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Aby stać się lepszym,  
nie musisz czekać na lepszy świat. 

             /Phil Bosmans/ 
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1.  Podstawa prawna 
 

 Ustawa o systemie oświaty z dn. 14 grudnia 2016r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 

949) . 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 lutego 207 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2017 poz. 356) . 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249) . 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 

sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach . 

 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r.(tekst jednolity – Dz. U. z 2006r. Nr7 poz.47 i 48; Dz. U. z 

2007r. Nr 70, poz.473). 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed 

następstwami używanie tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 

2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1108). 

 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 

180, poz.1493 ze zmianami). 

 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 

poz.124 oraz z 2015 r. poz.28 i 875). 

 

 



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

uczniowie, 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 wychowawczo-profilaktyczny określa pracę wychowawczą i profilaktyczną jako 

zgodne współdziałanie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Jednocześnie 

uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze  do swoich dzieci mają rodzice. 

Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowania. 

 

* * * 

Ogólnym celem działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły jest wspieranie ucznia 

we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.  

 

* * * 

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. 

* * * 

Integralną częścią Programu wychowawczo-profilaktycznego są także treści zawarte w  

Statucie szkoły, a także harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych. 



 

3. Wychowanie ku wartościom 

 

Istotą programu wychowawczo-profilaktycznego jest wychowanie ku wartościom. Za 

wartość w ujęciu pedagogicznym rozumieć będziemy wszystko to, co cenne i ważne dla 

jednostki oraz społeczeństwa, a także godne człowieka, co prowadzi do integralnego 

rozwoju, do pełni człowieczeństwa, a także stanowi podstawę lub istotny punkt 

odniesienia w  uznaniu czegoś za dobre lub złe. 

 

Wartości uznawane przez społeczność szkolną: 

 poszanowanie wartości i godności ludzkiej, 

 poczucie własnej wartości, 

 rzetelność i odpowiedzialność,  

 doskonalenie własnej osoby,  

 kultura osobista, 

 pomoc potrzebującym, 

 zapobieganie dyskryminacji, 

 kreatywność, 

 kształtowanie postawy obywatelskiej, 

 prawdomówność, 

 sprawiedliwość, 

 szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej, 

 kształtowanie postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, 

 ogólnoludzkie normy i wartości religijne, 

 gotowość do uczestnictwa w kulturze. 

 

 

4. Wizja absolwenta 

 

Absolwent Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach to młody obywatel,  który 

zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.  To człowiek: 

 umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, 

 twórczo myślący, 

 umiejący skutecznie się porozumiewać, 

 umiejący stale się uczyć i doskonalić, 



 umiejący planować swoją pracę i ją organizować, 

 umiejący poszukiwać pracy na rynku ekonomicznym, 

 tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych,  

 aktywny, ciekawy świata,  

 uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny,  

 obowiązkowy, samodzielny,  

 promujący zdrowy styl życia, altruista, 

 zdolny do dokonywania właściwych wyborów,  

 życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 

 

5. Szczegółowe  cele i zadania 

 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna 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.  

 

Osiągnięcie dojrzałości w czterech sferach możliwe jest dzięki rozwojowi kompetencji 

osobistych i społecznych uczniów, ukierunkowanych na:  

 samoświadomość – budowanie akceptacji siebie, osiąganie spójności myślenia i 

działania łączonych z kształtowaniem poczucia autonomii, tworzenie pozytywnego obrazu 

tożsamości w wymiarze osobistym, społecznym i kulturowym oraz poczucia własnej 



godności;  

 sprawczość – wyznaczanie realnych celów i ich osiąganie dzięki własnej 

aktywności, pozytywne nastawienie do życia, motywacja do działania, kształtowanie 

umiejętności planowania i podejmowania decyzji oraz konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów, planowanie własnego rozwoju, rozwijanie poczucia 

celowości działania;  

 relacyjność – budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z ludźmi, 

rozumienie uczuć innych, sposobów myślenia i działań umożliwiających osiągnięcie 

pożądanych społecznie celów, promowanie prospołecznych wartości, aktywne 

uczestnictwo w życiu społecznym, w tym jego formach instytucjonalnych i 

pozainstytucjonalnych, włączanie się do działania na rzecz społeczności, 

promowanie pozytywnych wzorców osobowych, budowanie prospołecznych relacji 

rówieśniczych;  

 otwartość – zdolność do sprawiedliwej, etycznej oceny i reagowania, umiejętność 

otwartego i jednoznacznego wyrażania swoich potrzeb, uczuć i opinii z 

zachowaniem szacunku do siebie oraz innych osób, kształtowanie postaw 

asertywnych, rozwijanie poczucia empatii, wrażliwości, szacunku dla odmienności;  

 kreatywność – kształtowanie twórczego podejścia do rozwiązywania problemów 

dzięki umiejętnościom: wyjścia poza schematyczność myślenia i działania, 

znajdowania nowych sposobów rozwiązywania problemów, odkrywania 

indywidualnych zdolności umożliwiających sprostanie wyzwaniom, także poprzez 

podejmowanie działań na rzecz twórczego rozwoju w formie współpracy z 

instytucjami kultury, rozwój aktywności fizycznej, rozwój sfery psychicznej, w tym 

duchowej, społecznej, aksjologicznej.  

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.  

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i 

wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie 

działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od  

poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji; 

 w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, 

którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania 



biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

 w przypadku profilaktyki wskazującej - wspieranie uczniów i wychowanków, u 

których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji 

psychoaktywnych  lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie 

zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

Należy podkreślić, że szkoła realizuje przede wszystkim działania z zakresu  profilaktyki  

pierwszorzędowej:  

 promującej zdrowy styl życia i dostarczającej informacji nt. skutków zachowań 

ryzykownych i tym samym umożliwiającej dokonanie racjonalnego wyboru; 

 wspierającej rozwój 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.); 

 stwarzającej możliwości zaangażowania się w działalność pozwalającą na 

realizowanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań aktywności, sukcesu, itp. 

 

Integralną częścią działalności wychowawczo-profilaktycznej jest działalność 

edukacyjna, polegająca 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. 

 
 

6. 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 wychowawczo-profilaktycznej ukierunkowane są 

również 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. 

 

 

7. Treści działalności wychowawczo-profilaktycznej 
 

 
OBSZAR TREŚCI FORMY REALIZACJI WARTOŚCI 

ZDROWIE – 

edukacja zdrowotna. 

Promocja zdrowego 
stylu życia.  

 Działania integracyjne dla klas I jako 

pomoc w adaptacji do nowej sytuacji 

szkolnej.  

 Prezentowanie alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu - zajęcia 

pozalekcyjne, wycieczki, rajdy. 

 Zajęcia psychoedukacyjne nt. sposobów 

radzenia sobie ze stresem, z trudnymi 

emocjonalnie sytuacjami. 

 Zajęcia z pielęgniarką szkolną, dietetykiem 

lub innymi specjalistami nt. higienicznego 

trybu życia, zdrowego żywienia, zaburzeń 

odżywiania itp. 

 Akcja profilaktyczna uwrażliwiająca na 

konieczność przeprowadzania okresowych 

badań profilaktycznych. 

 Promowanie aktywności sportowej – 

zapewnienie uczniom aktywnego udziału w 

różnorodnego typu zawodach sportowych 

na rożnych szczeblach. 

 Oferta kół zainteresowań, wspierających 

wszechstronny rozwój ucznia (zgodnie z 

jego potrzebami). 

 Zapewnienie możliwości alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu. 

 Współpraca z instytucjami promującymi 

zdrowy styl życia (m.in. Powiatową Stacją 

Sanitarno Epidemiologiczną). 

 Propagowanie czytelnictwa czasopism, 

broszur itp. promujących zdrowy styl życia. 

 Wspieranie rozwoju umiejętności 

psychologicznych i społecznych 

wiedza, nauka, mądrość, 

odkrywczość, twórczość , 

zdrowie, rodzina, szczęście 

rodzinne, dom, wspólnota, 

sumienność, uczciwość, honor, 

odpowiedzialność,  opanowanie, 

cierpliwość, odwaga, 

koleżeństwo, czystość, 

samodzielność, umiejętność 

bycia sobą, lojalność, 

wytrwałość, prawdomówność, 

praca, pracowitość, łagodność, 

ufność, uprzejmość, udzielanie 

pomocy innym ludziom, 

punktualność, systematyczność, 

dyskrecja, szczerość, stałość 

przekonań, szacunek, 

poszanowanie życia, pokora, 

przebaczenie, 

wyrzeczenie,dobre obyczaje, 

godność 



(umiejętności zaspokajania potrzeb np. 

przynależności, miłości, umiejętności 

nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze 

stresem, rozwiązywania konfliktów, 

opierania się naciskom ze strony otoczenia 

itp.). 

 Stwarzanie możliwości zaangażowania się 

w działalność pozwalającą na realizowanie 

potrzeb, aktywności, sukcesu, rozwijanie 

zainteresowań,  itp. 

Wspieranie i 

motywowanie uczniów 

w procesie uczenia się. 

Kształtowanie 

umiejętności 

obiektywnej samooceny 

własnych możliwości i 

dokonań. 

 Wykorzystanie przez nauczycieli 

zróżnicowanych, aktywizujących metod 

nauczania. 

 Organizowanie testów otwarcia i 

zamknięcia z wybranych  przedmiotów. 

 Przeprowadzenie próbnych egzaminów. 

 Wspieranie uczniów w rozwijaniu uzdolnień 

i zainteresowań. 

 Opieka nad uczniami osiągającymi słabe 

wyniki w nauce; rozpoznanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych i udzielenie 

właściwej pomocy (zajęcia wyrównawcze/ 

konsultacje). 

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  

dla uczniów ze zdiagnozowanymi 

specyficznymi trudnościami w nauce 

(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). 

 Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój 

uczniów z orzeczonym kształceniem 

specjalnym. 

 

Motywowanie do 

samokształcenia i 

pogłębiania wiedzy, 

poszerzania 

zainteresowań. 

Budowanie wśród 
uczniów motywacji do 
nauki. 

 Opieka nad uczniami szczególnie 

uzdolnionymi  - zachęcanie do udziału w 

olimpiadach przedmiotowych, konkursach 

itp.  

 Promocja wewnątrzszkolna oraz 

pozaszkolna osiągnięć uczniów 

szczególnie uzdolnionych (galeria, 

informacja na stronie internetowej szkoły, 

artykuły w lokalnej gazecie itp.). 

 Indywidualny program nauki z wybranych 

przedmiotów dla uczniów szczególnie 

wyróżniających się w nauce. 

 Udział uczniów w kołach zainteresowań. 

 Stwarzanie uczniom możliwości 

prezentowania umiejętności, 

zainteresowań, hobby na lekcjach 

wychowawczych i przedmiotowych, 

zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach 

klasowych i szkolnych. 

 Włącznie uczniów do aktywności 

intelektualnej, artystycznej, sportowej 

(konkursy, olimpiady, zawody, imprezy 

klasowe i szkolne). 

 Zajęcia z zakresu metod efektywnego 

uczenia się, sposobów radzenia sobie ze 

szkolnym stresem. 

 Indywidualizacja procesu nauczania i 

oceniania w stosunku do wybranych 

uczniów. Respektowanie przez nauczycieli 

zaleceń opinii i orzeczeń w procesie 

dydaktycznym.  

  

Wdrażanie ucznia do 

planowania własnego 

rozwoju osobowego 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych – 



poprzez refleksje nad 

samym sobą, swoim 

miejscem w szkole i 

społeczności lokalnej. 

Kołach zainteresowań zgodnie z ofertą 

szkoły i potrzebami uczniów.  

 Organizowanie zajęć dodatkowych/ 

konsultacji dla uczniów z poszczególnych 

przedmiotów w miarę zapotrzebowania i 

możliwości szkoły. 

 Inspirowanie uczniów do działań 

wykraczających poza program nauczania, 

w tym do udziału w olimpiadach 

przedmiotowych, projektach, programach 

itp. wymagających samodzielności. 

 Wspieranie i propagowanie inicjatyw 

Samorządu Uczniowskiego. 

 Udział uczniów w uroczystościach 

ogólnoszkolnych i klasowych zgodnie z 

harmonogramem szkolnych wydarzeń. 

 Zachęcanie uczniów do korzystania w 

procesie dydaktycznym z zasobów 

bibliotecznych (także poza szkołą), 

multimediów, Internetu. Upowszechnianiu 

czytelnictwa wśród młodzieży. 

 Zachęcanie uczniów do wykorzystania 

własnych pomysłów w ramach działalności 

istniejących w szkole oraz tworzenia 

nowych organizacji, spełniających 

zapotrzebowanie uczniów. 

 Działania w ramach doradztwa 

zawodowego. 

 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.). 

 Współpraca z organizacjami 

funkcjonującymi w środowisku lokalnym, 

mogącymi wesprzeć szkołę w procesach 

wychowania, opieki, dydaktyki. 

 Dokonywanie przez uczniów samooceny 

zachowania (dot. klasyfikacji rocznej). 

 

Dokonywanie 

samodzielnych 

wyborów życiowych. 

 

 Wybór przedmiotów maturalnych przez 

uczniów. 

 Doradztwo zawodowe - współpraca z 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

urzędem  pracy w celu ukierunkowania 

dalszego kształcenia. 

 Współpraca z uczelniami wyższymi – udział 

w wykładach.  

 Bank informacji na temat  wyższych 

uczelni, szkół pomaturalnych i policealnych. 

 Udział uczniów w opolskim Salonie 

Maturzystów „Perspektywy”. 

 Udział klas III w dniach otwartych uczelni. 

 Indywidualna praca wychowawców i 

pedagoga szkoły z uczniami dotycząca 

wyboru dalszej drogi życiowej 

wychowanków. 

RELACJE – 

kształtowanie 

postaw społecznych. 

Kształtowanie 

prospołecznych postaw 

uczniów. Propagowanie 

idei wolontariatu, 

wrażliwości na potrzeby 

 Działalność szkolnego Koła Wolontariatu. 

Angażowanie się uczniów w indywidualna 

działalność wolontariacką. Propagowanie 

działań wolontariackich uczniów na stronie 

internetowej szkoły oraz w gazetce 

szkolnej. Promowanie projektów, 

konkursów z dziedziny wolontariatu. 

prawa człowieka, godność 
człowieka, wolność, pokój, 
tolerancja, sprawiedliwość, 
równość społeczna, 
zabezpieczenie społeczne, 
demokracja, solidarność, 
odzina, szczęście rodzinne, 



drugiego człowieka. Obchody Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza. 

 Zbiórki w ramach PCK. 

 Organizowanie akcji charytatywnych i 

pomocowych - świąteczne zbiórki 

żywności, zabawek, pomoc zwierzętom w 

schronisku, współpraca z domami dziecka. 

 Propagowanie pomocy koleżeńskiej w 

nauce. 

 Spotkania z przedstawicielami instytucji/ 

fundacji zajmującymi się niesieniem 

pomocy drugiemu człowiekowi. 

 

dom, wspólnota, sumienność, 
uczciwość, honor, 
odpowiedzialność, 
posłuszeństwo, opanowanie, 
cierpliwość, odwaga, 
koleżeństwo, czystość, 
samodzielność, umiejętność 
bycia sobą, lojalność, 
wytrwałość, prawdomówność, 
praca, pracowitość, łagodność, 
ufność, uprzejmość, udzielanie 
pomocy innym ludziom, 
punktualność, systematyczność, 
dyskrecja, szczerość, stałość 
przekonań, szacunek, 
poszanowanie życia, pokora, 
przebaczenie  Rozwijanie umiejętności 

współdziałania jako 

jednej z podstawowych 

form współżycia 

społecznego. 

 Wspieranie inicjatyw Samorządu 

Uczniowskiego. 

 Propagowanie pomocy koleżeńskiej w 

nauce. 

 Stosowanie form pracy grupowej na 

zajęciach dydaktycznych i 

wychowawczych. 

 Udział uczniów w projektach 

wymagających pracy zespołowej. 

 Udział grupowy w konkursach 

przedmiotowych. 

 Wycieczki międzyoddziałowe. 

 Angażowanie młodzieży przez 

wychowawcę w rozwiązywanie klasowych 

problemów. 

 Organizowanie przez młodzież 

uroczystości klasowych i szkolnych. 

 

Doskonalenie  

umiejętności 

komunikowania się w 

celu autoprezentacji oraz 

prezentacji własnego 

stanowiska.  

 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. 

 Spotkania z przedstawicielami uczelni 

wyższych na temat autoprezentacji. 

 Warsztaty psychoedukacyjne ze 

specjalistami z zakresu komunikacji 

interpersonalnej. 

 Indywidualne spotkania uczniów z 

pedagogiem szkolnym, wychowawcą  i 

innym nauczycielem lub dyrekcją szkoły. 

 Kształtowanie umiejętności wyrażania 

własnych emocji poprzez wystawy prac 

artystycznych uczniów. 

 

Wymaganie zachowań 

zgodnych z ogólnie 

przyjętymi normami 

kultury osobistej i 

regulaminem szkoły. 

 Promowanie wzorowych postaw podczas 

np. apeli wychowawczych. 

 Stosowanie sankcji wobec osób 

naruszających postanowienia statutu 

szkoły oraz regulaminu bezpieczeństwa. 

 

KULTURA – 

wartości, normy, 

wzory zachowań. 

Kształtowanie postawy 

patriotyzmu, tożsamości 

narodowej. Wychowanie 

w duchu demokracji i 

propagowanie osiągnięć 

kultury europejskiej. 

 Udział w obchodach rocznic świąt 

narodowych i państwowych ujętych w 

harmonogramie pracy szkoły. 

 Edukacja obywatelska uczniów poprzez 
realizację projektu Młodzi Głosują. 

 Realizowanie elementów wychowania 
regionalnego na wybranych lekcjach. 

 Wyjazd uczniów do parlamentu RP. 

ojczyzna, naród, patriotyzm, 

niepodległość, praworządność, 

tradycja narodowa, prawa 

człowieka, godność człowieka, 

wolność, pokój, tolerancja, 

sprawiedliwość, równość 

społeczna, zabezpieczenie 

społeczne, demokracja, 



 Realizacja treści programowych z 
poszczególnych przedmiotów np.: historii, 
WOSu, WOKu, języka polskiego.  

 Udział w projektach przedmiotowych, 
konkursach. 

 

solidarność 

Przypominanie postaci 
ważnych dla postępu 
kulturowego, 
ekonomicznego, 
społecznego, 
naukowego. 
 

 Przypominanie ważnych postaci na 

zajęciach z wybranych przedmiotów. 

 Wystawki, gazetki, prezentujące sylwetki 

postaci ważnych dla postępu 

kulturowego,ekonomicznego, społecznego, 

naukowego. Obchody Święta Patrona 

Szkoły, Obchody Dnia Papieża Jana Pawła 

II i in. 
 

Uczestniczenie w życiu 
kulturalnym. 
 

 Organizacja uroczystości szkolnych 

zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. 

 Wyjścia do teatru, kina, lekcje muzealne, 

udział w imprezach środowiskowych. 

 Organizowanie wystaw prac plastycznych 
uczniów na terenie szkoły. 

 Okolicznościowe przedstawienia 
przygotowane przez klasy. 

 Działalność Szkolnego Koła Teatralnego. 

 Obchody Dnia Biblioteki i Bibliotekarza. 
 

Poznawanie własnego 

regionu i kraju. 

 

 Wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-

turystyczne, rajdy. 

 Realizacja  programu nauczania na 

poszczególnych przedmiotach. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

– w tym profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych).  

Wychowanie w duchu 

poszanowania godności 

drugiego człowieka i 

tolerancji dla 

odmienności 

światopoglądowej, 

religijnej, narodowej, 

kulturowej. 

 

 

 Zapoznanie uczniów z dokumentami 

regulującymi pracę szkoły: Statutem 

Szkoły, Regulaminem bezpieczeństwa, 

zasadami BHP i in. Zobowiązanie uczniów 

do przestrzegania zasad w nich zawartych.  

 Zapoznanie uczniów z podstawowymi 

prawami  człowieka oraz z działalnością 

instytucji, organizacji i fundacji działających 

na rzecz ochrony jego praw, m.in. podczas 

lekcji przedmiotowych takich jak WOS, 

historia, język polski.  

 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. 

 Przestrzeganie praw człowieka, dziecka we 

wzajemnych relacjach nauczyciel – uczeń, 

uczeń – uczeń. 

 Apele wychowawcze, poruszające bieżące 

problemy wychowawcze szkoły. 

 Promowanie wzorowych zachowań 

uczniów m.in. podczas apeli, na stronie 

internetowej szkoły, w lokalnej prasie. 

 Spotkania uczniów z przedstawicielami 

Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia 

Ratunkowego, organizacji społecznych itp. 

nt. odpowiedzialnego i bezpiecznego 

zachowania się. 

 Spotkania integracyjne w ramach zespołów 

prawość, wierność, poczucie 

odpowiedzialności, 

poszanowanie prawdy, dobroć, 

sprawiedliwość, tolerancyjność, 

szanujący siebie i drugiego 

człowieka,  szczęście rodzinne,  

opanowanie, cierpliwość, 

odwaga, umiejętność bycia 

sobą, wytrwałość, 

prawdomówność, praca, 

pracowitość, szczerość, stałość 

przekonań, szacunek, 

poszanowanie życia, pokora 



klasowych (imprezy klasowe, spotkania 

klasowe, wycieczki itp.).  

 Praca wychowawców nad spójnością 

zespołu klasowego. 

 Realizowanie projektów 

międzynarodowych, wymian uczniowskich.  

 Działania integracyjne dla kl. I w celu 

pomocy uczniom w aklimatyzacji w nowym 

środowisku. 

 Realizowanie treści dotyczących szacunku 

dla drugiego człowieka, tolerancji na 

poszczególnych przedmiotach. 

 Kształtowanie prawidłowych postaw wobec 

osób niepełnosprawnych. Codzienna 

pomoc uczniom niepełnosprawnym w 

funkcjonowaniu szkolnym zgodnie z 

wytycznymi polityki oświatowej. 

 Udział w obchodach Międzynarodowego 

Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

 Wycieczka  kl. III LO do obozu Auschwitz-

Birkenau. 

 

Profilaktyka agresji i 

przemocy. Kształcenia 

wrażliwości i 

nieobojętności na 

przejawy przemocy, zła, 

wulgarności i 

chamstwa.  

 Poinformowanie uczniów  o zakazie 

używania przemocy i wynikających ze 

Statutu Szkoły konsekwencjach złamania 

tego zakazu. 

 Udział w ogólnopolskich programach 

promujących bezpieczeństwo w szkole 

(zgodnie z ofertą). 

 Zajęcia z uczniami na temat 

cyberprzemocy, poruszające problematykę 

sprawców i ofiar przemocy, konsekwencji 

za zachowania agresywne i przemocowe. 

 Korzystanie z oferty  programów 

profilaktycznych Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Krapkowicach. 

 Systematyczne dyżury nauczycieli podczas 

przerw. Korzystanie z systemu monitoringu 

szkolnego w celu podnoszenia 

bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 Konsekwentne reagowanie na przejawy 

przemocy i wulgarności przez pracowników 

szkoły. 

 Apele wychowawcze poruszające bieżące 

sprawy wychowawcze szkoły. 

 Współpraca z Komendą Powiatową Policji 

w Krapkowicach – interwencje w sprawach 

uczniów zakłócających ład i porządek w 

szkole. 

 Współpraca z innymi instytucjami w ramach 

profilaktyki agresji i przemocy (zgodnie z 

ofertą). 

 

Uwrażliwianie młodzieży 
na zagrożenia 
współczesnego świata, 
szczególnie na  
konsekwencje dla 
zdrowia i życia związane 
z zażywaniem środków  
psychoaktywnych. 
Kształtowanie  

odpowiedzialności za 

własne życie i zdrowie. 

 Obchody ogólnoświatowych kampanii 

profilaktycznych.  

 Informowanie uczniów podczas godzin 

wychowawczych, wybranych lekcji 

przedmiotowych o negatywnych skutkach 

sięgania po środki uzależniające, alkohol, 

itp. 

 Zajęcia z zakresu tematyki, poruszającej 

konsekwencje wczesnej aktywność 

seksualnej. 

 Spektakle, plakaty, filmy edukacyjne, 



gazetki tematyczne, broszury, ulotki 

informacyjne o tematyce  profilaktycznej. 

 Realizacja wybranych programów 

profilaktycznych (zgodnie z ofertą i 

możliwościami finansowymi szkoły). 

 Zajęcia profilaktyczne ze specjalistami. 

 

 

 

8. Treści wychowawczo-profilaktyczne realizowane podczas godzin do dyspozycji 
wychowawcy 

 
 

OBSZAR KL.  TREŚCI 

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  
 

I  Nabycie umiejętności dostrzegania indywidualnych różnic związanych ze sposobem reagowania na 

stres.  

 Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć: dawania i przyjmowania informacji zwrotnej 

(bez obwiniania innych).  

 Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny własnych umiejętności życiowych i planowania ich 

rozwoju.  

 Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania oraz oceniania własnego uczenia się, 

planowania przyszłości oraz wyznaczania celów i ich realizacji.  

 Utrwalanie umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożeń zdrowia fizycznego. Kładzenie naci-

sku na dbałość o zdrowie poprzez aktywność fizyczną.  

 Rozwijanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za 

swoje działania i decyzje.  

 

II 1. Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce strategii radzenia sobie ze stresem.  

2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stratą i traumatycznym doświadczeniem poprzez wyko-

rzystywanie sposobów mających na celu odzyskanie poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie.  

3. Doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia sobie w relacjach z innymi.  

4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z objawami depresji u siebie i osób ze 

swego otoczenia.  

5. Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć oraz prawidłowego zarządzania czasem.  

6. Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania do całożyciowej aktywności fizycznej oraz 

ochrony i doskonalenia zdrowia własnego oraz innych.  

7. Rozwijanie zdolności do samorealizacji, samokontroli i panowania nad emocjami.  
 

III  Rozwijanie zdolności do szukania powiązań między indywidualnym potencjałem a planowaną w 

przyszłości pracą.  

 Kształtowanie świadomości własnych ograniczeń i potrzeby ciąg-łego rozwoju.  

 Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności udzielania wsparcia emocjo-

nalnego.  

 Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem.  

 Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu zagrożeń psychofizycznych w okresie adolescencji: 

zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zagrożenia związane z nadużywaniem ogólnodostęp-

nych leków.  

 Dążenie do zmiany zachowań zdrowotnych poprzez utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu 

lub zmianę zachowań ryzykownych na prozdrowotne.  

 

IV 1. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat wczesnej identyfikacji zmian 

chorobowych we własnym ciele (np. wczesna identyfikacja zmian na skórze, potrzeba samobadania 

piersi u kobiet itp.) w celu ochrony zdrowia.  

2. Rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez podejmowanie i urzeczywistnianie działań na rzecz 

zdrowia.  

3. Zastosowanie w praktyce umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.  

4. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.  



5. Zastosowanie w praktyce umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i 

pilności. 
 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych  
 

I 1. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich rozumienia.  

2. Rozwój zaangażowania w różne formy aktywności (koła zainteresowań, wolontariat itp.).  

3. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.  

4. Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska, umożliwiającego koncentrację na nauce poprzez 

działania integracyjne.  

5. Rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystania różnych form grupowej pracy nad rozwiązaniem 

problemów (burza mózgów, dyskusja grupowa).  
 

II 1. Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu 

obydwu stron.  

2. Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej wartości, m.in. poprzez rozwój kompetencji uczniów z 

zakresu wyrażania i przyjmowania pochwał.  

3. Zwiększanie umiejętności budowania podmiotowych relacji z innymi, opartych na szacunku, 

akceptacji i zrozumieniu.  

4. Rozwijanie umiejętności stosowania różnych form komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu 

autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska.  

 

III 1. Doskonalenie umiejętności zmiany postaw i zachowań poprzez stosowanie oraz przyjmowanie 

asertywnej krytyki.  

2. Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów, z zastosowaniem negocjacji i mediacji.  

3. Doskonalenie umiejętności szukania inspiracji w innych – w celu rozwijania własnej kreatywności.  

4. Kształtowanie umiejętności spostrzegania stereotypów i uprzedzeń. Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych, uważności i empatii.  
 

IV  Podejmowanie działań na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).  

 Stosowanie w praktyce umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla 

obydwu stron.  

 Wykorzystywanie wiedzy na temat stereotypów do budowania pozytywnych relacji społecznych.  

 Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu i akceptowania stanów psycho-

fizycznych związanych z tym okresem.  

 

Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań  
 

I 1. Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub dziedzin życia 

szkoły (samorząd uczniowski, klub sportowy itp.).  

2. Rozwijanie umiejętności realizacji własnych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość.  

3. Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności.  

4. Rozwijanie wiedzy na temat różnych kultur i ich wkładu w rozwój cywilizacji.  

5. Rozwijanie świadomości istnienia potrzeby wspólnego działania na rzecz innych osób.  
 

II 1. Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, 

narodowych, państwowych i lokalnych.  

2. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji oraz odczytywania uczuć i emocji 

towarzyszących innym oraz umiejętnego reagowania. 

3. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów 

na zachowanie.  

4. Rozwijanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości oraz postaw.  

5. Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, wyzwalanie potrzeby bycia ambitnym.  

6. Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów.  
 

III 1. Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które wpływają 

na zachowanie.  

2. Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.  

3. Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się, z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.  

4. Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i 

ocenę skutków własnych działań.  



5. Zwiększenie umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny z 

przyjętymi normami, regułami i zasadami.  

6. Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności niezbędnych w rozwiązywaniu problemów, które 

wynikają z wielokulturowości.  
 

IV 1. Poszerzanie wiedzy na temat innych kultur oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w 

kontakcie z przedstawicielami innych narodowości.  

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli. 

Wyrażanie własnego zdania na temat różnych problemów oraz uzasadniania go. 

3. Zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.  

4. Poszerzanie wiedzy na temat różnych form poszukiwania pracy.  

5. Doskonalenie kompetencji z zakresu uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych i wystąpień 

publicznych.  

 

Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych)  
 

I 1. Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: 

emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie 

substancji psychoaktywnych).  

2. Dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych z pełnieniem nowych ról społecznych.  

3. Kształtowanie postaw zapobiegających wczesnym kontaktom seksualnym i związanych z nimi 

problemów.  

4. Utrwalanie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali 

społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania cyberprzemocy.  
 

II 1. Rozwijanie aktywnej postawy w obliczu trudnych, życiowych problemów.  

2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, 

subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- - gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, 

rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.).  

3. Rozwijanie umiejętności psychospołecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie 

pomocy, rozwiązywanie konfliktów i przewidywanie konsekwencji własnych działań.  

4. Zastosowanie w praktyce umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów internetu i mediów 

społecznościowych.  

 

III 1. Doskonalenie umiejętności organizowania swoich zachowań w określonym czasie i przewidywania 

ich konsekwencji.  

2. Doskonalenie umiejętności dostrzegania konsekwencji zachowań wobec innych.  

3. Stosowanie w praktyce sposobów rekompensowania wyrządzonych krzywd.  

4. Rozwijanie umiejętności dokonywania zmian w myśleniu, postrzeganiu i rozumieniu świata  
 

IV 1. Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i 

ocenę skutków własnych działań.  

2. Wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego 

oprogramowaniem oraz zasad bezpieczeństwa w sieci. 

3. Wzmacnianie norm ograniczających zachowania ryzykowne oraz korygowanie błędnych przekonań 

na ich temat. 
 

 

 

9.  Organizacja i sposób realizacji programu 

 

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. 

 

Realizatorzy zadań: 

 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. 

 

 

10. Procedura badania efektywności programu. 

 

Badanie efektywności programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na 

temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego.  

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy, wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 rozmowy z rodzicami,uczniami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

 analizy przypadków. 

 

Działania oraz ich efekty przedstawione zostaną w corocznym sprawozdaniu. 

 

11. Zasady współpracy szkoły z rodzicami. 

 



1. Rodzice uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 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 p-p lub inne 

instytucje, mogące mieć wpływ na proces dydaktyczny i wychowawczy. 

6. Wskazane jest również ustalenie z pedagogiem szkolnym z początkiem roku 

szkolnego możliwych form pomocy dziecku (pomoc korekcyjno-kompensacyjna, 

zajęcia rewalidacyjne). 

7. Obowiązkiem rodziców jest uczestnictwo w zaplanowanych w każdym roku 

szkolnym zebraniach klasowych. 

8. Formy kontaktów rodziców ze szkołą: zaplanowane zebrania, zebrania wynikające 

z aktualnych potrzeb klasy, indywidualne rozmowy z dyrekcją, pedagogiem 

szkolnym nauczycielami, wychowawcą, kontakty telefoniczne z dyrekcją, 

pedagogiem szkolnym nauczycielami, wychowawcą. 

9. Na zebraniach klasowych wychowawca sporządzą listy obecności rodziców; 

kontakty indywidualne i telefoniczne wychowawca odnotowuje w dzienniku (w 

miarę możliwości potwierdzone podpisem rodzica). 

10.  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). 

11. 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). 

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

przyczyny nieobecności dziecka.  

 



 

12. Program wychowawczy klasy – wzór 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY 

…………………. 

klasa 

 

Plan pracy wychowawcy klasowego został opracowany w oparciu o Program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. 

 

Ogólnym celem dzialalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły jest wspieranie ucznia we 
wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 
intelektualnej, duchowej i społecznej.  

 

1. Ważne wydarzenia w życiu klasy: 

WYDARZENIE WARTOŚCI DATA 

np. Dzień Edukacji Narodowej wiedza,  
autorytet,  
prawda, służba,  
praca, godność  
nauczyciela,  
wdzięczność,  
uprzejmość 
 

 

   

 

2. Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy: 
 

OBSZAR TREŚCI TEMATYKA GDDW WARTOŚCI 

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  
 

Proszę skopiować treści  
wg klasy  – patrz pkt 7. 

  

Relacje – 

kształtowani

e postaw 

społecznych  

   

Kultura – 

wartości, 

normy, wzory 

zachowań  

   

Bezpieczeń

stwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowy

ch)  

   

 
 



3. Programy wychowawcze poszczególnych przedmiotów: 
 

OBSZAR PRZEDMIOT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE/ UCZEŃ: 

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  
 

np. biologia analizuje związek pomiędzy własnym 
postępowaniem a zachowaniem zdrowia 
oraz rozpoznaje sytuacje wymagające 
konsultacji lekarskiej; 
uzasadnia konieczność ochrony przyrody;  
opisuje i prezentuje postawę i zachowania 
człowieka odpowiedzialnie korzystającego z 
dóbr przyrody  
 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych  

  

Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań  

  

Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych)  
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