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PROGRAM WYCHOWAWCZY 

* * * 

 
Treści wychowawcze zawarte w niniejszym programie przewidziane są do realizacji  

w ciągu 3-letniej nauki w gimnazjum oraz w liceum ogólnokształcącym. 

 

* * * 

Program wychowawczy przygotowany jest w formie spójnego dokumentu,  

którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych latach pracy szkoły, 

 w zależności od zmieniających się potrzeb. 

 
Opracowanie: Komisja ds. wychowania i profilaktyki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapkowice, wrzesień 2015 r. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby stać się lepszym,  

nie musisz czekać na lepszy świat. 

/Phil Bosmans/ 

 

 

 

 



Treści Programu Wychowawczego: 

 

I. Podstawa prawna. 

II. Misja szkoły. 

III. Postanowienia wstępne. 

IV. Cele ogólne pracy wychowawczej. 

V. Zakres działalności wychowawczej. 

VI. Priorytety wychowawcze. 

VII. Zadania wychowawcze i formy ich realizacji. 

VIII. Realizatorzy działań wychowawczych. 

IX. Zasady współpracy z rodzicami. 

X. Szkolny system działań profilaktycznych. 

XI. Propozycje tematyki godzin wychowawczych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Podstawa prawna 

 

 Ustawa o systemie oświaty z dn.7 września 1991r.  (tekst jednolity: Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 977). 

 Rozporządzenie MENiS z dn.21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ((tekst jednolity: Dz.U.Nr 61, 

poz. 624  z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz.U. 2013 

poz. 532). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 382). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1356). 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity 

Dz.U. z 2012 r., poz. 124). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Misja szkoły 

 

Kształtowanie obywatela, Europejczyka, człowieka ogólnie wykształconego i 

kulturalnego, przygotowanego do wartościowego i aktywnego życia w dynamicznie 

rozwijającym się świecie. 

* * * 

Za ważne wartości, wytyczające kierunki naszych działań uznajemy: prawdę, dobro, 

godność, sprawiedliwość, tolerancję, pracę, rzetelność, demokrację, humanizm, 

szacunek dla wspólnego dobra i solidarność. 

 

 

III Postanowienia wstępne 

Społeczność szkolną Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach stanowią: 

uczniowie liceum ogólnokształcącego oraz gimnazjum dwujęzycznego, ich rodzice oraz 

pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.  

* * * 

Każdy członek społeczności szkolnej jest człowiekiem wolnym, który świadomie 

wstąpił do tej wspólnoty, zdecydował się na jej współtworzenie  i respektowanie jej 

zasad. 

* * * 

Program wychowawczy określa pracę wychowawczą jako zgodne współdziałanie 

uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednocześnie uznaje, że pierwotne i największe prawa 

wychowawcze  do swoich dzieci mają rodzice. Szkoła wspomaga rodziców w procesie 

wychowania. 

* * * 

Wychowywanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem  

wszystkich  pracowników szkoły.   

* * * 

Integralną częścią Programu wychowawczego są również treści wychowawcze zawarte 

w Programie profilaktycznym szkoły, Statucie szkoły, a także harmonogram działań 

doraźnych i okolicznościowych. 

 

 



IV Cele ogólne pracy wychowawczej 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:  

 fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 

podejmowania zachowań prozdrowotnych;  

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii 

psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 

własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi 

zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia 

i witalności;  

 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;  

 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego 

systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia.  

* * * 

Szkoła pragnie kształtować postawę patriotyczną wychowanków, uczyć szacunku dla 

narodowego dziedzictwa, a jednocześnie otwartości na wartości Europy i świata. 

Pragnie również przygotować ich do wypełniania obowiązków rodzinnych i 

obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, szacunku dla drugiego 

człowieka i wrażliwości na potrzeby innych. 

* * * 

Szkoła dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego 

rozwoju w atmosferze życzliwości i wzajemnej inspiracji. Promuje styl wychowania 

oparty na indywidualizacji, podmiotowości i samodzielności ucznia. 

 

V Zakres działalności wychowawczej 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

 współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i  wychowanków w celu 

budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;  



 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych 

z najważniejszych wartości w życiu;  

 wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną;  

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, 

a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym 

wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;  

 doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub 

opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków 

 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów;  

 rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej; 

 wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Integralną częścią działalności wychowawczej jest działalność edukacyjna, 

polegająca na na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u 

uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z 

zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz działalność informacyjna, 

polegająca na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do 

wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat ryzykownych zachowań. 

 

VI Priorytety wychowawcze 

Zgodnie z założeniami rządowego programu wspomagania „Bezpieczna+", 

realizowanego w latach 2015-2018, w działaniach wychowawczych za priorytet 

wychowawczy uznaje się  tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska nauki, 

wychowania i opieki. 

W związku z powyższym cele pracy wychowawczej ukierunkowane są na 

kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez m.in.: 

 dbałość o stan bezpieczeństwa uczniów w szkole; 

 promowanie aktywności uczniów ukierunkowanej  na współpracę z otoczeniem, 

 kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy; 

 kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów; 



 włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne; 

 realizację działań służących przeciwdziałaniu agresji powodowanej m.in. stereotypami i 

uprzedzeniami; 

 kreowanie klimatu współpracy, porozumienia, wzajemnego szacunku i dialogu; 

 doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców; 

 wzmacnianie wewnętrznej motywacji uczniów do nauki, rozwijanie ich zainteresowań; 

 uczenie dokonywania świadomych wyborów przez uczniów i odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje; 

 promowanie zdrowego stylu życia. 

 

Ponadto w związku z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2015/2016 działania wychowawcze, poza 

wzmocnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, będą koncentrować się 

również na rozwijanie kompetencji czytelniczych  oraz upowszechnianiu 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 

VII Zadania wychowawcze i formy ich realizacji 

W związku z realizacją powyższych celów zakłada się następujące zadania 

wychowawcze wobec uczniów:  

1. Kształtowanie postępowania zgodnego z uniwersalnymi zasadami etyczno-

moralnymi i społeczno-obywatelskimi. 

2. Rozwijanie poczucie tożsamości narodowej z jednoczesnym otwarciem na problemy 

Europy i świata. 

3. Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na tolerancji, szacunku  i 

zaufaniu. 

4. Uczenie wrażliwości oraz dbałości o własne zdrowie, w tym prowadzenie działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii. 

5. Uczenie wrażliwości oraz dbałości o stan otaczającego nas środowiska. 

6. Dążenie do rozwijania wśród uczniów samodzielności, systematyczności i inicjatywy. 

 

 

 

 

 

 



D z i a ł   I 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW ETYCZNO-MORALNYCH  

I SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH 

 

Treści wychowawcze:  

 

1. Formowanie osobowości ucznia w duchu ogólnoludzkich wartości - 

sprawiedliwość, prawda, szacunek, tolerancja, odpowiedzialność, uczciwość. 

a) Zapoznanie uczniów z dokumentami regulującymi pracę szkoły: Statutem Szkoły, 

Regulaminem bezpieczeństwa, zasadami BHP i in. 

b) Zapoznanie uczniów z zasadami oraz kryteriami oceniania w szkole. 

c) Zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami  człowieka oraz z działalnością instytucji, 

organizacji i fundacji działających na rzecz ochrony jego praw podczas lekcji 

przedmiotowych takich jak WOS, historia, język polski.  

d) Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (zgodnie z harmonogramem szkolnych 

uroczystości). Gromadzenie materiałów, artykułów prasowych, zdjęć na temat praw 

człowieka, ich łamania. Wykonywanie gazetek szkolnych., zamieszczanie artykułów na 

stronie internetowej szkoły o tematyce praw człowieka. 

e) Przestrzeganie praw człowieka, dziecka we wzajemnych relacjach nauczyciel – uczeń, 

uczeń – uczeń. 

f) Apele wychowawcze, poruszające bieżące problemy wychowawcze szkoły. 

g) Promowanie wzorowych zachowań uczniów m.in. podczas apeli, na stronie internetowej 

szkoły, w lokalnej prasie. 

h) Spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia 

Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. odpowiedzialnego i bezpiecznego 

zachowania się w szkole, w domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona 

konieczna itp.  

i) Zajęcia z policjantem nt. Odpowiedzialności karnej nieletniego. 

 

2. Wdrażanie ucznia do planowania własnego rozwoju osobowego poprzez 

refleksje nad samym sobą, swoim miejscem w szkole i społeczności lokalnej. 

a) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych – Kołach 

zainteresowań zgodnie z ofertą szkoły i potrzebami uczniów.  

b) Organizowanie zajęć dodatkowych/ konsultacji dla uczniów z poszczególnych przedmiotów 

w miarę zapotrzebowania i możliwości szkoły. 

c) Inspirowanie uczniów do działań wykraczających poza program nauczania, w tym do 

udziału w olimpiadach przedmiotowych, projektach, programach itp. wymagających 



samodzielności. 

d) Wspieranie i propagowanie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum Dwujęzycznego.  

e) Udział uczniów w uroczystościach ogólnoszkolnych i klasowych zgodnie z harmonogramem 

szkolnych wydarzeń. 

f) Zachęcanie uczniów do korzystania w procesie dydaktycznym z zasobów bibliotecznych 

(także poza szkołą), multimediów, Internetu. Upowszechnianiu czytelnictwa wśród 

młodzieży. 

g) Zachęcanie uczniów do wykorzystania własnych pomysłów w ramach działalności 

istniejących w szkole oraz tworzenia nowych organizacji, spełniających zapotrzebowanie 

uczniów. 

h) Współorganizacja i uczestnictwo w Krapkowickich Targach Pracy i Edukacji. 

i) Zajęcia dla uczniów kl. II, III LO i III Gimnazjum z zakresu doradztwa zawodowego 

(tematyka: predyspozycje zawodowe, rynek pracy, praca sezonowa, możliwości dalszej 

edukacji itp.). 

j) Indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa – zawodowego (z pedagogiem szkolnym - 

doradcą zawodowym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach). 

k) Wyjazd na Opolski Salon Maturzystów „Perspektywy”. 

l) Spotkania klas z przedstawicielami wybranych zawodów - stosownie do profilu klasy. 

m) Systematyczne promowanie szkoły w środowisku lokalnym (artykuły w lokalnej gazecie, 

aktualności na stronie internetowej szkoły, na portalu społecznościowym facebook, 

wyjazdy na Giełdy szkół, organizacja Dnia otwartego szkoły LO i Gimnazjum itd.). 

n) Współpraca z organizacjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym, mogącymi wesprzeć 

szkołę w procesach wychowania, opieki, dydaktyki. 

o) Organizacja giełd podręczników szkolnych i kiermaszy książek. 

p) Dokonywanie przez uczniów samooceny zachowania (dot. klasyfikacji rocznej). 

 

3. Kształcenia wrażliwości i nieobojętności na przejawy przemocy, zła, wulgarności 

i chamstwa. Profilaktyka agresji i przemocy. 

a) Poinformowanie uczniów  o zakazie używania przemocy i wynikających ze Statutu Szkoły 

konsekwencjach złamania tego zakazu. 

b) Udział w ogólnopolskim programie Szkoła bez Przemocy (w przypadku nowej edycji 

programu) lub innych programach promujących bezpieczeństwo w szkole (zgodnie z 

ofertą). 

c) Działania profilaktyczne opisane w Programie Profilaktycznym szkoły (w tym zajęcia 

poruszające problematykę sprawców i ofiar przemocy, konsekwencji za zachowania 

agresywne, poruszające zjawisko cyberprzemocy, bezpieczeństwa w Internecie, na 

portalach społecznościowych). 



d) Korzystanie z oferty  programów profilaktycznych Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Krapkowicach. 

e) Systematyczne dyżury nauczycieli podczas przerw. 

f) Korzystanie z systemu monitoringu szkolnego w celu podnoszenia bezpieczeństwa na 

terenie szkoły. 

g) Konsekwentne reagowanie na przejawy przemocy i wulgarności przez pracowników szkoły. 

h) Apele wychowawcze poruszające bieżące sprawy wychowawcze szkoły. 

i) Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach – interwencje w sprawach 

uczniów zakłócających ład i porządek w szkole. 

j) Współpraca ze Stowarzyszeniem „TO CZŁOWIEK”  z Opola w ramach profilaktyki 

uzależnień. 

k) Współpraca z innymi instytucjami w ramach profilaktyki agresji i przemocy (zgodnie z ofertą). 

l) Aktualizacja programu adaptacji klas I do nowego środowiska szkolnego. 

 

4. Wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka i tolerancji 

dla odmienności światopoglądowej, religijnej, narodowej, kulturowej. 

a) Realizacja wymian uczniowskich z gimnazjum z Wissen, projekty realizowane w ramach 

tych wymian.  

b) Wymiana narodowa w ramach programu Erasmus. 

c) Propagowanie idei wolontariatu m.in. w ramach szkolnego Koła wolontariatu. 

d) Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

e) Zajęcia integracyjne dla kl. I w celu pomocy uczniom w aklimatyzacji w nowym 

środowisku. 

f) Spotkania integracyjne w ramach zespołów klasowych (imprezy klasowe, spotkania 

klasowe, wycieczki itp.).  

g) Praca wychowawców nad spójnością zespołu klasowego. 

h) Realizowanie treści dotyczących szacunku dla drugiego człowieka, tolerancji na 

poszczególnych przedmiotach, spotkaniach z pedagogiem. 

i) Kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Codzienna pomoc 

uczniom niepełnosprawnym w funkcjonowaniu szkolnym zgodnie z wytycznymi polityki 

oświatowej. 

j) Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

k) Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji poprzez wystawy prac 

artystycznych uczniów. 

l) Wycieczka  kl. III LO do obozu Auschwitz-Birkenau. 

 

 



D z i a ł   II 

POZNAWANIE DZIEDZICTWA KULTURY ŚWIATOWEJ, EUROPEJSKIEJ 

I NARODOWEJ 

 

Treści wychowawcze:  

 

1. Kształtowanie postawy patriotyzmu, tożsamości narodowej. Wychowanie w 

duchu demokracji i propagowanie osiągnięć kultury europejskiej. 

a) Udział w obchodach rocznic świąt narodowych i państwowych ujętych w harmonogramie 

pracy szkoły np. Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto Niepodległości , Rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

b) Edukacja obywatelska uczniów poprzez realizację projektu Młodzi Głosują. 

c) Realizowanie elementów wychowania regionalnego na lekcjach wychowawczych (np. lekcje 

muzealne, wyjścia do instytucji kulturalnych). 

d) Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

e) Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego (zgodnie z harmonogramem szkolnych 

uroczystości). 

f) Wyjazd uczniów do parlamentu RP. 

g) Realizacja treści programowych z poszczególnych przedmiotów np.: historii, WOSu, 

WOKu, języka polskiego. Udział w projektach przedmiotowych, konkursach. 

h) Przeprowadzenie wyborów do samorządów klasowych, szkolnych. 

i) Realizacja wymian uczniowskich. 

 

2. Przypominanie postaci ważnych dla postępu kulturowego, ekonomicznego, 

społecznego, naukowego. 

a) Przypominanie ważnych postaci na zajęciach z wybranych przedmiotów.  

b) Wystawki, gazetki, prezentujące sylwetki postaci ważnych dla postępu kulturowego, 

ekonomicznego, społecznego, naukowego. 

c) Obchody Święta Patrona Szkoły. 

d) Obchody Dnia Papieża Jana Pawła II (zgodnie z harmonogramem szkolnych uroczystości). 

 

3. Uczestniczenie w życiu kulturalnym. 

a) Organizacja uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. 

b) Wyjścia do teatru, kina, lekcje muzealne, udział w  imprezach środowiskowych. 

c) Udział w lekcjach wyjazdowych. 

d) Organizowanie wystaw prac plastycznych uczniów na terenie szkoły. 

e) Okolicznościowe przedstawienia przygotowane przez klasy. 

f) Działalność Szkolnego Koła Teatralnego. 



g) Obchody Dnia Biblioteki i Bibliotekarza. 

h) Organizacja Dnia Talentów – „Talent show” (zgodnie z harmonogramem szkolnych 

uroczystości). 

 

4. Poznawanie własnego regionu i kraju. 

a) Wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, rajdy. 

 

 

D z i a ł   III 

ROZWIJANIE WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH 

 

Treści wychowawcze:  

 

1. Wymaganie zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami kultury osobistej 

i regulaminem szkoły. 

a) Promowanie wzorowych postaw podczas np. apeli wychowawczych. 

b) Stosowanie sankcji wobec osób naruszających postanowienia Statutu Szkoły oraz 

Regulaminu bezpieczeństwa. 

 

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania zespołowego jako jednej z 

podstawowych form współżycia społecznego. 

a) Wspieranie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego. 

b) Stosowanie form pracy grupowej na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych. 

c) Udział uczniów w projektach wymagających pracy zespołowej. 

d) Stosowanie metod aktywnych w pracy dydaktycznej nauczycieli.  

e) Wycieczki międzyoddziałowe. 

f) Udział grupowy w konkursach przedmiotowych. 

 

3. Budowanie więzi międzyludzkich opartych na zaufaniu w relacji nauczyciel – 

uczeń – rodzic. 

a) Indywidualne spotkania uczniów z pedagogiem szkolnym, wychowawcą  i innym 

nauczycielem lub dyrekcją szkoły. 

b) Spotkania zespołów klasowych z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, innymi 

specjalistami wybranych dziedzin. 

c) Indywidualna praca wychowawców, diagnoza problemów ucznia i pomoc w ich 

rozwiązywaniu. 

d) Podejmowanie interwencji wychowawczej w ramach pracy Komisji ds. wychowania  i 

profilaktyki. 



e) Współpraca z instytucjami specjalistycznymi zajmującymi się pomocą młodzieży, z 

instytucjami wspierającymi rodzinę. 

f) Pomoc uczniom, rodzicom w budowaniu prawidłowych, wspierających relacji, wzajemnego 

zrozumienia (zajęcia dla uczniów, rozmowy indywidualne). 

 

4. Doskonalenie asertywnych umiejętności komunikowania i wyrażania poglądów. 

a) Realizacja na wszystkich lekcjach, zwłaszcza wychowawczych, tematyki dotyczącej 

prawidłowej komunikacji, rozpoznawania własnych uczuć i emocji i panowania nad nimi, 

radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach, postawy asertywnej i postawy 

współczującej.  

b) Warsztaty psychoedukacyjne. 

 

5. Propagowanie idei wolontariatu, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

a) Działalność szkolnego Koła Wolontariatu. 

b) Zbiórki w ramach działań PCK. 

c) Angażowanie się uczniów w indywidualna działalność wolontariacką. 

d) Organizowanie akcji charytatywnych i pomocowych - świąteczne zbiórki żywności, 

zabawek, pomoc zwierzętom w schronisku, współpraca z domami dziecka. 

e) Propagowanie działań wolontariackich uczniów na stronie internetowej szkoły oraz w 

gazetce szkolnej. 

f) Propagowanie pomocy koleżeńskiej w nauce. 

g) Promowanie projektów, konkursów z dziedziny wolontariatu. 

h) Spotkania z przedstawicielem Klubu Pracy PUP z Krapkowic na temat jak zostać 

wolontariuszem, prawa i obowiązki wolontariusza. 

i) Spotkania z przedstawicielami instytucji/fundacji zajmującymi się niesieniem pomocy 

drugiemu człowiekowi. 

 

D z i a ł   IV 

UCZENIE WRAŻLIWOŚCI ORAZ DBAŁOŚCI O WŁASNE ZDROWIE 

 

Treści wychowawcze:  

 

1. Propagowanie zdrowego trybu życia - działania profilaktyczne zawarte w Programie 

Profilaktycznym szkoły: 

a) promowanie zdrowego stylu życia, 

b) dostarczanie informacji nt. skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwianie 

dokonywania  



racjonalnego wyboru, 

c) wspieranie rozwoju umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności 

zaspokajania potrzeb np. przynależności, miłości, umiejętności nawiązywania kontaktów, 

radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony 

otoczenia itp.), 

d) stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozwalającą na realizowanie 

potrzeb, aktywności, sukcesu, rozwijanie zainteresowań,  itp. 

 

2. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki drugorzędowej, mających na celu 

wczesną identyfikację, czyli ujawnienie osób z grupy podwyższonego ryzyka (tych, którzy 

podjęli choć jedno zachowanie ryzykowne). Współpraca ze specjalistami. 

 

 

D z i a ł   V 

KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA ESTETYKI I POSTAW 

PROEKOLOGICZNYCH 

 

Treści wychowawcze:  

 

1. Dbanie o czystość i estetykę terenu szkoły. 

a) Apele wychowawcze - wskazywanie problemu zaśmiecania szkoły i otoczenia. 

b) Wdrażanie uczniów do segregowania śmieci. 

c) Doraźne sprzątanie np. sal lekcyjnych przez uczniów. 

d) Prace  w ramach Dnia Sprzątania Świata. 

e) Artykuły w gazetce szkolnej, na stronie internetowej, uwrażliwiające na problem 

zaśmiecania terenu szkoły, niszczenia mienia szkoły. 

 

2. Dbanie o czystość i poprawność języka ojczystego, eliminowanie wulgaryzmów i 

zwrotów obcojęzycznych. 

a) Zwracanie uwagi na wulgarne słowa w mowie potocznej, przestrzeganie czystości języka.  

b) Artykuły w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły uwrażliwiające na problem 

wulgarnego wyrażania się uczniów. 

c) Debaty w ramach projektów gimnazjalnych i in. 

d) Wystąpienia publiczne uczniów podczas apeli, lekcji przedmiotowych. 

 

3. Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, dzieł sztuki, zabytków. 

Wychowanie człowieka przyjaznego środowisku. 



a) Zwiedzanie wystaw, muzeów. 

b) Udział w spektaklach teatralnych, w seansach filmowych. 

c) Wycieczki krajoznawcze. 

d) Lekcje przedmiotowe. 

e) Działalność Koła GLOB. 

f) Obchody Dnia Ziemi. 

 

 

D z i a ł   VI 

DĄŻENIE DO SAMOROZWOJU 

 

Treści wychowawcze:  

 

1. Wspieranie i motywowanie uczniów w procesie uczenia się. Kształtowanie 

umiejętności obiektywnej samooceny własnych możliwości i dokonań. 

a) Wykorzystanie przez nauczycieli na lekcjach zróżnicowanych, aktywizujących metod 

nauczania. 

b) Organizowanie testów otwarcia i zamknięcia z poszczególnych przedmiotów. 

c) Przeprowadzenie testów kompetencji dla klas gimnazjum, próbnego egzaminu 

gimnazjalnego. 

d) Próbna matura dla klas III. 

e) Wspieranie uczniów w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań. 

f) Opieka nad uczniami osiągającymi słabe wyniki w nauce; rozpoznanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych i udzielenie właściwej pomocy (zajęcia wyrównawcze/konsultacje). 

g) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  dla uczniów ze zdiagnozowanymi specyficznymi 

trudnościami w nauce (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). 

h) Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój uczniów z orzeczonym kształceniem specjalnym. 

 

2. Motywowanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy, poszerzania 

zainteresowań. 

a) Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi  - zachęcanie do udziału w olimpiadach 

przedmiotowych, konkursach itp.  

b) Promocja wewnątrzszkolna oraz pozaszkolna osiągnięć uczniów szczególnie uzdolnionych 

(galeria, informacja na stronie internetowej szkoły, artykuły w lokalnej gazecie itp.). 

c) Indywidualny program nauki z wybranych przedmiotów dla uczniów szczególnie 

wyróżniających się w nauce. 

d) Udział uczniów w kołach zainteresowań.  



 

3. Wychowanie świadomego obywatela. 

a) Działalność Samorządu Uczniowskiego. 

b) Wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności. 

c) Lekcje WOS - poznanie lokalnych struktur samorządowych i państwowych. 

 

4. Dokonywanie samodzielnych wyborów życiowych. 

a) Wybór przedmiotów maturalnych przez uczniów. 

b) Doradztwo zawodowe - współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, urzędem  

pracy w celu ukierunkowania dalszego kształcenia. 

c) Uczestnictwo w Krapkowickich Targach Pracy i Edukacji. 

d) Współpraca z uczelniami wyższymi – udział w wykładach.  

e) Bank informacji na temat  wyższych uczelni, szkół pomaturalnych i policealnych. 

f) Udział uczniów w opolskim Salonie Maturzystów „Perspektywy”. 

g) Udział klas III w dniach otwartych uczelni. 

h) Indywidualna praca wychowawców i pedagoga szkoły z uczniami dotycząca wyboru dalszej 

drogi życiowej wychowanków. 

 

 

Formy realizacji: 

 na lekcjach z poszczególnych przedmiotów, 

 na lekcjach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy klasy, 

 podczas warsztatów z pedagogiem szkolnym lub innymi specjalistami, 

 podczas zajęć z pielęgniarką szkolną, 

 na apelach, konkursach i uroczystościach szkolnych, 

 na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

 we współpracy z  wychowawcami klas, rodzicami, środowiskowymi placówkami 

działającymi na rzecz wychowania i opieki. 

 

VIII Realizatorzy zadań wychowawczych: 

 wychowawcy poszczególnych klas – odpowiedzialni za realizację zadań i efekty 

pracy wychowawczej w klasie,  

 dyrektor szkoły,  

 nauczyciele przedmiotów,  

 pedagog,  

 rodzice,  

 placówki wychowawczo – opiekuńcze,  



 organy samorządowe i inne podmioty środowiskowe.



 

 

IX Zasady współpracy z rodzicami: 

 

1. Rodzice uczniów Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego maja prawo do 

informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni 

utrzymywać systematyczny kontakt z wychowawca klasy  i nauczycielami. 

2. Rodzice mają prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić pracę 

szkoły, uczestniczyć w działalności Rady Rodziców oraz współorganizować z 

wychowawcą imprez klasowych, wycieczek, itp. 

3. Wychowawca z początkiem roku szkolnego zapoznaje rodziców z dokumentami 

regulującymi życie szkoły i udostępnia do wglądu. 

4. Rodzice w trosce o dobro dziecka powinni informować wychowawcę i/lub 

nauczycieli o trudnej sytuacji zdrowotnej (przewlekłych chorobach, przyjmowanych 

lekach), rodzinnej lub materialnej. 

5. Rodzice mają obowiązek informować wychowawcę, pedagoga szkolnego o 

posiadaniu przez dzieci opinii, orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne lub inne instytucje, mogące mieć wpływ na proces dydaktyczny i 

wychowawczy. 

Wskazane jest również ustalenie z pedagogiem szkolnym z początkiem roku 

szkolnego możliwych form pomocy dziecku (pomoc korekcyjno-kompensacyjna, 

zajęcia rewalidacyjne). 

6. Obowiązkiem rodziców jest uczestnictwo w zaplanowanych w każdym roku 

szkolnym zebraniach klasowych. 

7. Formy kontaktów rodziców ze szkołą:  

a) zaplanowane zebrania, 

b) zebrania wynikające z aktualnych potrzeb klasy, 

c) indywidualne rozmowy z dyrekcją, pedagogiem szkolnym nauczycielami, 

wychowawcą, 

d) kontakty telefoniczne z dyrekcją, pedagogiem szkolnym nauczycielami, 

wychowawcą. 

8. Na zebraniach klasowych wychowawca sporządzą listy obecności rodziców; 

kontakty indywidualne i telefoniczne wychowawca odnotowuje w dzienniku (w 

miarę możliwości potwierdzone podpisem rodzica). 



 

 

9. Wychowawca może wysłać do rodziców wezwanie pisemne, jeżeli brak jest 

kontaktu ze strony rodziców lub wymaga tego sytuacja (nieobecność na 

zebraniach, niezgłoszenie się na ustną lub telefoniczną prośbę nauczyciela). 

10.  W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu rodzice są zobowiązani do 

osobistego powiadomienia wychowawcy o przekazaniu obowiązków opiekuńczych 

nad dzieckiem innej osobie (pisanie usprawiedliwień, kontakty ze szkoła). 

11.  Rodzic powinien osobiście pisać usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji, podając 

przyczyny nieobecności dziecka.  

 

X  Szkolny system działań profilaktycznych: 

 

Szkolny system działań profilaktycznych, jest uzupełnieniem Programu 

wychowawczego szkoły. Dostosowany do potrzeb placówki, ma na celu m.in.: 

1. Zapobieganie niepożądanym zjawiskom, m.in. uzależnieniom od środków 

psychoaktywnych, agresji i przemocy. 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w klasach i podejmowanie indywidualnych 

działań wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem lub niedostosowaniem 

społecznym. 

3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej poprzez różne 

działania informacyjne i edukacyjne. 

4. Organizowanie spotkań z pracownikami policji, sądu, służby zdrowia itp. dla 

uczniów; rodziców i nauczycieli. 

5. Współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach profilaktycznych                          

i wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI  Propozycje tematyki godzin wychowawczych: 

 

Dział: Kształtowanie postaw etyczno-moralnych i społeczno-obywatelskich. 

 Kształtowanie postaw samorządnych, demokratycznych - odpowiedzialny wybór 

samorządu klasowego. 

 Zapoznanie uczniów z dokumentami regulującymi pracę szkoły (m.in.  Statutem Szkoły, 

Regulaminem bezpieczeństwa). 

 Odpowiedzialność karna nieletniego. 

 Kultura osobista człowieka - kultura ucznia w szkole (kultura bycia, stroju, języka, 

zachowania), obcowanie z innymi ludźmi z zachowaniem zasad otwartości i tolerancji. 

 Tolerancja – przyzwolenie – akceptacja: czy zawsze oznacza to samo? 

 Dlaczego boimy się obcych? – źródła nacjonalizmu i rasizmu. 

 Katalog praw i wolności- jak chronić własną i cudzą godność. Instytucje ochrony praw 

człowieka.  

 Wolontariat – pomoc innym w potrzebie. 

 

Dział: Rozwijanie poczucie tożsamości narodowej z jednoczesnym otwarciem na 

problemy Europy i świata. 

 Być patriotą w kosmopolitycznym świecie. 

 Czy bycie Europejczykiem wyklucza patriotyzm? 

 Przypomnienie ważnych postaci dla postępu kulturowego, ekonomicznego, społecznego, 

naukowego - sylwetka Papieża Jana Pawła II, sylwetka Jana Kilińskiego (patrona szkoły)  

i in.  

 Znaczenie obchodów rocznic ważnych wydarzeń państwowych. 

 Historia mojej rodziny. Tradycje rodzinne.  

 

Dział: Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na tolerancji, 

szacunku  i zaufaniu. 

 Integracja zespołu klasowego. 

 Obraz własnej osoby - jaki jestem, sztuka poznawania samego siebie. 

 Moja samoocena. Jak polubić siebie? 

 Nawiązywanie kontaktów z innymi- problemy odpowiedzialności i tolerancji.  

 Odpowiedzialność za siebie: rozwój osobowości, charakteru, zdolność do samooceny, rozwój 

zainteresowań, pasje, zdrowe ambicje. Umiejętność panowania nad sobą. 

 Koleżeństwo, przyjaźń, miłość - ich rola w okresie dorastania. 

 Dorastanie do miłości (kolejne etapy uczuć, wzajemna odpowiedzialność). 



 

 

 Konflikty i sposoby ich rozwiązywania. 

 Konflikty w rodzinie (czy rodzice mogą być przyjaciółmi dziecka?). 

 Rodzina jako grupa społeczna (role, prawa i obowiązki członków rodziny). 

 Rodzina idealna. Wizja mojej przyszłej rodziny. 

 Subkultury młodzieżowe. 

 Jak radzić sobie z agresją i przemocą? 

 Cyberprzemoc – jak się przed nią uchronić? 

 Asertywność – sztuka odmawiania, sztuka bycia sobą. 

 Mój przyjaciel jest niepełnosprawny - jak kształtować podstawy akceptujące 

niepełnosprawność. 

 

Dział: Uczenie wrażliwości oraz dbałości o własne zdrowie 

 Higiena pracy umysłowej- Jak się uczyć? Jak spędzać wolny czas?  

 Ideał piękna kobiety i mężczyzny (skutki diet odchudzających  i przyjmowania sterydów). 

 Dojrzewanie, seksualność, antykoncepcja, ciąża. 

 Zachowania ryzykowne (środki psychoaktywne, alkohol, wczesna inicjacja seksualna). 

 Jak dbać o zdrowie. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych. 

 Dziękuję nie biorę (profilaktyka uzależnień). 

 Sposoby radzenia sobie ze skutkami stresu. 

 Gdzie szukać pomocy jeśli mam problem? 

 Uzależnieniem od komputera, Internetu, telefonów komórkowych. 

 

Dział: Kształtowanie poczucia estetyki i postaw proekologicznych. 

 Problemy ekologiczne świata. 

 Ratowanie życia ludzkiego: dawca krwi, szpiku kostnego, narządów. 

 Choroby cywilizacyjne (układu krążenia, nowotwory, alergie, itp.). 

 

Dział: Dążenie do rozwijania wśród uczniów samodzielności, systematyczności  i 

inicjatywy. 

 Co znaczy być wolnym człowiekiem? 

 Praca - konieczność czy przywilej? Ambicje, zainteresowania, predyspozycje. 

 Co czytam, oglądam i słucham? (prasa, programy TV, gry komputerowe, muzyka). 

 Jak uczyć się skutecznie? 

 Jak gospodarować wolnym czasem? 

 Mój sposób na spędzanie wolnego czasu. Pasje, hobby i zainteresowania. 

 


	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KILIŃSKIEGO
	PROGRAM WYCHOWAWCZY
	I Podstawa prawna
	III Postanowienia wstępne
	Formy realizacji:


