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SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH   

 W RUCIANEM - NIDZIE 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 
 

 

CEL PRZEWODNI: WYCHOWANIE I WYKSZTAŁCENIE MŁODYCH LUDZI ABY POTRAFILI 

PODEJMOWAĆ DOJRZAŁE DECYZJE I UMIELI ODNALEŹĆ SIĘ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 
 

 
CELE OPERACYJNE: 

 TWORZENIE WARUNKÓW DO REALIZACJI PRIORYTETÓW I CELÓW WYCHOWAWCZYCH OKREŚLONYCH W 

PODSTAWACH PROGRAMU WYCHOWANIA I SZKOLNYM PROGRAMIE WYCHOWAWCZO-I 

PROFILAKTYCZNYM 

 ROZWIJANIE POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNY ROZWÓJ I ZDROWIE ORAZ POSTĘPOWANIE 

WOBEC INNYCH, DZIAŁANIA WPŁYWAJĄCE NA ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE UCZNIÓW I 

NAUCZYCIELI 

 WSPÓLPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE 

SZKOŁY- DIAGNOZY I SYSTEM MONITOROWANIA 

 ROZWIJANIE W UCZNIACH SZACUNKU DLA TRADYCJI I KULTURY NARODOWEJ ORAZ            

POSZANOWANIA INNYCH KULTUR 

 WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW W ŚWIADOMYM I DOJRZAŁYM FUNKCJONOWANIU W SZKOLE I W 

ŻYCIU, INTEGRACJA KLAS 
Program opracowały: 

Jolanta Tołwińsk 

Ewa Jagłowska 

Monika Bastek 

Aneta Czerniej-Waszkiewicz 
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Cel operacyjny  

TWORZENIE WARUNKÓW DO REALIZACJI PRIORYTETÓW I CELÓW WYCHOWAWCZYCH 

OKREŚLONYCH W PODSTAWACH PROGRAMU WYCHOWANIA I SZKOLNYM PROGRAMIE 

WYCHOWAWCZO-I PROFILAKTYCZNYM 
 

Cele szczegółowe Zadania do realizacji celu Sposób realizacji 

(metody, formy) 

Poziom 

organizacyjny 

(klasy, szkoły) 

Zadanie 

wykonuje 

Termin realizacji Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Planowanie 

określonych 

wspólnych powinności 

wychowawczych 

wszystkich nauczycieli 

 

 

1. Zapoznanie nauczycieli ze 

Szkolnym Programem 

Wychowawczym i przyjęcie go 

do realizacji na rok szkolny 

2017/2018 

 

Rada pedagogiczna Wszyscy 

nauczyciele 

J. Tołwińskia 

E. Jagłowska 

 

wzesień  

2. Opracowanie programów 

wychowawczych dla 

poszczególnych klas oraz grup w 

internacie z uwzględnieniem 

celów, zadań i umiejętności 

 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy 

Wszystkie 

klasy 

Wychowawcy 

klas i grup 

wychowawczych 

08.09.2017  

3. Uzgodnienie z nauczycielami 

uczącymi w danej klasie zdań 

wychowawczych przyjętych do 

realizacji i wykonie ich na 

swoich lekcjach w ramach 

klasowych programów 

wychowawczych 

Lekcje przedmiotowe Wszystkie 

klasy 

Wszyscy 

nauczyciele 

Terminy uzgodnione 

przez wychowawcę i 

zapisane w klasowym 

programie 

wychowawczym 
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4. Wpisanie programów 

wychowawczych dla klas i grup 

w internacie do dziennika 

lekcyjnego w zwyczajowo 

ustalonym miejscu 

 Wszystkie 

klasy 

Wychowawcy 08.09.2017  

 

 

 

Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo w 

szkole oraz tworzenie 

przyjaznego 

środowiska  

 

 

 

 

 

 

 

1. Przeszkolenie uczniów w 

zakresie BHP i ppoż. W szkole i 

internacie 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy, zajęcia 

wychowawcze w 

internacie, zajęcia 

edukacyjne i zajęcia 

praktyczne 

Wszystkie 

klasy i grupy 

wychowawcze 

Wychowawcy 30.09.2017  

2. Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa w szkole 

Przestrzeganie zakazu 

przebywania na terenie 

szkoły osób nie -

wiązanych ze szkołą  

 Wszyscy 

nauczyciele 

dyżurujący 

Zgodnie z 

harmonogramem 

dyżurów  

 

3. Przeciwdziałanie wypadkom 

uczniów w szkole 

Omawianie na 

posiedzeniach Rad 

Pedagogicznych i LWO 

przyczyn wypadków 

uczniów w szkole 

Wszyscy 

nauczyciele  

 Wrzesień 2017  

4. Zapobieganie ewentualnym 

zagrożeniom zdrowia i życia 

uczniów 

 

 

Dokonywanie co 

kwartał przeglądu 

warunków BHP i ppoż. 

Pomieszczenia 

szkoły, 

internatu i 

warsztatów 

szkolnych 

Dyrekcja szkoły Raz w kwartale  

 

5. Zaplanowanie i 

przeprowadzenie próbnej 

ewakuacji uczniów ze szkoły i 

internatu 

Uaktualnienie planu 

ewakuacji szkoły i 

planu obrony cywilnej 

Wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele, 

pracownicy 

szkoły 

 Wrzesień 2017  

  Przeprowadzenie 

próbnej ewakuacji 

uczniów ze szkoły i 

internatu 

j.w.  Dyrektor szkoły wg planu  
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 6. Zmniejszenie agresji i 

przemocy 

Kształtowanie 

prawidłowych relacji i 

przyjaznego klimatu 

społecznego w 

środowisku szkolnym 

j.w. Cała społeczność 

szkolna 

Cały rok  

Budowanie wzajemnego 

szacunku i zaufania 

uczniów nauczycieli i 

rodziców 

j.w. Cała społeczność 

szkolna 

  

 

Cel operacyjny 

ROZWIJANIE POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNY ROZWÓJ I ZDROWIE ORAZ 

POSTĘPOWANIE WOBEC INNYCH, DZIAŁANIA WPŁYWAJĄCE NA ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE 

UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
 

 

 

Odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo 

uczniów w szkole i 

internacie oraz 

nauczycieli i 

pracowników szkoły 

 

Zapoznanie z regulaminami 

zawartymi w statucie szkoły i 

zasadami korzystania z pracowni 

przedmiotowych i BHP podczas 

zajęć praktycznych 

Godziny do 

dyspozycji 

wychowawcy, 

zajęcia w internacie, 

zajęcia z 

pedagogiem, zajęcia 

edukacyjne i 

praktyczne 

Wszystkie klasy 

i grupy 

wychowawcze 

Wychowawcy klas i 

internatu, pedagog 

szkolny i 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

Wrzesień 2017 

 

 

 

 

 

Promocja zdrowia i 

zachowań 

prozdrowotnych 

 

 

1.Tworzenie warunków do 

kształtowania zachowań 

sprzyjających zdrowiu, 

promowanie zdrowego stylu 

życia, zapobieganie ewentualnym 

zagrożeniom zdrowia i życia, 

zapobieganie wypadkom 

 

Dostarczenie 

uczniom broszur 

promujących 

zdrowie 

Chętni 

uczniowie 

Wychowawcy Wychowawcy klas 

J. Tołwińska 

 

Prezentacja 

problematyki 

zdrowotnej w 

gablotach szkoły i 

internatu 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciele  

biologii, 

nauczyciele wf, 

wychowawcy 

internatu 
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2.Przeciwdziałanie chorobom 

cywilizacyjnym, profilaktyka 

chorób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca 

wychowawców klas 

i internatu z 

pielęgniarką szkolną  

w zakresie 

profilaktyki i 

higieny uczniów, 

Przeszkolenie 

uczniów w zakresie 

BHP i p.poż, 

kontrolowanie wyjść 

wychowanków w 

internacie 

Wszyscy 

uczniowie 

Wychowawcy klas i 

grup 

wychowawczych, 

pielęgniarka 

Praca ciągła  

Popularyzowanie 

sportu i osiągnięć 

sportowych w 

gablotach szkoły, 

udział uczniów w 

rozgrywkach 

szkolnych, 

lokalnych , 

krajowych itd. 

 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia i 

prawidłowego 

odżywiania, 

profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych 

(AIDS, depresja, 

nowotwory i in.) 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

 

M. Szczepański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele biologii 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy klas i 

grup 

wychowawczych 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Przeciwdziałanie 

uzależnieniom wśród 

młodzieży  

Kształtowanie 

właściwych postaw 

polegających na 

odrzuceniu uzależnień 

 

 

 

3.Szkolna akcja krwiodawstwa 

 

 

4. Profilaktyka uzależnień 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie wśród 

uczniów i 

pracowników 

potrzeby oddawania 

krwi. Honorowe 

oddawanie krwi w 

szkole 

 

 

 

Pogadanki, zajęcia 

dla uczniów 

poszczególnych klas 

z zakresu 

profilaktyki 

uzależnień 

 

Uczniowie 

pełnoletni i 

pracownicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

M. Bastek, 

J. Tołwińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas i 

internatu,  

J. Tołwińska 

 

Jesień - wiosna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg planów pracy 

 

Program edukacja 

młodzieży na temat 

szkodliwości picia 

alkoholu i 

stosowania środków 

uzależniających  

Wszystkie klasy J. Tołwińska, 

Wychowawcy klas 

Wg programu pedagoga 

szkolnego i 

wychowawców klas 

 

  Realizacja programu 

ARS, czyli jak dbać 

o miłość? 

 

Klasy pierwsze J. Tołwińska we 

współpracy z  

Sanepidem. 

II semestr  
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Przeciwdziałanie 

cyberprzemocy wśród 

uczniów, 

kształtowanie 

umiejętności 

młodzieży w zakresie 

prawidłowego 

funkcjonowania w 

środowisku cyfrowym 

 

4. Rozwiązywanie problemów 

związanych z cyberprzemocą oraz 

profilaktyka. 

 

Pogadanki, filmy, 

zajęcia z uczniami w 

celu walki z 

cyberprzemocą 

 

Wszystkie klasy 

 

Wychowawcy klas i 

grup 

wychowawczych, 

pedagog szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Kształtowanie postaw 

asertywnych wobec 

zagrożeń społecznych  

 

1. Przeciwdziałanie 

niedostosowaniu społecznemu 

 

 

 

 

 

2. Rozpoznanie i eliminacja 

agresji wśród uczniów 

 

3. Uruchomienie różnych form 

pomocy uczniom,w miarę 

możliwości i potrzeb 

 

 

 

 

Zorganizowanie 

spotkań z 

przedstawicielem 

policji lub 

prokuratury na temat 

zagrożeń młodzieży 

Wszystkie klasy J. Tołwińska 

Wychowawcy klas 

Dyrekcja szkoły 

Wg programu pedagoga 

szkolnego 

 

Obserwacja uczniów 

o zaburzonych 

zachowaniach 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciele, 

wychowawcy klas i 

internatu 

J. Tołwińska 

Praca ciągła  

współpraca z 

Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną w 

Piszu 

Wszyscy 

uczniowie 

   

Prelekcja dla 

rodziców na temat 

współczesnych 

zagrożeń młodzieży 

oraz przeszkolenie 

rodziców w zakresie 

narkotyków, 

zapoznanie z ustawą 

o narkomanii.  

Spotkanie 

rodziców 

J. Tołwińska 

Policja 

Dyrekcja szkoły 

Wg harmonogramu 

spotkań z rodzicami kl. I 

Listopad-grudzień 2017 
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Rozwój osobowości w 

zakresie estetycznym 

oraz wrażliwości na 

przyrodę i środowisko 

naturalne 

Tworzenie warunków do 

poznania środowiska człowieka 

Organizowanie 

wycieczek 

przedmiotowych, 

turystyczno 

krajobrazowych po 

najbliższej okolicy 

Wszystkie klasy Wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy klas 

J. Tołwińska 

Wg planów pracy 

nauczycieli i 

wychowawców klas 

 

 

Kształtowanie 

zachowań 

ekologicznych 

 

 

1. Tworzenie warunków do 

wdrożenia relacji między 

środowiskiem a działalnością 

gospodarczą człowieka 

Udział młodzieży a 

akcjach 

ekologicznych: 

„Sprzątanie Świata”, 

„Dzień Ziemi” 

Wszystkie klasy Wychowawcy klas, 

wszyscy 

nauczyciele 

Wrzesień 2017 

Kwiecień 2018 

 

 

2. Przygotowanie do 

podejmowania świadomych 

wyborów zgodnych z zasadami 

ekorozwoju 

 

 

 

 

Wycieczki: do 

kompleksu 

promującego Lasy 

Mazurskie 

Wszyscy 

uczniowie 

J. Tołwińska 

I wychowawcy klas 

Wg planów pracy 

przedmiotowych i 

wychowawców klas 

 

 

 

 

 

Cel operacyjny 

WSPÓLPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I 

PROFILAKTYCZNE SZKOŁY- DIAGNOZY I SYSTEM MONITOROWANIA 
 

 

1. P owiatowa 

Poradnia 

Pedagogiczno-

Psychologiczna 

 

 

 

 

 

1. Kierowanie do poradni 

młodzieży potrzebującej 

pomocy – organizowanie 

pomocy uczniom 

 

 

 

 

 

Obserwacja 

uczniów 

przejawiających 

trudności 

wychowawcze oraz 

różnego rodzaju 

osobowości. 

Analiza postępów w 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

grup 

wychowawczych, 

pedagog 

 

 

 

 

 

Praca ciągła 
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2. Powiatowa 

Komenda 

Policji w Piszu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SANEPiD 

 

 

 

 

 

 

 

4. Miejsko –

Gminny Dom 

Kultury i 

Biblioteka 

Miejska w 

Rucianem-

Nidzie 

 

 

 

1. Uświadomienie młodzieży 

odpowiedzialności za 

własne czyny w świetle 

prawa 

2. Uświadomienie młodzieży 

o zagrożeniach 

3. Uświadomienie rodziców 

o odpowiedzialności za 

nieletnich 

4. Kontaktowanie się z 

Policją w sytuacjach 

konfliktu z prawem 

5. Upowszechnienie wśród 

rodziców i nauczycieli 

procedur postępowania z 

nieletnimi w kontaktach 

zpolicją 

 

1. Promocja zdrowia, 

propagowanie zdrowego 

stylu życia 

2. Dzień walki z AIDS, 

konkurs wiedzy o AIDS 

3. Realizacja programu ARS, 

jak dbać o miłość  

 

 

1. Uczestnictwo w życiu 

kulturalnym 

2. Konkursy wystawy, 

spotkania, przedstawienia 

 

nauce prac, 

pisemnych uczniów 

 

Spotkanie z 

przedstawicielem 

Policji uczniów klas 

pierwszych 

 

Pedagogizacja 

rodziców- Spotkanie 

z przedstawicielem 

Policji z rodzicami 

uczniów klas 

pierwszych 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanki w 

klasach, 

Ulotki, 

Gazetki ścienne 

Zajęcia w klasach 

 

 

 

 

Wyjścia do Kultury, 

uczestnictwo w 

życiu miasta 

 

 

 

Uczniowie klas 

1-szych,  

 

rodzice, uczniów 

klas 1-szych, 

 

 wszyscy 

uczniowie, 

 

wszyscy  rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia klas 1-

szyczych, 

wszyscy 

uczniowie 

 

 

 

 

Wszystkie klasy 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel 

policji, pedagog 

 

 

 

Wychowacy  klas i 

internatu, kierownik 

internatu, dyrektor 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, 

wychowawcy 

internatu, 

wychowawcy w 

szkole 

 

 

Wychowawcy 

Bibliotekarz 

pedagog 

 

 

 

 

Zgodnie z planem pracy 

pedagoga 

 

 

 

Według z 

harmonogramu spotkań 

z rodzicami 

 

W miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesień 

 

 

II semestr 

 

 

 

 

okazjonalnie 
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Cel operacyjny 

ROZWIJANIE U UCZNIÓW SZACUNKU DO TRADYCJI I KULTURY NARODOWEJ POSTRZEGANEJ W KULTURZE EUROPEJSKIEJ 

Edukacja w 

zakresie wycho-

wania 

patriotycznego i 

obywatel-skiego 

1. Przeprowadzenie zajęć w 

zakresie patriotyzmu- 

odzwierciedlenie w polskiej 

tradycji narodowej 

Wykłady, pogadanki 

na lekcjach historii 

Wszystkie 

klasy 

Nauczyciele 

historii 

Zgodnie z planem  

2. Przeprowadzenie zajęć w 

zakresie wychowania 

obywatelskiego 

Wykłady – pogadanki 

na lekcjach historii 

Wszystkie 

klasy 

Nauczyciele 

historii 

Zgodnie z planem  

Pielęgnowanie 

patriotyzmu i 

dumy narodowej 

związanej z 

historią państwa i 

narodu Polskiego 

1. Upamiętnianie wydarzeń 

związanych z historią Polski i 

rozwijanie tożsamości narodowej 

oraz historią regionu 

Gazetki ścienne , 

apele, prelekcje na 

lekcjach historii i 

WOS 

Wszystkie 

klasy 

D. Kołomyjska 

Wychowawcy klas 

dyżurnych 

Zgodnie z rocznicami  

wg kalendarza 

 

2. Uczenie szacunku dla symboli 

narodowych (hymnu, godła i barw 

narodowych) i unijnych 

 

 

3. Poznawanie przez uczniów dat 

najważniejszych świąt 

państwowych i udział w 

uroczystościach z nimi 

związanych 

4. Zapoznanie z miejscami 

ważnymi dla historii państwa 

polskiego oraz regionu 

Udział pocztu 

sztandarowego w 

uroczystościach 

szkolnych i lokalnych 

Akademie, 

uroczystości szkolne i 

środowiskowe 

 

Wycieczki 

tematyczne, wyjazdy 

do muzeów i miejsc 

pamięci narodowej 

(Pomnik Pamięci 

Sybiraków w 

Rucianem-Nidzie, 

Grób Leśników i 

Pomnik poświęcony 

pamięci Mariana 

Maskulińskiego  w 

Karwicy) 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

M. Filipowicz 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

bibliotekarz 

 

 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

bibliotekarz 

Uroczystości szkolne 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem 
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Pielęgnowanie 

kultury 

narodowej i 

regionalnej 

 

 

Uczestnictwo w kulturze Wyjazdy do kina i 

teatru 

Wszystkie 

klasy 

Wychowawcy klas 

 

Zgdonie z planem 

wychowawczymi klas 

 

Cel operacyjny 

WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW W ŚWIADOMYM I DOJRZAŁYM FUNKCJONOWANIU                               

W SZKOLE I W ŻYCIU, INTEGRACJA KLAS 

 
 

Wyrobienie u 

uczniów szacunku 

dla praw i 

obowiązków 

zawartych w 

statucie szkoły 

1. 1. Omówienie z wychowankami 

 p   praw i obowiązków, nagród i  

kar o określonych w statucie 

szkoły 

Godziny do dyspozycji 

wychowawców 

Wszystkie klasy Wychowawcy 

klas 

Pedagog szkolny 

Wrzesień 2017  

2. Zapoznanie uczniów z 

zasadami oceniania zachowania 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy 

Spotkania z rodzicami 

Wszystkie klasy Wychowawcy 

klas 

Pedagog szkolny 

 

Wrzesień 2017  

3. Zapoznanie uczniów z WSO, 

PSO oraz standardami wymagań 

edukacyjnych 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy 

Lekcje przedmiotowe 

Wszyscy uczniowie Nauczyciele klas 

Pedagog szkolny 

 

Wrzesień 2017  

Kształtowanie 

właściwych relacji 

uczeń -nauczyciel 

Respektowanie zasad WSO na 

każdej lekcji 

Lekcje przedmiotowe Wszyscy uczniowie Wszyscy 

nauczyciele 

Pedagog szkolny 

 

Cały rok  

Tworzenie 

pozytywnych 

wzorców zachowań 

Promowanie uczniów 

osiągających bardzo dobre i 

dobre wyniki w nauce lub 

wyróżniających się w różnych 

dziedzinach nauki 

 

Wyróżnienia na 

apelach szkolnych  

Nagrody rzeczowe 

Wszyscy uczniowie  

 

Rada 

Pedagogiczna i 

Rada Rodziców 

Cały rok  
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Wspieranie wśród 

uczniów postaw 

opartych na 

uczciwości, 

sumienności, 

prawdomówności 

oraz 

przeciwdziałającyc

h przejawom 

korupcji w szkole 

 

Uświadomienie młodzieży o 

szkodliwości działań 

korupcyjnych  

Promowanie właściwych postaw 

uczniów 

 

1.Godziny do 

dyspozycji 

wychowawców 

Lekcje przedmiotowe 

 

Wszyscy uczniowie 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pilnowanie przez 

nauczycieli aby praca 

zadawana uczniowi 

była wykonywana 

samodzielnie 

Wszyscy uczniowie Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

3. Poruszenie tematów 

korupcji na lekcjach 

wychowawczych 

    

4. Uczenie odróżniania 

udzielania pomocy od 

korupcji 

 

Poszerzanie 

zainteresowań 

uczniów 

1. Wspieranie rozwoju uczniów 

poprzez zajęcia sportowe 

Rozgrywki sportowe, 

turnieje 

Wszyscy uczniowie  M. Szczepański 

Rada 

Pedagogiczna i 

Rada Rodziców 

Cały rok 

 
2. Treningi szkolnej 

reprezentacji sportowej 

 

Zajęcia łucznicze 

Udział w 

międzyszkolnych 

imprezach sportowych 
Chętni uczniowie 

 

M. Szczepański 

Wychowawcy 

internatu 

Cały rok 

 3. Uczestnictwo w olimpiadach 

wiedzy 

Konkursy 

matematyczne, 

wiedzy leśnej i 

ekologicznej, 

przedsiębiorczości 

 M.Kołomyjski, 

M. Pańkowski 

A. Nosek 

J. Tołwińska 

 

 

Cały rok  

4.  Rozwijanie talentów 

wokalnych 

Udział w 

uroczystościach 

szkolnych 

 Nauczyciel 

organizujący 

uroczystość 

szkolną 

Cały rok 
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Wyrabianie w 

uczniach 

pracowitość, 

rzetelności i 

odpowiedzialności 

Stwarzanie sytuacji 

problemowych na lekcjach 

Lekcje przedmiotowe i 

godziny wychowawcze 

Wszyscy uczniowie Wszyscy 

nauczyciele i 

wychowawcy 

internatu 

Cały rok  

 

Przestrzeganie 

zasad i norm 

obowiązujących w 

szkole 

1. obserwacja uczniów na 

lekcjach, zajęciach praktycznych 

i pozalekcyjnych 

Odnotowywanie 

pozytywnych i 

negatywnych 

spostrzeżeń o uczniach 

Wszyscy uczniowie Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

2. Zapobieganie 

nieusprawiedliwionej 

nieobecności uczniów 

Sumienne 

odnotowywanie 

frekwencji uczniów i 

konsekwentne 

rozliczanie ich zgodnie 

ze statutem szkoły 

Wszystkie klasy Wychowawcy 

klas 

Cały rok  

3. Wpajanie uczniom zasad 

dobrego zachowania i savoir-

vivru 

Zajęcia wychowawcze Wszyscy uczniowie Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

Rozwijanie 

samorządnej 

działalności 

uczniów i ich 

właściwej 

aktywności 

Przeprowadzenie wyborów do 

samorządu klasowego 

Wybory Wszystkie klasy Wychowawcy klas 

Opiekun 

samorządu 

szkolnego 

Wrzesień 2016  

 Praca samorządów klasowych i 

samorządu szkolnego 

Współpraca w 

realizacji programów 

wychowawczych klas i 

programu samorządu 

szkolnego 

Członkowie 

samorządu 

j.w Cały rok  

 

Kształtowanie 

umiejętności 

współpracy w 

1. Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej dla uczniów 

osiągających słabe wyniki w 

nauce 

Godziny do dyspozycji 

wychowawcy i lekcje 

przedmiotowe 

Wszyscy 

uczniowie 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  



 14 

grupie 

 

 

 

2. Zorganizowanie wyprzedaży 

podręczników klas starszych 

klasom młodszym 

Kiermasz 

podręczników – 

„Tani podręcznik” 

 

Wszystkie klasy Monika Bastek Wrzesień 2016  

 

Rozwijanie 

umiejętności i 

Kontaktowanie się 

z ludźmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zorganizowanie uroczystej 

akademii z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej 

Akademia szkolna Chętni uczniowie Samorząd Szkolny 

Chętni nauczyciele 

Październik 2016 

 

2. Zorganizowanie ślubowania 

klas pierwszych 

Akademia szkolna Uczniowie klas 

pierwszych 

Wychowawcy klas 

pierwszych 

M. Filipowicz 

Wrzesień 2016 

 

 

3. Integracja uczniów klas 

pierwszych 

Zajęcia integracyjne 

 

 

 

Uczniowie klas 

pierwszych 

 

 

 

Wychowawcy klas 

pierwszych 

J.Tołwińska 

 

 

Wrzesień 2016 

 

 

 

 

 5. Zorganizowanie pożegnania 

klas maturalnych 

 

 

 

 

Uroczystość szkolna Klasy maturalne Klasa dyżurna Kwiecień 2017  

6. Zorganizowanie studniówki 

klas maturalnych 

Bal studniówkowy  Wychowawcy klas 

i Rada Rodziców 

Styczeń 2018  

7. Dokumentowanie 

ważniejszych wydarzeń z życia 

szkoły 

Kronika szkolna, 

kasety vide, 

prezentowanie zdjęć w 

gablocie, kroniki 

klasowe 

Wszystkie klasy Monika Bastek 

Mateusz 

Pańkowski 

Wychowawcy klas 

Cały rok  

 

Animacja działań 

kulturalnych w 

szkole 

1. Zorganizowanie Święta Szkoły 

połączonego z promocją zdrowia, 

zachowań prozdrowotnych, 

proekologicznych 

Zawody, konkursy Wszystkie klasy Wszyscy 

nauczyciele 

Maj 

Czerwiec 2018 
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2. Zorganizowanie zabawy 

karnawałowej dla wszystkich 

uczniów 

Dyskoteka Wszyscy 

uczniowie 

SU i klasa dyżurna Karnawał 2018 

3. Zorganizowanie kolacji 

wigilijnej w internacie i spotkań 

opłatkowych w klasach 

Jasełka 

Śpiewanie kolęd 

Wszyscy 

uczniowie 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy 

internatu 

Nauczyciele religii 

Grudzień 2017 

4. Szerzenie edukacji 

czytelniczo-medialnej 

 Lekcje biblioteczne z 

wykorzystaniem 

prezentacji 

multimedialnej 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciel 

bibliotekarz 

Cały rok  

5. Organizowanie uroczystości 

szkolnych 

Akademie 

Apele 

Wszyscy 

uczniowie 

Klasa dyżurna Wg potrzeb  

6. Publikowanie informacji 

dotyczących szkoły i bieżących 

wydarzeń z życia szkoły 

Prowadzenie szkolnej 

strony internetowej 

Chętni uczniowie M.Pańkowski 

Chętni nauczyciele 

Cały rok  

 

Kształtowanie 

postaw 

demokratycznych i 

rozwijanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

wobec ojczyzny 

1. Poznawanie podstawowych 

reguł i procedur 

demokratycznych związanych z 

wyborami do parlamentu 

Lekcje WOS Klasy III-IV Nauczyciele WOS 

I historii 

Wrzesień 

Październik 

 
2. Przygotowanie młodych ludzi 

do samodzielnego formułowania 

ocen i podejmowania decyzji w 

sprawach publicznych 

Lekcja WOS 

Godziny 

wychowawcze 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciele WOS 

i wychowawcy 

Cały rok 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego 

podejmowania 

decyzji 

1. Umiejętne funkcjonowania 

ucznia w gospodarce rynkowej 

Lekcje 

przedsiębiorczości 

Wszystkie klasy Nauczyciel 

przedsiębiorczości 

Cały rok  

2. Uświadomienie uczniom 

sytuacji na rynku pracy 

Lekcje 

przedsiębiorczości 

Lekcje wychowawcze 

Klasy maturalne Nauczyciele klas 

maturalnych, 

Doradca 

zawodowy 

 

Cały rok  

3. Planowanie dalszego rozwoju i 

kariery zawodowej 

Lekcje wychowawcze 

Dyżury doradcy 

zawodowego 

Klasy maturalne  Doradca 

zawodowy 

 

Cały rok  
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Wspieranie 

wychowania 

rodzinnego we 

współpracy z 

rodzicami uczniów 

 

 

 

1. Właściwa realizacja programu 

wychowawczego dla danej kasy i 

grupy w internacie 

Pozyskiwanie środków 

finansowych w tym z 

Rady Rodziców w celu 

właściwej realizacji 

programu 

wychowawczego 

Wszyscy 

uczniowie  

Wychowawcy klas Cały rok  

 2. Uzupełnianie składu 

klasowych Rad Rodziców i 

szkolnej Rady Rodziców 

Pierwsze spotkanie z 

rodzicami 

Rodzice Wychowawcy klas 

Dyrekcja 

Wrzesień 

Październik 

2017 

 

3. Organizowanie spotkań 

rodziców z wychowawcami 

Informowanie 

rodziców o bieżących 

wynikach nauczania, 

frekwencji i 

zachowaniu 

Zapoznanie z WSO i 

wymaganiach z 

poszczególnych 

przedmiotów 

Rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Wg harmonogramu 

spotkań 

 4. Organizowanie 

ogólnoszkolnych zebrań 

rodziców 

Informowanie o 

wynikach w nauce i 

zachowaniu.  

Prelekcje na temat 

współczesnych 

zagrożeń młodzieży. 

Rodzice Dyrekcja szkoły Koniec I i II semestru 

 

 5. Pomoc rodziców przy 

organizowaniu różnych form 

wypoczynku młodzieży i 

studniówki 

Udział rodziców w 

wycieczkach, w 

przygotowaniu do balu 

studniówkowego 

Rodzice Wychowawcy klas Wg potrzeb  

 

 


