolnej 

 praca z uczniem zdolnym 

zachęcanie uczniów do 

udziału w olimpiadach 

przedmiotowych, kołach 

zainteresowań 

 kształtowanie nawyku 

rozwijania zainteresowań, 

zamiłowań i upodobań  

 stosowanie zasady 

 stosowanie przez 

nauczycieli 

 aktywizujących metod 

nauczania 

 organizowanie kółek 

zgodnych 

z zainteresowaniami 

uczniów 

 udział uczniów 

w olimpiadach 

i konkursach 

przedmiotowych, 

zawodach 

 udział uczniów 

w konkursie radiowym 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów, 

opiekunowie kół 

zainteresowań, 

nauczyciele realizujący 

tematykę regionalną, 

rodzice, pracownicy 

biblioteki i czytelni, 

samorząd szkolny 

cały rok      

na bieżąco,     

Wg  kalendarza 

imprez  



świadomości i aktywności 

uczniów w procesie uczenia 

się 

 uczenie wychowanków 

samodzielnego poszukiwania 

potrzebnych im informacji 

i materiałów; 

 zachęcanie do korzystania z 

literatury 

popularnonaukowej 

 wytwarzanie w nich nawyku 

korzystania z szerokiej oferty 

medialnej uczenie ich 

krytycznego i selektywnego 

korzystania z różnych form 

medialnych 

 zachęcanie młodzieży do 

prezentacji własnych 

dokonań 

 kształcenie umiejętności 

publicznego wypowiadania 

się 

 „Super Szkoła" 

 udział uczniów 

w konkursach wokalno- 

muzycznych 

 udział w lokalnych 

imprezach, w kolejnych 

wystawach dla twórców 

nieprofesjonalnych 

 współpraca z gazetą 

lokalną 

 wyjścia do kina, teatru, 

muzeum i na wystawy 

 działania zmierzające do 

podniesienia poziomu 

czytelnictwa wśród 

uczniów 

 imprezy o charakterze 

wspólnotowym 

i rozrywkowym (andrzejki, 

Walentynki, Studniówka, 

dyskoteki), wycieczki 

klasowe i szkolne 

 



CEL: Kształtowanie postaw patriotycznych, w tym patriotyzmu lokalnego. 

LP. CELE ZADANIA FORMY REALIZATOR TERMIN 

UWAGI 

1.  Rozwijanie 

i pogłębianie 

poczucia 

przynależności do 

społeczności lokalnej 

i regionalnej, 

narodowej 

i wspólnoty obywateli 

państwa polskiego 

realizowanie zadań 

wynikających z tematyki 

dotyczącej Edukacji 

regionalnej – dziedzictwa 

kulturowego w regionie 

i planu imprez 

środowiskowych 

 lokalne imprezy  

 spotkania 

z przedstawicielami 

lokalnej władzy 

 współpraca z ludźmi 

kultury 

 lekcje wychowawcze 

 wystawy 

dyrekcja, 

nauczyciele, 

zaproszeni goście 

 na bieżąco 

wg kalendarza 

imprez 

2. Kształtowanie postaw 

patriotycznych oraz 

szacunku dla tradycji 

narodu, państwa, 

świąt państwowych, 

miejsc pamięci 

 kształcenie szacunku dla 

symboli narodowych, 

polskiej tradycji 

 poznanie tradycji lokalnych 

 tematyczne lekcje 

wychowawcze 

 apele z okazji świąt 

państwowych 

 przygotowywanie 

okolicznościowych 

gazetek szkolnych 

nauczyciele języka 

polskiego, historii, 

wychowawcy klas, 

opiekun samorządu 

na bieżąco 

wg potrzeb  

 

 

3. Rozwijanie szacunku 

dla dziedzictwa 

kulturowego 

własnego regionu 

 rozwijanie wiedzy o historii 

i kulturze własnego regionu 

i jej związkach z historią 

i kulturą narodu oraz 

z tradycjami własnej rodziny 

 wprowadzanie w świat 

tradycji regionu i należących 

do niej wartości 

 kontakty z osobami 

i instytucjami zajmującymi 

się ochroną i pomnażaniem 

dziedzictwa kulturowego 

w regionie 

 udział w lokalnych 

inicjatywach kulturalnych 

kontynuowanie 

współpracy 

z przedstawicielami 

Światowego Związku 

Żołnierzy AK Okręgu 

Nauczyciele historii, 

języka polskiego, 

opiekun samorządu, 

 

na bieżąco 

 



Kieleckiego  

4. Kultywowanie 

tradycji związanych 

z patronem szkoły 

 organizowanie Dnia Patrona 

Szkoły 

 impreza okolicznościowa 

 konkurs o patronie szkoły 

 

wszyscy nauczyciele marzec 

5. Przygotowanie 

wychowanków do 

aktywnego 

i świadomego 

uczestnictwa w życiu 

demokratycznego 

społeczeństwa 

 przekonanie o konieczności 

i uczenie 

 działania na rzecz 

środowiska i jednostki 

 wdrażanie do rzetelnej Pracy 

 uczenie szacunku dla pracy  

 propagowanie zaradności 

i przedsiębiorczości  

 kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za swoje 

czyny 

 tematyczne lekcje 

wychowawcze 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedsiębiorczości 

szkolny doradca 

zawodowy 

na bieżąco 

wg potrzeb  

 

6. 

7. 

Przygotowanie do roli 

odpowiedzialnych 

gospodarzy regionu 

i Polski 

Kształtowanie postaw 

proeuropejskich 

 przygotowanie i wdrażanie 

uczniów do rozwiązywania 

problemów swojej 

społeczności (uczniowskiej, 

miasta) 

 uświadomienie 

wielowiekowych związków 

Polski z Europą  

 określenie miejsca i roli 

Polski i Polaków w 

integrującej się Europie  

 rozwijanie poczucia 

tożsamości europejskiej 

i świadomości: „Jestem 

Polakiem, zatem jestem 

Europejczykiem" 

 pogadanki 

 imprezy na rzecz szkoły 

i środowiska 

 zajęcia g-w 

 konkursy 

 pogadanki 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele  

wszyscy nauczyciele 

na bieżąco 

na bieżąco 

 



8. Kształtowanie postaw 

proekologicznych 
 wytwarzanie w uczniach 

umiejętności obcowania z 

przyrodą  

 uczenie humanitaryzmu 

wobec zwierząt 

 kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za 

środowisko  

 wpajanie umiejętności 

przestrzegania ładu 

i porządku w miejscach 

publicznych i środowisku 

naturalnym 

 pogadanki, filmy 

o tematyce ekologicznej  

 udział w konkursach 

 współpraca wolontariatu 

szkolnego ze schroniskiem 

dla zwierząt 

nauczyciele biologii 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

na bieżąco 

 

 

 

CEL: Rozwój kultury osobistej oraz umiejętność wartościowania różnych postaw 

 

LP. CELE ZADANIA FORMY REALIZATOR TERMIN 

UWAGI 

1. Wychowanie ucznia 

o wysokiej kulturze 

osobistej, który swoją 

postawą 

i zaangażowaniem 

stanowi wzór dla 

innych 

 zapoznanie uczniów 

z zasadami savoir - vivre'u 

 tworzenie kultury dnia 

codziennego, rozwijanie 

troski o kulturę języka 

i odpowiedzialności za słowo 

 zwracanie uwagi na 

właściwe odnoszenie się do 

siebie (podczas lekcji i na 

przerwie) 

 przekonanie uczniów o 

konieczności troski o własny 

 podczas wszystkich zajęć, 

zwłaszcza na lekcjach 

wychowawczych 

prowadzonych metodami 

warsztatowymi, 

pogadanki, filmy 

Wszyscy nauczyciele, 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

Pielęgniarka szkolna 

cały rok     



estetyczny wygląd, dbanie 

o estetykę klasy, szkoły i jej 

otoczenia 

 wdrażanie do poszanowania 

mienia prywatnego 

i szkolnego uwrażliwienie na 

akty wandalizmu  

 zwracanie uwagi na 

konieczność przestrzegania 

praw i obowiązków ucznia  

 kształcenie postaw 

asertywnych  

 rozbudzenie postaw 

tolerancji dla odmienności 

rasowych, narodowych, 

światopoglądowych, 

wyznaniowych, kulturowych  

 kształtowanie umiejętności 

szanowania poglądów 

innych osób oraz 

umiejętności prezentacji 

swego stanowiska 

 



OBSZAR II 

PRACA WYCHOWAWCZA SKIEROWANA NA POZNANIE SAMEGO SIEBIE I UMIEJĘTNOŚĆ ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE 

CEL: Rozwój sfery uczuciowej uczniów z uwzględnieniem wrażliwości na problemy najbliższego otoczenia, społeczności lokalnej. 

LP. CELE ZADANIA FORMY REALIZATOR TERMIN 

UWAGI 

1. Kształcenie 

gotowości do 

działalności na rzecz 

społeczności szkolnej 

i lokalnej 

 kształcenie umiejętności 

współżycia i współdziałania 

w zespole 

 kształcenie postaw 

odpowiedzialności wobec 

zespołu 

 rozwijanie wiary w siebie 

i w swoje możliwości 

 kształtowanie nawyków 

kulturalnego zachowania się 

w kontaktach z innymi 

ludźmi 

 kształtowanie postawy 

zaangażowania w życie 

społeczne 

 zwracanie uwagi na 

przedsiębiorczość 

w działaniu 

 przygotowanie do pełnienia 

ról społecznych 

 tematyczne lekcje 

wychowawcze, lekcje 

przedsiębiorczości, udział 

w akcjach charytatywnych 

na rzecz dzieci z ubogich 

rodzin, z domu dziecka, 

udział w WOŚP 

Wszyscy nauczyciele, 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

młodzież 

Na bieżąco, 

wg kalendarza 

imprez  

 

2. Ukierunkowanie 

uczuć i emocji ucznia 
 stwarzanie sytuacji, 

w których uczeń poznaje 

własną sferę uczuciową 

i kształtuje swoją wrażliwość 

uczuciową  

 lekcje wychowawcze, 

kontakty interpersonalne 

ucznia z nauczycielem 

i pedagogiem szkolnym, 

w ramach współpracy 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele, rodzice 

cały rok 



 kształcenie 

w wychowankach empatii 

i zrozumienia  

 kształcenie umiejętności 

opanowywania emocji  

 kształcenie umiejętności 

kulturalnego wyrażania 

własnych uczuć i emocji  

 kształcenie umiejętności 

radzenia sobie z agresją, 

przemocą i stresem  

 rozwijanie w uczniach 

umiejętności samokontroli  

 zwracanie uwagi na 

przejawy nietolerancji 

w stosunkach 

międzyludzkich 

szkoły z domem 

rodzinnym 

 zajęcia wychowania do 

życia w rodzinie 

3. Kształtowanie 

prawego charakteru 

wychowanków 

 uwrażliwienie na wartości: 

dobro, prawda, uczciwość, 

odpowiedzialność i cnoty 

zapomniane: usłużność, 

delikatność, wyrozumiałość, 

współczucie, łagodność, 

wierność, życzliwość 

i wdzięczność 

 kształcenie otwartości na 

innych ludzi 

 uczenie tolerancji i szacunku 

dla odmienności 

 inspirowanie do 

samodzielnego 

rozwiązywania problemów  

 lekcje języka polskiego, 

lekcje wychowawcze, 

indywidualne rozmowy 

z nauczycielem 

i pedagogiem, udział 

w akcjach charytatywnych 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, rodzice 

cały rok 



 inspirowanie do 

podejmowania wspólnych 

akcji charytatywnych  

 inspirowanie do działania na 

rzecz wspólnego dobra osób 

i środowiska 

 

 

 

CEL: Rozwój umiejętności oceny siebie i innych, zdolności wartościowania i myślenia refleksyjnego 

 

LP. CELE ZADANIA FORMY REALIZATOR TERMIN 

UWAGI 

1. Kształcenie 

umiejętności 

budowania własnej 

tożsamości 

 uświadomienie uczniom ich 

przynależności do rodziny, 

społeczeństwa, narodu 

 uświadomienie roli jednostki 

we współczesnym świecie 

 budzenie szacunku dla 

tradycji rodziny, szkoły, 

regionu i narodu 

 zajęcia przedmiotowe, 

tematyczne lekcje 

wychowawcze, udział 

w uroczystościach 

i imprezach szkolnych, 

wycieczki, imprezy 

kulturalne, warsztaty 

nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

rodzice, 

 

na bieżąco  

 

2. Kształcenie 

umiejętności 

obiektywnej oceny 

siebie i innych 

 kształcenie umiejętności 

dokonywania samooceny, 

samoakceptacji 

i samokrytycyzmu 

 lekcje wychowawcze, 

zajęcia przedmiotowe 

nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Na bieżąco 

3. Kształcenie woli oraz 

umiejętności 

myślenia 

wartościującego 

i refleksyjnego 

 rozwijanie aktywności 

ucznia 

 kształcenie postaw 

asertywnych 

 kształcenie umiejętności 

stawiania sobie celów 

i dążenia do ich osiągnięcia  

 zajęcia przedmiotowe, 

tematyczne lekcje 

wychowawcze, 

indywidualne rozmowy 

z nauczycielem 

i pedagogiem, praca 

w kołach zainteresowań, 

nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

rodzice, 

 

Na bieżąco, 

wg potrzeb  

 



 przekonanie wychowanków 

o wartości takich cech jak: 

wytrwałość, rzetelność, 

pracowitość 

 kształcenie umiejętności 

oceny własnych zachowań 

 kształcenie umiejętności 

mądrego kontaktu z drugim 

człowiekiem 

 kształcenie postawy 

odpowiedzialności za własne 

słowa i czyny 

warsztaty 

 

 

CEL: Praktyczne ćwiczenia pokazujące realizacje najbardziej efektywnych technik uczenia się - warsztat wychowawcy 

  

LP. CELE ZADANIA FORMY REALIZATOR TERMIN 

UWAGI 

1. Poszerzanie wiedzy 

i doskonalenie 

umiejętności 

pedagogicznych 

 systematyczne podwyższanie 

kwalifikacji i umiejętności 

umożliwiających realizację 

zadań zgodnie z programem 

wychowawczym 

 udział w warsztatach 

i kursach 

 praca w zespołach 

przedmiotowych 

 opracowanie rozkładów 

nauczania i kryteriów 

oceniania 

z poszczególnych 

przedmiotów 

 lektura czasopism 

metodycznych 

 udział w radach 

pedagogicznych 

 różnorodne formy 

wszyscy 

nauczyciele 

na bieżąco 

 

 



i metody pracy na lekcji 

2. Analiza osiągnięć 

edukacyjnych 

i zachowania uczniów 

 monitorowanie wyników 

nauczania, zachowania 

i  frekwencji  

 

 spotkania Zespołu 

Wychowawczego 

Zespół wychowawczy W miarę potrzeb 

 

3. Rozwijanie 

umiejętności dialogu 

z uczniami 

w atmosferze 

życzliwości 

i stanowczości 

 wdrażanie nowych technik 

twórczej komunikacji  

 tworzenie pozytywnych 

relacji interpersonalnych 

 opracowanie z klasą 

Programu 

wychowawczego klasy 

wychowawcy na bieżąco 

4. Tworzenie atmosfery 

sprzyjającej 

rozwojowi 

intelektualnemu 

ucznia 

 współpraca z rodzicami  

 wymiana doświadczeń 

z innymi nauczycielami 

 zebrania i indywidualne 

spotkania z rodzicami  

 rady szkoleniowe  

 praca w zespołach 

przedmiotowych  

 lekcje koleżeńskie 

wszyscy nauczyciele według potrzeb 

5. Działalność 

terapeutyczna 

z uwzględnieniem 

wskazań poradni 

pedagogiczno -

psychologicznej 

 rozpoznanie specyficznych 

trudności uczniowskich 

z poszczególnych 

przedmiotów  

 monitorowanie pracy 

uczniów nad niwelowaniem 

skutków dysleksji, 

dysortografii i innych 

 rejestr osób z opinią 

i rodzajem zaleceń 

pedagog, nauczyciele na bieżąco 

6. Aktywizowanie 

młodzieży do udziału 

w różnego rodzaju 

konkursach 

i olimpiadach 

 przygotowanie uczniów do 

konkursów i olimpiad  

przedmiotowych i zawodów 

sportowych 

 zajęcia pozalekcyjne  

 praca z uczniem zdolnym 

wszyscy nauczyciele na bieżąco 

 



CEL: Rozpoznanie sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia. 

 

LP. CELE ZADANIA FORMY REALIZATOR TERMIN 

UWAGI 

1. Rozpoznanie 

warunków 

materialnych 

i rodzinnych ucznia 

 zbieranie informacji w czasie 

spotkań z rodzicami 

 badania ankietowe 

 rozmowy z uczniami 

 dokumentacja 

wychowawcy 

pedagog, 

wychowawcy 

klas 

na początku roku  

szkolnego , 

na bieżąco 

 



OBSZAR III 

RELACJE NAUCZYCIEL –UCZEŃ 

CEL: Budowanie pozytywnych relacji między nauczycielem, a uczniem. Tworzenie atmosfery sprzyjającej nauczaniu i wychowaniu. 

LP. CELE ZADANIA FORMY REALIZATOR TERMIN 

UWAGI 

1. Określenie rodzaju 

zainteresowań 

intelektualnych i pasji 

uczniowskich 

 rozmowy z uczniami  organizowanie lekcji 

wychowawczych na temat 

zainteresowań uczniów 

 umożliwienie prezentacji 

oczekiwań w czasie innych 

zajęć 

Wszyscy nauczyciele, 

pedagog 

na początku roku 

szkolnego i na 

bieżąco 

2. Zapoznanie uczniów 

z kryteriami 

wymagań na 

poszczególne oceny i 

konsekwentne ich 

stosowanie 

 stosowanie kryteriów 

oceniania wiedzy 

i umiejętności zawartych 

w PSO i WSO 

 zapoznanie uczniów 

z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania  

 dyskusje na temat oczekiwań 

uczniów i nauczycieli 

z podkreśleniem potrzeby 

przestrzegania umów jako 

gwarancji dobrej współpracy  

 godziny wychowawcze 

 lekcje organizacyjne 

z każdego przedmiotu 

Wszyscy nauczyciele na początku roku 

szkolnego i na 

bieżąco 

3. Zapoznanie nowych 

uczniów 

z regulaminami 

obowiązującymi 

w szkole 

•    budzenie świadomości 

praw i obowiązków •    

przyzwyczajanie uczniów do 

konsekwentnego 

przestrzegania zapisanych 

postanowień 

 zapoznanie 

i przypomnienie uczniów 

z dokumentacją regulującą 

prace szkoły(Statut , WSO, 

PSO, Plan Redukcji 

Absencji, Regulamin 

wycieczek , Regulamin 

biblioteki, Program 

Wychowawcy klas na początku roku 

szkolnego i na 

bieżąco 



Wychowawczy 

i Profilaktyczny) 

4. Zachęcanie uczniów 

do nauki 
 wdrażanie do systematycznej 

pracy 

 budzenie motywacji do 

poszerzania wiedzy 

i umiejętności 

 stosowanie aktywizujących 

metod nauczania  

 nagradzanie za osiągnięcia 

szkolne 

 tworzenie sytuacji 

sprzyjających inicjatywie 

uczniów, 

 stosowanie pochwał 

 organizowanie konkursów 

przedmiotowych których 

celem będzie sprawdzenie 

wiedzy oraz nagrodzenie 

lepszych za osiągnięcia 

 

wszyscy   na bieżąco 

5. Tworzenie atmosfery 

sprzyjającej 

współpracy 

•    respektowanie prawa 

ucznia do wolności i godności 

osobistej 

•    umacnianie więzi między 

nauczycielem a uczniem; 

szukanie autorytetów 

•    zapobieganie przejawom 

agresji, rozwiązywanie 

konfliktów 

•    stworzenie uczniom 

klas pierwszych 

warunków do aklimatyzacji 

w nowej szkole 

 rozmowy na temat 

godności osobistej, 

zachowania, oczekiwań 

 organizowanie spotkań, 

wycieczek i wyjść 

klasowych 

 w ramach zajęć dyskusje 

na temat autorytetów 

 podkreślenie potrzeby 

wykorzystania uśmiechu, 

cierpliwości we 

wzajemnych kontaktach 

 pogadanki na temat 

przyczyn nieporozumień 

oraz wyposażenie ucznia 

w umiejętności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rozpoznawania przejawów 

agresji i zapobiegania im 

 warsztaty integracyjno-

adaptacyjne w klasach 

pierwszych 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

wrzesień-

październik 

 

 



OBSZAR IV 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM , UKIERUNKOWANA NA PODNOSZENIE PRESTIŻU 

SZKOŁY 

CEL: Pogłębianie współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem. 

LP. CELE ZADANIA FORMY REALIZATOR TERMIN 

UWAGI 

1.  Kształtowanie 

u rodziców poczucia 

współodpowiedzialnoś

ci za wychowanie 

dzieci. 

 Zachęcanie do 

aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

szkoły 

 zapraszanie rodziców na 

imprezy organizowane 

przez szkołę (np. 

rozpoczęcie roku szkolnego, 

apele, wystawy prac 

uczniów) 

 włączanie rodziców do 

organizacji imprez 

szkolnych zachęcanie do 

pracy w strukturach szkoły 

(np. Rada Rodziców) 

 udział rodziców 

w spotkaniach 

klasowych (np. Wigilia, 

wycieczki) 

 organizowanie lekcji, 

wystaw osiągnięć 

uczniów, imprez 

szkolnych i klasowych 

z udziałem rodziców 

dyrekcja, wychowawcy 

klas, wszyscy 

nauczyciele 

cały rok      

2.  Uświadomienie 

potrzeby 

interesowania się 

rodziców 

osiągnięciami 

szkolnymi ich dzieci 

oraz problemami 

i niebezpieczeństwami 

współczesnego świata 

 zachęcanie do udziału 

w spotkaniach 

informacyjnych 

organizowanych przez 

wychowawców i dyrekcję 

 tworzenie możliwości 

kontaktów indywidualnych 

rodziców z wychowawcami 

lub z pedagogiem 

 udostępnienie stałego źródła 

 organizowanie spotkań dla 

rodziców 

z wychowawcami  

 przygotowanie pisemnych 

informacji dla rodziców 

na temat osiągnięć 

szkolnych ich dzieci 

w formie wykazu ocen 

 organizowanie prelekcji 

dla rodziców na temat 

dyrekcja, 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog, 

funkcjonariusze KPP 

w Busku 

min. 2 razy 

w semestrze 

według potrzeb 

na bieżąco  

 

według       

potrzeb, 
■ 
min. 1 raz w roku 

szkolnym    



informacji o szkole (strona 

internetowa szkoły, 

dziennik elektroniczny) 

zagrożeń współczesnego 

świata (np. narkomania, 

AIDS) w ramach spotkań 

klasowych lub otwartych 

uaktualnianie internetowej 

strony szkoły 

3.  Kontynuowanie 

współpracy ze 

środowiskiem 

 integrowanie środowiska 

uczniowskiego szkół 

ponadgimnazjalnych 

 udział młodzieży 

w imprezach 

organizowanych przez 

lokalne władze lub ośrodki 

kultury 

 organizowanie imprez dla 

środowiska z prezentacją 

dorobku szkoły 

 współpraca z lokalną 

władzą 

 współpraca z instytucjami 

wspierającymi działalność 

profilaktyczno - 

wychowawczą 

 zorganizowanie spotkań 

młodzieży 

z przedstawicielami 

lokalnej władzy 

 zapraszanie na imprezy 

szkolne  

 kontynuowanie 

współpracy z Komendą 

Policji, PCK, z BSCK, 

z Poradnią Psychologicz.- 

Pedagogiczną, 

Powiatowym Urzędem 

Pracy, Sądem, 

PCPR,MOPS, Prokuraturą 

Rejonową  

 zapraszanie ludzi kultury 

na spotkania z młodzieżą  

 udział lub organizowanie 

międzyszkolnych spotkań, 

konkursów i zawodów 

 udział w lokalnych 

imprezach  

 udział w Targach 

Edukacyjnych, 

opracowanie informatora 

o szkole 

dyrekcja, 

pedagog, 

wszyscy nauczyciele, 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, 

na bieżąco 

wg kalendarza 

imprez 

 

 

 



OBSZAR V 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

CEL: Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z napotkanymi trudnościami oraz propagowanie prawidłowego rozwoju i zdrowego życia. 

1 Spotkania z rodzicami (w ramach wywiadówek szkolnych) 

na temat środków uzależniających 

pedagog szkolny, przedstawiciel 

sekcji prewencji KPP 

na bieżąco  

2 Konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli 

zainteresowanych problematyką uzależnień, ukierunkowanie 

- gdzie szukać profesjonalnej pomocy 

pedagog szkolny na bieżąco  

3. Program NOE, DEBATA, KOREKTA dla uczniów kl. I i II realizatorzy programu Jedna edycja w roku 

4. Grudzień Światowym Miesiącem Walki z AIDS - zgodnie z 

Programem Profilaktycznym Szkoły pkt.5 

Pedagog szkolny do 15 grudnia  

5. Program profilaktyczny „Różowa wstążeczka”, 

„Profilaktyka raka szyjki macicy” 

pedagog szkolny Cały rok 

szkolny 

 

6. Akcje charytatywne zbiórka zabawek, pomocy szkolnych  

dla potrzebujących  

Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” 

pedagog szkolny, Samorząd 

Uczniowski, 

grudzień 

„Mikołajki" 

listopad - 

grudzień 

 

7. 

 

 

 

Konsultacje indywidualne dla uczniów na temat metod 

twórczego myślenia, umiejętności rozwiązywania 

konfliktów 

 

pedagog szkolny 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

luty - marzec 

 

 

 

8. Trening asertywności - zgodnie z Programem 

Profilaktycznym Szkoły pkt. 4 

 

wych. klas pierwszych, pedagog 

szkolny 

 



10. Realizacja hasła „bezpieczna szkoła" - radzenie sobie 

z agresją 

 

wszyscy wychowawcy, pedagog 

szkolny oraz godziny 

wychowawcze z udziałem 

zaproszonych gości 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

 

 

Przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczniów , rodziców i nauczycieli w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 

w celu określenia potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do uzupełnienia 

lub zmodyfikowania form lub zadań zawartych w Programie Wychowawczym. 

 

 

 

                                                                                                                                                    Dyrektor 

              mgr Tomasz Galant 


