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  Zadaniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego  jest kształcenie 

uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie 

rozwijającym się świecie i motywowanie do dalszego wszechstronnego rozwoju. Realizując funkcję 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążymy do zapewnienia młodzieży kontaktu z 

różnorodnymi dziedzinami nauki i sztuki, proponujemy aktywne sposoby spędzania czasu wolnego, 

zachęcamy do działalności społecznej, charytatywnej i kulturalnej. Wszystkie podmioty szkoły 

harmonijnie dążą  do wypracowania wspólnego celu, jakim jest dobro wszystkich członków 

społeczności szkolnej. Liceum realizuje wszystkie działania w oparciu o poszanowanie 

światopoglądu, tradycji, uczuć religijnych i wartości moralnych wszystkich jego przedstawicieli. 

Dążymy do stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi ucznia, respektowania jego praw, 

oczekiwaniom rodziców i suwerenności nauczycieli. Chcemy tworzyć szkołę wrażliwą na potrzeby 

człowieka, szkołę życzliwą i tolerancyjną. 
 

2. Podstawa prawna programu wychowawczego: 

a)   Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia1948 roku, 

b)   Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 XI 

1950 roku, 

c)   Deklaracja Praw Dziecka z 1959 roku, 

d)   Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 roku, 

e)   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (art. 48, 53, 70), 

f)   Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (art. 1, 5, 33, 34a, 40), 

g)   Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku, 

h)   Program Polityki Prorodzinnej Państwa z 11 listopada 1989 roku, 

i)   Rozporządzenie MEN w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej, 

j)   Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej, 

k)   Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania… 

l)    Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 16 lipca 2009 roku, 

ł) Statut szkoły. 
 

3. Założenia ogólne  programu 

3.1. Celem oddziaływań naszej szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego 

ucznia poprzez rozbudzanie zainteresowań światem, kształcenie umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania problemów, wspieranie w przygotowaniu do uczestnictwa w życiu rodzinnym, 

zawodowym, kulturalnym. Zgodnie z przyjętymi zasadami: 

a) Człowiek jest najwyższą wartością. 

b) Każdy członek szkolnej społeczności ma określone prawa i obowiązki. 

c) Szanujemy odmienność poglądów, opinii i religii. 

d) Dbamy o rozwój intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny i etyczny. 

e) Popieramy wszelkie działania oparte na zasadach partnerskich. 

f) Stopniowo przygotowujemy do samokształcenia i samowychowania. 

g) Kultywujemy tradycje szkoły, regionu i kraju. 

h) Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 
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        3.2. Wychowawcami są wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.  Nauczyciele w swojej pracy   

wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, będą zmierzać do tego, aby 

uczniowie w szczególności: 

a) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym,  moralnym,  

duchowym. 

b) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie. 

c) Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie. 

d) Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, umiejętnie godząc dążenie do dobra własnego z dobrem 

innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z 

wolnością innych. 

e) Poszukiwali, odkrywali i dążyli w drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca  w świecie. 

f) Uczyli się szacunku do dobra wspólnego jako podstaw życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 

g) Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i 

hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się. 

h) Kształtowali w sobie postawę dialogu i tolerancji, umiejętność słuchania innych i 

rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć wspólnotę nauczycieli i 

uczniów. 
 

4. System wartości wspólnych dla rodziców, nauczycieli i uczniów, preferowanych w pracy 

wychowawczej: 

                 a)   nauka, 

                 b)   szacunek, 

                 c)   odpowiedzialność, 

                 d)   uczciwość, 

                 e)   godność, 

                 f)   patriotyzm i poszanowanie tradycji, 

                 g)   tolerancja,  

                 h)   przyjaźń, 

                  i)   szczerość, 

                  j)   rodzina, 

                 k)   kultura osobista, 

                  l)   kreatywność, 

                  ł)   zdrowie. 
 

5. Ideał ucznia – absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle 

nad Notecią: 

                 a)   posiada ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ogólnokształcącym, 

                 b)   ma poczucie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej, 
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                 c)   stara się służyć wartościom uniwersalnym i postępować zgodnie z nimi, przeciwstawia 

się złu, 

                 d)   jest tolerancyjny i otwarty, wrażliwy na potrzeby innych,  

                 e)   potrafi współdziałać w zespole, identyfikuje się z pozytywnymi wartościami grupy,  

                 f)   potrafi organizować pracę własną, twórczo wykorzystywać czas wolny, 

                 g)   potrafi radzić sobie w sytuacjach stresowych, pokonywać życiowe problemy,  

                 h)   dba o kulturę języka ojczystego,   

                  i)   opanował dwa języki obce w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, 

                  j)   potrafi poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł,   

                 k)   efektywnie posługuje się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. 
 

6. Cele pracy wychowawczej  

      6.1. Nadrzędnym celem wychowawczym I LO jest wspieranie rodziców i opiekunów w realizacji 

ich zadań wychowawczych, tak aby umożliwić uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne 

życie i rozwój osobowy.  

      6.2. Cele wychowawcze: 

 a)   budzenie aktywności własnej do samorozwoju i samorealizacji, 

 b)   wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, 

 c)   wyposażenie ucznia w umiejętność skutecznego podejmowania decyzji, umiejętności 

komunikacyjne, umiejętność odróżniania dobra od zła oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych, 

 d)   przygotowanie ucznia do: 

  d1)   formułowania i osiągania celów życiowych, 

  d2)   pełnienia różnych ról społecznych, 

  d3)   zdrowego stylu życia, 

  d4)   uczestnictwa w kulturze 

  d5)   życia w poszanowaniu tradycji narodowych, 

 e)   Przestrzeganie przyjętych wartości i norm. 
 

 

7. Struktura oddziaływań wychowawczych: 

       a. zadania nauczycieli: 

 odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć szkolnych oraz 

wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę, 

 planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej (wszyscy nauczyciele 

wprowadzają do tematyki swoich zajęć edukacyjnych treści programu wychowawczego i 

profilaktycznego szkoły), 

 wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

 bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz w sprawiedliwym traktowaniu 

wszystkich uczniów, 

 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych – zgodnie z rozpoznanymi 

potrzebami uczniów, 

 doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

 współpracę z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania 

problemów wychowawczych uczniów, 

 wspieranie uczniów o szczególnych uzdolnieniach, 
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 udzielanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce; 
 

      b. zadania wychowawców: 

 tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,   

 planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego, rozwijających jednostkę i integrujących zespół uczniowski, 

 podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

 ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

 współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu  koordynowania działań 

wychowawczych wobec uczniów,    

 utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów,  

 współpraca z pedagogiem szkolnym w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla 

wychowanków i doradztwa dla ich rodziców, 

 podejmowanie działań mających na celu przestrzeganie przez uczniów statutu szkoły, 

 współpraca w zespołach wychowawczych w opracowywaniu rocznego planu pracy 

wychowawczej oraz sprawozdania z jego realizacji, 

 prowadzenie dokumentacji pracy wychowawczej; 
 

c. zadania pedagoga szkolnego:    

 zadania ogólnowychowawcze: dokonywanie okresowej diagnozy sytuacji wychowawczej w 

szkole, współpraca z wychowawcami, działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

 zadania w  zakresie profilaktyki wychowawczej i resocjalizacji: przeciwdziałanie formom 

niedostosowania społecznego, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, realizacja 

programów wychowawczych,   

 zadania w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej: rozpoznawanie 

indywidualnych potrzeb oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, udzielanie 

uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów spowodowanych sytuacją 

rodzinną, szkolną i rówieśniczą, praca indywidualna z uczniem mającym problemy, 

 zadania w zakresie pomocy materialnej: rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej 

uczniów, pomoc uczniom spełniającym kryteria regulaminowe  w zdobyciu stypendium, 

organizowanie pomocy materialnej uczniom z rodzin wielodzietnych oraz znajdujących się w 

trudnej sytuacji ekonomicznej, 

 zadania w zakresie współpracy z rodzicami: konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych, organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców, 

 współpraca z instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły; 
 

d. zadania pielęgniarki szkolnej: 

 prowadzenie pogadanek na temat higieny osobistej i otoczenia, 

 organizacja  spotkań z pracownikami służby zdrowia w zakresie realizacji programu ochrony 

zdrowia, 

 prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia, 

 organizowanie spotkań uczniów ze specjalistami na temat antykoncepcji i świadomego 

planowania rodziny, 
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 organizacja badań profilaktycznych; 
 

e. współpraca z rodzicami:  

Jednym z głównych zadań szkolnego programu wychowawczego jest rozwijanie dialogu, 

partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami. Aby rozszerzyć współpracę z rodzicami, 

podejmowane są następujące formy współdziałania:    

e1. wymiana informacji: 

 zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły 

podczas zebrań i wywiadówek, 

 podanie rzetelnej informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, podkreślanie jego mocnych 

stron i obszarów wymagających korekty i pomocy, 

 udzielenie informacji o możliwych działaniach pomocowych w przypadku wystąpienia 

trudności dydaktyczno– wychowawczych, 

 opiniowanie pracy szkoły przez rodziców oraz przekazywanie nauczycielom własnych 

oczekiwań; 
 

e2. współpraca w ramach Rady Rodziców: 

 zasięganie opinii rodziców podczas opracowywania podstawowych dokumentów, jak np. 

Szkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego       i Programu Profilaktyki, 

 wspólny wybór instytucji ubezpieczeniowej i przydzielanie pomocy materialnej uczniom; 
 

e3. wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny i domu: 

 wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną, 

 umożliwienie rodzicom zdobywania wiedzy na temat profilaktyki i rozwiązywania 

problemów wychowawczych,  

 pomoc rodzicom będącym w trudnej sytuacji materialnej w zgromadzeniu dokumentacji i 

zaświadczeń niezbędnych w przypadku ubiegania się uczniów    o stypendia; 
 

e4. Integracja społeczności szkolnej: 

 udział rodziców w organizowaniu  imprez szkolnych.  

 uczestnictwo rodziców w uroczystościach szkolnych, takich jak: Święto Edukacji Narodowej, 

rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystość wręczania świadectw ukończenia 

szkoły; 
 

f. współpraca z Samorządem Uczniowskim 

Program zakłada aktywną rolę uczniów w procesie wychowawczym, co oznacza udział 

przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w:   

 zapewnieniu demokratycznego wyboru samorządów klasowych oraz samorządu szkolnego,       

 opracowaniu  dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły (np. Statut, Program 

Wychowawczy, regulaminy, terminarz imprez i uroczystości szkolnych), 

 reprezentowaniu społeczności szkolnej w sprawach spornych dotyczących przestrzegania 

Statutu, PSO i przyjętych regulaminów,     

 organizowaniu imprez, uroczystości, realizowaniu inicjatyw, akcji charytatywnych, 

 diagnozowaniu pracy szkoły, 

 współpracy z Radą Rodziców, radą pedagogiczną, pedagogiem szkolnym; 
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g. współpraca z instytucjami lokalnymi 

Nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog realizują program przy współpracy z: 

 Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle, 

 Powiatową Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Powiatową Komendą Policji, 

 Strażą Miejską, 

 Polskim Czerwonym Krzyżem, 

 Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną, 

 innymi instytucjami wspierającymi szkołę w realizacji działań wychowawczych. 
 

8. Zakres oddziaływań wychowawczych: 

    a. działania adresowane do wszystkich uczniów szkoły 

ZADANIA  FORMY REALIZACJI 

Zapoznanie uczniów   z 

obowiązującymi dokumentami  

Omówienie na lekcjach wychowawczych organizacji roku 

szkolnego, zapoznanie ze Statutem Szkoły, 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Szkolnym 

Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem 

Profilaktycznym. 

Wspieranie indywidualnego 

rozwoju ucznia 

Prowadzenie przedmiotowych kół zainteresowań. 

Organizacja,  propagowanie i udział uczniów w zawodach 

sportowych, konkursach wiedzy  i umiejętności, olimpiadach  

przedmiotowych. Promowanie osiągnięć uczniów – 

publikacje na stronie internetowej szkoły, w prasie i innych 

mediach. 

Udział uczniów w zajęciach otwartych, wykładach, sesjach 

naukowych przygotowywanych przez uczelnie wyższe. 

Dyżury nauczycielskie dla uczniów i  rodziców. 

Organizowanie pomocy w pokonywaniu trudności (w 

nauce). 

Realizacja nauczania indywidualnego  i indywidualnego toku 

lub programu nauki. 

Przygotowanie uczniów                              

do uczestnictwa w kulturze 

Wyjścia, wyjazdy  na spektakle teatralne, operowe, filmowe 

(do kina), zwiedzanie wystaw. 

Organizacja wycieczek na terenie kraju i poza granice Polski. 

Udział w przeglądach i konkursach recytatorskich, 

muzycznych, teatralnych, plastycznych. 

 

Przygotowanie do pełnienia 

różnych ról społecznych 

Praca w Samorządzie Uczniowskim. 

Organizacja i udział uczniów w akcjach charytatywnych 

(działalność charytatywna). 

Działalność Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. 
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Wolontariat. 

Przygotowanie uczniów do 

zdrowego stylu życia 

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, 

turystycznych: 

- zajęcia sportowe, 

- wyjazdy na basen, 

- turystyka piesza, rowerowa. 

Realizacja programów promujących zdrowy styl życia np. 

„Dni promocji zdrowia”, „Dzień sportu”. 

 

Przygotowanie  ucznia                               

do przestrzegania przyjętych 

wartości, zasad i norm 

Spotkania informacyjne dla uczniów                            z 

przedstawicielami policji, straży miejskiej. 

 

Przygotowanie ucznia do życia                

w poszanowaniu tradycji 

narodowych 

Organizacja i udział uczniów w uroczystościach szkolnych, 

obchodach świąt państwowych, rocznicach wydarzeń 

lokalnych. 

Kultywowanie polskich obyczajów i tradycji narodowych. 
 

b. działania skierowane do uczniów klas pierwszych:  

 poznanie uczniów, ich potrzeb i możliwości rozwojowych, 

 udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności  w nauce, 

 integracja zespołu klasowego oraz zespołu rodziców, 

 wypracowanie form współpracy z rodzicami; 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

Przygotowanie uczniów do życia w 

poszanowaniu tradycji  

 

 

 

 

Poznanie historii szkoły i sylwetek jej sławnych 

absolwentów. 

Kultywowanie i budowanie tradycji szkoły poprzez wiedzę o 

patronie szkoły, ceremoniał i symbole (sztandar szkoły).  

Udział w szkolnej uroczystości Dzień Patrona i pasowaniu na 

ucznia I LO. 

Tworzenie poczucia więzi z regionem - poznanie ważnych 

miejsc związanych  z kulturą, tradycją regionu. 

Zintegrowanie zespołu klasowego 

 

 

 

Klasowe zajęcia adaptacyjne – warsztaty i wyjazdy 

integracyjne, uroczystości klasowe. 

Lekcje wychowawcze przeznaczone na tematy związane z 

zainteresowaniami uczniów. 

Przygotowanie ucznia do 

przestrzegania przyjętych wartości, 

zasad i norm 

 

 

 

 

Realizacja tematów o systemie wartości, kształtowaniu 

charakteru - budowanie hierarchii wartości. 

Poznanie i przestrzeganie praw człowieka. Utrwalanie zasad 

kulturalnego zachowania. 

Rozwijanie empatii i propagowanie idei wolontariatu. 

Umiejętność radzenia sobie w Pokonywanie trudności w procesie uczenia się poprzez 
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trudnych sytuacjach życiowych wskazywanie skutecznych sposobów uczenia się, zapoznanie  

z technikami uczenia się, zapamiętywania.  

Realizacja w czasie godzin wychowawczych następujących 

grup tematów: 

- kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez 

poznawanie swoich mocnych stron, docenienie własnych 

sukcesów, 

- rozwijanie pewności siebie i poczucia własnej wartości, 

przełamywanie onieśmielenia, 

- nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, uczuciami 

oraz właściwej postawy wobec agresji i przemocy. 
 

c. działania skierowane do uczniów klas drugich: 

 umiejętna współpraca z innymi, 

 komunikacja interpersonalna, 

 budowanie postaw empatii i zaufania, 

 przygotowanie do wyboru zawodu i dalszej edukacji, 

 rozwój samodzielności i odpowiedzialności. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

Wyposażenie ucznia w umiejętności 

komunikacyjne 

Zajęcia psychoedukacyjne  dla uczniów z zakresu:                                  

-  asertywności, 

- budowanie zaufania w grupie   

- poszanowania odmienności. 

Budzenie aktywności własnej do 

samorozwoju i samorealizacji 

Działalność uczniów w szkolnych organizacjach. 

 Rozwijanie umiejętności, talentów w kołach 

zainteresowań. 

Promowanie sukcesów młodzieży poprzez stypendia, 

publikacje w prasie, na stronie internetowej szkoły. 

Wyposażenie uczniów w umiejętność 

skutecznego i odpowiedzialnego 

podejmowania decyzji 

 

Lekcje wychowawcze na temat praw człowieka, 

autorytetu,  samodzielności i odpowiedzialności. 

Przygotowanie uczniów do 

formułowania i osiągania celów 

życiowych 

Przeprowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do 

wyboru zawodu i dalszej edukacji. 

Wyposażenie uczniów                                

w umiejętność odróżniania dobra              

od zła 

Lekcje wychowawcze na temat oddziaływania reklam na 

ludzi, postaw wobec śmierci                                          i 

cierpienia, wolontariatu. 

 
 

 

 



SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią 

 

str. 10 

 

d.  działania skierowane do uczniów klas trzecich: 

 podjęcie przez uczniów decyzji o wyborze kierunku dalszej edukacji, 

 umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacji egzaminu maturalnego, 

 przygotowanie ucznia do przestrzegania przyjętych wartości, zasad i norm; 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

Przygotowanie uczniów do 

formułowania i osiągania celów 

życiowych 

Przygotowanie do wyboru kierunku dalszej edukacji 

poprzez: 

- udział w targach edukacyjnych szkół wyższych 

- udział w zajęciach z zakresu zawodoznawstwa 

- zapewnienie dostępu do informacji    o szkołach 

wyższych i policealnych  ( informatory, ulotki, Internet). 

Umiejętność radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach życiowych 

Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem - lekcje 

wychowawcze, zajęcia            z pedagogiem, 

psychologiem. 

Wyposażenie uczniów w umiejętność 

skutecznego i odpowiedzialnego 

podejmowania decyzji 

Lekcje wychowawcze na temat współpracy i rywalizacji, 

dojrzałości                 i odpowiedzialności, rodziny i relacji 

w niej panujących. 

 

Przygotowanie ucznia do 

przestrzegania przyjętych wartości, 

zasad i norm. 

Reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania i 

konsekwentne egzekwowanie kulturalnego zachowania w 

różnych sytuacjach. 
 

e. działania skierowane do rodziców: 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

Monitorowanie potrzeb i oczekiwań 

rodziców wobec systemu 

wychowawczego szkoły 

Rozmowy i konsultacje indywidualne, dyskusje podczas 

wywiadówek klasowych. 

Anonimowe sondaże ankietowe. 

Bieżące współpraca z Radą Rodziców. 

Zapoznanie rodziców ze Statutem 

Szkoły, podstawowymi regulaminami 

oraz Szkolnym Programem 

Wychowawczym i Szkolnym 

Programem Profilaktycznym 

Udostępnianie tekstów oraz omówienie najważniejszych 

zapisów podczas wywiadówek klasowych i spotkań 

indywidualnych. 

Udostępnienie Statutu i regulaminów poprzez bibliotekę 

szkolną. 

Psychoedukacja Wykłady i prelekcje o tematyce wychowawczej 

realizowane przez specjalistów, np. psychologa. 

Udostępnianie literatury z zakresu problematyki okresu 

dorastania 

Umożliwienie rodzicom aktywnej 

działalności i współdecydowania o 

życiu szkoły 

Zapraszanie rodziców do współorganizowania lekcji 

wychowawczych, imprez klasowych, ogólnoszkolnych 

oraz zajęć pozalekcyjnych, 

Organizowanie spotkań o charakterze mediacyjnym uczeń 

- nauczyciel – rodzic. 
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Podziękowania w formie listów, dyplomów, 

podziękowania  na forum klasy, szkoły, również w formie 

wybranej przez uczniów. 
 

f. działania skierowane do nauczycieli 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

Bieżąca aktualizacja wiedzy z zakresu prawa 

oświatowego 

Udostępnienie tekstów oraz omówienie 

najważniejszych zapisów (np. w czasie Posiedzeń 

Rady Pedagogicznej). 

Monitorowanie potrzeb nauczycieli w zakresie 

doskonalenia umiejętności wychowawczych 

Informacja nauczycieli o tematyce  i 

planowanych formach doskonalenia 

zamieszczana w planach pracy na dany rok 

szkolny. 

Bieżąca współpraca z zespołami 

wychowawczymi. 

Rozmowy i konsultacje indywidualne , dyskusje 

podczas Posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

Psychoedukacja Umożliwianie udziału w różnych zewnętrznych 

formach doskonalenia zawodowego. 

Organizowanie warsztatów umiejętności 

wychowawczych w ramach WDN. 

Udostępnianie literatury z zakresu problematyki 

okresu dorastania. 

Udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

i konfliktowych 

Organizowanie spotkań mediacyjnych z 

uczniami i nauczycielami. 

Pomoc w konstruowaniu kontaktów 

wychowawczych z kasą lub uczniem i jego 

rodzicami. 
 

9. Formy pracy:  

a. Zajęcia wychowawcze realizowane w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy mogą mieć 

postać :  

 dyskusji, 

 pogadanek, 

 debat, 

 prelekcji,  

 projektów, 

 prezentacji, 

 warsztatów. 
 

b. Zajęcia edukacyjne. 
 

c. Zajęcia pozalekcyjne. 
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Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, umożliwiając uczniom rozwijanie indywidualnych 

talentów i zainteresowań, postaw i umiejętności społecznych i organizacyjnych. Zajęcia odbywają 

się m. in. w: 

 kołach przedmiotowych, 

 kołach zainteresowań, 

 kołach artystycznych, 

 sekcjach sportowych. 
 

d. Nauczyciele i wychowawcy stwarzają uczniom możliwość prezentowania swoich osiągnięć 

intelektualnych, artystycznych i sportowych podczas: 

 koncertów, 

 wystaw, 

 przedstawień,  

 uroczystości szkolnych. 
 

e. Imprezy i wycieczki. 

 

f. Realizacja treści programu odbywa się np. podczas:  

 wycieczek krajoznawczych,    

 obozów integracyjnych,    

 obozów naukowych,  

 spektakli teatralnych i muzycznych,  koncertów,   

 imprez sportowych.  
 

10. Ewaluacja programu 

Program wychowawczy będzie podlegać ocenie w odniesieniu do wybranych obszarów  (tj. 

strategie oddziaływań wychowawczych, tematyka realizowanych zadań i formy realizacji) 

według określonego harmonogramu. 

        Zakłada się następujące formy ewaluacji programu:   

 ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 analiza dokumentacji prowadzonej przez wychowawców i pedagoga, 

 rozmowy z uczniami i rodzicami, 

 obserwacja zachowań uczniów. 
 

11. Kalendarz świąt i uroczystości  

 14 października - Dzień Edukacji Narodowej 

 24 października -  Dzień Patrona Szkoły 

 11 listopada - Święto Niepodległości 

 grudzień - Wigilie klasowe 

 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja 
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 Program został  przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 września 2010 r.    po 

wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców. 

 

                                                                                                                            Przewodniczący  

                                                                                                                        Rady  Pedagogicznej       

 

 

                                                                                              Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  

                                                                                          

 

 


