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Wstęp 

 
Wychowanie to proces wspierania ucznia w rozwoju, angażujący wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, księdza, kolegę/koleżankę) 
oraz wychowanka (nastolatka). Obie strony pozostają w osobowej relacji, dzielą się odpowiedzialnością i współdziałają w osiąganiu 
celów wychowawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), 
społecznej i duchowej. Natomiast poprzez pojęcie profilaktyki należy rozumieć zapobieganie występowaniu zjawisk niepożądanych.  
 
Profilaktyka w środowisku szkolnym powinna:  

 dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, 
 kształtować prozdrowotne wzorce konsumpcyjne  
 kształtować umiejętności intrapsychiczne (dojrzewanie i kontrolowanie emocji, motywacji, procesów poznawczych, 

samooceny), 
 kształtować umiejętności interpersonalne, 
 kształtować umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, 
 rozwijać więzi z grupą społeczną, 
 uczyć odpowiedzialności, 
 rozwijać środowisko szkolne i rodzinne,  
 kształtować w środowisku szkolnym normy i reguły sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi oraz eliminujących możliwość 

wystąpienia działań dysfunkcjonalnych, 
 wcześnie rozpoznawać zagrożenia, diagnozować dysfunkcje oraz budować sieci wsparcia i pomocy dla osób i grup wysokiego 

ryzyka. 
 
Działania profilaktyczne należy prowadzić na trzech poziomach. 

 
1. Działania na pierwszym poziomie (tzw. profilaktyka I stopnia lub profilaktyka uniwersalna) kierowane są do tych wszystkich osób, 
które nie wykazują jeszcze dysfunkcji w rozwoju lub zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy 
wyposażyć ich w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz dbania o własne zdrowie  i życie. 
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2. Działania na drugim poziomie (tzw. profilaktyka II stopnia lub profilaktyka selektywna) kierowane są do osób, w których rozwoju 
lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy zaburzeń, a jej celem jest zahamowanie rozwoju dysfunkcji i przywrócenie 
funkcjonalności. 
3. Działania na trzecim poziomie (tzw. profilaktyka III stopnia lub profilaktyka skoncentrowana na jednostce) kierowane są do osób, 
które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność, a teraz 
wracając do swojego naturalnego środowiska potrzebują wsparcia, które pomoże im w readaptacji i uchroni przed nawrotem 
trudności. (Zbigniew B. Gaś) 
 
Zespół Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych w Weryni swoim oddziaływaniem obejmuje pierwszą i po części drugostopniową 
profilaktykę. 
 
Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: wychowanie służy wspieraniu wychowanka w rozwoju, zaś profilaktyka 
to interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Zakresy profilaktyki i wychowania mają obszar wspólny, który stanowią 
działania budujące odporność na potencjalne zagrożenia. Bardzo ważne  jest to, co łączy wychowanie i profilaktykę, czyli aspekt 
wartości i norm. Dzięki ich urzeczywistnianiu wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze. Definicje i charakterystyki 
wychowania oraz profilaktyki jednoznacznie pokazują, że oba te procesy są ze sobą ściśle powiązane. 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018 do realizacji w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni został pozytywnie zaopiniowany przez radę rodziców, a następnie zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej z dnia 
14.09.2017 r. i wdrożony do działania. Program jest podstawą funkcjonowania placówki. Powstał w oparciu o statut szkoły i jest spójny 
ze szkolnym zestawem programów nauczania. Program uwzględnia potrzeby indywidualne i rozwojowe młodzieży, ich 
zainteresowania oraz możliwości psychofizyczne. W pełni wykorzystuje możliwości szkoły, zarówno w zakresie potencjału ludzkiego 
jak i bazy.  

  
 Program wychowawczo-profilaktyczny opracowali nauczyciele po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. 

Rodzina i szkoła są środowiskami decydującymi o tym, w jakiej formie dokona się późniejsze wejście człowieka w społeczeństwo. 
Aktywny udział jednostki w życiu społecznym i kulturalnym uzależniony jest w dużej mierze od oddziaływania rodziny, szkoły i ich 
wpływu na rozwój osobowy młodego człowieka. W zakresie wychowania nauczyciele pełnią funkcję wspomagającą i uzupełniającą 
w stosunku do rodziców, dlatego program powinien cieszyć się ogólną akceptacją rodziców. O jego skuteczności decyduje ścisła 
współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym, odwoływanie się do tradycji i wartości wynoszonych przez uczniów z domu oraz 
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zgodne współdziałanie nauczycieli i rodziców w budowaniu świata wartości ucznia. Wszystkie te działania niezbędne są dla 
osiągnięcia nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, jakim jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego ucznia na miarę jego 
możliwości i potrzeb. Oznacza to, że wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela i całego Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. 
 
I. Podstawa prawna 
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Ustawy i rozporządzenia MEN. 
3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 
4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 
5. Konwencja o Prawach Dziecka 

6. Europejska Karta Praw Człowieka.  
7. Karta Nauczyciela. 
8. Statut Zespołu Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych w Weryni. 
 
 
II. Założenia podstawowe 
 
1. Społeczność szkolną, jako formę wspólnoty wychowawczej stanowią uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły 

współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań. 
2. Każdy członek społeczności szkolnej jest osobą, która świadomie wstąpiła do tej społeczności i zdecydowała się na jej 

współtworzenie. 
3. Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie ze sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory. 
4. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami - wychowują swoją osobowością i zachowaniem. 
5. Zasadą wszystkich członków wspólnoty szkolnej winien być brak obojętności. 
6. Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach. 
7. Szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym kraju. 
 



6 

 

 
III. Misja szkoły 
 

 „Kształcenie się jest jak budowanie łodzi, którą wypłyniemy na oceany dorosłego życia” 
 

IV. Wizja szkoły 
 

Szkoła naszych marzeń to taka, w której: 
 

1. uczy się prawdy i wychowuje do twórczego działania w samodzielnym życiu, 
2. panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, 

akceptacji, pomocy i współdziałaniu, 
3. wpaja się miłość do „Wielkiej” i „Małej” Ojczyzny, szacunek do Narodu Polskiego, jego historii, tradycji i kultury, 
4. pielęgnuje się tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów, 
5. rodzice angażują się w życie szkolne, aktywnie współdziałają pomagając w rozwiązywaniu problemów szkoły, a także uczestniczą 

w procesie budowania systemu wartości swoich dzieci, 
6. zapewnia się pełny rozwój młodzieży poprzez:  

 poszanowanie ludzkiej godności i wolności osobistej, 
 respektowanie zasad akceptacji, tolerancji i równości, 
 umożliwianie rozwijania uzdolnień i umiejętności indywidualnych, 
 stymulowanie rozwoju aspiracji oraz motywacji młodzieży, 
 rozwijanie poczucia satysfakcji z osiąganych sukcesów, 
 rozbudzanie potrzeby kształtowania wiedzy, 

7. nauczyciele zarówno w działalności edukacyjnej jak i wychowawczej wspomagają rozwój uczniów w sferach: intelektualnej, 
społecznej, moralnej, duchowej, emocjonalnej i fizycznej, 

8. zajęcia są przygodą uświadamiającą uczniowi piękno otaczającego świata oraz są prowadzone w taki sposób, aby wydobyć 
i rozwinąć talenty, nauczyć samodzielnego rozwiązywania problemów i wiary we własne siły, 

9. zapewnia się uczniom pomoc w zakresie poradnictwa dydaktycznego, wychowawczego i zdrowotnego, 
10.  systematycznie wzbogaca się bazę, by zapewnić możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, a także podejmuje 

się współpracę z samorządem lokalnym, instytucjami i pracodawcami celem efektywniejszego kształcenia, 
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11.  przygotowuje się  uczniów do życia społecznego, podejmowania aktywności społecznej poprzez rozbudzanie 
zainteresowań i kształtowanie postaw przedsiębiorczych.  

 
V. Sylwetka absolwenta szkoły  
 
Absolwent Zespołu Szkół  posiada szeroka wiedzę ekonomiczną, gastronomiczną, przyrodniczą, organizacyjno-prawną, techniczną, 
co w połączeniu z umiejętnościami zdobywanymi w czasie praktyk krajowych i zagranicznych, znacznie ułatwia mu znalezienie pracy.  
Absolwent w wyniku oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych ze strony szkoły, rodziny, środowiska staje się dojrzałym 
człowiekiem, który:  

 zna i szanuje historię oraz kultywuje tradycję narodową, 
 otacza szczególną czcią godło, barwy narodowe i hymn państwowy,  
 szanuje instytucje państwa i społeczeństwa, 
 respektuje normy prawne i społeczne, 
 prezentuje najwyższe wartości moralne i obyczajowe, 
 posiada szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną w danym zawodzie, 
 zna zasady etyki zawodowej, 
 potrafi odnaleźć się na krajowym i zagranicznym rynku pracy, 
 jest profesjonalnie przygotowany do samokształcenia i dalszej edukacji, 
 cechuje się wysoką elastycznością działania, 
 jest kreatywnym i przedsiębiorczym człowiekiem, 
 cechuje go zdolność komunikacji interpersonalnej 
 swobodnie porozumiewa się w języku ojczystym i co najmniej jednym języku obcym 
 interesuje się globalnymi problemami współczesnego świata 
 jest przygotowany do życia w społeczeństwie i w rodzinie, 
 wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,  
 jest tolerancyjny i bezinteresowny, 
 charakteryzuje się empatią i asertywnością, 
 prowadzi zdrowy styl życia, 
 przestrzega i stosuje obowiązujące przepisy bhp, przeciwpożarowe i ochrony środowiska 
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VI. Cele wychowawczo-profilaktyczne 
 

Cel główny: wszechstronna pomoc uczniowi w osiągnięciu dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej 

Cele szczegółowe Odpowiedzialne 
osoby  

Metody i sposoby  Ewaluacja celu 

Zwiększenie świadomości 
dotyczącej zasad zdrowego stylu 
życia. 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
wychowania fizycznego, 
nauczyciele kształcący 
w kierunku technik 
żywienia i usług 
gastronomicznych; 

udział w warsztatach na 
temat zdrowego odżywiania, 
godzinach wychowawczych 
podejmujących tematykę 
prozdrowotną, zajęciach 
wychowania fizycznego; 

przeprowadzenie przez 
wychowawców ankiety na 
początku oraz na końcu roku 
szkolnego wyjaśniającej, czy 
wzrosła świadomość 
prozdrowotna uczniów; 

Umożliwienie zdobycia 
doświadczenia zawodowego 
poprzez udział w różnych formach 
doskonalenia zawodowego. 

wszyscy nauczyciele; uczestnictwo uczniów  
w szkoleniach branżowych, 
kursach, warsztatach, 
praktyce zawodowej krajowej  
i zagranicznej, kołach 
zainteresowań; 

statystyki z e-dziennika o ilości 
odbytych kursów, szkoleń, 
warsztatów; 

Dbanie o rozwój osobisty i kulturalny 
ucznia poprzez uczestnictwo  
w uroczystościach 
okolicznościowych. 

wszyscy nauczyciele. udział uczniów  
w spektaklach teatralnych, 
wycieczkach do kina, 
muzeum, ogrodów o wartości 
historycznej, akademiach, 
zbiórkach charytatywnych, 
konkursach. 

statystyki z e-dziennika o ilości 
organizowanych pozaszkolnych 
wycieczek kulturalnych oraz 
odbytych akademiach. 
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VII. Adresaci programu 
 
1. uczniowie, 
2. nauczyciele i wychowawcy, 
3. rodzice, 
4. środowisko lokalne. 
 
VIII. Osoby i instytucje wspierające działalność programową 

 
1. rodzice, 
2. nauczyciele i wychowawcy, 
3. samorząd uczniowski, 
4. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, 
5. organizacje i instytucje zajmujące się wspomaganiem procesów wychowawczych. 
 
 

IX. Sposoby realizacji programu 
 
1. Włączanie rodziców, opiekunów prawnych, przedstawicieli środowiska lokalnego i samorządowego do działań na rzecz programu. 
2. Organizowanie spotkań nauczycieli, uczniów i rodziców ze specjalistami, 
3. Prowadzenie przez wychowawcę klasy zajęć psychoedukacyjnych. 
4. Organizowanie zajęć w szkole i poza nią, połączone z prezentacją w formie: konkursów, pokazów, wycieczek, wystaw, debat, 

festiwali, itd. 
 
X. Dokumentowanie programu 

 
1. Gromadzenie dokumentów i materiałów z realizacji programu w teczce wychowawcy klasy. 
2. Sprawozdania wychowawcy klasy z realizacji programu. 
3. Zapisy i notatki nauczycieli w dzienniku elektronicznym. 
XI. Powinności wychowawców klasowych 
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1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, w zasadzie uczącemu w tym 
oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Wychowawca powinien w miarę możliwości prowadzić oddział przez tok nauczania. 
3. Wychowawcy klas otaczają szczególną opieką nowych uczniów: 

 zapoznają z całokształtem życia szkoły na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
 rozpoznają warunki domowe i materialne, 
 obserwują procesy adaptacyjne uczniów, pomagają w przezwyciężaniu trudności. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 
 tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie 

i społeczeństwie, 
 inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
 podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami, a innymi 

członkami społeczności szkolnej. 
5. Wychowawca: 

 otacza indywidualną opieką każdego ucznia,  
 utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów i organizuje z nimi wspólne godziny wychowawcze (jeżeli zachodzi taka potrzeba), 
 planuje i organizuje wraz z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

klasowy,  
 ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
 współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,  
 koordynuje i uzgadnia działania wobec ogółu uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy wymagają zwiększonej 

opieki, 
 zakłada i prowadzi dokumentację: arkusze ocen oraz dziennik lekcyjny, 
 przedstawia rodzicom, wraz z nauczycielem zajęć dydaktycznych wychowanie do życia w rodzinie, pełną informację o celach, 

treściach i realizowanym programie. 
6. Do zadań wychowawczych o charakterze szczegółowym z uwagi na rodzaj szkoły oraz wiek uczniów zalicza się: 

 zwrócenie uwagi na aspekty ekologiczne związane ze zdobywaniem zawodu, 
 przeciwdziałanie zjawiskom w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu, 
 uświadomienie uczniom zagrożeń patologiami społecznymi i pomoc w przypadkach pojawienia się ich wśród uczniów. 
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XII. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 
 
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w sprawach wychowania i kształtowania postaw dzieci. 

  
Przyjmuje się następujące formy współdziałania: 

 spotkania z ogółem rodziców (zebrania), 
 zebrania z udziałem dyrektora, 
 spotkania indywidualne z rodzicami, 
 spotkania indywidualne w obecności ucznia, 
 spotkania indywidualne z rodzicem w obecności ucznia z udziałem pedagoga, 
 spotkania indywidualne z rodzicem w obecności ucznia z udziałem dyrektora, 
 rozmowy telefoniczne, 
 kontakt listowny. 
  

Stałe spotkania z rodzicami, zwane wywiadówkami, w celu wymiany informacji i dyskusji organizowane są 3 razy w roku. 
W przypadkach szczególnych na wniosek organów szkoły można je organizować doraźnie. 
 
XIII. Problematyka spotkań z rodzicami 
 
1. Wybór „trójki klasowej” i przedstawiciela do Szkolnej Rady Rodziców. 
2. Przedstawienie rodzicom planu pracy na bieżący rok szkolny. 
3. Przedstawienie listy nauczycieli uczących w klasie. 
4. Zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym, warunkami, trybem i formą usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. 
5. Zapoznanie z tematyką lekcji wychowawczych przewidzianych w roku szkolnym 2017/2018. 
6. Ustalenie sposobu kontaktowania się z rodzicami. 
7. Informowanie o uczniowskich postępach w nauce, zachowaniu w szkole i na zajęciach praktycznych. 
8. Zapoznanie z procedurami działań mających na celu poprawę sytuacji wychowawczej i edukacyjnej uczniów.  
9. Konsekwencje wynikające z niedopełnienia obowiązku nauki przez młodzież. 
10. Procedury postępowania nauczycieli ZSA-E w Weryni w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. 
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11. Udzielanie porad w sprawach problemowych związanych z nauką dzieci, opuszczaniem zajęć lekcyjnych, problemami  rodzinnymi, 
a w razie konieczności kierowanie zainteresowanych do instytucji specjalistycznych. 

12. Omawianie bieżących problemów klasy. 
13. Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych. 
14. Podsumowanie pracy za pierwsze półrocze. 
15. Podsumowanie pracy w całym roku szkolnym. 
16. Inne bieżące sprawy. 
 
XIV. Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym 
 
1. Organizowanie imprez dla społeczności lokalnej. 
2. Współpraca z samorządem terytorialnym przy rozwiązywaniu problemów dotyczących zagrożenia środowiska. 
3. Wspólne podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży. 
4. Uczestniczenie pocztu sztandarowego i młodzieży w uroczystościach organizowanych przez samorząd terytorialny. 
 
XV. Współpraca szkoły z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi 
 
Szkoła zapewnia uczniom pomoc pedagogiczną i psychologiczną przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami, w tym 
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
 

1. pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń 
szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne 
oraz uczestnictwo w godzinach wychowawczych i innych spotkaniach z klasą,  

2. analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, 
3. przeprowadzanie rozmów z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiadów środowiskowych,  
4. udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze,  
5. prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież, 
6. określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,  
7. wydawanie zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych i braków w nauce, 
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8. koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie 
informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu, 

9. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez 
informowanie rodziców i uczniów o ich możliwościach, procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy 
materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego, 

10. współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod 
i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,  

11. współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa), 
12. prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych młodzieży zawierających dokumentację 

prowadzonych badań i czynności uzupełniających, 
13. uzupełnianie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia. 
 
XVI. Postępowanie w przypadku uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (SPE) 
 
Procedury postępowania z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych (dostosowanie wymagań edukacyjnych) 
 
1. Opinia poradni psychologiczno–pedagogicznej trafia do dyrektora szkoły. 
2. Analiza opinii przez dyrektora, pedagoga, wychowawcę (odpowiedzialny: dyrektor). 
3. Kontakt z rodzicami ucznia celem poinformowania o działaniach dostosowawczych (odpowiedzialny: wychowawca). 
4. Opracowanie wstępnych zaleceń do pracy z uczniem  (odpowiedzialny: pedagog). 
5. Spotkanie nauczycielskiego zespołu uczącego w danej klasie i opracowanie kierunków działań z uczniem (odpowiedzialny: 

pedagog). 
6. Zajęcia z uczniem – przygotowanie stosownej atmosfery w klasie (odpowiedzialny: wychowawca). 
7. Opracowanie indywidualnych programów przedmiotowych i sposobów oceniania (odpowiedzialni: nauczyciele przedmiotów). 
8. Zapoznanie rodziców z pisemnymi ustaleniami nauczycieli dotyczącymi indywidualnych programów przedmiotowych i sposobów 

oceniania (odpowiedzialny: wychowawca). 
9. Realizacja zaleceń dostosowawczych (odpowiedzialni: nauczyciele przedmiotów). 
10. Zaplanowanie działań na kolejne lata i koordynacja działań (odpowiedzialny: pedagog). 
11. Ewaluacja: cząstkowa (odpowiedzialni: nauczyciele przedmiotów), końcowa (odpowiedzialni: dyrektor, pedagog). 
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XVII. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego 
 

Ewaluacja to oszacowanie wartości wdrożonego programu oraz wyciąganie wniosków o jego skuteczności. Istotą ewaluacji 
jest wnioskowanie o wartości danego przedsięwzięcia na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej od osób uczestniczących w jego 
realizacji. 

Realizacja programu podlegać będzie na ewaluacji pod koniec roku szkolnego. Zebrane przez cały rok uwagi wśród rodziców 
i nauczycieli na temat wszystkich pojawiających się problemów wychowawczych będą dyskutowane na radzie pedagogicznej. 

Wnioski posłużą do wprowadzania zmian w programie pod kątem zwiększenia skuteczności jego realizacji. Poprawki pozwolą 
wyeliminować ewentualne błędy, udoskonalać metody, modyfikować cele, tak, aby program spełniał oczekiwania rodziców 
i nauczycieli. 
 
Sposoby i środki ewaluacji: obserwacja zachowania uczniów, analiza postępów w nauce, gromadzenie informacji o uczniach 
biorących udział w konkursach i osiąganych przez nich wynikach, analiza frekwencji na zajęciach dydaktycznych, ocena pracy 
wychowawczej, badanie losów absolwentów. 
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Załącznik 1. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością 
i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją 
 

a) Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków 
w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, 
nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel powinien przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 
2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły i pedagoga, a następnie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  
3. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.  
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje 

o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 
5. Podobnie w sytuacji, gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży 
w kompetencji tych instytucji.  

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup 
przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być identyczne z wymienionymi wcześniej 
działaniami.  

 
b) Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków 
 
1. Należy powiadomić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.  
2. Odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego, stwarzać warunki, w których 

nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 
3. Zawiadomić o tym fakcie pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły oraz rodziców (opiekunów prawnych), których zobowiązuje się 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Jeżeli rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy 
przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom policji  decyduje dyrektor szkoły. 
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4. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia 
do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

5. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor 
szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego. 

 
c) Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą  wyglądem narkotyk  
  
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz 

ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. Powiadamia o 
zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego.  

2. Dyrektor wzywa policję, której po przyjeździe przekazuje zabezpieczoną substancję i przedstawia informacje dotyczące 
szczegółów zdarzenia.  

 
d) Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk 
 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej 
oraz kieszeni, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. 

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania. Jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla 
policji.  
O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego oraz rodziców ucznia i wzywa ich do 
natychmiastowego wstawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor 
wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję a następnie 
zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie 
przekazać ją do jednostki policji. 

5. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając 
możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 



17 

 

e) Postępowanie wobec  ucznia, który jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa 
 
1. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd 

rodzinny, a przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję. 
2. Należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. 
3. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  
4. Powiadomić rodziców ucznia - sprawcy.  
5. Niezwłocznie powiadomić policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest 

uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.  
6. Zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazać policji.  

 
f) Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa 
 
1. Udzielić pierwszej pomocy, bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.  
2. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. 
3. Powiadomić rodziców ucznia.  
4. Niezwłocznie wezwać policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, 

ustalenia okoliczności, ewentualnych świadków zdarzenia.  
 
g) Postępowanie w razie wypadku 
 
1. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jest obowiązany:  
2. Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi.  
3. Zawiadomić w razie konieczności o wypadku higienistkę bądź wezwać pogotowie ratunkowe, zawiadomić dyrektora szkoły.  
4. Powiadomić niezwłocznie rodziców (opiekunów) poszkodowanego. 
5. Zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 
6. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo 

zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.  
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h) Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel uzyskał informację o kradzieży na terenie szkoły 
 
1. Przeprowadzić rozmowę z poszkodowaną osobę, ustalić okoliczności zajścia i ewentualnych świadków.  
2. Przeprowadzić rozmowę ze świadkiem (świadkami) zdarzenia.  
3. Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły. 
4. W przypadku ustalenia sprawcy przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu.  
5. Dyrektor w zależności od wartości skradzionej rzeczy może wezwać policję i powiadomić rodziców ucznia  sprawcy kradzieży.  

 
i) Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły podejrzanego pakunku (materiału  wybuchowego)  
 
1. Należy natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.  
2. Zapewnić przebywającym na terenie szkoły osobom bezpieczeństwo. 
3. O otrzymaniu zgłoszenia lub odnalezieniu podejrzanego przedmiotu należy niezwłocznie powiadomić Policję dzwoniąc na 

numer alarmowy 997 lub 112. 
4. Jeżeli w informacji o podłożeniu "bomby" nie wskazano konkretnego miejsca, na polecenie dyrektora pracownicy powinni 

sprawdzić swoje miejsca pracy i bezpośrednie otoczenie, pod kątem ujawnienia przedmiotów „podejrzanych” - nieznanego 
pochodzenia, których dotychczas tam nie było. 

5. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, toalety, piwnice, strych) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne 
obiektu, sprawdzają osoby wyznaczone przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo. 

6. W przypadku ujawnienia podejrzanego przedmiotu nie należy zbliżać się bezpośrednio do niego, ani go dotykać. Natychmiast 
informację o odnalezieniu przedmiotu przekazać trzeba dyrektorowi lub osobie odpowiadającej za bezpieczeństwo na tym terenie.  

7. Zawiadamiając Policję o pozyskaniu informacji o możliwości podłożenia „bomby” należy podać przede wszystkim : 
a) rodzaj wskazanego w otrzymanym zgłoszeniu zagrożenia (na przykład: „ma wybuchnąć bomba”), 
b) źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, wiadomość e-mailowa przesłana na skrzynkę odbiorczą, ujawnienie 

podejrzanego przedmiotu – na przykład pozostawionej walizki), 
c) w przypadku zgłoszenia telefonicznego o podłożeniu „bomby” – treść rozmowy ze zgłaszającym, w przypadku informacji 

otrzymanej drogą elektroniczną – treść komunikatu, 
d) numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia lub adres mailowy (pocztowy) 

na który wpłynął komunikat, 
e) w przypadku odnalezienia niepokojącego przedmiotu – opis miejsca jego odnalezienia oraz opis przedmiotu, 
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f) adres, numer telefonu i nazwisko osoby przekazującej otrzymaną informację. 
8. Po przybyciu Policji na miejsce „incydentu bombowego”, policjanci przejmują kierowanie akcją i należy wykonywać ich polecenia. 
     
j) Postępowanie w sytuacji realnego zagrożenia samobójstwem ucznia 
 
1. Należy jednoznacznie określić rodzaj zdarzenia. 
2. Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia. W razie konieczności wezwać pomoc pogotowie ratunkowe, policję, 

a w czasie interwencji zadbać, by przebiegła spokojnie i dyskretnie 
3. Nie pozostawiać ucznia samego. 
4. Zawiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawcę oraz rodziców. 
5. Ocenić ryzyko dalszego zagrożenia. 
6. Chronić ucznia przed dodatkową traumą (np. przed kontaktem z mediami).  
7. Uczeń, który podjął próbę samobójczą bezwzględnie powinien otrzymać konsultację psychiatryczną (nakłaniać rodziców). 

 
X. Procedury postępowania w przypadku uczennic w ciąży 
 

1. Nauczyciel, który dowiedział się, że uczennica jest w ciąży niezwłocznie informuje o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego 
i dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły spotykają się, aby zebrać więcej informacji o uczennicy oraz o jej sytuacji 
rodzinnej. 

3. Wychowawca i/lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczennicą, starając się ustalić, czy rodzice już wiedzą o jej ciąży 
oraz czy ciąża nie jest wynikiem przestępstwa (gwałtu). 

4. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły ustalają formy pomocy, jakie zaproponują uczennicy oraz szczegóły 
dotyczące sposobu przeprowadzenia rozmowy z uczennicą i jej rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

5. W sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie prawni nie wiedzą jeszcze o ciąży i  uczennica boi się im o tym powiedzieć, może prosić 
o pośredniczenie w poinformowaniu ich o swojej sytuacji. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym podejmują 
stosowne działania z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

6. Wychowawca w obecności pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły informuje uczennicę i jej rodziców lub opiekunów prawnych 
o możliwych formach pomocy ze strony szkoły. Wyjaśnia szczegółowo warunki i zasady korzystania z każdej z przedstawionych 
form pomocy. Odpowiada na pytania i wątpliwości. 
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7. Uczennica z rodzicami lub opiekunami prawnymi podejmują w ustalonym terminie decyzję w sprawie form pomocy, z których 
chcieliby skorzystać. O podjętej decyzji informują wychowawcę klasy i dyrektora. 

8. Wychowawca klasy, dyrektor i rodzice uczennicy podejmują działania niezbędne do przyznania uczennicy - zależnie od 
dokonanego wyboru - nauczania indywidualnego lub indywidualnego toku nauki. Indywidualne nauczanie przyznaje się na 
podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

9. Dyrektor szkoły udziela uczennicy urlopu, jeżeli jej rodzice lub pełnoletnia uczennica wystąpili z pisemnym wnioskiem do dyrektora. 
10. Wychowawca klasy i pedagog szkolny uzgadniają rodzaj i sposób świadczenia uczennicy i jej rodzinie pomocy i wsparcia 

(materialnego, psychologicznego, organizacyjnego). Podejmują działania, w tym kształtujące pozytywne postawy rówieśników 
(np. spotkania ze specjalistami, warsztaty kształtujące postawy empatii i tolerancji). 

11. Dyrektor informuje radę pedagogiczną o ciąży uczennicy oraz o uzgodnionym sposobie postępowania. Przypomina o potrzebie 
zachowania dyskrecji oraz o tym, że nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady 
pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców. 

12. Wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przeprowadzają zajęcia lub warsztaty kształtujące u uczniów postawy 
akceptacji i empatii w związku z zaistniałą sytuacją. Mogą ponadto przeprowadzić, np. z udziałem lekarza lub innego specjalisty, 
zajęcia podnoszące poziom wiedzy z zakresu świadomej prokreacji, inicjacji seksualnej, antykoncepcji. 

13. Wychowawca i wyznaczeni nauczyciele wdrażają uzgodniony przez uczennicę sposób realizacji obowiązku nauki. 
 
XI. Procedury postępowania w przypadku stosowania przemocy w rodzinie. 
 
Definicje pojęć związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie. 
 
 Członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz.553, z póź. zm.), a także inna 
osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca. 
 
 Przemoc w rodzinie –  to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające  prawa lub dobra 
osobiste członka rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 
nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  
 
Rodzaje przemocy w rodzinie : 
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Przemoc fizyczna – wszelkie działania z użyciem siły, prowadzące do uszkodzenia ciała, nieprzypadkowych zranień, urazów i ich 
skutków bezpośrednich (siniaki, złamania, stłuczenia, zadrapania) oraz odległych (poronienia, przedwczesne porody, problemy 
neurologiczne etc.). 
 
Przemoc psychiczna – to zestaw zachowań prowadzący do uzyskania podporządkowania sobie ofiary, utrzymania pełnej kontroli 
nad każdym aspektem jej życia,  zniszczenia poczucia wartości i godności ofiary. Zachowania te, to : groźby, zastraszanie, poniżanie, 
wyśmiewanie, zawstydzanie, ciągła krytyka,  kontrola, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi,  narzucanie własnych poglądów,  
szantażowanie, obwinianie. 
 
Przemoc seksualna – wymuszanie siłą lub szantażem emocjonalnym niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb 
seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, sadystycznych form współżycia, seksu z osobami 
trzecimi. Krytykowanie i dewaluowanie wartości partnera i jego atrakcyjności seksualnej. 
 
Przemoc ekonomiczna – prowadzi do uzależnienia finansowego od sprawcy, np.  poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, 
wydzielanie małych kwot „dniówki”, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych  
rodziny, okradanie, zaciąganie pożyczek i kredytów wbrew woli ofiary, wymuszanie spłacania długów. 

 

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych (snu, bezpieczeństwa, bliskości, 
przynależności). 
Szkoła mając podejrzenie, że któreś z rodziców  stosuje przemoc wobec ucznia, może:  
 
1. wezwać rodziców (prawnych opiekunów) do natychmiastowego stawiennictwa i opierając się na faktach poinformować 

o konsekwencjach prawnych znęcania się;  
2. w porozumieniu z właściwymi służbami określić szansę współpracy z rodzicem stosującym przemoc, nawiązać z nim kontakt,  

skierować go do instytucji oferujących terapię, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności wychowawczych.  Zawrzeć ze sprawcą 
przemocy kontrakt o współpracy i systematycznie monitorować jego realizację; 

3. konsultować się systematycznie z pracownikiem socjalnym, dzielnicowym (w celu uzyskania informacji o ewentualnych 
interwencjach), kuratorem sądowym, jeżeli jest przydzielony, w celu uzyskania informacji o sprawowanym nadzorze lub dozorze;  
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4. w przypadku stwierdzenia  zagrożenia zdrowia lub życia dziecka powiadomić Policję, Wydz. Spraw Nieletnich oraz Wydz. 
Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego. 

5. wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty” i przekazać do zespołu interdyscyplinarnego.  
 

Szkoła mając podejrzenie, że uczeń stosuje przemoc wobec rodzica, może: 
 
1. poinformować ucznia o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy; 
2. w obecności pokrzywdzonego rodzica podpisać z uczniem stosującym przemoc kontrakt o współpracy i systematycznie 

monitorować jego realizację; 
3. skierować go do psychologa; 
4. udzielić informacji pokrzywdzonemu o instytucjach wspierających; 
5. wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty” i przekazać do zespołu interdyscyplinarnego. 

 
XII. Procedury reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy 
 
1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy. 
2. Ustalenie okoliczności zdarzenia. 
3. Zabezpieczenie dowodów. 
4. Analiza zdarzenia przy udziale dyrektora, pedagoga, wychowawcy. 
5. Zidentyfikowanie sprawcy cyberprzemocy 

a) szkoła podejmuje działania mające na celu identyfikację sprawcy cyberprzemocy.  
b) w sytuacji kiedy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia z Sieci 

kompromitujących lub krzywdzących materiałów.  
6. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić należy bezwzględnie skontaktować się 

z policją. 
7. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy. 

W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, pedagog szkolny powinien podjąć dalsze działania: 
a) przeprowadzenie rozmowy z uczniem-sprawcą o jego zachowaniu; 

● celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zdarzenia, wspólne zastanowienie się nad jego przyczynami 
i próbowanie rozwiązania sytuacji konfliktowej, 
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● sprawca powinien dostać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy, 
● należy z uczniem omówić skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach regulaminowych, jakie zostaną 

wobec niego zastosowane, 
● sprawca powinien zostać zobowiązany do usunięcia szkodliwych materiałów z sieci, 
● ważne jest znalezienie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy, 
● jeżeli jest kilku sprawców, rozmawiać z każdym osobno, 
● nie konfrontować sprawcy z ofiarą. 

8. Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka; 
● rodzice sprawcy powinni być powiadomieni o zdarzeniu, zapoznani z dowodami i decyzją w sprawie dalszego postępowania 

i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka, 
● należy pozyskać rodziców do współpracy i ustalić jej zasady, 
● warto opracować projekt kontraktu dla dziecka określającego zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawicieli szkoły oraz 

konsekwencje nieprzestrzegania wymagań i terminów realizacji zadań zawartych w kontrakcie. 
9. Objęcie sprawcy pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

● praca z uczniem powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu zachowania, w zmianę postępowania 
i postawy ucznia, 

● pomoc ta może być udzielona przez pedagoga  
● w szczególnym przypadku może być konieczność skierowania  
● ucznia na dalsze badania specjalistyczne i terapię, np. do poradni psychologiczno-pedagogicznej 

10. Środki dyscyplinarne wobec sprawcy. 
a) wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje standardowe kary jak wobec sprawców każdej przemocy, zawarte 

w statucie szkoły. 
11. Działania wobec ofiary cyberprzemocy. 

a) ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez pedagoga lub 
wychowawcę.  
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Załącznik 2. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego dla  Czteroletniego Technikum 
 

 
 

Działania 
wychowawczo

-
profilaktyczne 

Działania podejmowane 
 w klasie I 

Działania podejmowane  
w klasie II 

Działania podejmowane 
 w klasie III 

Działania podejmowane  
W klasie IV 

Organizacja  
 
pracy 
zespołu 
klasowego 

1. Wybór samorządu 
klasowego. 
2. Ustalenie tematyki godzin 
z wychowawcą. 

1. Wybór samorządu 
klasowego. 
2. Ustalenie tematyki godzin 
z wychowawcą. 

1. Wybór samorządu 
klasowego. 
2. Ustalenie tematyki godzin 
z wychowawcą. 

1. Wybór samorządu 
klasowego. 
2. Ustalenie tematyki godzin 
z wychowawcą. 

Realizacja 
zadań 
Opiekuńczych 

1. Czuwanie nad frekwencją 
uczniów. 
2. Troska o bezpieczeństwo 
i higienę. 
3. Ubezpieczenia uczniów od 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
4. Pomoc uczniom 
potrzebującym w pozyskiwaniu 
środków materialnych na 
pomoce szkolne. 

1. Czuwanie nad frekwencją 
uczniów. 
2. Troska o bezpieczeństwo 
i higienę. 
3. Ubezpieczenia uczniów od 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
4. Pomoc uczniom 
potrzebującym w 
pozyskiwaniu 
środków materialnych na 
pomoce szkolne. 

1. Czuwanie nad frekwencją 
 uczniów. 
2. Troska o bezpieczeństwo 
i higienę. 
3. Ubezpieczenia uczniów od 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
4. Pomoc uczniom 
potrzebującym w 
pozyskiwaniu 
środków materialnych na 
pomoce szkolne. 

1. Czuwanie nad frekwencją 
 uczniów. 
2. Troska o bezpieczeństwo 
i higienę. 
3. Ubezpieczenia uczniów od 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
4. Pomoc uczniom 
potrzebującym w 
pozyskiwaniu 
środków materialnych na 
pomoce szkolne. 

Prowadzenie 
Dokumentacji 

1. Założenie i prowadzenie 
teczki wychowawcy klasowego. 
2. Opieka nad dokumentacją 
(dziennik, arkusze ocen). 

1.  Prowadzenie teczki 
wychowawcy klasowego. 
2. Opieka nad dokumentacją 
(dziennik, arkusze ocen). 

1.  Prowadzenie teczki 
wychowawcy klasowego. 
2. Opieka nad dokumentacją 
(dziennik, arkusze ocen). 

1.  Prowadzenie teczki 
wychowawcy klasowego. 
2. Opieka nad dokumentacją 
(dziennik, arkusze ocen). 

Współpraca 
z rodzicami 
 

1. Organizowanie spotkań 
z rodzicami. 
2. Wybory oddziałowej rady 
rodziców. 
3. Indywidualne kontakty 
wychowawcy z rodzicami. 

1. Organizowanie spotkań 
z rodzicami. 
2. Wybory oddziałowej rady 
rodziców. 
3. Indywidualne kontakty 
wychowawcy z rodzicami. 

1. Organizowanie spotkań 
z rodzicami. 
2. Wybory oddziałowej rady 
rodziców. 
3. Indywidualne kontakty 
wychowawcy z rodzicami. 

1. Organizowanie spotkań 
z rodzicami. 
2. Wybory oddziałowej rady 
rodziców. 
3. Indywidualne kontakty 
wychowawcy z rodzicami. 
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4. Pedagogizacja rodziców –
zorganizowanie spotkania   
z policjantem. 
5. Zapoznanie rodziców 
z Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania. 
6. Współudział Rodziców   
w organizowaniu imprez 
szkolnych. 

4. Pedagogizacja rodziców –
zorganizowanie spotkania   
z policjantem. 
5. Zapoznanie rodziców 
z Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania. 
6. Współudział Rodziców   
w organizowaniu imprez 
szkolnych. 

4. Pedagogizacja rodziców –
zorganizowanie spotkania   
z policjantem. 
5. Zapoznanie rodziców 
z Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania. 
6. Współudział Rodziców   
w organizowaniu imprez 
szkolnych. 

4. Pedagogizacja rodziców –
zorganizowanie spotkania   
z policjantem. 
5. Zapoznanie rodziców 
z Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania. 
6. Współudział Rodziców   
w organizowaniu imprez 
szkolnych. 

Poznanie 
środowisk 
rodzinnych 
wychowanków 
 

1. Wywiady środowiskowe. 
2. Poznanie sytuacji rodzinnej, 
warunków życia ucznia i jego 
stanu zdrowia /ankieta dla 
rodziców i uczniów/. 

1. Wywiady środowiskowe. 
2. Systematyczne 
aktualizowanie i uzyskiwanie 
nowych informacji na temat 
sytuacji rodzinnej, warunków 
życia ucznia i jego stanu 
zdrowia. 

1. Wywiady środowiskowe. 
2. Systematyczne 
aktualizowanie i uzyskiwanie 
nowych informacji na temat 
sytuacji rodzinnej, warunków 
życia ucznia i jego stanu 
zdrowia. 

1. Wywiady środowiskowe. 
2. Systematyczne 
aktualizowanie i uzyskiwanie 
nowych informacji na temat 
sytuacji rodzinnej, warunków 
życia ucznia i jego stanu 
zdrowia. 

Kształcenie 
prozdrowotne 
i prorodzinne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zasady higieny osobistej, 
pracy i wypoczynku. 
2. Pomoc  w rozwiązywaniu 
problemów i pokonywaniu 
trudności związanych 
z okresem dorastania i 
dojrzewania. 
3. Promowanie zdrowego stylu 
życia. 

1. Wpływ nikotyny na zdrowie 
człowieka. 
2. Uświadomienie roli rodziny 
w życiu człowieka. 
3. Promowanie zdrowego stylu 
życia. 

1. Psychospołeczne skutki 
spożywania alkoholu i jego 
wpływ na zdrowie człowieka. 
2. Uświadomienie 
niebezpieczeństw 
wynikających z 
przypadkowych kontaktów 
seksualnych. 
3. Promowanie zdrowego stylu 
życia. 

1. „Narkotykowe dylematy” – 
asertywność wielką zaletą   
w profilaktyce 
antynarkotykowej. 
2. Kształtowanie umiejętności 
zapobiegania negatywnym 
skutkom stresu i redukowania 
napięcia emocjonalnego. 
3. Planowanie rodziny. 
Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za decyzję 
założenia własnej rodziny. 
4. Promowanie zdrowego 
stylu życia. 

Pomoc psych. - 
ped. 

1. Pomoc uczniom 
w rozwiązywaniu problemów 
i pokonywaniu trudności 

1. Pomoc w poszukiwaniu 
sposobów zwiększania 
skuteczności uczenia się. 

1. Uświadomienie uczniom, że 
być tolerancyjnym nie oznacza 
być obojętnym. 

1. Kształcenie postawy 
twórczego rozwiązywania 
problemów i zmagania się   
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związanych  z nową szkołą,         
nauką (zajęcia integracyjne.) 
2. Kształtowanie umiejętności 
wyrażania własnych poglądów. 
3. Pomoc w poszukiwaniu 
sposobów zwiększania 
skuteczności uczenia się. 
4. Kształtowanie pozytywnych 
relacji: uczeń-uczeń, uczeń-
wychowawca, uczeń-
nauczyciel. 
5. Zapoznanie uczniów 
z procedurami postępowania 
szkoły w sytuacjach zagrożenia. 
6. Kształtowanie umiejętności 
prawidłowego odczytywania 
poczucia własnej wartości. 
7. Ćwiczenie umiejętności 
komunikacyjnych w różnych 
sytuacjach społecznych. 
Poznawanie metod radzenia 
sobie ze stresem. 

2. Kształtowanie pozytywnych 
relacji: uczeń-uczeń, uczeń- 
wychowawca, uczeń-
nauczyciel. 
3. Wdrażanie podstawowych 
norm kulturalnego zachowania 
się w różnych sytuacjach 
życiowych. 

2. Uświadomienie 
niebezpieczeństw 
wynikających 
z przypadkowych kontaktów 
seksualnych. 
3. Wdrażanie podstawowych 
norm kulturalnego zachowania 
się w różnych sytuacjach 
życiowych. 
4. Pomoc w rozwiązywaniu 
trudności w relacjach chłopak 
– dziewczyna. 
5. Ukazanie znaczenia 
wartości w życiu każdego 
człowieka. 
6. Młody kierowca. 
Odpowiedzialność karna. 

z niepowodzeniami. 
2. Kształtowanie umiejętności 
właściwego podejścia do 
sukcesów i porażek. 
3. Uświadomienie uczniom, 
co to znaczy dobrze się 
bawić. 
4. Rozwijanie umiejętności 
wyrażania własnego zdania 
i jego obrony. 

Działania 
edukacyjno- 
profilaktyczne 
 

1. Przeciwdziałanie przemocy 
i agresji w szkole. 
2. Wdrażanie programu Kultura 
bezpieczeństwa. 
3. Zadbaj o swoją przyszłość - 
program edukacji 
antynikotynowej. 
4. Wybierz życie. Pierwszy krok 
- profilaktyka raka szyjki macicy 
i zakażeń HPV. 
 

1. Przeciwdziałanie przemocy 
i agresji w szkole. 
2. Realizacja programu 
Profilaktyka wad cewy 
nerwowej. 
3. Kontynuacja programu 
Kultura bezpieczeństwa.  
4. ARS, czyli jak dbać o 
miłość? - profilaktyczny 
program w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniu 

1. Przeciwdziałanie przemocy 
i agresji w szkole. 
2. Propagowanie honorowego 
krwiodawstwa.  
3. Kontynuacja programu 
Kultura bezpieczeństwa, 
 

1.Przeciwdziałanie przemocy 
i agresji w szkole. 
2.  Program: Stres pod 
kontrolą. 
3. Propagowanie honorowego 
krwiodawstwa. 
4. Realizacja programu: 
Różowa wstążeczka.  
5. Kontynuacja programu 
Kultura bezpieczeństwa. 
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od alkoholu, tytoniu i innych 
środków psychoaktywnych. 

 

Wychowanie 
patriotyczne 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wyrabianie szacunku do 
Ojczyzny i symboli narodowych. 
2. Zainteresowanie uczniów 
historią Polski i historią 
najbliższej okolicy. 
3. Udział w uroczystościach 
patriotycznych. 
4. Organizowanie lekcji 
muzealnych. 

1. Wyrabianie szacunku do 
Ojczyzny i symboli 
narodowych. 
2. Zainteresowanie uczniów 
historią Polski i historią 
najbliższej okolicy. 
3. Udział w uroczystościach 
patriotycznych. 
4. Organizowanie lekcji 
muzealnych. 

1. Wyrabianie szacunku do 
Ojczyzny i symboli 
narodowych. 
2. Zainteresowanie uczniów 
historią Polski i historią 
najbliższej okolicy. 
3. Udział w uroczystościach 
patriotycznych. 
4. Organizowanie lekcji 
muzealnych. 

1. Wyrabianie szacunku do 
Ojczyzny i symboli 
narodowych. 
2. Zainteresowanie uczniów 
historią Polski i historią 
najbliższej okolicy. 
3. Udział w uroczystościach 
patriotycznych. 
4. Organizowanie lekcji 
muzealnych. 

Rozwój 
duchowy 
i kształtowanie 
woli 

1. Uczestnictwo w rekolekcjach 
wielkopostnych. 
2. Organizowanie działań i akcji 
charytatywnych. 

1. Uczestnictwo w 
rekolekcjach wielkopostnych. 
2. Organizowanie działań i 
akcji charytatywnych. 

1. Uczestnictwo w 
rekolekcjach wielkopostnych. 
2. Organizowanie działań i 
akcji charytatywnych. 

1. Uczestnictwo w 
rekolekcjach dla maturzystów. 
2. Uczestnictwo maturzystów 
w pielgrzymce do 
Częstochowy. 
3. Organizowanie działań 
i akcji charytatywnych. 

Poradnictwo 
zawodowe 
 
 

 1. Ćwiczenia umiejętności 
komunikacyjnych w relacjach 
uczeń - opiekun praktyk, 
pracownik – pracodawca. 

1. Ćwiczenia umiejętności 
komunikacyjnych w relacjach 
uczeń - opiekun praktyk, 
pracownik – pracodawca. 
2. Spotkanie z doradcą 

zawodowym/psychologiem. 

1. Dostarczenie uczniom 
aktualnych informacji  
o szkolnictwie wyższym. 
2. Zajęcia aktywizujące wybór 
przyszłego zawodu.  
 

Kształcenie 
umiejętności 
integracji ze 
środowiskiem 
lokalnym 
 
 

1. Współpraca z Komendą 
Powiatową Policji 
w Kolbuszowej. 
w zakresie przeciwdziałania 
niedostosowaniu społecznemu 
nieletnich. 
2. Współpraca z Miejskimi 

1. Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno– 
Pedagogiczną w Kolbuszowej. 
2. Współpraca z Miejskimi 
i Gminnymi Ośrodkami 
Pomocy Społecznej. 
3. Współpraca z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie  

1. Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Kolbuszowej. 
2. Współpraca z Miejskimi 
i Gminnymi Ośrodkami 
Pomocy Społecznej. 
3. Współpraca z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie  

1. Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno – 
Pedagogiczną w 
Kolbuszowej. 
2. Współpraca z Miejskimi 
i Gminnymi Ośrodkami 
Pomocy Społecznej. 
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i Gminnymi Ośrodkami Pomocy 
Społecznej. 
3. Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Kolbuszowej. 
4. Współpraca z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kolbuszowej. 

w Kolbuszowej. 
4. Współpraca z Sądem 
Rodzinnym w Kolbuszowej. 

w Kolbuszowej. 
4. Współpraca z Sądem 
Rodzinnym w Kolbuszowej. 

3. Współpraca z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kolbuszowej. 
4. Współpraca z Sądem 
Rodzinnym w Kolbuszowej. 

Organizacja 
Wycieczek 

Wycieczka turystyczno - 
krajoznawcza. 
Wycieczki dydaktyczno -
przedmiotowe. 
Wyjście o charakterze 
kulturalno-wychowawczym 
/kino, teatr, wystawa, muzeum, 
filharmonia/. 
Organizacja wyjść o 
charakterze charytatywno-
wychowawczym 
Organizacja wycieczek 
propagujących sporty zimowe 
i kulturę fizyczną- wyjazd na 
lodowisko. 

Wycieczka turystyczno - 
krajoznawcza. 
Wycieczki dydaktyczno -
przedmiotowe. 
Wyjście o charakterze 
kulturalno-wychowawczym 
/kino, teatr, wystawa, 
muzeum, filharmonia/. 
Organizacja wyjść o 
charakterze charytatywno-
wychowawczym. 
Organizacja wycieczek 
propagujących sporty zimowe 
i kulturę fizyczną- wyjazd na 
lodowisko. 

Wycieczka turystyczno - 
krajoznawcza. 
Wyjście o charakterze 
kulturalno-wychowawczym 
/kino, teatr, wystawa, 
muzeum, filharmonia/. 
Organizacja wyjść o 
charakterze charytatywno-
wychowawczym. 
Organizacja wycieczek 
propagujących sporty zimowe 
i kulturę fizyczną- wyjazd na 
lodowisko. 
 
 

Wycieczka turystyczno - 
krajoznawcza. 
Wycieczki dydaktyczno-
przedmiotowe. 
Wyjście o charakterze 
kulturalno-wychowawczym 
/kino, teatr, wystawa, 
muzeum, filharmonia/. 
Organizacja wyjść 
o charakterze charytatywno-
wychowawczym, 
Organizacja wycieczek 
propagujących sporty zimowe 
i kulturę fizyczną- wyjazd na 
lodowisko. 
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Załącznik 3. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego dla Szkoły Branżowej I stopnia 
 

 
 

Działania 
wychowawczo-
profilaktyczne 

Działania podejmowane  
w klasie I 

Działania podejmowane  
w klasie II 

Działania podejmowane  
w klasie III 

Organizacja pracy 
zespołu klasowego 

1. Wybór samorządu klasowego. 
2. Ustalenie tematyki godzin 
z wychowawcą. 

1. Wybór samorządu klasowego. 
2. Ustalenie tematyki godzin 
z wychowawcą. 

1. Wybór samorządu klasowego. 
2. Ustalenie tematyki godzin 
z wychowawcą. 

Realizacja zadań 
opiekuńczych 

1. Czuwanie nad frekwencją uczniów  i 
nad realizacją obowiązku szkolnego. 
2. Troska o bezpieczeństwo i higienę. 
3. Ubezpieczenia uczniów od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 
4. Pomoc uczniom potrzebującym 
w pozyskiwaniu środków materialnych na 
pomoce szkolne. 

1. Czuwanie nad frekwencją uczniów  i 
nad realizacją obowiązku szkolnego. 
2. Troska o bezpieczeństwo i higienę. 
3. Ubezpieczenia uczniów od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 
4. Pomoc uczniom potrzebującym 
w pozyskiwaniu środków materialnych 
na pomoce szkolne. 

1. Czuwanie nad frekwencją uczniów  i 
nad realizacją obowiązku szkolnego. 
2. Troska o bezpieczeństwo i higienę. 
3. Ubezpieczenia uczniów od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. 
4. Pomoc uczniom potrzebującym 
w pozyskiwaniu środków materialnych 
na pomoce szkolne. 

Prowadzenie 
dokumentacji 
 
 

1. Założenie i prowadzenie teczki 
wychowawcy klasowego. 
2. Opieka nad dokumentacją (dziennik, 
arkusze ocen). 

1.Prowadzenie teczki wychowawcy 
klasowego. 
2. Opieka nad dokumentacją (dziennik, 
arkusze ocen). 

1.Prowadzenie teczki wychowawcy 
klasowego. 
2. Opieka nad dokumentacją 
(dziennik, arkusze ocen). 

Współpraca 
z rodzicami 

1.Organizowanie spotkań z rodzicami 
według opracowanego kalendarza. 
2. Wybory oddziałowej rady rodziców. 
3. Indywidualne kontakty wychowawcy z 
rodzicami. 
4. Pedagogizacja rodziców 
5. Zorganizowanie spotkania   
z psychologiem - pedagogiem. 
6. Zapoznanie rodziców 
z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania. 
7. Współudział rodziców  
w organizowaniu imprez szkolnych. 

1.Organizowanie spotkań z rodzicami 
według opracowanego kalendarza. 
2. Wybory oddziałowej rady rodziców. 
3. Indywidualne kontakty wychowawcy z 
rodzicami. 
4. Pedagogizacja rodziców 
5. Zorganizowanie spotkania   
z psychologiem - pedagogiem. 
6. Zapoznanie rodziców 
z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania. 
7. Współudział rodziców  
w organizowaniu imprez szkolnych. 

1.Organizowanie spotkań z rodzicami 
według opracowanego kalendarza. 
2. Wybory oddziałowej rady rodziców. 
3. Indywidualne kontakty wychowawcy 
z rodzicami. 
4. Pedagogizacja rodziców 
5. Zorganizowanie spotkania   
z psychologiem - pedagogiem. 
6. Zapoznanie rodziców 
z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania. 
7. Współudział rodziców  
w organizowaniu imprez szkolnych. 
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Poznanie środowisk 
rodzinnych 
Wychowanków 

1. Wywiady środowiskowe. 
2. Poznanie warunków życia ucznia 
i jego stanu zdrowotnego – ankieta dla 
rodziców i uczniów. 

1. Wywiady środowiskowe. 
2. Systematyczne uzyskiwanie informacji 
na temat warunków życia ucznia i jego 
stanu  zdrowotnego. 

1. Wywiady środowiskowe. 
2. Systematyczne uzyskiwanie 
informacji na temat warunków życia 
ucznia i jego stanu zdrowotnego. 

Kształcenie 
prozdrowotne 
i prorodzinne 
 

1. Zasady higieny osobistej, pracy i 
wypoczynku. 
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów  i 
pokonywaniu trudności związanych z 
okresem dorastania i dojrzewania. 
 

1. Psychospołeczne skutki spożywania 
alkoholu i jego wpływ na zdrowie 
człowieka. 
2. Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka. 
3. Uświadomienie roli rodziny w życiu 
człowieka. 

1. „Narkotykowe dylematy” -
asertywność wielką zaletą 
w profilaktyce antynarkotykowej. 
2. Uświadomienie niebezpieczeństw 
wynikających z przypadkowych 
kontaktów seksualnych. 

Pomoc 
psychologiczno - 
pedagogiczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu 
problemów i pokonywaniu trudności 
związanych z nową szkołą i nauką. 
2. Kształtowanie umiejętności wyrażania 
własnych poglądów. 
3. Pomoc w poszukiwaniu sposobów 
zwiększania skuteczności uczenia się. 
4. Kształtowanie pozytywnych relacji: 
uczeń-uczeń, uczeń-wychowawca, 
uczeń-nauczyciel. 
5. Zapoznanie uczniów z procedurami 
postępowania szkoły w sytuacjach 
zagrożenia demoralizacją. 
6. Kształtowanie umiejętności 
prawidłowego odczytywania własnej 
wartości. 
7. Ćwiczenia umiejętności 
komunikacyjnych w różnych sytuacjach 
społecznych. 
8. Poznawanie metod radzenia sobie ze 
stresem. 
9. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu 
problemów rodzinnych, osob.i szkolnych. 

1. Poszukiwanie sposobów zwiększania 
skuteczności uczenia się, określenie 
właściwego, najlepszego dla siebie 
sposobu uczenia się. 
2. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu 
problemów rodzinnych, osobistych, 
szkolnych. 
3. Wdrażanie podstawowych norm 
kulturalnego zachowania się w różnych 
sytuacjach życiowych. 
4. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu 
problemów rodzinnych, osobistych 
i szkolnych. 

1. Uświadomienie uczniom, że być 
tolerancyjnym nie oznacza być 
obojętnym. 
2. Uświadomienie niebezpieczeństw 
wynikających z przypadkowych 
kontaktów seksualnych. 
3. Wdrażanie podstawowych norm 
kulturalnego zachowania się w 
różnych sytuacjach życiowych. 
4. Pomoc w rozwiązywaniu trudności 
w relacjach chłopak - dziewczyna. 
Siła przyjaźni w relacjach partnerskich. 
5. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu 
problemów rodzinnych, osobistych 
i szkolnych. 
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Działalność 
edukacyjno – 
profilaktyczna 

1. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w 
szkole. 
2. Wdrażanie programu: Kultura 
bezpieczeństwa.  
3. Zadbaj o swoją przyszłość - program 
edukacji antynikotynowej. 

1. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w 
szkole. 
2. Kontynuacja programu: Kultura 
bezpieczeństwa. 
 

1. Przeciwdziałanie przemocy i agresji 
w szkole. 
2. Kontynuacja programu: Kultura 
bezpieczeństwa. 

 

Rozwój duchowy 
i kształtowanie woli 

1. Uczestnictwo w rekolekcjach 
wielkopostnych. 
2. Organizowanie działań i akcji 
charytatywnych. 

1. Uczestnictwo w rekolekcjach 
wielkopostnych. 
2. Organizowanie działań i akcji 
charytatywnych. 

1. Uczestnictwo w rekolekcjach 
wielkopostnych. 
2. Organizowanie działań i akcji 
charytatywnych. 

Poradnictwo 
zawodowe 

  1. Zajęcia aktywizujące wybór 
zawodu. 

Kształcenie 
umiejętności 
integracji ze 
środowiskiem 
lokalnym 
 
 

1. Współpraca z Komendą Powiatową 
Policji w Kolbuszowej w zakresie 
przeciwdziałania niedostosowaniu 
społecznemu nieletnich. 
2. Współpraca z Miejskimi i Gminnymi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej. 
3. Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną 
w Kolbuszowej. 
4. Współpraca z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. 

1. Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną 
w Kolbuszowej. 
2. Współpraca z Miejskimi i Gminnymi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej. 
3. Współpraca z Sądem Rodzinnym 
w Kolbuszowej. 
4. Współpraca z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. 

1. Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną 
w Kolbuszowej. 
2. Współpraca z Miejskimi i Gminnymi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej. 
3. Współpraca z Sądem Rodzinnym 
w Kolbuszowej. 
4. Współpraca z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. 

Organizacja 
wycieczek 

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza. 
Wycieczki dydaktyczno-przedmiotowe. 
Wyjście o charakterze kulturalno-
wychowawczym /kino, teatr, wystawa, 
muzeum, filharmonia/. 
Organizacja wyjść o charakterze 
charytatywno-wychowawczym, 
Organizacja wycieczek propagujących 
sporty zimowe i kulturę fizyczną- wyjazd 
na lodowisko. 

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza. 
Wycieczki dydaktyczno-przedmiotowe. 
Wyjście o charakterze kulturalno-
wychowawczym /kino, teatr, wystawa, 
muzeum, filharmonia/. 
Organizacja wyjść o charakterze 
charytatywno-wychowawczym, 
Organizacja wycieczek propagujących 
sporty zimowe i kulturę fizyczną- wyjazd 
na lodowisko. 

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza. 
Wycieczki dydaktyczno-przedmiotowe. 
Wyjście o charakterze kulturalno-
wychowawczym /kino, teatr, wystawa, 
muzeum, filharmonia/. 
Organizacja wyjść o charakterze 
charytatywno-wychowawczym, 
Organizacja wycieczek propagujących 
sporty zimowe i kulturę fizyczną- 
wyjazd na lodowisko. 
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Załącznik 4. Propozycje planu pracy wychowawcy Czteroletniego Technikum 

 
1) Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy I Czteroletniego Technikum 

Temat lekcji Działania/Forma realizacji 
1. Wybór samorządu klasowego. 
Poznajemy program wychowawczy 
szkoły, program profilaktyki i 
ceremoniał szkolny. 

- kształtowanie potrzeby aktywnego wpływania na losy klasy, 
- stosowanie procedur demokratycznych w działalności społeczności uczniowskiej w wyborach samorządu 
klasowego, 
- kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje, 
- zapoznanie uczniów z dokumentami szkolnymi, 
- ustalenie z uczniami treści i tematyki godzin z wychowawcą, 
- inspirowanie i organizowanie działań samorządowych w zespole klasowym, 
- rozwijanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

2. Poznajemy procedury 
postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. 

- zapoznanie uczniów z procedurami postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły w 
sytuacjach kryzysowych. 

3. Poznajemy prawa i obowiązki 
uczniów. Deklaracja Praw Dziecka 

- uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, 
- zapoznanie uczniów z podstawowymi założeniami Deklaracji Praw Dziecka, 
- właściwe traktowanie obowiązków ucznia: samodyscyplina, punktualność, 
- kształtowanie kultury osobistej uczniów. 

4. Poznajemy Wewnątrzszkolny 
System Oceniania. 

- uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą wpłynąć na swoją ocenę, 
- zaznajomienie uczniów z czynnikami mającymi wpływ na ocenę zachowania, 
- kształtowanie odpowiedzialności za siebie. 

5. Poznajemy procedurę skreślenia 
z listy uczniów. 

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- uświadomienie uczniom wpływu frekwencji na obniżenie oceny z zachowania i skreślenie z listy uczniów, 
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, 
- wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

6. Realizacja zagadnień 
profilaktycznych.  

- dostarczenie informacji na temat agresji, 
- poznanie przyczyn i przejawów agresji, 
- uświadomienie roli świadka przemocy, 
- wyrażanie uczuć i potrzeb. 

7. Plusy i minusy życia szkoły. - diagnozowanie środowiska szkolnego pod kątem przemocy w szkole, 
- kształtowanie pozytywnych relacji: uczeń-uczeń, uczeń-wychowawca, uczeń- nauczyciel, 
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- omówienie wyników ankiet. 

8. Higiena okresu dojrzewania. 
 

- pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z okresem dorastania i 
dojrzewania. 

9. Wigilia klasowa. 
 

- kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowej. 

10. Ustalamy ocenę z zachowania 
za pierwsze półrocze. 
 

- podsumowanie frekwencji za pierwsze półrocze, 
- kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

11. Zasady skutecznego uczenia 
się i powtarzania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- poznawanie zasad skutecznego uczenia się, 
- dostrzeganie swoich słabych i silnych stron w procesie kształcenia, 
- poszukiwanie sposobów zwiększania skuteczności uczenia się, 
- określenie właściwego, najlepszego dla siebie sposobu uczenia, 
- kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do sukcesów i porażek, 
- rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości, 
- wyciąganie wniosków do dalszej pracy, 
- włączanie uczniów do różnych form aktywności w klasie: odpowiedzialnego wykonywania zadań przez  
samorząd klasowy, organizowanie imprez i uroczystości klasowych, niesienie pomocy uczniom słabszym. 

12.Zasady udzielania pierwszej 
pomocy - „Kultura bezpieczeństwa”. 
 
 
 
 
 

- zachowania na miejscu wypadku, 
- pomoc nieprzytomnym, 
- pomoc przy braku oddechu, 
- pomoc przy zatrzymaniu krążenia krwi, 
- pomoc przy krwotoku, 
- pomoc przy zatruciach, 
- pomoc przy oparzeniach i odmrożeniach, 
- pomoc przy zadławieniach. 

13. Realizacja programu „Zadbaj 
o swoją przyszłość” – edukacja 
antynikotynowa. 

- definicja uzależnienia, 
- etapy uzależnienia. 

14. Realizacja programu „Wybierz 
życie. Pierwszy krok”. 

- zapoznanie uczniów z problematyką raka szyjki macicy (lekcja z nauczycielem WDŻ). 
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2) Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy II Czteroletniego Technikum 
Temat lekcji Działania/Forma realizacji 

1. Wybór samorządu klasowego. 
Przypomnienie praw i obowiązków 
ucznia. 
Deklaracja Praw Dziecka. 

- stosowanie procedur demokratycznych w działalności społeczności uczniowskiej w wyborach samorządu 
klasowego, 
- kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje, 
- przypomnienie uczniom ich praw i obowiązków, 
- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- właściwe traktowanie obowiązków ucznia: samodyscyplina, punktualność, 
- przypomnienie uczniom podstawowych założeń Deklaracji Praw Dziecka. 

2. Przypomnienie procedur 
postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. 

- przypomnienie uczniom procedur postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły w 
sytuacjach kryzysowych. 

3. Przypomnienie 
Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania. 

- uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą wpłynąć na swoją ocenę, 
- uświadomienie wpływu frekwencji na ocenę za zachowanie. 

4. Przypomnienie procedury 
skreślenia z listy uczniów. 

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- uświadomienie uczniom wpływu frekwencji na obniżenie oceny z zachowania i skreślenie z listy uczniów, 
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, 
- wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

 
5. Zasady skutecznego uczenia się 
i powtarzania. 

- dostrzeganie swoich słabych i silnych stron w procesie kształcenia, 
- poszukiwanie sposobów zwiększania skuteczności uczenia się, 
- określenie właściwego, najlepszego dla siebie sposobu uczenia się, 
- rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości, 
- wyciąganie wniosków do dalszej pracy. 

6. Realizacja zagadnień 
profilaktycznych. 

- dostarczenie informacji na temat zjawiska cyberprzemocy, 
- poznanie konsekwencji prawnych w stosunku do osób stosujących przemoc w sieci, 
- wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów. 

7. Wigilia klasowa. - kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowej, 
- postrzeganie klasy jako wspólnoty. 
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8. Ustalamy ocenę z zachowania za 
pierwsze półrocze. 

- kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości,  
- kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

9. Co znaczy być patriotą? 
 

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 
- kształtowanie szacunku do państwa i symboli narodowych, 
- znaczenie obchodów rocznic ważnych świąt państwowych. 

10. Jestem sprawcą, świadkiem, 
czy ofiarą przemocy? 

- dostarczenie informacji na temat zjawiska przemocy, 
- zdobycie umiejętności analizy sytuacji konfliktowej, 
- ćwiczenie reagowania w sytuacji przemocy, 
- poczucie bezpieczeństwa ucznia w klasie i szkole. 

11. Inny - nie znaczy gorszy. 
 

- budzenie tolerancji dla odmienności (kolor skóry, pochodzenie, przekonania, poglądy, kultura, wyznanie), 
- uświadomienie, że być tolerancyjnym nie oznacza być obojętnym. 

12. Omówienie wyników nauczania, 
zachowania i frekwencji za 
pierwsze półrocze. 
 

- omówienie wyników nauczania i zachowania za pierwsze półrocze, 
- kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do sukcesów i porażek, 
- rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości, 
- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, 
- włączanie uczniów do różnych form aktywności w klasie. 

13. Uzależnienia od nikotyny. 
 

- przekazanie informacji o uzależnieniu, 
- uświadomienie zagrożeń dla zdrowia, 
- kształtowanie umiejętności asertywnych. 

14. Kultura bycia, stroju i kultura 
języka. 

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, 
- wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

15. Organizujemy zajęcia 
pozaszkolne w terenie. 

- organizowanie zajęć rekreacyjnych w terenie: ognisko, kulig, wycieczka. 

16. Ustalamy ocenę z zachowania 
za drugie półrocze. 

- doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- doskonalenie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

17. Bezpieczeństwo w górach  
i nad wodą- „Kultura 
bezpieczeństwa”. 

- rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń podczas wypoczynku nad wodą i w górach, 
- szacowanie i ograniczanie ryzyka związanego z rekreacją i wypoczynkiem nad wodą i w górach, 
- zasady bezpieczeństwa, dekalog turysty górskiego, karta turysty. 
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3) Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy III Czteroletniego Technikum 

Temat lekcji: Działania/Forma realizacji 
1. Wybór samorządu klasowego. 
Przypomnienie praw i obowiązków 
ucznia. 
Deklaracja Praw Dziecka. 

- stosowanie procedur demokratycznych w działalności społeczności uczniowskiej w wyborach samorządu 
klasowego, 
- kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje, 
- przypomnienie uczniom ich praw i obowiązków, 
- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- właściwe traktowanie obowiązków ucznia: samodyscyplina, punktualność, 
- przypomnienie uczniom podstawowych założeń Deklaracji Praw Dziecka. 

2. Przypomnienie procedur 
postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. 

- zapoznanie uczniów z procedurami postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół 
w sytuacjach kryzysowych. 

3. Przypomnienie 
Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania. 

- uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą wpłynąć na swoją cenę, 
- uświadomienie wpływu frekwencji na ocenę za zachowanie. 
 

4. Przypomnienie procedury 
skreślenia z listy uczniów. 

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- uświadomienie uczniom wpływu frekwencji na obniżenie oceny z zachowania i skreślenie z listy uczniów, 
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, 
- wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

5. Wnioskowanie moralne – pojęcie 
wartości i dylematu moralnego. 

- ukazanie znaczenia wartości w życiu każdego człowieka, 
- dostarczenie informacji na temat tego, czym są wartości i dlaczego warto je mieć, 
- umiejętność podejmowania decyzji w trudnych moralnie sytuacjach, 
- prezentacja własnego systemu wartości. 

6. Bycie ze sobą to budowanie 
związku opartego na miłości, 
szacunku i zaufaniu. 

- budowanie modelu dobrego związku, 
- uświadomienie, na ile jestem w stanie zaakceptować inność partnera w zakresie poglądów, przyzwyczajeń, 
nawyków. 

7. Realizacja działań 
profilaktycznych.  

- szukanie odpowiedzi na pytanie: co robić by nie wpaść w sidła uzależnienia od Internetu. 

8. Wigilia klasowa. - kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowej, postrzeganie klasy, jako 
wspólnoty. 
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9. Ustalamy ocenę z zachowania za 
pierwsze półrocze. 

- podsumowanie frekwencji po pierwszym semestrze, 
- kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

10. Jestem sprawcą, świadkiem, 
czy ofiarą przemocy? 

- dostarczenie informacji na temat zjawiska przemocy, 
- zdobycie umiejętności analizy sytuacji konfliktowej, 
- ćwiczenie reagowania w sytuacji przemocy, 
- poczucie bezpieczeństwa ucznia w klasie i szkole. 

11. Wejście w dorosłość wymaga 
odpowiedzialności. 

- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z przypadkowych kontaktów seksualnych (niechciana ciąża, 
obciążenie psychiczne). 

12. Psychospołeczne skutki 
spożywania alkoholu i jego wpływ 
na zdrowie człowieka. 

- uświadomienie młodzieży zagrożenia, jakie płynie z nadużywania alkoholu, 
- poznanie powodów picia alkoholu i sposobów radzenia sobie z nimi, 
- uświadomienie młodzieży jak łatwo można wpaść w pułapkę uzależnienia. 

13. Realizacja działań 
profilaktycznych. 

- poznanie sposobów radzenia sobie z uzależnieniem, 
- poznanie miejsc gdzie można szukać pomocy. 

14. Kultura bycia, stroju i kultura 
języka. 

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, 
- wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych, 

15. Organizujemy zajęcia 
pozaszkolne w terenie. 

- organizowanie zajęć rekreacyjnych w terenie: ognisko, kulig, wycieczka. 

16. Ustalamy ocenę z zachowania 
za drugie półrocze. 

- doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- doskonalenie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

17. Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym – „Kultura 
bezpieczeństwa”. 

- rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym, 
- wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podróżujących różnymi środkami lokomocji. 
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4) Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy IV Czteroletniego Technikum 

Temat lekcji Działania/Forma realizacji 
1. Wybór samorządu klasowego. 
Przypomnienie praw i obowiązków 
ucznia. 

- stosowanie procedur demokratycznych w działalności społeczności uczniowskiej w wyborach samorządu 
klasowego, 
- kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje, 
- przypomnienie uczniom ich praw i obowiązków, 
- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- właściwe traktowanie obowiązków ucznia: samodyscyplina, punktualność. 

2. Przypomnienie procedur 
postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. 

- przypomnienie uczniom procedur postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły w 
sytuacjach kryzysowych. 

3. Przypomnienie 
Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania. 

- uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą wpłynąć na swoją ocenę, 
- uświadomienie wpływu frekwencji na ocenę za zachowanie. 

4. Przypomnienie procedury 
skreślenia z listy uczniów. 

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- uświadomienie uczniom wpływu frekwencji na obniżenie oceny z zachowania i skreślenie z listy uczniów, 
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, 
- wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

5. „Narkotykowe dylematy” 
– asertywność wielką zaletą 
w profilaktyce antynarkotykowej. 

- uświadomienie młodzieży zagrożenia, jakie płynie z używania narkotyków, 
- rola asertywności w profilaktyce, 
- uświadomienie młodzieży, jak łatwo można wpaść w pułapkę uzależnienia. 

6. Zajęcia aktywizujące wybór 
zawodu. 

- wprowadzenie uczniów w tematykę wyboru przyszłego zawodu, 
- prezentacja zawodów przyszłości, 
- informacja o szkolnictwie wyższym, 
- stworzenie okazji uczniom do poznania siebie i swoich predyspozycji zawodowych. 

7. Realizacja programu „Stres pod 
kontrolą”. 

- pojęcie stresu, 
- sposoby radzenia sobie ze stresem. 

8. Jestem sprawcą, świadkiem, czy 
ofiarą przemocy? 

- dostarczenie informacji na temat zjawiska przemocy, 
- zdobycie umiejętności analizy sytuacji konfliktowej, 
- ćwiczenie reagowania w sytuacji przemocy, 
- poczucie bezpieczeństwa ucznia w klasie i szkole. 

9. Wigilia klasowa. - kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
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- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowych, 
- postrzeganie klasy jako wspólnoty. 

10. Ustalamy ocenę z zachowania 
za pierwsze półrocze. 

- kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi, 
- omówienie wyników nauczania i zachowania za pierwsze półrocze, 
- kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do sukcesów i porażek, 
- rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości, 
- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. 

11. Mój pierwszy bal. - uświadomienie uczniom, co to znaczy dobrze się bawić, 
- poznanie zasad savoir-vivre na przyjęciu. 

12. Realizacja działalności 
profilaktycznych. 
 

- podkreślenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych, 
- wykorzystywanie Internetu w dalszym rozwoju zawodowym, 
- wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów. 

13. Nadzieje i obawy przed 
rozpoczęciem dorosłego życia. 

- uświadomienie potrzeby planowania swojego życia, 
- kształcenie postawy twórczego rozwiązywania problemów i zmagania się z niepowodzeniami, 
- moja przyszła rodzina i ja w roli ojca, matki. 

14. Przypomnienie regulaminu 
egzaminu dojrzałości. 

- przypomnienie regulaminu egzaminu dojrzałości, 
- uświadomienie uczniom, że zbliża się matura, 
- kształtowanie odpowiedzialności za siebie. 

15. Ustalamy ocenę z zachowania 
za drugie półrocze. 
 
 

- podsumowanie frekwencji za cały rok, 
- doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- doskonalenie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

16.Postępowanie w sytuacji 
zagrożeń, awarii i wypadków - 
„Kultura bezpieczeństwa”. 

- zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu, 
- zasady udzielania pierwszej pomocy. 

17. Pożegnanie ze szkołą. - uświadomienie uczniom, że dzisiejszy dzień nie musi być ostatnią chwilą w szkole, 
- uświadomienie uczniom, że zakończył się beztroski okres w ich życiu. 
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Załącznik 5. Propozycje planu pracy wychowawcy Szkoły Branżowej I stopnia  
 
1) Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy I Szkoły Branżowej I stopnia 

Temat lekcji Działania/Forma realizacji 
1. Wybór samorządu klasowego. 
Poznajemy program 
wychowawczy szkoły, program 
profilaktyki i ceremoniał szkolny. 

- kształtowanie potrzeby aktywnego wpływania na losy klasy, 
- stosowanie procedur demokratycznych w działalności społeczności uczniowskiej w wyborach samorządu 
klasowego, 
- kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje, 
- zapoznanie uczniów z dokumentami szkolnymi, 
- ustalenie z uczniami treści i tematyki godzin z wychowawcą, 
- inspirowanie i organizowanie działań samorządowych w zespole klasowym, 
- rozwijanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

2. Poznajemy procedury 
postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. 

- zapoznanie uczniów z procedurami postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły w 
sytuacjach kryzysowych. 

3. Poznajemy prawa i obowiązki 
uczniów. 

- zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły, 
- uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków, 
- właściwe traktowanie obowiązków ucznia: samodyscyplina, punktualność. 

4. Poznajemy kryteria wystawiania 
oceny z zachowania. 
 

- zaznajomienie uczniów z czynnikami mającymi wpływ na ocenę zachowania, 
- uświadomienie uczniom, jaki wpływ na ocenę za zachowanie ma frekwencja, 
- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą wpłynąć na swoją ocenę. 

5. Poznajemy Wewnątrzszkolny 
System Oceniania. 

- uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą wpłynąć na swoją ocenę, 
- zapoznanie uczniów ze sposobami sprawdzania osiągnięć i postępów w nauce, 
- zapoznanie uczniów z zasadami klasyfikacji. 

6. Poznajemy procedurę skreślenia 
z listy uczniów. 

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie i swoje czyny. 

7. Poznajemy Regulamin Szkoły - kształtowanie kultury osobistej uczniów, 
8. Realizacja działań 
profilaktycznych dotyczących 
zjawiska cyberprzemocy. 

- dostarczenie informacji na temat zjawiska cyberprzemocy, 
- poznanie konsekwencji przemocy, uświadomienie roli świadka przemocy, 
- wyrażanie uczuć i potrzeb. 
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9. Realizacja działań 
profilaktycznych „Agresja 
przyczyny, przejawy  
i profilaktyka” 

- dostarczenie informacji na temat agresji, 
- poznanie przyczyn i przejawów agresji, 
- uświadomienie roli świadka przemocy, 
- wyrażanie uczuć i potrzeb. 

10. Jestem sprawcą, świadkiem, 
czy ofiarą przemocy? 

- dostarczenie informacji na temat zjawiska przemocy, 
- zdobycie umiejętności analizy sytuacji konfliktowej, 
- ćwiczenie reagowania w sytuacji przemocy, 
- poczucie bezpieczeństwa ucznia w klasie i szkole. 

11. Poznajemy Deklarację Praw 
Dziecka. 

- zapoznanie uczniów z podstawowymi założeniami Deklaracji Praw Dziecka. 
 

12. Organizujemy pomoc 
koleżeńską w klasie. 

- analiza wyników w nauce, 
- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w klasie, 
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. 

13. Higiena okresu dojrzewania. - pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z okresem dorastania i  
dojrzewania. 

14. Wigilia klasowa. - kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowej, 
- postrzeganie klasy, jako wspólnoty. 

15. Ustalamy ocenę z zachowania 
za pierwsze półrocze. 

- kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

 
16. Konstruktywne sposoby 
radzenia sobie w sytuacjach 
problemowych. 

- pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z nową szkołą, nauką. 

17. Plusy i minusy życia szkoły. - diagnozowanie środowiska szkolnego pod kątem przemocy w szkole, 
- kształtowanie pozytywnych relacji: uczeń-uczeń, uczeń-wychowawca, uczeń- nauczyciel, 
- omówienie wyników ankiet. 

18. Profilaktyka niedostosowania 
społecznego. 

- spotkanie uczniów z policjantem ds. nieletnich, 
- poznanie procedur postępowania policji w sytuacjach zagrożenia demoralizacją (spotkanie z policjantem). 

19. Poznajemy siebie. - kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, 
- rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności światopoglądowych, wyznaniowych, kulturowych. 
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20. Zasady skutecznego uczenia 
się i powtarzania. 
 

- poznawanie zasad skutecznego uczenia się, 
- dostrzeganie swoich słabych i silnych stron w procesie kształcenia, 
- poszukiwanie sposobów zwiększania skuteczności uczenia się, 
- określenie właściwego, najlepszego dla siebie sposobu uczenia się. 

21. Jak porozumiewać się 
z innymi? 

- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach społecznych. 

22. Zmieniamy klasę na lepszą. - omówienie wyników nauczania i zachowania za pierwsze półrocze, 
- kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do sukcesów i porażek, 
- rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości, 
- wyciąganie wniosków do dalszej pracy, 
- włączanie uczniów do różnych form aktywności w klasie: odpowiedzialnego wykonywania zadań przez 
samorząd klasowy, organizowanie imprez i uroczystości klasowych, 
- niesienie pomocy uczniom słabszym w nauce. 

23. Co znaczy być patriotą? - kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 
- kształtowanie szacunku do państwa i symboli narodowych, 
- znaczenie obchodów rocznic wydarzeń państwowych. 

24. Rodzina i jej wartości. - uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka, 
- moje miejsce w rodzinie. 

25. Kultura bycia, stroju i kultura 
języka. 

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, 
- wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

26. Sposoby radzenia sobie ze 
stresem. 

- poznawanie metod radzenia sobie ze stresem, 
- wskazanie na potrzebę właściwego gospodarowania czasem, 
- wytwarzanie u uczniów pozytywnego myślenia, 
- wskazanie na konieczność stawiania sobie sensownych, możliwych do osiągnięcia celów. 

27. Organizujemy zajęcia 
pozaszkolne w terenie. 

- organizowanie zajęć rekreacyjnych w terenie: ognisko, kulig, wycieczka. 

28. Ustalamy ocenę zachowania za 
drugie półrocze. 

- podsumowanie frekwencji i wyników w nauce za cały rok, 
- doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- doskonalenie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

29. Zasady udzielania pierwszej 
pomocy – „Kultura 
bezpieczeństwa”. 

- zachowania na miejscu wypadku, 
- pomoc nieprzytomnym, 
- pomoc przy braku oddechu, 
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- pomoc przy zatrzymaniu krążenia krwi, 
- pomoc przy krwotoku, 
- pomoc przy zatruciach, 
- pomoc przy oparzeniach i odmrożeniach, 
- pomoc przy zadławieniach. 

 
2) Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy II Szkoły Branżowej I stopnia  

 

Temat lekcji Działania/Forma realizacji 
1. Wybór samorządu klasowego 
Przypomnienie praw i obowiązków 
ucznia 
Deklaracja Praw Dziecka. 

- stosowanie procedur demokratycznych w działalności społeczności uczniowskiej w wyborach samorządu 
klasowego, 
- kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje, 
- przypomnienie uczniom ich praw i obowiązków, 
- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- właściwe traktowanie obowiązków ucznia: samodyscyplina, punktualność, 
- przypomnienie uczniom podstawowych założeń Deklaracji Praw Dziecka. 

2. Poznajemy procedury 
postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. 

- zapoznanie uczniów z procedurami postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły 
w sytuacjach kryzysowych. 

3. Przypomnienie 
Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania. 

- uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą wpłynąć na swoją ocenę, 
- uświadomienie wpływu frekwencji na ocenę zachowania. 

4. Przypomnienie procedury 
skreślenia z listy uczniów. 

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- uświadomienie uczniom wpływu frekwencji na obniżenie oceny zachowania i skreślenie z listy uczniów, 
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, 
- wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

5. Higiena okresu dojrzewania. - pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z okresem dorastania 
i dojrzewania. 

6. Zasady skutecznego uczenia się 
i powtarzania. 

- poznawanie zasad skutecznego uczenia się, 
- dostrzeganie swoich słabych i silnych stron w procesie kształcenia, 
- poszukiwanie sposobów zwiększania skuteczności uczenia się, 
- określenie właściwego, najlepszego dla siebie sposobu uczenia się. 
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7. Realizacja działań 
profilaktycznych.  

- szukanie odpowiedzi na pytanie – „Co robić by nie wpaść w sidła uzależnienia od Internetu?”. 
 

8. Wigilia klasowa. - kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowej, 
- postrzeganie klasy, jako wspólnoty. 

9. Ustalamy ocenę zachowania za 
pierwsze półrocze. 

- podsumowanie frekwencji po pierwszym semestrze, 
- kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

10. Omówienie wyników nauczania 
i zachowania za pierwsze półrocze. 

- omówienie wyników nauczania i zachowania za pierwsze półrocze, 
- kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do sukcesów i porażek, 
- rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości, 
- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, 
- włączanie uczniów do różnych form aktywności w klasie. 

11. Realizacja działalności 
profilaktycznej. 

- pojęcie uzależnienia, 
- fazy uzależnienia. 

12. Jestem sprawcą, świadkiem, 
czy ofiarą przemocy? 

- dostarczenie informacji na temat zjawiska przemocy, 
- ćwiczenie reagowania w sytuacji przemocy, 
- poczucie bezpieczeństwa ucznia w klasie i szkole. 

13. Uzależnienia od nikotyny. - przekazanie informacji o uzależnieniu, 
- uświadomienie zagrożeń dla zdrowia, 
- kształtowanie umiejętności asertywnych. 

14. Uzależnienia od alkoholu. - uświadomienie młodzieży zagrożenia, jakie płynie z nadużywania alkoholu, 
- poznanie powodów picia alkoholu i sposobów radzenia sobie z nimi. 

15. Kultura bycia, stroju i kultura 
języka. 

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, 
- wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

16. Organizujemy zajęcia 
pozaszkolne w terenie. 

- organizowanie zajęć rekreacyjnych w terenie: ognisko, kulig, wycieczka. 

17. Ustalamy ocenę zachowania za 
drugie półrocze. 

- doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- doskonalenie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 
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20. Bezpieczeństwo w górach i nad 
wodą – „Kultura bezpieczeństwa”. 

- szacowanie i ograniczanie ryzyka związanego z rekreacją i wypoczynkiem nad wodą i w górach, 
- zasady bezpieczeństwa, dekalog turysty górskiego, karta turysty. 

 
3) Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy III Szkoły Branżowej I stopnia 

Temat lekcji Działania/Forma realizacji 
1. Wybór samorządu klasowego 
Przypomnienie praw i obowiązków 
ucznia. 

- stosowanie procedur demokratycznych w działalności społeczności uczniowskiej w wyborach samorządu 
klasowego, 
- kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje, 
- przypomnienie uczniom ich praw i obowiązków, 
- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- właściwe traktowanie obowiązków ucznia: samodyscyplina, punktualność. 

2. Poznajemy procedury 
postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. 

- zapoznanie uczniów z procedurami postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły w 
sytuacjach kryzysowych. 

3. Przypomnienie 
Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania. 

- uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą wpłynąć na swoją ocenę, 
- uświadomienie wpływu frekwencji na ocenę zachowania. 

4. Przypomnienie procedury 
skreślenia z listy uczniów. 

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie, 
- uświadomienie uczniom wpływu frekwencji na obniżenie oceny zachowania i skreślenie z listy uczniów, 
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, 
- wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

5. Zajęcia aktywizujące wybór 
zawodu. 

- wprowadzenie uczniów w tematykę wyboru przyszłego zawodu, 
- prezentacja zawodów przyszłości, 
- stworzenie okazji uczniom do poznania siebie. 

6. Nadzieje i obawy przed 
rozpoczęciem dorosłego życia. 

- uświadomienie potrzeby planowania swojego życia, 
- kształcenie postawy twórczego rozwiązywania problemów i zmagania się z niepowodzeniami, 
- moja przyszła rodzina i ja w roli ojca, matki. 

7. Inny - nie znaczy gorszy. - budzenie tolerancji dla odmienności (kolor skóry, pochodzenie, przekonania, poglądy, kultura, wyznanie), 
- uświadomienie, że być tolerancyjnym, nie oznacza być obojętnym. 

8. Wigilia klasowa. - kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowej, 
- postrzeganie klasy, jako wspólnoty. 
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9. Ustalamy ocenę z zachowania za 
pierwsze półrocze. 

- kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

10. Uzależnienie od narkotyków. - uświadomienie młodzieży zagrożenia, jakie płynie z używania narkotyków, 
- uświadomienie młodzieży jak łatwo można wpaść w pułapkę uzależnienia. 

11. Bycie ze sobą to budowanie 
związku opartego na miłości, 
szacunku i zaufaniu. 

- budowanie modelu dobrego związku, 
- uświadomienie, na ile jestem w stanie zaakceptować inność partnera w zakresie poglądów, przyzwyczajeń, 
nawyków. 

12. Uzależnienie od nikotyny. - czym jest nikotynizm, 
- etapy uzależnienia, 
- sposoby zwalczania nałogu. 

13. Realizacja zagadnień 
profilaktycznych. 
 

- podkreślenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych, 
- wykorzystywanie Internetu w dalszym rozwoju zawodowym, wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów, 
- szukanie odpowiedzi na pytanie: co robić by nie wpaść w sidła uzależnienia od Internetu? 

14. Jestem sprawcą, świadkiem, 
czy ofiarą przemocy? 

- dostarczenie informacji na temat zjawiska przemocy, 
- ćwiczenie reagowania w sytuacji przemocy, poczucie bezpieczeństwa ucznia w klasie i szkole, 

15. Młody kierowca, 
odpowiedzialność karna - „Kultura 
bezpieczeństwa”. 

- podkreślenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 
- uświadomienie uczniom odpowiedzialności karnej za niedostosowanie się do przepisów ruchu drogowego. 

16. Wejście w dorosłość wymaga 
odpowiedzialności. 

- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z przypadkowych kontaktów seksualnych (niechciana ciąża, 
obciążenie psychiczne). 

17. Ustalamy ocenę z zachowania 
za drugie półrocze. 

- omówienie wyników frekwencji, nauczania i zachowania za cały rok, 
- kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do sukcesów i porażek, 
- doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny, 
- doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości, 
- doskonalenie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi. 

18. Pożegnanie ze szkołą. - kształtowanie umiejętności właściwej oceny wspólnie spędzonych dni w szkole, 
- uświadomienie uczniom, że dzisiejszy dzień nie musi być, ostatnią chwilą w szkole, 
- uświadomienie uczniom, że zakończył się pewien etap w ich życiu. 

 
 
 



47 

 

Załącznik 6. Realizacja zadań wychowawczo-profilaktycznych i uroczystości szkolnych w roku szk. 2017/2018 

 

Lp. Działania 
wychowawcze 

Nazwa uroczystości/imprez Termin Osoby odpowiedzialne 
/grupa objęta działaniem/ 

Metody i sposoby 
realizacji działania 

1. Organizacja 
pracy zespołu 
klasowego 

1. Wybór samorządu klasowego. wrzesień 2017 wychowawcy 
/wszyscy uczniowie/ 

 
 
 

pogadanka, 
głosowanie 

2. Realizacja zadań 
opiekuńczych 

1. Czuwanie nad frekwencją uczniów 
i realizacją obowiązku szkolnego uczniów. 
 

cały rok  
 
 
 
 

wychowawcy 
/wszyscy uczniowie/ 

 
 

prowadzenie 
 e-Dziennika,  

zeszyty usprawiedliwień, 
pogadanka, 

współpraca z rodzicami 

 
 

2. Wdrażanie i realizacja szkolnych 
procedur postępowania w sytuacjach 
problemowych. 

wrzesień 2017,  
na bieżąco 

wychowawcy 
/wszyscy uczniowie/ 

 

wykład informacyjny, 
pogadanka 

 
 

3. Pomoc uczniom potrzebującym w 
pozyskiwaniu środków materialnych na 
pomoce szkolne. 

cały rok 
 
 

 

pedagog, wychowawcy 
/uczniowie według potrzeb/ 

wywiad, ankieta, 
współpraca z Miejskimi 
i Gminnymi Ośrodkami 

Pomocy Społecznej 

 
 

4. Ubezpieczenie uczniów od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

wrzesień 2017 
 

wychowawcy 
/oferta dla wszystkich 

uczniów/ 

zapoznanie uczniów 
z produktem oferowanym 

przez ubezpieczyciela 

3. Współpraca 
z rodzicami 
 
 

1. Organizowanie spotkań z rodzicami 
uczniów klas pierwszych. 

 
13 września 

2017 

dyrektor szkoły, 
wychowawcy  

klas pierwszych 
/rodzice/ 

wykład informacyjny, 
pogadanka,  

prezentacja ppt 

 
 

2. Wybór oddziałowej Rady Rodziców. wrzesień 2017  
klasy I, 

listopad 2017 
 klasy II-IV 

wychowawcy 
/rodzice/ 

głosowanie 
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3. Organizowanie spotkań z rodzicami 
uczniów. 

zgodnie 
z planem pracy 

szkoły 

wychowawcy 
/rodzice/ 

wykład informacyjny, 
pogadanka,  

prezentacja ppt, pokaz 

 
 

4. Pedagogizacja rodziców. Spotkanie z 
pracownikiem poradni psych.-ped. 

I półrocze pedagog 
/rodzice/ 

pogadanka, prelekcja 

4. Kształcenie 
prozdrowotne 
i prorodzinne 

1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych  
i prorodzinnych oraz propagowanie 
zachowań prozdrowotnych. 

cały rok 
 
 
 
 

A. Kiwak, wychowawcy, 
nauczyciele religii, 

nauczyciele wf 
/wszyscy uczniowie/ 

film, wykład,  
prezentacja ppt, 

pogadanka 

 
 

2. Przeprowadzenie programu dla uczniów 
klas maturalnych: Stres pod kontrolą. 

I półrocze 
 

 

I. Pogoda 
/klasy 4ae, 4z/ 

film, wykład,  
pogadanka 

 
 

3. Przeprowadzenie programu edukacji 
antynikotynowej:  
Zadbaj o swoją przyszłość. 

cały rok 
 
 

I. Pogoda 
/klasy pierwsze/ 

wykład, pogadanka, 
burza mózgów, dyskusja 

 
 

4. Włączenie do tematyki godzin 
wychowawczych problemu agresji, 
uzależnień oraz zachowań asertywnych. 

cały rok 
 
 

 

wychowawcy 
/wszyscy uczniowie/ 

 

pogadanka 
prezentacja ppt, film 

 
 

5. Udział szkoły w lokalnych programach 
profilaktyki związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom, oraz 
zapobieganiem demoralizacji młodzieży. 
 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pedagog 
/uczniowie według 

harmonogramu działań/ 
 
 
 
 

 

Współpraca z lokalną: 
Powiatową Stacją 

Sanitarno- 
Epidemiologiczną, 

Poradnią Psych.- Ped, 
Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, 
Komendą Powiatową 

Policji 
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6. Realizowanie programu: Kultura 
bezpieczeństwa. 
 

cały rok 
 
 
 

wychowawcy, nauczyciele, 
B. Krzysztofiński 

/wszyscy uczniowie/ 

wykład, pokaz 

 
 

7. Propagowanie honorowego 
krwiodawstwa. 
 

cały rok 
 
 
 

M. Król, 
B. S.-Rekut 

/klasy III i IV technikum/ 

udział w spotkaniach 
honorowych dawców 

krwi 

 
 

9. Organizacja akcji ekologicznych: 
Sprzątanie świata, Pomóżmy zwierzętom 
przetrwać zimę. 
 

cały rok 
 
 
 

 

B. Twardowska,  
M. Król,  

M. L.-Skowrońska 
/uczniowie wg 

harmonogramu/ 

udział w akcjach 

 
 

10. Realizacja programu: Profilaktyka wad 
cewy nerwowej. 

listopad 2017 A. Kiwak 
/klasy II technikum/ 

wykład, film 

 
 

11. Światowy Dzień Rzucania Palenia. 
Światowy dzień bez tytoniu. 

listopad 2017 
 

czerwiec 2018 

I. Pogoda, 
D. Krogulec 
/uczniowie/ 

wykład, pogadanka, 
test wiedzy 

 
 

12. Realizacja programu: Różowa 
wstążeczka. 

I półrocze M. Król, 
/klasy IV/ 

wykład informacyjny, 

 
 

13. Program: ARS, czyli jak dbać o 
miłość? 

cały rok I. Pogoda, 
/klasy II technikum/ 

wykład informacyjny, 
broszury, ulotki 

 
 

14. Propagowanie aktywnych form 
spędzania czasu wolnego. 
 

cały rok 
 

 

nauczyciele wf 
/wszyscy uczniowie/ 

 

zajęcia pozalekcyjne 
sportowo-rekreacyjne, 

zajęcia rekreacyjne  
na basenie 

 
 

15. Dzień Sportu Szkolnego 
 

 czerwiec 2018 
 

M. L.-Skowrońska, D. 
Krogulec, 
A. Żywiec 

/uczniowie/ 

wewnątrzszkolne 
rozgrywki sportowe 
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16. Mistrzostwa szkoły w: 
piłce nożnej, piłce siatkowej, tenisie 
stołowym. 

cały rok nauczyciele wf 
/wszyscy uczniowie/ 

wewnątrzszkolne 
rozgrywki sportowe 

 
 

17. Konkurs na najlepszego sportowca 
szkoły. 

cały rok nauczyciele wf 
/wszyscy uczniowie/ 

konkurs 

5. Pomoc psych.-
pedagogiczna 

1. Zapoznanie uczniów z procedurami 
postępowania szkoły w sytuacjach 
zagrożenia. 

wrzesień 2017 
 

wychowawcy, 
B. Krzysztofiński 

/wszyscy uczniowie/ 

wykład 

 
 

2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów 
objętych pomocą psych.- ped.  z terapii 
pedagogicznej, terapii 
oligofrenopedagogicznej, zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 
dydaktyczno- wyrównawcze. 

cały rok I. Pogoda, 
nauczyciele /uczniowie 
według harmonogramu 
pomocy psych.-ped./ 

zajęcia według 
harmonogramu 

6. Wychowanie 
patriotyczne 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego połączone 
z obchodami rocznicy napaści Niemiec 
hitlerowskich na Polskę. 

4 września 2017  B. Bryk, 
K. Wachowska 
/klasa: 2ae i 2z/ 

uroczysta akademia 

 
 

2. 78 rocznica napaści Niemiec 
hitlerowskich i Rosji Sowieckiej na Polskę. 

wrzesień 2017 A. Żywiec 
 /delegacja uczniów 

klas 2/ 

uroczysta akademia 

 
 

3. Zapoznanie z ceremoniałem szkolnym. wrzesień 2017 wychowawcy /wszyscy 
uczniowie/ 

wykład, pogadanka 

 
 

4. Dzień Edukacji Narodowej. 
 

 13 października 
2017 

D. Krogulec,  
A. Kiwak 

(klasa 3ez) 

uroczysta akademia 

 
 

5. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
 

13 października 
2017 

wychowawcy  
klas I, 

opiekun S.U. 

uroczysta akademia 
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6. 99 Rocznica Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Narodowy Dzień 
Niepodległości. 

10 listopada 
2017 

 

B.B.-Olszówka,  
A. Biestek 

  (klasa 3az) 

uroczysta akademia 

 
 

7. Rocznica uchwalenia  „Konstytucji 3-go 
maja”. 

30 kwietnia 2018 
 

M. Serafin,  
A. Kiwak 

(klasa 1ez) 

uroczysta akademia 

 
 

8. Pożegnanie absolwentów szkół 
średnich. 

27 kwietnia 2018 K. Wachowska, 
(klasa 2z) 

uroczysta akademia 

 
 

9. Zakończenie roku szkolnego. 
 

22 czerwca 
2018 

M. Król, 
 A. Kiwak 

 (klasa 1ae) 

uroczysta akademia 

7. Rozwój 
duchowy, 
kształtowanie 
woli 

1. Udział klas maturalnych 

w rekolekcjach. 

październik 
2017 

 

W. Cesarz, 
ks. P. Pratko, 

E. Serafin, A. Fitał 
(klasy: 4ae, 4z) 

uczestnictwo 
w rekolekcjach zgodnie 

z programem 

 
 

2. Rekolekcje dla młodzieży. 
 

marzec 2018 
 
 

ks. P. Pratko, 
W. Cesarz, nauczyciele 

/ uczniowie klas 1-3/ 

uczestnictwo 
w rekolekcjach zgodnie 

z programem 

 
 

3. Olimpiada Teologii Katolickiej. Etap 
szkolny. 

listopad 2017 W. Cesarz 
/zainteresowani uczniowie/ 

test wiedzy 
 

 
 

4. Jasełka. 22 grudnia 2017 
 

B. Bryk,  
K. Wachowska 

(klasa 2ae) 

przedstawienie 

 
 

5. Warsztaty dziennikarskie. Wirtualna 
gazetka szkolna. 

cały rok K. Wachowska 
/uczniowie redagujący 

gazetkę/ 

gromadzenie materiałów 
do szkolnej gazetki  

 
 

6. Pielgrzymka klas maturalnych do 
Częstochowy. 

marzec 
2018 

ks. P. Pratko, 
W. Cesarz, 

wychowawcy  
/klasy IV/ 

udział w pielgrzymce 
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7. Działania charytatywno- opiekuńcze 
Szkolnego Koła Caritas. 
 

 
cały rok 

B. B.-Olszówka, 
A. Biestek, 
D. Krogulec 

/członkowie SKC/ 

działania zgodnie 
z planem pracy 

8. Organizacja 
wycieczek 

1. Organizacja wyjazdów na spektakle 
teatralne i projekcje filmowe. 

cały rok A. Kiwak, 
K. Wachowska 
/nauczyciele/ 

wspólny wyjazd 

 
 

2. Organizacja wycieczek krajoznawczych 
i dydaktyczno-przedmiotowych. 

cały rok nauczyciele, 
wychowawcy 
/uczniowie/ 

wycieczka 

 
 

3. Organizacja wyjść o charakterze 
charytatywno-wychowawczym. 

cały rok B. B.-Olszówka, 
A. Biestek, 

D. Krogulec, 
pedagog 

/uczniowie należący do SKC/ 

wizyty w instytucjach 
i placówkach 
opiekuńczych 

 
 

4. Organizacja wycieczek propagujących 
sporty zimowe i kulturę fizyczną- wyjazdy 
na lodowisko. 

cały rok wychowawcy, nauczyciele 
wf 

/zainteresowani uczniowie/ 

wycieczka 

9. Konkursy 1. Szkolny Konkurs Języka Angielskiego. 
 
 

listopad 2017 
 
 

J. Godzisz, 
A. Stąpor, 

K. Wachowska 
/uczniowie/ 

test wiedzy 

 
 

2. XI Powiatowy Konkurs Recytatorski 
Poezji i Prozy Obcojęzycznej. 

II półrocze 
 

 

A. Kwiecień, 
U. Kuna 

/uczniowie/ 
 

występ, prezentacja 
utworu, ekspozycja  

 
 

3. Konkurs motoryzacyjny. 
 
 
 

kwiecień 2018 
 
 

B. Krzysztofiński, 
G. Warunek 

/uczniowie szkół 
gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych/  

test wiedzy,  
test umiejętności 
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4. Konkurs: Moja miejscowość. 
 
 

I półrocze B. S.–Rekut, 
B. B.–Olszówka 
/uczniowie szkół 
gimnazjalnych/ 

wystawa prac biorących 
udział w konkursie 

 
 

5. Szkolny konkurs: Mistrz Poprawnej 
Polszczyzny i Ortografii. 
 

styczeń 2018 
 

K. Wachowska 
/uczniowie/ 

sprawdzenie znajomości 
zasad poprawnej 

polszczyzny i ortografii 

 
 

6. Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy. 
 

kwiecień 2018 
 

K. Wachowska, 
U. Kuna 

/uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponad- 

gimnazjalnych/ 

recytacja, 
prezentacja utworów 

 
 

7. Szkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS. 
 

listopad 2017 I. Pogoda, 
M. Król 

(klasy I technikum) 

test wiedzy 
 

 
 

8. Konkurs Bożonarodzeniowy. grudzień 2017 
 

W. Majewska, 
A. Biestek  

 /uczniowie/ 

konkurs,  
prezentacja prac 

 
 

9. Konkurs czytelniczy. 
 
 

I półrocze 
 
 

 

B. S.-Rekut, 
K. Wachowska, 

A. Kiwak 
/zainteresowani uczniowi/) 

test wiedzy 
 
 

 
 

 
 

10. Konkurs pięknego czytania. 
 

I półrocze B. S.-Rekut, 
K. Wachowska, 

A. Kiwak 
/uczniowie/ 

konkurs 
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11. Ekonomiczne gry terenowe. kwiecień 2018 
 

P. Serafin 
/uczniowie/ 

gry terenowe 

 
 

12. Konkurs:  
Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna. 

kwiecień 2018 
 

B. Bryk, 
E. Serafin 

/zainteresowani uczniowie/ 

konkurs 

 
 

13. Środowiskowy Turniej Tenisa 
Stołowego w Weryni. 

luty/marzec 
2018 

A. Żywiec 
/zainteresowani uczniowie/ 

konkurs 

 
 

14. Dzień języków obcych. czerwiec 2018 nauczyciele języków obcych 
(zainteresowani uczniowie) 

konkurs wiedzy, 
prezentacje, inscenizacja  

 
 

15. Szkolny Konkurs Poświęcony Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 
 

marzec 2018 B. B.-Olszówka, 
B. S.–Rekut 
/uczniowie/ 

test wiedzy 

10  Rozwój 
samorządnej 
działalności 
uczniów 

1. Kiermasz szkolnych podręczników. 
 

wrzesień 2017 
 

I. Pogoda, 
samorząd uczniowski 

 

kiermasz 

 
 

2. Realizacja projektów unijnych. 
 

cały rok 
 
 
 

 

Z. Bogacz, A. Kwiecień 
B. Bryk, 

E. Serafin 
/uczniowie uczestniczący 

w projekcie/ 

realizacja projektów 

 
 

3. Realizacja projektów edukacyjnych: 
-Dzień Przedsiębiorczości, 
- Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, 
- Tydzień dla oszczędzania 
- Być przedsiębiorczym – nauka przez 
praktykę  

jesień 2017 
 

 
 

cały rok 
(2012-2020) 

B. Bryk,  
E. Serafin 

 
 

B. Bryk 
/uczniowie/ 

realizacja projektów 
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4. Zabawa półmetkowa. 
 

II półrocze B. Bryk, 
K. Wachowska 

   /klasy: 2ae, 2z 

półmetek 

 
 

5. Zabawa andrzejkowa. 
 
 

listopad 2017 
 

wychowawcy klas I 
/uczniowie/ 

andrzejki 

 
 

6. Zabawa karnawałowa. styczeń 2018 
 

A. Biestek, 
D. Krogulec 
/uczniowie/ 

karnawał 

 
 

7. Zabawa studniówkowa. 
 
 

20 stycznia 2018 A. Fitał, 
E. Serafin 

/klasy: 4ae, 4z/ 

studniówka 

 
 

8. Pierwszy dzień wiosny. 
 

21 marca 2018 
 

opiekun su, 
samorząd uczniowski 

/uczniowie/ 

przedstawienie, 
konkursy,  
zabawy 

11 Poradnictwo 
zawodowe 

1. Zajęcia aktywizujące wybór zawodu. cały rok pedagog wykład, pogadanka, 
film, prezentacja, 

programy komputerowe 

 
 

2. Przeprowadzenie Testu Osobowości 
i Zainteresowań. 

wrzesień/ 
październik 

2017 

pracownik PPP, 
pedagog 

(klasy: 3az, 3ez) 

test 

 
 
Werynia, dn. 14.09.2017 
 


