
 

 

 

PROGRAM 

WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNY  

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  

IM. JANA PAWŁA II  

W PRZYSUSZE 

 



I. PODSTAWY PRAWNE 

 

Konstytucja RP 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w wielu artykułach zawiera postanowienia, 

które mniej lub bardziej bezpośrednio odnoszą się do sprawy wychowania.  

Artykuł 48 ust. 1 określa prawo rodziców do wychowania. Z tego stwierdzenia wynika, 

że nauczyciele w zakresie wychowania mają funkcję wspomagającą i uzupełniającą 

w stosunku do rodziców. Oznacza to, że program wychowawczy szkoły powinien cieszyć 

się ogólną akceptacją rodziców oraz służyć rozwojowi uczniów z uwzględnieniem ich 

indywidualnej specyfiki w zakresie poziomu dojrzałości, wolności sumienia 

i wyznawanych przekonań. 

Ustawa o systemie oświaty 

Doniosłe znaczenie dla spraw wychowania szkolnego ma Preambuła ustawy o systemie 

oświaty. Przedstawia ona cele ogólne edukacji i formułuje w kategoriach 

wychowawczych; równocześnie określa podstawy i ramy wychowania szkolnego. 

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; 

kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym 

Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę 

przyjmuje uniwersalne zasady etyki. 

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartość kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić 

każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełnienia 

obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.1 

                                                           
1  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. Nr 67, poz. 329 



„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 

Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność 

sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.2 

Ustawa Karta Nauczyciela 

Karta Nauczyciela, podobnie jak ustawa o systemie oświaty, stosunkowo często 

wymienia obowiązek wychowania szkolnego. Szczególnie znamienny pod tym 

względem jest artykuł 6, który w następujący sposób określa powinności edukacyjne 

nauczycieli: 

„Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia 

i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu 

Ojczyzny; w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; w duchu humanizmu, 

tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy; dbać 

o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.”3 

                                                           
2  Tamże, poz. 329 
3  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 



II. CELE PRIORYTETOWE W ZAKRESIE WYCHOWANIA 

I PROFILAKTYKI 

 

 

1. Przygotowanie do życia we współczesnym świecie poprzez wszechstronny rozwój 

osobowości ucznia. 

2. Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. 

3. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej. 

4. Kształtowanie poczucia oparcia w rodzinie i wartościach wyniesionych z domu. 

5. Wskazanie drogi rozwoju i perspektyw  zdrowego życia bez uzależnień. 

6. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych pomagających w podejmowaniu 

właściwych decyzji w sytuacji presji grupowej.  

7. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie 

z zagrożeniem uzależnieniami. 

 

 

 

 

 



III. CHARAKTERYSTYKA WYCHOWANKÓW 

 LICEUM I TECHNIKUM 

 

 

 Szesnastoletni uczniowie są już w dużej mierze ukształtowani: mają grono 

przyjaciół, ustalone upodobania, o które potrafią walczyć. Tworzą swój własny świat, są 

krytyczni. Wielu uczniów ma bardzo ograniczone zaufanie do autorytetów opartych na 

pozycji społecznej. Stąd wynikają ogromne trudności, jakie stoją przed nauczycielem – 

wychowawcą. Jego wpływ na młodzież będzie tak duży, jak duży uda mu się pozyskać 

autorytet – sprawiedliwością, uczciwością, zaangażowaniem, okazanym zrozumieniem, 

merytorycznym przygotowaniem we własnej dziedzinie. 

 Uczniowie klas I trafiają w nowe środowisko, czują się niepewni i osamotnieni, 

dlatego w naszej szkole psycholog szkolny oraz wychowawcy klas prowadzą cykl zajęć 

integracyjnych.  

 W klasie drugiej uczeń zachłystuje się wolnością i dorosłością. Działania 

wychowawcze trzeba z pewnością ukierunkować na profilaktykę. Po pierwszym 

semestrze klasy drugiej przychodzi czas na ważne życiowe decyzje. Choć jeszcze nie 

wszyscy stawiają sobie pytanie – dokąd zmierzam? – żyjąc beztrosko. Rola wychowawcy 

między innymi polega na prowadzeniu spotkań w zakresie preorientacji zawodowej. 

 Klasa trzecia i czwarta  to czas uświadomienia sobie odpowiedzialności za siebie 

i za innych, czas przygotowania się do roli dojrzałego obywatela i rodzica. Działania 

wychowawcze przyniosą takie skutki, jak dalece uda się nam zaangażować uczniów 

w samodzielną pracę nad swoją postawą i poglądami. 

 Wiele działań uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych mogą i powinni 

realizować sami pod dyskretną kontrolą wychowawcy i współpracujących z nim 

nauczycieli. Samodzielna praca, własne wnioski są na tym etapie ważniejsze niż 

sterowane wpływy zewnętrzne. 



IV.  WYCHOWAWCA KLASY  

 

1. Zadania 

Do zadań wychowawcy klasy w szczególności należą: 

– poznawanie wszystkich uczniów w klasie, ich osobowości, warunków domowych 

i środowiskowych; 

– organizowanie zajęć wychowawczych w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy 

klasowego; 

– tworzenie korzystnego środowiska wychowawczego, kształtowanie przyjaznej 

uczniom atmosfery współżycia i współpracy w procesie dydaktyczno-

wychowawczym; 

– ukształtowanie zwartego i zintegrowanego wokół wspólnych celów zespołu 

klasowego, współkierującego pracą i życiem klasy, inicjującego 

i współorganizującego samorządną działalność uczniów; 

– partnerska współpraca i współdziałanie z rodzicami uczniów w bezpośrednim 

oddziaływaniu wychowawczym oraz tworzenie korzystnych warunków dla 

skutecznego wspierania uczniów w ich rozwoju psychofizycznym i społecznym tak 

w szkole, jak i w rodzinie; 

– nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z psychologiem szkolnym, pielęgniarką, 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkolnym kołem PCK, Domem Kultury; 

– organizowanie indywidualnej pomocy i opieki dla uczniów, którzy mają szczególne 

trudności w nauce i zachowaniu oraz znajdujących się w złej sytuacji społecznej lub 

materialnej; 

– pełnienie roli powiernika dla uczniów, którzy chcą mu się zwierzyć ze swoich 

kłopotów i uzyskać poradę; 

– pełnienie roli arbitra w klasie podczas rozwiązywania problemów i konfliktów 

wychowawczych poprzez negocjacje stron; 

– współudział w profilaktyce, ograniczaniu i eliminowaniu zachowań i postaw 

patologicznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, przemoc, pornografia); 

– funkcja rzecznika interesów ucznia i klasy wobec dyrekcji szkoły i nauczycieli; 



– prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej życia i pracy podopiecznej 

klasy; 

– dbałość o funkcjonowanie i estetyczne urządzenie sali lekcyjnej, o właściwe jej 

oświetlenie, wentylację, ogrzewanie, o systematyczne sprzątanie i wietrzenie sali 

klasowej, przestrzeganie zasad dostosowania stolików uczniowskich do wzrostu 

uczniów. 

 Wychowawca klasy ustala z uczniami reguły zachowania i wymaga ich 

przestrzegania. Zapoznaje z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz kryteriami ustalania ocen zachowania (Statut Szkoły).  

2. Poznawanie uczniów 

 Dobra znajomość ucznia jest niezbędnym elementem procesu dydaktyczno-

wychowawczego. Uczniowie się zmieniają. Wynika z tego konieczność ciągłego ich 

poznawania podczas godzin wychowawczych, zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 

wycieczek, imprez szkolnych i innych kontaktów interpersonalnych. 

 Różnice pomiędzy uczniami występują w dojrzałości umysłowej, społeczno-

moralnej, emocjonalnej, kulturalnej i fizyczno-sprawnościowej. Zróżnicowanie 

spowodowane jest różnymi predyspozycjami dziedzicznymi, wpływami środowiska 

rówieśniczego i różną aktywnością własną poszczególnych uczniów. 

Duży wpływ na odmienne kształtowanie osobowości ucznia ma pochodzenie społeczne, 

miejsce zamieszkania, status materialny i społeczno-zawodowy jego rodziców. 

 Fakt, że każdy uczeń jest inny wymaga: 

– indywidualnego podejścia do ucznia, liczenia się ze stanem jego rozwoju, 

możliwościami uczenia się, 

– stałego poznawania zmieniającej się osobowości ucznia, monitorowania jego 

postępów i dostrzegania sukcesów, 

– wychowawczego wykorzystywania różnorodności w zespole klasowym oraz 

eliminowania przyczyn konfliktów z nią związanych. 

 

 

 



3. Współpraca z samorządem uczniowskim 

 Zadaniem wychowawcy klasy jest ukształtowanie z początkowo luźnej grupy 

młodzieży, zwartego, zgranego zespołu uczniowskiego, zdolnego do skutecznego 

samowychowania. 

 Samorządność zespołu rozwija się w toku jego działania, przy udziale 

wychowawcy klasy jako jego lidera. Stopniowo wyłania się aktyw samorządowy, który 

organizuje życie klasy i aktywizuje uczniów w realizacji zadań zespołu. Pozwala to 

wychowawcy na usamodzielnianie uczniów, zwiększenie poczucia ich sprawstwa oraz 

współodpowiedzialności za pracę i jej efekty. 

 Wychowawca jako wykształcony i doświadczony pedagog koncentruje się na 

inspiracji i doradztwie, jest powiernikiem uczniów, reprezentantem ich interesów oraz 

mediatorem w sytuacjach konfliktowych. 

 

4. Współpraca z rodzicami 

 Współpraca nauczyciela-wychowawcy z rodzicami wymaga podejmowania 

działań służących realizacji misji i strategii rozwoju szkoły.  

Do zadań wychowawcy należą: 

a) informowanie rodziców o wymaganiach stawianych ich dzieciom oraz o celach, 

programach, formach i metodach pracy klasy i szkoły. 

b)  zapoznawanie rodziców z aktualną sytuacją dziecka w szkole, z postępami w nauce 

i oceną zachowania oraz wskazywanie możliwości polepszenia tego stanu, 

c) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  

d) prowadzenie pedagogizacji rodziców – wzbogacanie ich wiedzy pedagogiczno-

psychologicznej oraz wskazywanie możliwości prawidłowego oddziaływania 

wychowawczego w środowisku domowym, 

e) umożliwianie rodzicom aktywności wychowawczej, kulturalnej i gospodarczej 

w klasie i w szkole, włączanie ich do organizowania procesu dydaktyczno-

wychowawczego w klasie, udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych. 



f) kształtowanie współodpowiedzialności rodziców za warunki oraz wyniki uczenia 

się dzieci, 

g) utrzymywanie bliskich i życzliwych kontaktów interpersonalnych, wzajemne 

poznawanie się i zrozumienie, uzgadnianie wspólnych zamierzeń i metod działania 

wobec uczniów.  

 

5. Formy współpracy z rodzicami  

 

l. Zebrania klasowe (tzw. wywiadówki). 

 Są to spotkania wychowawcy klasy z wszystkimi rodzicami jego zespołu 

uczniowskiego. Odbywają się zwykle dwa raz w ciągu semestru szkolnego. Zebranie 

zwołuje i przygotowuje wychowawca klasy. Porządek dzienny przedstawia się do 

akceptacji zebranych. Na ogół przewiduje się w nim: 

– informowanie rodziców o postępach w nauce i sprawowaniu uczniów, 

przedstawienie zjawisk niepokojących, 

– zaznajomienie z założeniami i treścią nowych programów oraz organizacją 

i metodami pracy w klasie i szkole, 

– zapoznanie rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

– odczyt lub wykład na tematy pedagogiczne, 

– zadawanie pytań i dyskusje. 

 Podczas zebrania klasowego nie omawia się szczegółowych przypadków nauki 

i zachowania poszczególnych uczniów, zwłaszcza spraw osobistych o wydźwięku 

negatywnym. 

 Pedagogizację rodziców prowadzi wychowawca klasy lub zaproszony gość 

(psycholog szkolny, pedagog, terapeuta, lekarz itp.). Istotny jest dobór interesującego 

tematu oraz taki sposób opracowania go, który zaktywizuje rodziców i pozwoli im 

wysnuć praktyczne wnioski dla własnej pracy wychowawczo-opiekuńczej. 

2. Spotkania towarzyskie i okolicznościowe. 

 Na pogłębienie współpracy szkoły z domem rodzinnym uczniów szczególnie 

wpływają te spotkania, które odbywają się w pogodnej i przyjaznej atmosferze, które 



umożliwiają bliższe wzajemne poznanie się, ukazanie osiągnięć klasy i poszczególnych 

uczniów, są okazją do wyrażania podziękowania i uznania rodzicom zasłużonym dla 

klasy i szkoły oraz zachęcają do dalszej owocnej współpracy. 

3. Konsultacje nauczycielsko-rodzicielskie. 

 Spotkania wychowawcy z poszczególnymi rodzicami pozwalają na dokonywanie 

analizy i oceny postępów w nauce i sprawowaniu poszczególnych uczniów. Rodzice 

mogą przybyć na konsultację z własnymi problemami i z własnej inicjatywy lub na 

zaproszenie wychowawcy klasy, jeśli taka konieczność zaistnieje. 

4. Spotkania i narady z radą klasową rodziców. 

 Wychowawca klasy utrzymuje bieżące kontakty z reprezentacją rodziców, 

wybraną przez nich na ogólnym zebraniu rodziców klasy, jako rada klasowa rodziców. 

Włącza ją do współkierowania pracą i życiem klasy oraz szkoły. Korzysta z jej pomocy 

w organizowaniu wycieczek i imprez klasowych. 

 

5. Współudział rodziców w organizowaniu procesu edukacyjnego. 

 Wychowawca klasy traktuje rodziców jako współwychowawców, którzy mogą 

okazać mu pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w pracy wychowawczej, 

w organizowaniu imprez sportowych, turystyczno-krajoznawczych, działalności 

kulturalno-rozrywkowej, czy też rozwijaniu u uczniów pasji i zainteresowań. W tym celu 

zaprasza ich na swoje lekcje, umożliwia im prezentowanie swojej wiedzy i posiadanych 

umiejętności. 

 

6. Rozmowy telefoniczne. 

 „Telefon pozwala na szybki kontakt z rodzicami w jakiejś ważnej sprawie. 

Rozmowy telefoniczne należy jednak traktować jako jedną z wielu form wzajemnych 

kontaktów, korzystać z niej sporadycznie i nie nadużywać jej. 



7. Poczta elektroniczna. 

 Bardzo wygodna forma kontaktu z rodzicami. Pozwala na szybkie przesłanie 

wiadomości dotyczących ucznia. Niestety przeszkodą jest to, że jeszcze nie wszyscy 

rodzice mają swoje skrzynki elektroniczne. 

 

8. Kontakty korespondencyjne. 

 Rzadziej stosowaną formą kontaktu pośredniego są listy nauczyciela do rodziców, 

dotyczące konkretnych problemów lub o charakterze informacyjnym. Podobnie jak 

w bezpośrednich kontaktach, obowiązuje takt i życzliwość wobec partnera. 

 

 

6. Dokumentacja klasowa 

 

Obowiązkiem wychowawcy klasy jest: 

1. układanie trzyletnich planów wychowawczych i sporządzanie sprawozdań z ich 

realizacji, 

2. opracowywanie tematyki godzin wychowawczych i sporządzanie sprawozdania 

z jej realizacji, 

3. dbałość o prawidłowe prowadzenie dziennika lekcyjnego klasy – regularne 

dokonywanie wpisów własnych i przez innych nauczycieli, ewidencji 

semestralnych i rocznych ocen uczniów z przedmiotów nauczania i ze 

sprawowania, sporządzanie wymaganych zestawień statystycznych, 

4. staranne prowadzenie arkuszy ocen, dopilnowanie regularnego wpisywania ocen 

oraz wpisywanie adnotacji o promowaniu, egzaminach poprawkowych, 

o ukończeniu każdego roku szkolnego, a w razie konieczności – wystawianie 

duplikatów świadectw oraz przygotowanie dokumentów wymaganych do 

wystawienia świadectw np. protokołów egzaminów dojrzałości, 

5. sporządzanie, aktualizowanie i przechowywanie innych dokumentów dotyczących 

uczniów i pracy innych nauczycieli w klasie, 



6. gromadzenie różnych pism urzędowych i dokumentów w sprawie klasy 

i poszczególnych uczniów, opinii o uczniach, sprawozdań (zeszyt i teczka 

wychowawcy), 

7. ewidencja przychodów (składki, rozliczenia finansowe z uczniami i ich rodzicami 

po odbytych wycieczkach i innych imprezach składkowych itp.). 



V.  PRZEWIDYWANY REZULTAT PRACY WYCHOWAWCZEJ.  

MODEL WYCHOWANKA 

 

Celem naszych działań jest wychowanie absolwenta, który bez problemu 

funkcjonuje w otaczającym go świecie. 

Jest samodzielny i otwarty. Wierzy w siebie i swoje możliwości. Potrafi stawiać 

sobie cele i je realizować. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

Jest ciekawy świata. Poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności 

występujących w otoczeniu. Uzyskane informacje potrafi weryfikować w oparciu 

o alternatywne źródła wiedzy. Zna języki obce. 

Jest odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. 

Potrafi przyznać się do błędu i gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje 

postępowanie i swoje decyzje. W działaniach zbiorowych wykazuje poczucie 

współodpowiedzialności za efekty pracy grupy. 

Jest rozważny. Potrafi przewidywać zagrożenia. Umie zapewnić bezpieczeństwo 

sobie i innym. Nie pije alkoholu i nie pali papierosów, nie używa narkotyków. Dba o 

swoje zdrowie i zdrowie innych. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, 

duchowy i fizyczny. 

Jest przedsiębiorczy. Zna istotę funkcjonowania gospodarki oraz cele działalności 

gospodarczej. Potrafi napisać curriculum vitae i list motywacyjny. Wie gdzie i jak szukać 

pracy. Zdobył umiejętność pracy w zespole. 

Jest asertywny. Potrafi oprzeć się presji rówieśników. Umie zaprezentować 

i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy. Potrafi 

rozwiązywać konflikty. Ma umiejętności negocjacyjne. 

Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości własny 

i obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i nie gubi się 

w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych. Zna podstawowe przepisy prawa. Umie 

przeciwstawiać się przemocy. 

Jest tolerancyjny. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych 

możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej różnych ludzi. Jego tolerancja 

przekłada się na postawę akceptacji innych ludzi. 



Jest rzetelny i punktualny. Dotrzymuje obietnic, zobowiązań i terminów. Umie 

zaplanować swoje zajęcia, nie marnuje czasu swojego i innych. 

Jest dojrzały. Potrafi podejmować decyzje, od których będzie zależało jego życie. 

Rozumie potrzebę dalszego kształcenia. Jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za 

swoje czyny. Ma określone zainteresowania, które pomogą mu wybrać kierunek na 

uczelni wyższej. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony. Umie się 

zachować z godnością i honorem. 

 



VI.  POWSTAWANIE  PROGRAMU 

 

 

 Wyjściem do tworzenia programu wychowawczego była diagnoza problemów 

wychowawczych występujących w szkole, postawiona na Radzie Pedagogicznej, przy 

udziale rodziców i uczniów. Pracowano w zespołach metodą diagnostyczną. Punktem 

wyjścia było nakreślenie obrazu aktualnej sytuacji wychowawczej. 

 

 

1 OBRAZ 7 

2 ROLE 6 

3 ZASADY 5 

BYŁO 
4 

ZWROT 
BĘDZIE 

 

Procedura „U” 

 

1. Obraz aktualnej sytuacji wychowawczej w szkole. Jakie są problemy wychowawcze 

szkoły? 



2. Kto zajmuje się wychowaniem w szkole? Jakie są jego zadania? 

3. Na podstawie jakich zasad działa dotychczasowy program wychowawczy w szkole? 

4. Co jest dobre, a co trzeba zmienić?  

5. Jakie zasady, normy, kryteria powinny stanowić podstawę nowego wychowania? 

6. Kto w przyszłości ma się zajmować wychowaniem w szkole? Jak będzie wyglądać 

podział ról i zadań wychowawczych? 

7. Obraz przyszłości. Jak powinna wyglądać praca wychowawcza w szkole? 

 

1. Obraz pracy wszystkich grup 

Ad. l 

 Mała więź między uczniami w klasie i szkole. Niewłaściwa relacja uczeń-uczeń, 

uczeń-nauczyciel, uczeń-pracownik administracji i obsługi. Brak wzajemnego 

zrozumienia, uczniów traktuje się zbyt szablonowo, stosuje się zasadę odpowiedzialności 

zbiorowej. 

 Instrumentalne traktowanie zasad kultury lub jej brak. Brak dyscypliny przejawia 

się w niskiej frekwencji.. Problemem jest nikotynizm, zdarzają się wagary oraz 

niszczenie sprzętu szkolnego. Mała ilość zajęć pozalekcyjnych. 

Ad. 2  

 Nauczyciele, wychowawcy, psycholog szkolny. Zadania określone są w statucie 

oraz rocznym planie rozwoju szkoły. 

Ad. 3 

 Rozporządzenia MEN, Statut Liceum Ogólnokształcącego, Statut Technikum, 

trzyletnie plany wychowawcze. 

Ad. 4 

 Pozytywne strony wychowawcze w szkole to: brak przemocy i wymuszania 

pieniędzy, nie spożywa się na terenie szkoły alkoholu, nie rozprowadza i zażywa 

narkotyków. Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca między dyrekcją a uczniami. 

Uczniowie wysoko cenią sobie zajęcia sportowe.  

Trzeba zmienić sytuację, w której uczeń jest upominany przy całej klasie co jest 

powodem rosnącej niechęci wśród rówieśników. Należy zwrócić uwagę na potrzeby 

ucznia. Nie stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej.  



Ad. 5  

 Wybrać ze statutu priorytety w zakresie wychowania, zasady zgodne z tradycją 

polską, wykazujące łączność z Europą. Kontynuować dotychczasowe zasady. 

Ad. 6  

 Nauczyciele, wychowawcy, wszyscy pracownicy szkoły w ścisłej współpracy 

z rodzicami, Samorządem Terytorialnym, Policją, Kościołem. W przyszłości 

spodziewamy się lepszej współpracy rodziców ze szkołą, większej pomocy finansowej 

Samorządu na działania profilaktyczne oraz zajęcia pozalekcyjne.  

Ad. 7  

 Ciągła i szeroka działalność edukacyjna. Podnieść kulturę uczniów. Zwiększyć 

dozór w szkole podczas lekcji, w toalecie, szatni, kawiarni. Rażące przejawy braku 

kultury zgłaszać natychmiast do wychowawcy i rodziców. Konsekwentnie rozliczać za 

wykroczenia, zacieśnić współpracę z rodzicami. Stosować jednolity front działania - 

nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły. Działać systematycznie i zgodnie z planem. 

Umożliwić rozwój życia kulturalnego w szkole.  



VII. ZADANIA GŁÓWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO -

PROFILATYCZNEGO 

1. Rozwój intelektualny 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Poszukiwanie prawdy Pogadanki i dyskusje na wszystkich lekcjach we 

wszystkich klasach. 

 

nauczyciele, 

psycholog 

Przezwyciężenie 

lenistwa myślowego 

Prowadzenie lekcji aktywnymi metodami. nauczyciele, 

psycholog 

Rozszerzenie 

zainteresowań 

Działalność w kołach zainteresowań, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, 

praca z uczniem zdolnym,  

wycieczki dydaktyczno-wychowawcze, 

konkursy przedmiotowe i artystyczne 

nauczyciele,  

wychowawcy 

Kształtowanie 

umiejętności 

przyswajania wiedzy 

Warsztaty, lekcje z wychowawcą na temat sposobów  

przyswajania wiadomości, rozwijania twórczego 

myślenia.  

Ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi. 

Doskonalenie technik uczenia się. 

 

nauczyciele 

psycholog 

Rozwijanie 

umiejętności 

poszukiwania 

informacji i 

wypowiadania się 

Współpraca z biblioteką szkolną, 

 biblioteką gminną i pedagogiczną,  

posługiwanie się internetem,  

rozwijanie umiejętności interpersonalnych. 

Debaty, konkursy plastyczne. 

nauczyciele 

 

2. Rozwój moralny 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Rozwijanie 

umiejętności oceny 

własnych zachowań 

Narady wychowawcze, sądy koleżeńskie, 

samokrytyka 

wychowawcy 

Rozwijanie gotowości 

do poświęceń 

Realizacja tematyki godzin wychowawczych, 

spotkania z psychologiem, pomoc koleżeńska,  

wychowawcy 

psycholog 

Odwaga cywilna Rozmowy indywidualne nauczyciel – uczeń.  wychowawcy 

Autentyzm działań.  Praca w samorządzie i organizacjach społecznych.  wychowawcy, 



 opiekun samorządu 

 

3. Rozwój społeczny 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Rozwijanie umiejętności 

społecznych, umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

asertywności ,umiejętności 

werbalnego i niewerbalnego 

porozumienia się  

Spotkania z psychologiem. 

Realizacja godzin wychowawczych 

 o określonej tematyce. 

psycholog, 

wychowawcy 

Tolerancja Kształtowanie postaw tolerancji dla 

odmienności rasowej, kulturowej, 

światopoglądowej i wyznaniowej na 

godzinach wychowawczych i lekcjach religii. 

wychowawcy, nauczyciele 

katecheci 

Kształtowanie umiejętności 

współżycie w grupie 

Zajęcia integracyjne, wycieczki, rajdy, 

biwaki, współorganizowanie imprez 

szkolnych. 

wychowawcy,  

nauczyciele,  

samorząd szkolny 

 

8. Rozwój duchowy 

 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Kształcenie postawy 

twórczej 

Organizowanie uroczystości szkolnych o charakterze 

narodowym i religijnym, zajęcia pozalekcyjne, 

prezentacja dorobku uczniów poprzez np. organizowanie 

wernisaży plastycznej twórczości uczniowskiej 

prezentację poezji itp. 

nauczyciele,  

samorząd szkolny 

 

Kształcenie myślenia 

refleksyjnego 

Poszukiwanie w literaturze wzorów godnych do 

naśladowania, udział w rekolekcjach i przedstawieniach 

o  treści religijnej, pogadanki związane ze świętami 

religijnymi. 

nauczyciele, 

samorząd szkolny 

Poznanie dorobku  

kultury 

Ukazywanie związków pomiędzy tradycją rodzinną 

i narodową, a europejską. Dbanie o czystość języka, 

uświadamianie znaczenie kulturalnego dziedzictwa 

regionu. Rozwijanie zainteresowań historią regionu 

i kraju. Udział w wystawach i wernisażach, współpraca 

nauczyciele, 

wychowawcy 



z Domem Kultury, kinem, muzeami i teatrami.  

Rozwijanie zdolności 

do głębokiego kontaktu 

z drugim człowiekiem 

Rozwijanie solidarności koleżeńskiej poprzez pomoc 

w nauce, organizowanie imprez na rzecz osób 

potrzebujących, działalność w klubie TPD „Pomocna 

dłoń”. 

nauczyciele 

Poznawanie zasad 

wiary 

Lekcje religii, rekolekcje, pielgrzymki do sanktuarium.  nauczyciele katecheci 

Poszanowanie uczuć 

innych  

Spotkania z psychologiem szkolnym, godziny 

wychowawcze. 

psycholog 

wychowawcy 

Rozwijanie 

umiejętności 

samooceny 

i samokontroli 

Lekcje wychowawcze, zajęcia z psychologiem.  wychowawcy 

psycholog 

 

5. Ukierunkowanie uczuć, emocji 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Kształtowanie 

wrażliwości uczuciowej 

oraz postaw 

altruistycznych 

Zajęcia wychowawcze, pomoc koleżeńska. wychowawcy 

Umacnianie więzi 

rodzinnych, klasowych, 

szkolnych 

Godziny wychowawcze, warsztaty, spotkania 

integracyjne, spotkania z rodzicami uczniów 

wyróżniających się w nauce. 

wychowawcy 

dyrektor 

Poznawanie własnej 

sfery uczuciowej 

Spotkania z psychologiem szkolnym. psycholog szkolny 

Uwalnianie sądów, 

ocen od wpływów 

uczuć 

Uczenie oceny własnego postępowania 

i postępowania innych – pogadanki, warsztaty, 

wykłady.  

wychowawcy 

Kształtowanie 

umiejętności 

kontaktowania się 

z ludźmi i opanowania 

emocji 

Zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej 

i asertywności, w tym umiejętność dyskusji, 

negocjacji, osiągania kompromisu. 

psycholog szkolny, 

wychowawcy 

Organizowanie różnych 

form pomocy dzieciom 

biednym, zaniedbanym 

Organizowanie mikołajek w przedszkolu, 

współdziałanie z kołem PCK i Szkolnym  

 wolontariatem 

wychowawcy,  

opiekun koła PCK 

wolontariusze 



przez środowisko   

Zapobieganie przemocy 

i agresji wśród 

młodzieży 

- Promowanie właściwej atmosfery podczas 

imprez kulturalnych. 

- Jasny system kar, konsekwentne 

przestrzeganie go. 

-  Systematyczne dyżury nauczycieli. 

- Edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli 

odnośnie agresji, patologii, środków 

uzależniających. 

- Współpraca z policją, służbą zdrowia – 

zajęcia z psychologiem. 

 

nauczyciele, 

 wychowawcy, 

 psycholog szkolny 

 

9. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej 

 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Zdobywanie wiedzy 

z zakresu podstaw 

komunikacji 

interpersonalnej, 

ekonomii i zarządzania 

Zajęcia z przedmiotu podstawy  

przedsiębiorczości, godziny wychowawcze. 

nauczyciel  podstaw 

przedsiębiorczości, 

wychowawcy 

Przygotowanie ucznia 

do aktywnego 

i świadomego 

uczestnictwa w życiu 

gospodarczym 

Zajęcia z przedmiotu podstawy 

przedsiębiorczości, spotkania z ludźmi 

przedsiębiorczymi. 

nauczyciel  podstaw 

przedsiębiorczości 

Kształcenie postaw 

i myślenia 

przedsiębiorczego 

Zajęcia z przedmiotu podstawy 

przedsiębiorczości. 

nauczyciel  podstaw 

przedsiębiorczości 

Umiejętność 

podejmowania działań 

w środowisku 

lokalnym, regionalnym, 

krajowym 

i międzynarodowym 

Zajęcia z przedmiotu podstawy 

przedsiębiorczości, spotkania z władzami 

samorządowymi, posłem, senatorem. 

Nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości,  

nauczyciel wos-u, 

wychowawca 

 

 



7. Wychowanie fizyczne 

 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Kształtowanie 

sprawności fizycznej 

Lekcje wychowania fizycznego i SKS. nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Udział w kulturze 

fizycznej 

Uczestnictwo w zawodach sportowych w roli 

zawodnika i kibica, udział w Powiatowych 

Igrzyskach Młodzieży, Biegu Hubala. 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Profilaktyka zdrowotna Pogadanki z pielęgniarką, lekarzem na godzinach 

wychowawczych.  

wychowawcy, 

pielęgniarka. 

Promowanie zdrowego 

stylu życia 

Omówienie na godzinach wychowawczych zjawiska 

stresu i różnych technik relaksacyjnych. Rozbudzenie 

potrzeby wykorzystania wolnego czasu  na udział 

w zajęciach sportowych. Udział w wycieczkach, 

rajdach. 

psycholog,  

pielęgniarka, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

8. Profilaktyka uzależnień 

 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Zapobieganie 

patologiom 

Realizacja programów profilaktycznych dla 

młodzieży przez psychologa szkolnego, prezentacja 

filmów video, spotkania z ludźmi wyzwolonymi 

z nałogu. 

psycholog szkolny, 

pielęgniarka, 

wychowawcy. 

 

Promowanie zdrowego 

stylu życia 

Godziny wychowawcze, rajdy, biwaki, konkursy 

plastyczne, zajęcia sportowe. 

nauczyciele, wychowawcy, 

nauczyciele w -f 

Kształtowanie 

zachowań asertywnych 

Warsztaty, treningi asertywności, zajęcia 

z psychologiem szkolnym i wychowawcami. 

psycholog szkolny, 

wychowawcy 

Rozwijanie 

umiejętności 

społecznych 

Zajęcia warsztatowe z psychologiem szkolnym. psycholog szkolny 

Rozpowszechnianie 

wiedzy na temat 

substancji 

uzależniających 

Spotkania z pielęgniarką, współpraca z policją, 

SANEPID-em, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną. 

pielęgniarka, 

przedstawiciel policji do 

spraw walki z narkotykami 

psycholog 

Przygotowanie do Zajęcia z psychologiem szkolnym.  psycholog szkolny 



świadomego 

korzystania ze środków 

multimedialnych  

Realizacja na godzinach wychowawczych tematyki 

dotyczącej problemu uzależniania od telewizji i 

komputera. 

wychowawcy 

Zapobieganie 

przyczynom i skutkom 

zaburzeń łaknienia typu 

bulimia i anoreksja 

Realizacja tematyki dotyczącej zaburzeń łaknienia na 

godzinach wychowawczych. Prezentacja filmów, 

pogadanki. 

psycholog  

pielęgniarka 

wychowawcy klasy 

 

 

Działania skierowane do rodziców 

Zadanie Forma realizacji 

Psychoedukacja  Wykłady o tematyce wychowawczej z udziałem 

specjalistów, w tym pracowników poradni 

psychologiczno-pedagogicznej  

Monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców 

wobec programu wychowawczo-

profilaktycznego  

 Współpraca z Radą Rodziców 

 Anonimowe sondaże ankietowe 

 Rozmowy i konsultacje indywidualne 

Zapoznanie rodziców ze Statutem, programem 

wychowawczo-profilaktycznym i regulaminami 

obowiązującymi w szkole. 

 Omówienie dokumentacji na zebraniach 

klasowych 

 Udostepnienie dokumentacji w szkolnej 

bibliotece 

Pomoc rodzicom w rozwiazywaniu 

pojawiających się trudności wychowawczych. 

Indywidualne spotkania z uczącymi dziecko 

nauczycielami, psychologiem szkolnym, dyrektorem. 

 

Działania skierowane do nauczycieli i pracowników szkoły. 

. 

1. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla rady pedagogicznej i pracowników szkoły. 

2. Umożliwienie udziału w konferencjach o tematyce wychowawczej. 

3. Propagowanie literatury dotyczącej wychowania i profilaktyki. 



VIII.  DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE 

  

 

Projekt zadań do realizacji w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze 

 

1. Lekcje muzealne w Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze  

a. wystawy czasowe  

b. wystawa stała „Życie i twórczość Oskara Kolberga” 

2. Śladami zabytków 

a. wycieczka do Sanktuarium w Skrzyńsku 

b. wycieczka po Przysusze: Kirkut, Synagoga 

c. Przysucha - miasto trzech rynków, trzech narodowości 

3. Realizacja zadań w ramach ścieżek dydaktycznych 

a. Gródek Leśny – Rawicz 

b. Młyny – Ruszkowice – Borkowice 

4. Organizacja kącika w bibliotece z publikacjami dotyczącymi Przysuchy i okolic. 

5. Udział młodzieży w warsztatach prowadzonych przez twórców ludowych 

w okolicach Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 

 



IX.  KAŻDY NAUCZYCIEL WYCHOWAWCĄ 

 

 

 Każdy nauczyciel, czy tego chce, czy nie, wywiera określony wpływ na uczniów – 

zarówno wtedy, kiedy postępuje nagannie, jak i wtedy, kiedy działa właściwie. A zatem 

wywierając wpływ, tym samym wychowuje: wpływa na zachowanie, sposób myślenia, 

obyczaje młodzieży. 

 W świadomym i metodycznym wychowaniu szkolnym chodzi o to, aby ten wpływ 

był pozytywny, aby sprzyjał wszechstronnemu rozwojowi ucznia jako człowieka. 

 Każdy nauczyciel realizuje cele wychowawcze z poszczególnych przedmiotów.  

 

Cele wychowawcze w nauczaniu języka polskiego (LO i T) 

 

- uwrażliwianie uczniów na słowo, uczenie szacunku do niego; 

- uświadamianie uczniom siły oddziaływania słów (języka) – pojęcia manipulacji 

językowej, nowomowy; znajomość środków retorycznych (język jako narzędzie 

kształtujące obraz rzeczywistości); 

- podkreślanie roli tradycji narodowych opisanych i utrwalonych w  tekstach 

literackich (znaczenie literatury jako czynnika kształtującego świadomość 

narodową); 

- promowanie wartościowych postaw opisanych w dziełach literackich (patriotyzm, 

szacunek do drugiego człowieka, altruizm, przyjaźń, miłość i inne); 

- podkreślanie znaczenia, wagi literatury jako ważnego elementu rozwijającego 

osobowość, kształtującego charakter, uczącego wrażliwości; 

- kształtowanie więzi z „małą ojczyzną” poprzez prezentowanie dzieł twórców 

związanych z regionem. 

  

Cele wychowawcze w nauczaniu języków obcych (LO i T) 

 

1. Kształtowanie postaw systematycznej pracy. 

2. Poszanowanie różnorodności kultury, rasy. 



3. Poszanowanie środowiska naturalnego. 

4. Zdrowe odżywianie. 

5. Kształtowanie postawy patriotycznej. 

6. Uzależnienia –internet, telefon komórkowy. 

7. Wybór drogi życiowej –plany na przyszłość 

8. Zdrowy tryb życia. 

9. Postęp technologiczny- zalety/wady. 

10. Dziedzictwo kulturowe na przykładzie krajów danych obszarów językowych (język 

angielski, język francuski, język niemiecki) - geografia, historia, słynni ludzie, 

symbole. 

11. Stosunek młodych cudzoziemców do mediów. Akcja promująca czytanie wśród 

Polaków.  

Cele wychowawcze w nauczaniu wiedzy o kulturze (LO i T) 

 i zajęć artystycznych (LO) 

 

1. Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w społecznym życiu 

kulturalnym. 

2. Rozbudzanie oraz rozwijanie potrzeby obcowania z działami sztuki i korzystania 

z dóbr kultury. 

3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej ucznia oraz stymulowanie jego 

rozwoju emocjonalnego i intelektualnego – poprzez różnorodne formy aktywności 

twórczej. 

4. Poznawanie dziedzictwa narodowego oraz jego miejsca w kulturze Europy i świata, 

rozwijanie wrażliwości na jego ochronę oraz utrwalenie poczucia polskości poprzez 

świadomość tożsamości kulturowej. 

5. Zainteresowanie kulturą regionu i lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi. 

6. Zaznajomienie z problemem odmienności różnych kręgów kulturowych oraz 

różnorodności form kultury materialnej i niematerialnej występującej w ramach 

jednego społeczeństwa (np. subkultury, kontrkultury) – kształcenie zrozumienia 

odmienności kulturowej. 



 

Cele wychowawcze w nauczaniu historii (LO i T) 

 

1. Rozwijanie dociekliwości poznawczej. 

2. Kształtowanie naukowego poglądu na świat. 

3. Rozwijanie patriotyzmu oraz zasad poszanowania polskiego dziedzictwa. 

4. Kształtowanie poczucia własnej wartości. 

5. Wpajanie szacunku do tzw. : „ Małej Ojczyzny”. 

6. Wpajanie wartości kulturowych Europy i świata. 

7. Kształtowanie przekonania o potrzebie zgodnego współdziałania wszystkich 

państw i narodów. 

8. Wpajanie umiłowania idei wolności, suwerenności i niepodległości. 

 

Cele wychowawcze w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie (LO i T) 

 

1. Kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów. 

2. Rozwijanie postaw patriotycznych. 

3. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. 

4. Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej. 

5. Rozwijanie tożsamości europejskiej, budowanie na gruncie miłości do małej 

i wielkiej ojczyzny. 

6. Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych. 

7. Kształtowanie postawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych, 

wyznaniowych, rasowych, światopoglądowych. 

8. Kształtowanie postawy umiejętności obrony własnych poglądów i wartości. 

9. Uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące człowieka współczesnego. 

10. Rozwijanie szacunku dla praw człowieka. 

Cele wychowawcze w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości(LO i T)  

 



1. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. 

2. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu. 

3. Poznanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej 

i poznaniem wpływu państwa na gospodarkę. 

4. Pomoc w świadomym uczestniczeniu w procesach rynkowych. 

5. Uświadomienie motywów aktywności zawodowej i gospodarczej człowieka. 

6. Stosowanie zasad etycznego zachowania w gospodarce. 

7. Otwarte wyrażanie odczuć i opinii. 

 

Cele wychowawcze w nauczaniu geografii (LO i T) 

 

W toku lekcji geografii, zajęć terenowych i wycieczek krajoznawczych realizowane 

są następujące cele wychowawcze: 

1. Rozwijanie zainteresowania własnym krajem i regionem oraz kształtowanie poczucia 

tożsamości narodowej i uczuć patriotycznych. 

2. Wzbudzanie zainteresowania więzi z rodakami zamieszkałymi w innych krajach 

świata i zainteresowanie ich losami. 

3. Rozumienie racji stanu i jej miejsca w systemie politycznym i gospodarczym świata. 

4. Wychowanie młodzieży na świadomych potrzeb, praw i obowiązków obywateli w 

społeczeństwie pluralistycznym. 

5. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za kształtowanie losów wspólnoty lokalnej 

i kraju. 

6. Rozwijanie zainteresowań innymi społeczeństwami przez poznanie warunków, w 

których żyją, rozumienia ich potrzeb i aspiracji narodowych, kształtowanie wobec 

nich postaw szacunku i tolerancji. 

7. Wychowanie w duchu tolerancji dla różnych ras, narodowości i religii. 

8. Wychowanie dla współuczestnictwa w życiu wspólnoty zjednoczonych narodów 

Europy, stworzonych przez człowieka w różnych strefach geograficznych i kręgach 

kulturowych,  

9. Kształtowanie kultury obcowania z przyrodą i wyrobienie uzasadnionej naukowo 

pewności o jedności ekosystemu, w którym żyjemy, wyrobienie przekonania o 



narastających zagrożeniach dewastacji środowiska geograficznego i realności 

regionalnych klęsk ekologicznych. 

10. Kształtowanie świadomości o konieczności odpowiedzialnych poczynań w zakresie 

użytkowania i ochrony środowiska. 

11. Kształtowanie poglądu na świat zgodnie ze współczesnym stanem nauk 

geograficznych. 

 

Cele wychowawcze w nauczaniu biologii (LO i T) 

 

1. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i zdrowie innych ludzi. 

2. Kształtowanie motywacji do promowania zdrowego trybu życia i przestrzegania 

ogólnych zasad higieny. 

3. Wychowywanie w duchu poszanowania przyrody. 

4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane w najbliższym 

środowisku. 

5. Kształtowanie świadomości zagrożeń cywilizacyjnych. 

6. Rozwijanie świadomości ekologicznej. 

7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej (piękno przyrody). 

8. Kształtowanie naukowego poglądu na świat. 

 

Cele wychowawcze w nauczaniu chemii (LO i T) 

 

7. Kształtowanie poglądu naukowego na świat. 

8. Wpajanie obowiązkowości, systematyczności poprzez wykonywanie doświadczeń 

i ćwiczeń. 

9. Kształtowanie świadomości poszanowania środowiska poprzez selekcję odpadów. 

10. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. 

11. Kształtowanie świadomości z dobrodziejstw płynących z rosnącej chemizacji życia, 

jak i zagrożeń wynikających z pojawienia się nadmiaru nowych materiałów. 

 



 

 

Cele wychowawcze w nauczaniu fizyki (LO i T) 

 

1. Kształtowanie naukowego poglądu na świat. 

2. Kształtowanie postawy systematycznej pracy. 

3. Kształtowanie postawy ochrony środowiska poprzez selekcjonowanie odpadów 

promieniotwórczych. 

4. Kształtowanie postawy świadomego poglądu na postęp w dziedzinie fizyki. 

5. Wyrabianie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji. 

6. Kształtowanie umiejętności stawiania hipotez i ich weryfikowania. 

 

Cele wychowawcze w nauczaniu matematyki (LO i T) 

 

1. Rozwijanie dociekliwości poznawczej uczniów. 

2. Kształtowanie u uczniów dokładności w wykonywaniu zadań. 

3. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

4. Wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości. 

5. Wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy. 

6. Przyzwyczajanie do logicznego i ścisłego myślenia. 

 

 

Cele wychowawcze w nauczaniu informatyki (LO i T) 

Cele te powinny być realizowane przy każdej sposobności. Jest to szczególne ważne 

w obecnych czasach, kiedy rozluźniają się więzy rodzinne, upadają autorytety, 

a nowoczesna technika ułatwia dostęp do treści niepożądanych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące aspekty: 

 

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze. 

2. Przestrzeganie zasad prawa autorskiego, w tym korzystanie wyłącznie 

z licencjonowanego oprogramowania. 



3. Właściwe zachowanie podczas korzystania z usług sieciowych (netykieta) jako 

świadectwo kultury osobistej. 

4. Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się , w tym czytania tekstów ze 

zrozumieniem. 

5. Praca w grupie jako przygotowanie do życia w społeczności (rodzinnej, lokalnej 

czy państwowej) oraz forma zdobywania wiedzy. 

6. Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne zagrożenia związane z rozwojem TI i 

umiejętności ich unikania. 

 

Cele wychowawcze w nauczaniu wychowania fizycznego 

 

1. Stymulowanie, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wyzwalanie 

aktywności ruchowej przez zabawy oparte na naturalnej potrzebie ruchu. 

2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychicznego, przygotowanie do 

wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 

3. Wdrażanie do samodzielności w doskonaleniu sprawności fizycznej, do troski 

o zdrowie swoje i innych. 

4. Stymulowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. 

5. Przygotowanie uczniów do dokonywania dojrzałych wyborów związanych 

z wszechstronnym uczestnictwem w kulturze fizycznej oraz własna sprawnością 

i zdrowiem. 

 

Cele wychowawcze w nauczaniu religii (LO i T) 

1. Tożsamość i wielowymiarowość człowieka, poczucie sensu życia, cierpienie 

i asceza. 

2. Wartości, kategorie estetyczne i filozoficzne: prawda, dobro, piękno, sacrum 

i profanum, wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, tolerancja. 

3. Uczestnictwo w kulturze: Patriotyzm - Ojczyzna, mała ojczyzna, naród, kultura 

narodowa i regionalna. 

4. Estetyka językowa. 

5. Etyka życia społecznego: odwaga cywilna, słowność, prawdomówność, 



punktualność, wrażliwość społeczna i solidarność międzyludzka. 

6. Miłość-więzią rodziny. 

7. Kultura życia publicznego. 

8. Odpowiedzialność człowieka za świat - wpływ człowieka na środowisko i 

środowiska na zdrowie człowieka; religijne zwyczaje związane z siewem, 

żniwami i uświęceniem pracy ludzkiej. 

9. Tradycja tolerancji religijnej w Polsce - motywy walki dobra ze złem; koncepcje 

porozumień; podejmowanie odpowiedzialnych wyborów. 

10. Zagrożenia życia rodzinnego - eutanazja; człowiek wobec cierpienia, choroby, 

umierania i śmierci w aspekcie życia rodzinnego. 

11. Prawda i kłamstwo w mediach w odniesieniu do zagadnień ochrony i 

przekazywania życia; odpowiedzialność za własny rozwój, wpływ mass mediów. 

12. Etyka życia zbiorowego, hierarchia wartości w życiu społecznym. 

13. Praca ludzka i godność osoby ludzkiej w kontekście pracy człowieka; praca 

i wypoczynek - aktywne spędzanie wolnego czasu. 

14. Znaczenie kultury w życiu społecznym. 

15. Moralność, sumienie, wartości w ujęciu różnych kierunków filozoficznych. 

16. Hierarchia wartości w życiu społecznym; sposoby szukania pomocy w sytuacjach 

trudnych; przedwczesne rodzicielstwo; akceptacja własnej osoby. 

17. Tożsamość człowieka i poczucie sensu życia; wielowymiarowość człowieka - 

wymiar biologiczny, psychiczny, moralny, religijny, społeczny; kryteria 

dojrzałości. 

18. Dialog i komunikacja w relacjach międzyludzkich - wierność i zaufanie 

w przyjaźni. 

19. Wychowanie w rodzinie - znaczenie prawidłowych postaw dzieci i rodziców; 

zasady konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 

20. Postawy wobec osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych czy starych 

w rodzinie. 

 

 



Cele wychowawcze w nauczaniu przedmiotów zawodowych  (T) 

 

Prawidłowa konstrukcja procesu edukacyjnego nie tylko pełni rolę w osiąganiu celów 

dydaktycznych ale również w wychowaniu. Organizacja pracy ucznia, samoorganizacja 

rozwoju motywuje ucznia do samodzielnego szukania rozwiązań i prezentacji własnych 

dokonań. Praca w grupie kształtuje więź emocjonalną a przez to odpowiedzialność za 

grupę, swoją rolę w grupie i umiejętności dyskusji, podejmowania kompromisów 

i współpracy. 

Ważnym czynnikiem jest poszanowanie własności intelektualnych oraz przestrzeganie 

praw autorskich zawartych w różnego rodzaju dokumentach i umowach 

międzynarodowych. Korzystanie z licencjonowanego oprogramowania lub opartego na 

licencjach otwartych i możliwość wyboru między tymi aplikacjami kształtuje postawy 

poprawne etycznie. 

Ważne jest również wpajanie i egzekwowanie zasad i regulaminów korzystania 

z urządzeń oraz zasad BHP w celu świadomego i poprawnego użytkowania sprzętów 

i aplikacji. 

 
Cele wychowawcze: 
 
1. Przyswojenie przez ucznia konieczności przestrzegania regulaminów pracowni 

komputerowych oraz zasad BHP w pracy z urządzeniami komputerowymi, 

2. Wdrożenie ucznia do pracy zespołowej, 

3. Przygotowanie ucznia do świadomego wyboru dalszego zakresu kształcenia, 

4. Wpojenie poszanowania własności intelektualnej oraz przestrzegania praw 

autorskich, 

5. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i wykorzystania informacji w różnych 

mediach, 

6. Motywowanie do samokształcenia i planowania samorozwoju, 

7. Motywowanie do poszerzania wiadomości z wykorzystaniem dostępnych narzędzi 

i zasobów, 

8. Wykazania zagrożeń z stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych. 

 

 

 

 



 

 

X. Postanowienia końcowe 

 

Integralną częścią Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu Szkół nr 1 im. 

Jana Pawła II w Przysusze są plany wychowawcze konstruowane dla każdej klasy na 

cykl kształcenia oraz coroczna tematyka godzin wychowawczych.  

 
 

Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ( Uchwała nr 3/2016) 


