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Motto:

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

-o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej musiał:
aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być
nie tylko z drugim, ale i dla drugiego.”

     
                                                     Jan Paweł II                                
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I. Główne cele pracy wychowawczej

1.Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności.
2.Wszechstronna pomoc wychowankom w osiągnięciu dojrzałości, którego winno cechować:
a)kultura osobista-zachowanie się z godnością i szacunkiem dla drugiego-wyrażona przez postawę słowa, strój, dbałość o estetyke 
pomieszczeń itd.,
b)pozytywne nastawienie wobec innych życzliwości,
c)odpowiedzialność wobec drugiego człowieka,
d)wrażliwość na krzywdę innych ludzi; biednych, cierpiących, samotnych,
e)dążenie do budowania więź między pokoleniami( uczeń- nauczyciel, dziecko- rodzic),
f)tolerancja wobec innych ludzi,
g) miłość i szacunek do Ojczyzny,
h)uczciwość, rzetelność, ofiarność, bezinteresowność,
i)szacunek do przyrody ,odkrywania jej piękna, umiejętność obcowania z przyrodą,
j)zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy, postępowania zgodnego z własnym sumieniem,
k)odporność na negatywne wpływy różnych zjawisk społecznych,
3.Wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach życiowych.
4.Przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy, kreatywności i asertywności.
5.Rozbudzenie dociekliwości poznawczej w poszukiwaniu prawdy o świecie i osobie jako przygotowanie do świadomego budowania 
koncepcji własnego życia.
6.Wychowanie w duchu demokracji i integracji europejskiej.
7.Integracja ze środowiskiem lokalnym, dbałość o tradycje regionalne.
8.Promocja zdrowego stylu życia
9.Przygotowanie do życia w rodzinie.



II. Sylwetka absolwenta
1.Absolwent naszej szkoły dba o rozwój psychofizyczny i stara się osiągnąć coraz wyższe poziomy rozwoju intelektualnego.

2.Postępuję etycznie w życiu osobistym i zawodowym.
3.Jest twórczy, asertywny i przygotowany do dorosłego życia.
4.Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej przywiązuje wagę do sposobu wysławiania się oraz własnego wyglądu.
5.Jest życzliwy i odpowiedzialny.
6.Jest patriotą i uczestniczy w życiu społecznym regionu kraju.
7.Przestrzego obowiązujące prawo.
8.Jest tolerancyjny, dba i szanuje własną i innych godność.
9.Dokonuje wyboru i jest świadomy własnych konsekwencji.
10.Szanuje przyrodę i ma poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

III. Zachowania i aktywność uznawania i akceptowania
1.Wyraźny postęp w pracy ucznia nad własną osobowością np .poprawa ocen, ograniczenie spóźnień i wagarów, opanowanie agresji.
2.Szczególna rzetelność na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, godne reprezentowanie szkoły na stażach 
zagranicznych.
3.Podejmowanie inicjatywy społecznej na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły.
4.Dbałość o klasę lub pracownie a także tereny zielone wokół szkoły.
5.Pomoc koleżeńska w spełnianiu obowiązków szkolnych.
6.Życzliwość w stosunku do kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
7.Udział w konkursach, olimpiadach, oraz rozgrywkach i zawodach sportowych.
8.Działalność w samorządzie klasowym i szkolnym.
9.Szczególnie wyróżniająca się kultura i subtelność.
10.Wyjątkowe zasługi dla ochrony życia, zdrowia, środowiska przyrodniczego.
11.Podejmowanie inicjatyw związanych z propagowaniem postawy patriotycznej.
12.Reagowanie na nieprawidłowe zachowania innych.



IV. Zachowania przynoszące uszczerbek dobremu imieniu ucznia i całej szkoły
1.Niestabilnosć, nieterminowość, niewywiązywanie się ze zobowiązań.
2.Nieuzasadnione opuszczenie zajęć szkolnych: indywidualne i zbiorowe.
3.Spóźnianie na zajęcia.
4.Nieodpowiedni strój na zajęciach szkolnych, szczególnie na wychowaniu fizycznym i zajęciach praktycznych.
5.Dewastowanie i maltretowanie mienia szkolnego.
6.Niszczenie środowiska przyrodniczego.
7.Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, nieopanowany gniew, agresywne zachowanie.
8.Unikanie odpowiedzialności za popełniane czyny i przenoszenie winy na inne osoby.
9.Podważanie autorytetu lub opinii innych osób, szczególnie pracowników szkoły oraz brak szacunku dla osób starszych i rodziców.
10.Palenie papierosów, używanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
11.Wulgaryzowanie uczuć i intymnych swoich i cudzych.
12.Brak szacunku dla symboli narodowych, oraz sztandaru szkoły.
13.Czyny podlegające kodeksowi karnemu.

V. Założenia w pracy wychowawczej

                                                                Klasy I
1. KREOWANIE WŁASNEJ OSOBOWOŚCI I GOTOWOŚCI DO SAMOROZWOJU

a. Tworzenie poczucia własnej wartości



Kategorie Elementy Kryteria sukcesu Działanie Odpowiedzialni Termin
Akceptowanie 
siebie

Szczerość,
Mądrość,
Otwartość,
Optymizm

Określa swoje słabe 
i mocne strony,
Planuje swój 
rozwój,
Wykorzystuje w 
działaniu swoje 
umiejętności

                                

1.wychowawcza

                             

    wychowawca IX

Akceptowanie Inicjatywa, Wie, na czym 
polega postawa: 
uległa,

świata Kreatywność,

Ciekawość świata

Agresywna i 
asertywna
Określa swoją 
postawę
Modyfikuje swoje 
zachowanie w 
różnych sytuacjach

1.wychowawcza wychowawca IX



b.  Budowanie postawy asertywnej

Autonomiczność Odwaga,

Stałość poglądów,

Wolność

Ponosi 
konsekwencje 
swojego 
postępowania,
Potrafi uzasadniać 
własne zdanie i 
poglądy,
Potrafi 
przeciwdziałać się 
grupie,
Potrafi zmienić 
krytykę i swoje 
postępowanie

1.wychowawcza wychowawca X

Asertywność Odwaga,

Odpowiedzialność,

Zdecydowanie

Umie określić swoją 
postawę,
Modyfikuje swoją 
postawę o różnych 
sytuacjach,
Ma świadomość 
konsekwencji 
własnych czynów i 
zachowań

1.wych Pedagog, 
przedstawiciel policji

X

Podstawy 
przedsięb

Nauczyciel
przedmiotu

Wg
programu 
nauczania



c.  Przygotowanie do pełnienia ról w grupie

Rola kolegi, 
przyjaciela

Szacunek,
 Zaufanie, 
Szczerość

Wspiera innych
Służy pomocą
Staje w obronie 
słabszych

warsztaty pedagog X-IX

Rola członka grupy Współpraca,

Wsparcie,
Sukces

Umie określić 
wspólny cel,
Realizuje cel,
Wspiera innych,
Organizuje pomoc

warsztaty             pedagog X-IX

Uczestnictwo w 
konkursie „Żyj 
zdrowo i kolorowo”

konkurs

2. KULTUROWANIE TRADYCJI RODZINNYCH I SZKOLNYCH

a. Pogłębienie więzi rodzinnych

Tradycje rodzinne Mądrość,

Duchowość,

Oddanie,

Rozumienie 
wartości płynące z 
tradycji rodzinnych
Podtrzymuje 
tradycje rodzinne,
Uczestniczy w 
kultywowaniu 
tradycji rodzinnych,

Wigilia klasowa wychowawca X



Stałoś Rozmowa o 
własnych tradycjach

b. Poznawanie i uczestniczenie w uroczystościach związanych z tradycja szkoły

Tradycje szkoły
Szacunek, 
Pomysłowość

Organizuje 
uroczystości 
klasowe,
Zna tradycje szkoły,
Zna sylwetkę 
patrona szkoły i 
miejsca z nim 
związane,
Aktywne 
uczestniczenie w 
życiu szkoły,
Angażuje innych 
członków klasy, 
grupy do 
aktywnego 
działania na rzecz 
szkoły

                 

Dzień Patrona 
wycieczka                

Opiekun SU 
wychowawca

Wg
kalendarza

 



3.KOMUNIKOWANIE SIĘ I WSPÓŁPRACA Z INYMI
a. Kształtowanie umiejętności dialogu, interpretowanie informacji zwrotnej i negocjacji

Dialog Otwartość, 

Tolerancja, Swoboda
w wyrażaniu

Zna przyczyny barier
w porozumiewaniu 
się,
Umie pokonywać 
bariery w 
porozumiewaniu się

L. wych wychowawca I-II

myśl
Informacja zwrotna Rzetelność,

                                     

Zaufanie,

Krytycyzm

Przyjmuję 
informacje zwrotną i
udziela jej,
Potrafi gromadzić 
informacje zwrotną i
wyciągać z niej 
wnioski,
Interpretuje 
informacje zwrotną

L.wych wychowawca I-II

Negocjowanie Skuteczność,
Mądrość,
Tolerancja,

Zna różne techniki 
negocjacyjne,
Potrafi negocjować, L.wych wychowawca I-II



Zawieranie 
kompromisów

Zna bariery w 
negocjacjach 

B .Kształtowanie postawy tolerancji

Integracja Współpraca, 
Przyjaźń,
Spełnienie

Potrafi określić 
swoje miejsce w 
grupie,
Mobilizuje grupę do 
działania,
Odróżnia cele grupy 
od celów 
indywidualnych

L.wych wychowawca IV

Akceptacja Szacunek,
Tolerancja,
Uczciwość,
Rozsądek

Akceptuję ogólno 
przyjęte zasady i 
normy,
Stosuje w życiu 
przyjęte zasady i 
normy,
Potrafi 
przystosować się do 
ogólnie przyjętych 
zasad i norm,
Potrafi przekonywać
innych do akceptacji
i stosowania w życiu
o9gólnie przyjętych 
zasad i norm

L.wych

religia

wychowawca

katecheta

IV
Wg.progr

Godność Uczciwość, 
Wsparcie, Szacunek

Szanuje siebie i 
innych, L.wych wychowawca IV



Potrafi bronić swojej
godności i godności 
innych,

religia katecheta
Wg.progr

4.      WZMACJANIE SYSTEMU WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCEGO W SZKOLE

a.      Kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania na terenie szkoły

Bezpieczeństwo w 
szkole

Odpowiedzialność,
Rozsądek,
Rozwaga

Zna i stosuje zasady 
bezpiecznego 
poruszania się po 
drodze,
Zna i stosuje zasady 
bezpiecznego 
poruszania się po 
szkole,
Zna i stosuje zasady 
bezpieczeństwa w 
pracowniach 
przedmiotowych w 
Sali gimnastycznej 
oraz na zajęciach 
praktycznych

Lekcje
PO

1.wych

Nauczyciel
przedmiotu

Wychowawca
Instruktor nauki 
zawodu

Wg.programu

IX



b. Doskonalenie kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią .Poznawanie zasad i norm obowiązujących w 
szkole(statut, regulaminy)

Kultura
 osobista

Porządek,

Schludność,

Ład

Zna i stosuje 
podstawowe zasady
kulturalnego 
zachowania,
Dba o higienę 
osobistą,
Prowadzi 
higieniczny tryb 
życia

L.wych wychowawca XII

                

                                                                              KLASY II
1.            PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH
a. Właściwe pełnienie roli ucznia, 

Kategorie Elementy Kryteria sukcesu Działania Odpowiedzialni Termin

Rola ucznia,

Rzetelność,

Uczciwość,

Wywiązuje się ze 
swoich 
obowiązków,
Rozwija swoje 
zdolności i 
umiejętności,

1.wych

1.przedmiotowe

Wychowawca

nauczyciel

wrzesień

Wg potrzeb



Obowiązkowość Potrafi być twórczy

2.        ROZUMIE ZŁOŻONOŚCI ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
a.        Zapobieganie uzależnieniom (nikotynizm, alkoholizm, narkomania)

Uzależnienia
(Nikotynizm, 
Alkoholizm, 
Narkomania)

Inicjatywa,

Innowacyjność,

Mądrość,

Odpowiedzialność

Ma świadomość 
skutków i 
niebezpieczeństw 
związanych z 
nałogami,
Przekonuje innych o 
ich szkodliwości,
Uczestniczy w 
spotkaniach 
profilaktycznych,
Bierze udział w 
konkursach, akcjach 
profilaktycznych

Biologia

Gazetka 
profilaktyczna

Nauczyciel
Przedmiotu

pedagog

Wg
programu 
Nauczania
Cały rok



b.    Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony sekt i innych grup nieformalnych

Sekty
Dokonywanie 
wyboru,

Ponoszenie 
konsekwencji

Ma wiedzę na 
temat sekt i ich 
sposobów 
werbowania,
Reprezentuje swój 
światopogląd

1.wych. wychowawca X-XI

Potrafi reagować w 
sytuacjach 
zagrożenia
, Zna instytucje 
wspierające,
Potrafi uzasadnić 
zalety swojej 
niezależności

religia katecheta



c.  zagrożenia środowiska naturalnego jako problem całej ludzkości

Świadomość 
ekologiczna

Odpowiedzialność i 
wrażliwość,
Porządek,
Wspieranie akcji
Dbałość o 
środowisko

Reaguje na akty 
wandalizmu wobec 
przyrody,
Zna i rozumie 
pojęcie ekologiczne,
Bierze udział w 
akcjach na rzecz 
środowiska,
Zna skutki 
nadmiernej 
konsumpcji i wpływ 
tego zjawiska na 
środowisko,
Dostarcza 
pozytywnych 
wzorców 
proekologicznych

1.wych
Akcja
sprzątania świata

1.biologii

Wychowawca

Op.SU

N.biologii

IX

IX

III



3.   DBAŁOŚĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE
a.   Odnajdywanie i określanie własnych zalet

Określenie swoich 
zalet

Refleksyjność,

Humor,

Optymizm,
Wiedza

Jest świadomy tego 
co potrafi,
Dąży do poznania 
samego siebie,
Zna różne techniki 
badania 
osobowości

1.Wych wychowawca IV

b.   Prowadzenie zdrowego trybu życia

Zdrowy tryb życia

Zapał,
Zabawa,
Zręczność,
Fair Play w 
imprezach 
sportowych,
Współzawodnictwo

Uczestniczy w 
zajęciach Kultury 
Fizycznej i 
zawodach,
Bierze udział w 
wycieczkach 
turystyczno-

W-F

N. W-f Cały rok



krajoznawcze,
Dba o własne 
zdrowie i 
samopoczucie,
Popularyzuje wśród 
kolegów zdrowy 
tryb życia

Dzień Patrona Wychowawca X



4.     ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚĆI WŁAŚCIWEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ
a.     Docenianie komunikatu „ja”

Docenianie 
komunikatu ”ja”

Otwartość,
Szacunek,
Opanowanie

Określa zasady 
komunikatu „ja”
Zna zasady 
komunikatu 
”ja”(parafrazowanie, 
pytania 
podtrzymujące 
rozmowę),
Potrafi posługiwać 
się komunikatem ”ja”

L.wych

Przedsiębiorczość

Wychowawca

N.przedsięb.

II

Wg. progr

b.  Kształtowanie umiejętności empatycznego słuchania

Empatyczne 
słuchanie

Opanowanie,
Cierpliwość,
Wrażliwość,
Zrozumienie

Rozumienie pojęcia 
empatii,
Posiada umiejętność
wrażliwego 
słuchania,
Przejawia 
zaangażowanie w 
rozmowie

L. Wych

Akcje
Caritas

Wychowawca

Op. Caritas

XII

XII
IV



5.   WZMACNIANIE WIĘZI NARODOWYCH I ŚRODOWISKOWYCH
a.   Kultywowanie rocznicowych wydarzeń historycznych swojego kraju

Rocznice 
wydarzeń 
historycznych 
swojego kraju

Mądrość,
Patriotyzm,
Szacunek dla 
tradycji

Umie wymienić 
najważniejsze 
święta 
państwowe,
Szanuje symbole 
narodowe,
Zna hymn 
państwowy

Uroczystości
patriotyczne

Nauka

N. historii

N.j.polskiego

V
XI

Wg.

Poczucie 
godności 
narodowej

Uczestniczy w 
okolicznościowych
obchodach,
Bierze udział w 
przygotowaniu 
akademii 
szkolnych i 
środowiskowych

hymnu programu

 



b.  Uczestniczy w uroczystościach środowiskowych

Uroczystości 
środowiskowe

Przygoda,
Zabawa,
Humor,
Inicjatywa,
Stosunki 
międzyludzkie

Zna instytucje 
samorządowe i 
kulturalne,
Zna obiekty 
sportowo-
rekreacyjne i wie, 
jaką pełnią funkcje,
Przygotowuje 
uroczystości na 
rzecz społeczności 
lokalnej,
Ma świadomość 
przynależności 
lokalnej i utożsamia
się z nią,
Świadomie 
uczestniczy w 
obchodach imprez 
lokalnych

WOS

Geografia

Nauczyciele
Przedmiotów

Wg.
programu

 



c.  Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze 
środowiskiem 
lokalnym

Rzetelność,
Kreatywność,
Pomysłowość,
Dbałość o 
środowisko,
Wspieranie 
społeczeństwa

Zna dziedzictwo 
kulturowe regionu,
Zna uroczystości 
organizowania przez 
szkołę na rzecz 
regionu,
Reprezentuje 
społeczność 
uczniowską(sejmik, 
rada młodzieżowa) w
instytucjach 
lokalnych,
Wykazuje inicjatywę 
i zaangażowanie

WOK
Imprezy szkolne i
lokalne

n.WOK-u
Opiekun SU

Wg. Programu i 
kalendarza imprez

LEKTURY, Z KTÓRYCH MOŻNA SKORZYSTAĆ
E. Brudnik: „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie”
M. Braun-Gałkowska:” W tę samą stronę”
„Grupa bawi się i pracuje”



                                                     KLASY III( technikum III i IV)

1.  WZMOCNIENIE POSZANOWANIA CZŁOWIEKA
a. Godność

Kategorie Elementy Kryteria sukcesu Działanie Odpowiedzialni Termin
Godność
Wolność
Odpowiedzialność

Szacunek,
Uczciwość,
Honor,
Tolerancja,
Bezpieczeństwo,
Odwaga,
Praktyczność,
Słowność,
Sprawiedliwość

Jasno określa swoje 
potrzeby,
Wie co to godność,
Potrafi bronić 
godności własnych i 
innych,
Zna zakres pojęcia 
wolność, wolność 
mediów,
Rozróżnia różne 
obszary pojęcia 
wolności(słowa, 
przekonań, osobista)
Zna konsekwencje 
nadużywania 
wolności,
Wywiązuje się ze 
swoich obowiązków,
Podejmuje rozważne 
decyzje,
Działa zgodnie z 
przyjętymi 

L.Wychowawcza wychowawcza IX-X



regulaminami 
szkolnymi i 
wynegocjowanym 
kontraktem 
klasowym,
Potrafi oceniać 
postępowania innych 
i nakłaniać ich do 
postępowania 
zgodnego z normami.

2.   RODZINA JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE
a.   Przygotowanie do pełnienia ról członka rodziny (męża, żony, matki, ojca)

Rodzina
Sumienność,

Odpowiedzialność,
Miłość,
Wsparcie

Wyjaśnienia 
znaczenie rodziny w 
zaspokojeniu potrzeb,
Identyfikuje role 
członków rodziny,
Spełnia przynależną 
mu rolę w rodzinie

Rola, żony, męża, 
matki, ojca

Odpowiedzialność,
Wzajemne zaufanie,
Miłość

Potrafi 
mówić(nazywać) 
uczucia,
Ma świadomość 
seksualną



b. Dokonywanie wyborów i konsekwencje w działaniu

Konsekwencja
Dokonywanie 
wyborów

Zręczność,
Prawda,
Mądrość,
Uczciwość,
Lojalność,
Słowność

Umiejętnie planuje 
swoje działania,
Nie szuka 
usprawiedliwień za 
własne błędy,
Potrafi odróżnić 
dobro od zła,
Pracuje nad swoim 
systemem wartości i 
stara się postępować 
zgodnie z nimi

L.Wychowawcza wychowawca XI

c. Wskazywanie wartości rodzinnych

Najważniejsze 
wartości rodzinne

Lojalność,
Oddanie,
Zaufanie,
Szczerość, 
Bezpieczeństwo

Wyjaśnia znaczenie 
miłości jako podstawy
współżycia w 
rodzinie,
Wzmacnia więzi w 
rodzinie,
Okazuje szacunek 
członkom rodziny

1.wych
Religia

Wychowawca
katecheta

XII
Wg.progr



3. ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
a. Rozpoznawanie chorób cywilizacyjnych

Choroby 
cywilizacyjne

Odpowiedzialność,
Samokontrola,
Tolerancja

Zna choroby 
cywilizacyjne i umie 
je wymienić,
Zna podstawowe 
objawy 
chorób(bulimia, 
anoreksja)
Potrafi zrozumieć 
osoby chore i 
cierpiące.

biologia n.biologii
 Wg.
rozkładu

b. Dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z komputera i innych mediów

Uzależnienie od mass 
mediów

Samokontrola,
Słowność,
Uczciwość

Rozsądnie korzysta z 
Internetu<
Zna skutki 
nadmiernego 
korzystania z 
komputera,
Dostrzega różnice 
między wzorami 
zachowań 
proponowanych 
przez media a 
rzeczywistością

Informatyka
1.wychowawcza

n.inforamtyki
wychowawca

Wg. Rozkładu I



4.      KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SZACUNKU DLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU, KRAJU, EUROPY
a.      Pogłębianie wiedzy na temat zjednoczonej Europy

Zjednoczona Europa
Pomysłowość,
Innowacyjność,
Tolerancja

Zna zasady 
funkcjonowania Unii 
Europejskiej,
Zna obyczaje krajów, 
których języków się 
uczy,
Zachęca do 
poszerzania wiedzy o 
krajach, których 
języków się uczy

WOS
L.języka obcego

Nauczyciele 
przedmiotów

Wg.programu

5.    PREORIENTACJA ZAWODOWA
      a. Przygotowanie do pełnienia ról pracownika

Rozpoznawanie 
swoich mocny i 
słabych stron

Analizowanie,
Dokonywanie wyboru

Zna rynek pracy,
Zna sposoby 
poszukiwania pracy,
Umie się 
zaprezentować 
pracodawcy,
Potrafi przygotować 
potrzebne 
dokumenty

Przedsiębiorczość,
Warsztaty 
zawodoznawcze,
Spotkanie z 
przedstawicielem 
biura pracy, zakładem
pracy i uczelni

n.przedmiotu

Pedagog

wychowawca

Wg.programu

II

III

Rola pracownika Pracowitość, Wywiązuje się z 



Odpowiedzialność,
Kreatywność,
Zdolność do 
współpracy

obowiązków 
wynikających z 
przydzielonych 
czynności,
Okazuje uznanie dla 
fachowości innych,
Nie jest podatny na 
negatywne wpływy z 
zewnątrz

1. wychowawcze wychowawca II

VI.  Wskaźniki efektywności działań.

Badaniem efektywności programu wychowawczego na poziomie szkoły przygotowuje zespół powołany przez Radę Pedagogiczną.
Za przygotowanie cząstkowych informacji na poziomie klasy i szkoły odpowiadają osoby uwzględnione w tabeli.



                            L.p                                         Wskaźnik Osoba odpowiedzialna za gromadzenie            
danych

1. Liczba i przyczyny upomnień wychowawcy i 
nauczycieli

wychowawca

2. Liczba i powody pochwał wychowawcy i 
nauczycieli

wychowawca

3. Liczba i przyczyny upomnień i nagan 
Dyrektora Szkoły

z-ca dyrektora

4. Zestawienie ocen z zachowania (I, II 
semestr)na poziomie klasy

wychowawca

5. Zestawienie ocen z zachowania na poziomie 
szkoły

pedagog

6. Liczba stypendiów motywacyjnych Komisja stypendialna
7. Liczba listów pochwalnych i pozytywnych 

opinii instytucji wspomagających prace 
szkoły(np. pracodawców, opiekunów praktyk)

pedagog

8. Wyniki diagnozy zespołowej nauczycieli 
uczących w danej klasie na temat poziomu jej 
zintegrowania(załącznik)

wychowawca

9. Liczba godzin nieobecnych w tym 
nieusprawiedliwionych na poziomie klasy

wychowawca

10. Liczba i powody skarg uczniów Rzecznik Praw Ucznia



11. Liczba egzaminów klasyfikacyjnych i 
poprawkowych w szkole i osób 
niepromowanych

z-ca dyrektora

12. Liczba uczniów kolizji z prawem i przyczyny ich
wystąpienia

Pedagog

VII. Formy oddziaływań wychowawczych
1.  Oddziaływania wychowawcze powinny być przeprowadzane na wszystkich przedmiotach i zajęciach pozalekcyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem lekcji wychowawczych.
2. Prelekcje związane z założeniami Programu wychowawczego mogą być wygłaszane przez specjalistów dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
3. Współpraca z rodzicami powinna polegać na:
a) Systematycznym kontakcie z rodzicami, zgodnie z kalendarzem zaplanowanym przez szkołę,
b) Nauczyciel-wychowawca może wystąpić z propozycją dodatkowego spotkania jeżeli zaistnieje taka potrzeba. O terminie i tematyce spotkania 
powiadamiany jest dyrektor szkoły.
c) Indywidualne spotkania z rodzicem mogą odbywać się na wniosek wychowawcy, dyrektora, pedagoga, rodzica.
d) Procesem pedagogizacji wychowawca obejmuje również rodziców
e)Wychowawca stara się angażować rodziców w życie klasy i szkoły co winno wpływać na wizerunek szkoły i integracje środowiska.
f)Rodzice winni zawiadomić wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka w terminie nie dłuższym niż 2tygodie.
4. Stała współpraca z pedagogiem rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. Współorganizowanie szkoleń nauczycieli i rodziców 
oraz prowadzenie lekcji o tematyce profilaktycznej i wychowawczej.
5.Przyjęcie kanonu dni częściowo lub całkowicie wolnych od zajęć lekcyjnych zasad ich wykorzystania i organizowania:
a) Święto patrona szkoły.
b) Dzień Edukacji Narodowej,
c)Spotkania wigilijne,
d)Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
e)Dzień wiosny
f)Dzień sportu szkolnego,
6.  Wycieczki i biwaki klasowe



a) Wszystkie wycieczki, biwaki muszą być wcześniej przygotowane pod względem: opieki pedagogicznej, merytorycznym i organizacyjnym,
b) Cel i program przedstawiony dyrekcji na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem realizacji(karta wycieczki),
c)Zasadniczo kierownikiem wycieczki turystycznej, biwaku jest wychowawca, jedynie kilkugodzinne wyjazdy dydaktyczne prowadzone są przez 
nauczycieli przedmiotu,
d)Żaden nauczyciel nie może przebywać na wycieczce więcej niż 5 dni roboczych w roku,
e)Na klasowe wycieczki mogą jechać uczniowie innych klas pod warunkiem zgody ich wychowawcy,
f) Klasowe wycieczki mogą odbywać się w dniach nauki pod warunkiem uczestnictwa w nich 70% uczniów z klasy,
g)Wycieczki dydaktyczne są obowiązkowe i jedynie w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może zwolnić ucznia.
7.  Z praktyk zagranicznych mogą korzystać uczniowie w stosunku do których nie ma istotnych zastrzeżeń wychowawczych i ich oceny nie są 
niższe od średniej klasy i którym nie zagraża nie promowanie do następnej klasy.
8. Inne formy oddziaływań wychowawczych
a)Dyskoteki klasowe odbywają się pod nadzorem wychowawcy oraz przynajmniej jednego rodzica w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i
mienia szkolnego,
b) W dyskotekach szkolnych organizowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego uczestniczy minimum 4 nauczycieli,
c)W/w imprezy mogą odbywać się za zgodą dyrektora,
d)Półmetki organizowane są na terenie szkoły
e)Studniówki mogą odbywać się poza siedzibą szkolną,
f) W studniówkach mogą uczestniczyć(jako goście zaproszeni) osoby które ukończyły gimnazjum,
g) Niepełnoletni goście muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

VII. Partnerzy w pracy wychowawczej szkoły
Osobami, organami i instytucjami wspierającymi działalność programową są:
a) Rada Rodziców
b)Pracodawcy uczniów-młodocianych pracowników i opiekunowie praktyk uczniowskich
c)Organizacje i instytucje zajmujące się wspomaganiem procesów wychowawczych(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sławski Dom 
Kultury, Policja, Sądy i prokuratura, Straż miejska, ośrodki pomocy społecznej i pomocy rodzinie, Zespół Parafialny „Caritas”, parafia, Dom 
Dziecka)



d)Urząd Gminy w Sławie
e)Szkoły w Gminie Sława i powiecie Wschowa



XI. Postanowienia końcowe 
1.Ewaluacja funkcjonowania programu wychowawczego przeprowadzona jest po roku od wprowadzenia programu, a następnie, co 2 lata, 
Pomiaru badania funkcjonowania programu dokonuje zespół nauczycieli, którego skład ustala Rada Pedagogiczna. W uzasadnionych 
przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na skrócenie terminu.
2.Zmiany w niniejszym programie wychowawczym mogą być dokonane na pisemny wniosek Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady 
Pedagogicznej.
3.Ostatecznego zatwierdzenia zmian dokonuje, zwykłą większością głosów, Rada Pedagogiczna, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii 
Rady Rodziców.



               ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU



                                                                          Poziom zintegrowania klasy
Poniższa ankieta ma na celu ocenę klasy w skali od 1 do 5 przy założeniu:
              1-najniższa ocena, 5 najwyższa ocena

Lp. Wskaźnik 2 3 4 5
1. Klasa właściwie reaguje na problem jednostki
2. Uczniowie chętnie współpracują udzielając pomocy koleżeńskiej
3. Uczniowie potrafią jednomyślnie podejmować decyzje klasową np. wyjście

do kina, wyjazd na wycieczkę.
4. Społeczność klasy prawidłowo postrzega poszczególnych członków zespołu
5. Uczniowie podejmują działania zamierzające do niwelowania problemu 

zespołu.
6. Zespół klasowy jest przygotowany do zajęć lekcyjnych
7. Klasa aktywnie uczestniczy w zajęciach
8. Uczniowie rozwijają własne zainteresowania i uzdolnienia

9. Klasa podejmuje dodatkowe zadania i prace

10. Uczniowie wykazują aktywność w podejmowaniu wyzwań

11. Uczniowie szanują mienie szkoły

                                                                                                                                                          Razem:
                                                                                                                                          Suma punktów:



                                                                                     KARTA OCEN ZACHOWANIA UCZNIA

………………………….                                               ……………..                                                                                                  …………………
imię i nazwisko                                                   klasa                                                                                                           rok szkolny

Ocenę z zachowania ustala się na podstawie:
1. Analizy frekwencji (ilości nieusprawiedliwionych godzin zgodnie z WSO)
2.Karty ocen zachowania ucznia.

Kryteria                                                      Wskaźniki Ocena klasy Proponowana 
ocena

II
semestr

II semestr I
 
s
e
m
e
s
t
r

II semestr

Wywiązywanie 
się z 
obowiązków 
ucznia

-systematyczne uczęszczanie do szkoły, usprawiedliwienie 
nieobecności:
-sumienne przygotowanie się do zajęć:
-aktywną  praca na zajęciach, zainteresowanie nauką szkolną:
-rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień;

Godnie i -przestrzeganie norm kulturalnego zachowania się na co dzień;



kulturalne 
zachowanie się 
w szkole i poza 
nią

-dbałość o kulturę słowa;
-poszanowanie godności innych oraz cudzej własności i mienia;
-życzliwość, uczynność i pomoc w relacjach z innymi;

Postępowanie 
zgodnie z 
dobrem 
społeczności 
szkolnej

-przestrzeganie zapisów statutu i regulaminu szkoły;
-wywiązywanie się z powierzonych obowiązków;
-umiejętność współpracy z innymi;
-udział w życiu klasy i szkoły- podejmowanie dodatkowych 
zadań;

Dbałość o 
honor i tradycje
szkoły

Przestrzeganie ceremoniału szkoły i ubioru stosowanego do 
uroczystości;
-noszenie obowiązującego stroju(mundurka);
-reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, 
turniejach;
-udział w organizacjach, kołach zainteresowań, imprezach 
szkolnych i pozaszkolnych;
-organizowanie życia kulturalnego w szkole, działalność na 
rzecz społeczności szkolnej;

Dbałość o 
bezpieczeństwo
i zdrowie 
własne i innych

-dbałość o higienę i wygląd;
-troska o zdrowie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
-unikanie uzależnień;
-promowanie zdrowego stylu życia

Proponowana ocena z zachowania:……………………………..



Roczna ocena z zachowania:………………………………….

podpis rodziców                                                                                                                                                        podpis wychowawcy


