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Chojnice, rok szkolny 2021/2022 



I. Założenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

 
1.Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest zgodny z: 

 
Ustawą o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r., 

Kartą Nauczyciela, 

Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, 

Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, 

Konwencją o Prawach Dziecka,  

Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art.72),  

Statutem Szkoły, 

Rozporządzeniem MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci niepełnosprawnych, 

Rozporządzeniem  z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 
2. Program wychowawczo - profilaktyczny tworzą: 

 rodzice,  

 dyrekcja szkoły, 

 wychowawcy klas, 

 nauczyciele,  

 specjaliści: pedagog szkolny, psycholog szkolny, doradca zawodowy. 

 

3. Diagnoza środowiska wychowawczego naszych uczniów. 

 

 Program ten jest dokumentem charakterystycznym dla potrzeb naszej szkoły, uwzględnia jej specyfikę, 

będzie w miarę potrzeb modyfikowany, uzupełniany i korygowany. Uwzględnia specyficzne potrzeby uczniów, 

rodziców i n- li  w okresie pandemii. 

 Działania dydaktyczne i wychowawcze szkoły są spójne, natomiast cele realizowane będą przez nauczycieli, 

wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologa szkolnego, pielęgniarkę szkolną i wszystkich pracowników 

szkoły. Zakłada się ścisłą współpracę z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczo - profilaktyczną: 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, powiatową bursą dla młodzieży szkolnej, powiatową stacją sanitarno – 

epidemiologiczną, centrum profilaktyki i terapii uzależnień i współuzależnień, ośrodkiem psychoterapii  

i promocji zdrowia „PROMEDICA”, ośrodkiem profilaktyki rodzinnej, ośrodkiem readaptacji stowarzyszenia 

solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, ośrodkiem środowiskowej opieki psychologicznej i 

psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Tucholi, wydziałem nieletnich sądu rodzinnego, powiatowym 

centrum pomocy rodzinie, domem pomocy społecznej, komisją do spraw profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, powiatowym urzędem pracy, szkolnym ośrodkiem kariery „Kreator”, PCK, lekarzem 

rodzinnym, psychiatrą, różnymi fundacjami i sponsorami.  

 Szkoła dysponuje zasobami wspomagającymi działania wychowawcze i profilaktyczne. Nauczyciele są 

przygotowani merytorycznie do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych. Szkoła posiada 

zasoby materialne: wyposażone sale lekcyjne, salę gimnastyczną, boisko szkolne, pracownie oraz zasoby 

techniczne: dobrze wyposażone pracownie. Szkoła dba o zasoby organizacyjne: gazetkę szkolną, koła 

zainteresowań, zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb naszych uczniów, szkolne koło PCK i wolontariat. 

Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i tematycznych oraz  

w różnych dyscyplinach sportowych.  

 Wychowawcze i profilaktyczne sukcesy szkoły: wysokie zaangażowanie uczniów w pracę w samorządzie 

szkolnym (organizacja wielu imprez, uroczystości, konkursów, akcji na rzecz innych uczniów) duże 

zaangażowanie uczniów w działalność woluntarystyczną na rzecz innych ludzi, społeczności lokalnej, uczniów 

wymagających pomocy objęto pomocą psychologiczno – pedagogiczną dostosowaną do jej potrzeb, zwiększono 

integrację uczniów (wysoki % uczestników wyjazdów, spotkań integracyjnych), aktywne uczestnictwo uczniów 

w projektach profilaktycznych, brak interwencji szkolnych dotyczących spożywania alkoholu, czy zażywania 

substancji psychotropowych. Uczniowie zdobyli wiedzę z profilaktyki zdrowia: raka szyki macicy, raka płuc, 



czerniaka skóry, raka piersi oraz wiedzę o szkodliwości spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania 

narkotyków czy skutków nadmiernego korzystania z Internetu.  

Zadaniem programu jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo - 

profilaktyczne, a także przez podejmowanie interwencji w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób 

podejmowania zachowań ryzykownych.  

Działania profilaktyczne obejmują profilaktykę uniwersalną, profilaktykę selektywną oraz 

skoncentrowaną na jednostce. 

 

II . Diagnoza obszarów problemowych  
 

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach jest placówką oświatową  

w mieście liczącym około 44 tys. mieszkańców.  

Badania diagnostyczne potrzeb uczniów zostaną przeprowadzone we wrześniu wśród uczniów klas I. 

Badania diagnostyczne potrzeb i oczekiwań rodziców klas I zostaną przeprowadzone we wrześniu,  

z wykorzystaniem e –dziennika. Wnioski z badań potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców zostaną 

uwzględnione w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły. We wrześniu wśród uczniów klas I 

przeprowadzone zostaną badania zachowań prozdrowotnych. Wnioski i zalecenia do pracy zostaną umieszczone 

w programie, po opracowaniu wyników badań (pod koniec września) 

 W ramach programu wychowawczo - profilaktycznego podjęte zostaną: działania informacyjne, 

działania edukacyjne, działania integracyjne, działania wdrażające określone umiejętności oraz działania 

interwencyjne. Opracowane zostały również procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożeń 

związanych z niewłaściwymi zrachowaniami młodzieży przy współpracy szkoły z policją oraz procedury 

zapewniające bezpieczeństwo uczniów w szkole oraz procedury korzystania z pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w reżimie sanitarnym. 

Program jest otwarty i może ulegać modyfikacji, wiąże się z podstawą programową poszczególnych 

przedmiotów, tematami godzin wychowawczych i umożliwia wykorzystanie innych programów 

profilaktycznych realizowanych przez osoby kompetentne i posiadające odpowiednie kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć.  

 

III. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego:  

1. Określenie celu ewaluacji. 

2. Określenie głównych realizatorów i odbiorców ewaluacyjnych. 

3. Określenie wskaźników ewaluacyjnych. 

4. Określenie pytań na temat wskaźników ewaluacyjnych. 

5. Określenie źródeł informacji ewaluacyjnych. 

6. Określenie procedury ewaluacyjnej. 

7. Dobór metod i narzędzi. 

8. Gromadzenie danych. 

9. Analiza zgromadzonych danych. 

10. Interpretacja uzyskanych wyników. 

11. Konfrontacja zamierzonych celów wychowawczych i profilaktycznych z osiągnieciami w tych wymiarach. 

12. Modyfikacja programu wychowawczo – profilaktycznego. 

 

IV. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły określa. 

1. Cel nadrzędny przyjęty przez szkołę. 

2. Koncepcja pracy szkoły. 

 3. Cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły oraz sposoby ich realizacji. 

 4. Plan pracy pedagogów szkolnych i psychologa szkolnego. 

 5. Harmonogram uroczystości szkolnych. 

 6. Profil  absolwenta szkoły. 

 7. Propozycja tematyki godzin wychowawczych dla klas I, II, III, klas I – IV. 

 

1. Cel nadrzędny programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. 
 



Za cel nadrzędny szkoła przyjmuje poszanowanie godności drugiego człowieka oraz kształtowanie 

kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, które uznajemy za niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania każdego  człowieka i każdej społeczności.  

Wychowanie – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyczne, służy rozwijaniu u młodzieży 

poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa narodowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. ( na podstawie preambuły do ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. Prawo oświatowe; Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.). 

Ogólne założenia dotyczące oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w szkole w roku 

szkolnym 2021/2022: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2.  Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania 

polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

6. Wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę 

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

 

2. Koncepcja pracy szkoły. 
 

Hasła 

wywoławcze 

Zarażamy 

wiedzą! 

Kształtujemy  

dla świata! 

Zaszczepiamy 

dobre snobizmy! 

Propagujemy zdrowy 

styl życia! 

Ujarzmiamy nowe 

technologie! 

Scalamy lokalne 

środowisko! 
Dlaczego? Uznajemy 

rozbudzenie pasji 

poznawczej za 

kluczowe zadanie 

szkoły. Zależy nam 

nie tylko na tym, 

aby nasi uczniowie 

opanowali 

określoną ilość 

niezbędnego 

materiału i 

umiejętności, ale 

także na tym, by 

rozumieli, że 

zdobywanie nowej 

wiedzy daje 

radość, otwiera 

perspektywę, 

budzi chęć 

ciągłego poznania. 

Mamy 

świadomość, że 

nasi uczniowie 

muszą się we 

współczesnym 

świecie odnaleźć 

i do tego chcemy 

ich jak najlepiej 

przygotować. 

Staramy się więc 

uczyć tego, co 

pożyteczne  

i kształtować 

postawę 

otwartości 

wobec świata. 

Liczymy się z 

potrzebami 

rzeczywistości. 

Przez snobizm 

rozumiemy to, co 

mentalnie 

wyróżnia spośród 

innych ludzi i 

włącza do elity 

intelektualnej. 

Zależy nam, by 

nasi uczniowie 

myśleli 

samodzielnie, 

uczestniczyli w 

życiu kulturalnym, 

rozumieli reguły 

grzeczności, a przy 

tym mieli poczucie 

odpowiedzialności 

za siebie, swoje 

środowisko, za 

drugiego 

człowieka. 

Przynależność do 

elity traktujemy 

jako zobowiązanie, 

a nie tylko 

wyróżnienie. 

 

Wierzymy, że pełny 

rozwój intelektu  

i ducha nie  jest 

możliwy bez 

odpowiedniego 

rozwoju ciała. 

Chcemy, by nasi 

uczniowie rozumieli, 

jak ważną rolę w życiu 

człowieka odgrywa 

aktywność fizyczna  

i że musi ona 

towarzyszyć nauce, 

gdyż umożliwia pełny 

rozwój intelektualny. 

 

Wiemy, że rozwoju 

technologicznego nie 

da się cofnąć. Jesteśmy 

otwarci na nowe 

technologie, starając 

się je wykorzystywać, 

by wspomagać 

osiąganie założonych 

celów edukacyjnych, a 

nie dla samego 

wykorzystywania. 

Chcemy, by one 

służyły nam i naszym 

uczniom, nie 

odwrotnie. Zmierzamy 

do tego, by nasi 

uczniowie nie bali się 

ich i by w pełni 

panowali nad nimi 

jako narzędziem do 

zdobywania wiedzy  

i umiejętności. 

Rozumiemy, że 

szkoła nie 

funkcjonuje  

w społecznej próżni. 

Uważamy, iż jest 

inicjatorem  

i katalizatorem 

lokalnych działań. 

Jak? - zatrudniamy -dostosowujemy -dbamy o Dbamy o rozwój -dbamy o wyposażenie Podejmujemy 



nauczycieli-

pasjonatów 

-zapraszamy na 

wykłady, lekcje, 

spotkania 

profesorów 

wyższych uczelni, 

pisarzy, 

naukowców 

-mobilizujemy do 

udziału w 

olimpiadach i 

konkursach 

przedmiotowych 

-wyjeżdżamy na 

wykłady i 

spotkania z ludźmi 

nauki 

-organizujemy 

mniej formalne niż 

lekcje spotkania 

służące 

zdobywaniu 

wiedzy 

(wieczornice, 

nocki zadaniowe, 

zielone szkoły) 

ofertę 

edukacyjna do 

potrzeb rynku 

pracy 

(modyfikujemy 

profilowanie klas 

tak, by dać 

uczniom jak 

najwięcej 

możliwości) 

-organizujemy 

spotkania z 

przedstawiciela

mi różnych 

zawodów  

i studentami 

różnych 

kierunków 

-oferujemy 

pomoc doradcy 

zawodowego 

grzeczność 

(etykietę 

językową, np. 

zwroty 

adresatywne) 

-organizujemy 

wyjazdy na 

wydarzenia 

kulturalne (teatr, 

teatr muzyczny, 

muzea, DKF), 

pokazujemy, ze 

udział w życiu 

kulturalnym jest 

przyjemnością i 

rozwija 

-współpracujemy  

z lokalnym teatrem 

(nasi uczniowie są 

w nim aktorami,  

a absolwenci 

menagerami  

i reżyserami) 

-rozwijamy 

wolontariat 

-uczymy 

prowadzenia akcji 

charytatywnych 

-organizujemy 

wyjazdy 

kilkuosobowych 

nawet grup 

chętnych do 

udziału w jakimś 

wydarzeniu 

fizyczny, w czasie 

zajęć i poza nim, 

propagujemy sport na 

co dzień, w myśl 

zasady w zdrowym 

ciele zdrowy duch; 

wyposażmy ucznia  

w podstawową wiedzę 

o uzależnieniach 

i sposobach ich 

unikania, podkreślamy 

potrzebę higienicznego 

stylu życia, uczymy 

jak radzić sobie ze 

stresem. 

sal w nowoczesny 

sprzęt audiowizualny, 

Internet. 

-korzystamy w czasie 

zajęć 

-porozumiewamy się  

z uczniami za pomocą 

nowoczesnych 

technologii (poczty 

klasowe, strona szkoły 

inicjatywy 

społeczne, 

traktujemy szkołę 

jako lokalny ośrodek 

kultury Pokazujemy, 

jak czerpać 

satysfakcję z 

pomocy innym. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny będzie opisywał w sposób całościowy wszystkie treści  

i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym skierowanym do uczniów, nauczycieli i 

rodziców uwzględniające wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych  

i środowiskowych danej społeczności.  

Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji, 

przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym 

zaangażowanie się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla 

drugiego człowieka, kształtuje postawę przyjazną dla środowiska przyrodniczego.  

W liceum rozwijamy kompetencje osobiste i społeczne ukierunkowane na samoświadomość, 

sprawczość, relacyjność, otwartość i kreatywność.  

Zadaniem szkoły jest wychowywanie młodzieży do wartości uniwersalnych poprzez: wskazywanie 

wzorów postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia, 

wzmacnianie poczucia tożsamości i dumy narodowej oraz świadomości obywatelskiej; formowanie u uczniów 

poszanowania godności własnej i innych; kształtowanie postawy aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość; promowanie zdrowego stylu życia i skuteczne zapobieganie współczesnym 

zagrożeniom. 

Szkoła prowadzi działalność kształtującą szacunek dla dobra wspólnego jako dorobku pokoleń, 

rozbudza zainteresowania przeszłością swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną, wzmacnia poczucie 

odpowiedzialności za sprawy regionu. Wzmacnia aktywny udział w życiu szkoły, środowiska lokalnego, 

regionu, kraju – poprzez rozumienie funkcjonowania środowiska przyrodniczego i oceny ingerencji człowieka  

w otoczenie. Szkoła kształtuje pozytywny obraz Polski i więzi z małą , jak i dużą Ojczyzną. 

 

Podstawowymi obszarami, w których dokonuje się proces wychowawczy są dom rodzinny i szkoła. 

Nasze liceum wspiera rodzinę w procesie wychowania poprzez:  

 docenianie wartości rodziny w życiu społecznym,  



 budowanie więzi, mostów międzypokoleniowych,  

 poszanowanie tradycji, 

 wyrabianie w sobie postawy dialogu;  

 umiejętności słuchania i rozumienia innych,  

 poszukiwanie i dążenie do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia 

własnego miejsca w rodzinie i w świecie, 

 rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów poprzez komunikowanie i współdziałanie. 
 

3 . Cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły oraz sposoby ich realizacji. 
 

 

Obszary 

 

Cele 

 

Zadania szkoły 

 

Sposoby realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Wartości 

patriotyczne  

i obywatelskie 

1. Kształtowanie 

poczucia przynależności 

do rodziny, grupy 

rówieśniczej, wspólnoty 

lokalnej, narodowej. 

 

 

 

2. Kształtowanie 

postawy patriotycznej, 

miłości do ojczyzny, 

kultywowanie tradycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypracowanie u ucznia 

umiejętności kulturalnego 

zachowania się podczas 

uroczystości w szkole oraz  

w miejscach pamięci narodowej. 

Uczestniczenie uczniów w 

uroczystościach patriotyczno – 

religijnych. 

Uświadomienie uczniom roli 

funkcji rodziny. 

Kultywowanie hymnu 

narodowego podczas 

uroczystości szkolnych. Dbanie o 

odpowiedni strój podczas 

uroczystości i świąt szkolnych. 

Kultywowanie tradycji szkolnej, 

uczestnictwo w uroczystościach 

rocznicowych, patriotycznych, 

pamięć o poległych, 

kombatantach, uroczyste obchody 

świąt narodowych  

i szkolnych. 

Kształtowanie właściwego 

stosunku do obowiązków 

obywatelskich, poszanowania 

symboli i tradycji narodowych, 

państwowych, szkolnych oraz 

religijnych.  

Szkoła posiada własny 

ceremoniał i kultywuje tradycje. 

 

 

 

 

Udział uczniów  

w organizowanych przez szkołę, 

władze miasta i powiatu obchodach 

świat państwowych  

i lokalnych. 

Udział pocztu sztandarowego  

w obchodach uroczystości 

państwowych. 

Uczniowie klas I składają 

przyrzeczenie według 

opracowanego wzoru ślubowania. 

Szkoła posiada regulamin udziału 

pocztu sztandarowego 

w uroczystościach szkolnych. 

Szkoła prowadzi własną kronikę, 

gazetkę szkolną i stronę 

internetową. 

Przynależność uczniów  

do organizacji szkolnych  

i pozaszkolnych. 

Udział uczniów w akcjach  

i zbiórkach charytatywnych. 

Zaangażowanie uczniów  

w wolontariat. 

Wychowawcy zapoznają uczniów z 

historią szkoły,  

z życiorysem patrona szkoły gen. 

Władysławem Andersem. 

Szkoła organizuje  uroczystości 

szkolne i imprezy integrujące.  

Uczestnictwo w konkursach 

 o tematyce społeczno – 

patriotycznej.  

Lekcje j. polskiego, historii, WOS –

u, godziny wychowawcze, spotkania 

z ciekawymi postaciami. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, poczet 

sztandarowy, 

uczniowie,  

pedagodzy szkolni. 

Wychowanie 

prozdrowotne 

1. Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych 

uczniów, w tym 

wyrabianie nawyków 

higienicznych, uczenie 

zachowań  bezpiecznych 

dla zdrowia własnego 

 i innych osób. 

 

 

 

 

Kształtowanie nawyku dbania o 

własne zdrowie, higienę ciała, 

schludny wygląd zewnętrzny, 

zasad zdrowego stylu życia, 

odżywiania, wypoczynku. 

Otoczenie szczególną opieką 

uczniów chorych przewlekle, 

niepełnosprawnych. 

Umiejętność rozpoznawania 

symptomów zagrożeń zdrowia 

fizycznego.  

Wdrażanie uczniów do 

Zajęcia z edukacji prozdrowotnej: 

lekcje (wf., biologia, godziny 

wychowawcze) i pozalekcyjne: 

zawody sportowe, wycieczki, biwaki 

i rajdy rowerowe, piesze, 

zimowiska, spływy kajakowe,  

Udział w konkursach, olimpiadach 

dot. zdrowia  

i akcjach prozdrowotnych: 

(olimpiada wiedzy o zdrowym 

żywieniu, mistrzostwa drużyn 

ratowniczych). 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, 

pielęgniarka 

szkolna, szkolne koło 

PCK, specjaliści. 



 

 

 

2. Przeciwdziałanie 

współczesnym 

zagrożeniom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kształtowanie 

potrzeby czynnego 

uczestnictwa  

w różnych formach 

aktywności ruchowej w 

życiu codziennym  

z uwzględnieniem 

indywidualnych 

możliwości ucznia. 

prawidłowej organizacji pracy w 

domu tj. korzystania  

z prawidłowych warunków 

fizycznych podczas nauki.  

Przeprowadzenie projektów 

profilaktycznych  dot. 

nikotynizmu, dnia walki  

z HIV, dni bezpiecznego 

Internetu, profilaktyki 

alkoholowej, Bezpieczne wakacje 

–nasze zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpajanie potrzeby uprawiania 

sportu i rekreacji. Poprawa 

sprawności fizycznej poprzez 

ćwiczenia. Zapoznanie uczniów  

z różnymi dziedzinami sportu  

i rekreacji. 

Doskonalenie umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

 

Przekazywanie informacji  

o chorobach XXI w., 

- lekcje wychowawcze,  

- realizacja programów 

profilaktycznych rekomendowanych 

przez Powiatową Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną  

w Chojnicach: „Wczesna 

Profilaktyka Wad Cewy 

Nerwowej”, „Stres pod kontrolą”, 

Profilaktyka Raka Piersi”, 

„Wybierz życie – pierwszy krok – 

profilaktyka raka szyjki macicy, 

Profilaktyka zakażeń HBV i HCV,” 

Znamię! Znam je ? – program 

profilaktyczny zagrożeń 

zachorowania na czerniaka, Mam 

Haka na raka, „ARS-czyli jak dbać 

o miłość”, „Podstępne – WZW” 

„Różowa wstążeczka”,  

Kampania -RAKOBRONA  

(profilaktyka nowotworowa: rak 

szyjki macicy, czerniak – agresywny 

przeciwnik, rak płuc – seryjny 

morderca).  

Lekcje  dot. profilaktyki 

nikotynowej, alkoholowej,  dot. 

profilaktyki zakażenia wirusem 

HIV, zachorowań na AIDS, nt. 

uzależnień behawioralnych, stresu, 

zachowań prozdrowotnych, 

warsztatów ze specjalistą dot. 

zaburzeń odżywiania i  ich 

emocjonalnych konsekwencji, 

profilaktyka depresji młodzieńczej u 

młodzieży. 

Wywiadówki profilaktyczne dla 

rodziców. 

Kółka zainteresowań, SKS –y, 

lekcje wf-u. 

Rozwój osobowy  

i psychiczny 

ucznia. 

1. Wychowanie do 

pracy nad sobą, prawdy 

i uczciwości, pracy  

i odpowiedzialności, 

szacunku dla drugiego 

człowieka, postawy 

pomagania innym.  

 

 

 

 

Nabywanie umiejętności 

komunikowania się z innymi. 

Doskonalenie umiejętności 

wyrażania własnych uczuć, 

asertywności, dawania  

i przyjmowania informacji 

zwrotnych (bez obwiniania 

innych). 

Budowanie systemu wartości. 

Wdrażanie umiejętności 

aktywnego słuchania, zawierania 

Konsekwentne egzekwowanie 

zobowiązań uczniów przez 

wychowawców, nauczycieli  

i pracowników szkoły wynikających 

ze statutu szkoły, WZO. 

Wdrożenie do systematyczności 

poprzez systematyczne sprawdzanie 

prac klasowych  

i domowych. 

Kształtowanie odpowiedzialności 

przez przydzielanie funkcji 

Nauczyciele, 

Wychowawcy, 

Pedagodzy szkolni, 

doradca zawodowy, 

opiekunowie kół 

zainteresowań, 

wolontariatu. 

 

 



 

 

 

 

 

2. Rozwijanie 

zainteresowań uczniów. 

 

 

3. Prowadzenie 

poradnictwa 

zawodowego. 

 

 

 

4. Rozwijanie 

umiejętności 

społecznych.  

 

 

 

5. Rozwijanie 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem.  

kompromisów. Utrwalanie zasad 

savoir – vivre. 

 

 

 

Rozwijanie pasji  

i zainteresowań uczniów na 

zajęciach dodatkowych, kołach 

zainteresowań.  

Organizowanie wyjazdów  

i wyjść na spotkania tematyczne, 

warsztaty, wykłady. 

Pomoc uczniom w wyborze 

dalszej ścieżki edukacyjnej lub 

zawodowej. 

Rozwijanie postawy pro 

aktywnej, w której uczeń 

przejmuje odpowiedzialność za 

swoje działania i decyzje. 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem. 

 

społecznych w klasie i w szkole. 

Działania integracyjne – lekcje 

wychowawcze, 

wycieczki, rekolekcje, wspólne 

uczestnictwo w kulturze. 

Zajęcia przedmiotowe, warsztaty, 

koła zainteresowań, wolontariat, 

angażowanie  

w życie szkoły. 

Zajęcia z doradcą zawodowym, 

warsztaty, wykłady, targi pracy, 

targi edukacyjne, poradnictwo 

indywidualne. 

Rozmowy indywidualne, zajęcia  

w grupach, warsztaty - procedury 

postępowania wobec uczniów 

sprawiających trudności, procedury 

udzielania pomocy psychologiczno 

– ped. w reżimie sanitarnym. 

Udział ucz. w wolontariacie, 

szkolnym kole PCK. 

Prowadzenie zajęć „Stres pod 

kontrolą”. Zajęcia z zakresu 

rozpoznawania czynników ryzyka, 

radzenia sobie ze stresem, 

odporności na wywierane wpływy.  

 

Kultura – 

wartości, normy, 

wzory zachowań. 

1.Wychowanie ku 

wartościom etycznym i 

moralnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uczeń  

i rodzice/opiekunowie 

prawni znają prawo 

szkolne. 

 

 

3. Uczeń prawidłowo 

funkcjonuje w grupie 

rówieśniczej. 

 

 

 

 

 

4. Uczeń angażuje się w 

samorządność, zna 

zasady demokracji, 

pracuje zespołowo. 

 

 

 

 

5. Rozwijanie tolerancji 

Kształtowanie u ucznia:  

- umiejętności dokonywania 

wyborów i hierarchizacji 

wartości moralnych, 

- postaw: wrażliwości na dobro, 

poszanowania godności własnej i 

innych, 

- cech tj.: empatia, uczciwość, 

słuchanie innych, komunikacja 

interpersonalna, asertywność, 

- umiej. autoprezentacji, 

Utrwalanie zasad savoir – vivre. 

Zapoznanie uczniów, rodziców z 

dokumentami regulującymi 

funkcjonowanie pracy szkoły 

(statut, program wychowawczo – 

profilaktyczny, WZO) 

Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania 

relacji rówieśniczych. Rozwijanie 

relacji rówieśniczych poprzez 

pracę zespołową.  

 

 

Udział w pracach samorządu 

klasowego i  uczniowskiego, 

udział uczniów w wyborach do 

samorządów, planowaniu pracy 

klasy i szkoły. 

 

 

 

Kształtowanie pozytywnych 

postaw w stosunku do osób 

odmiennych kulturowo, starszych, 

niepełnosprawnych, odmiennych 

poglądów  

Godziny wychowawcze, WOS, PP, 

religia, etyka. 

Warsztaty z doradztwa 

edukacyjnego – zawodowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

przedmiotowe, spotkanie  

z rodzicami, przekazywanie 

informacji na stronie internetowej 

szkoły, poprzez e – dziennik. 

Godziny wychowawcze, 

poszczególne zajęcia wychowawcze. 

Obserwacja zachowań uczniów w 

grupie. Zajęcia integracyjne 

uczniów klas I. Praca indywidualna  

z uczniem mającym trudności 

adaptacyjne. 

Przeprowadzenie wyborów  

do samorządu klasowego  

i szkolnego. Angażowanie ucz.  

w organizowanie działań szkoły: 

Drzwi Otwarte, Turniej 

Mikołajkowy, promocja szkoły. 

Udział ucz. w uroczystościach  

i imprezach org. przez szkołę. 

Praca w grupie na zającach 

przedmiotowych i wychowawczych 

Godziny wychowawczej, lekcje 

Bibliotekarz 

Informatycy 

Nauczyciele, 

Wychowawcy, 

Pielęgniarka, 

szkolna, pedagodzy 

szkolni, opiekun 

szkolnego koła PCK 



wobec innych. 

 

 

 

6. Upowszechnianie 

czytelnictwa. 

 

 

 

 

7. Kształtowanie 

odpowiedzialności. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aktywizowanie 

młodzieży – praca na 

rzecz innych. 

 

 

 

 

 

9. Kształtowanie  

i rozwijanie empatii. 

 

 

 

10. Kształtowanie 

nawyków higieny. 

 

i religii. 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych. Rozwijanie 

umiejętności korzystania ze 

środków audiowizualnych oraz 

technik informacyjnych. 

Uczeń odpowiedzialnie 

podchodzi powierzonych mu 

zadań. Kształtowanie dojrzałego 

pojęcia miłości (uczucie, wola, 

czyn). 

 

 

 

 

Wyzwalanie u ucz. aktywności 

charytatywnej pozalekcyjnej na 

rzecz innych ludzi. 

 

 

 

 

 

Uczeń rozpoznaje i  nazywa 

emocje. Trafnie ocenia sytuacje 

trudne, pomaga innym.  

 

Kształtowanie nawyków dbania o 

higienę osobistą. 

religii i etyki, filozofii, wychowania 

do życia w rodzinie, lekcje 

przedmiotowe. 

Zajęcia z nauczycielem 

bibliotekarzem, wyjścia do 

biblioteki miejskiej, konkursy, 

zajęcia dodatkowe realizowane 

przez bibliotekę. 

 

Egzekwowanie obowiązków (praw) 

ucznia zapisanych  

w prawie szkolnym. Stosowanie 

właściwych procedur wobec ucz. 

sprawiającego trudności. 

Motywowanie ucz. do działalności 

dodatkowej na rzecz szkoły i 

środowiska, wolontariat. 

Nagradzanie ucz. za pozytywne 

działania (godziny wychowawcze, 

wolontariat, akcje na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego). 

Nagradzanie ucz. za pozytywne 

działania.  

 

Lekcje wychow., wolontariat, akcje 

na rzecz szkoły, działalność 

szkolnego koła PCK. 

 

Godziny wychow., lekcje 

 z pielęgniarką szkolną. 

 

Bezpieczeństwo  1.Zapewnienie uczniom 

bezpiecznych warunków 

do nauki. 

 

 

 

 

2.Zapewnienie uczniom 

poczucia 

bezpieczeństwa 

psychicznego  

i fizycznego. 

 

 

 

3. Wykształcenie 

postawy 

odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje, 

unikanie zagrożeń. 

 

 

4. Otoczenie ucznia 

opieką i wsparciem.  

 

 

5. Przeciwdziałanie 

agresji. 

 

Diagnozuje bezpieczeństwo 

uczniów w szkole.  

Dba o bezpieczeństwo ucz.  

w szkole z uwzględnieniem ucz. 

niepełnosprawnych i chorych 

przewlekle. 

 

Zapewnia odpowiednie warunki 

do nauki. 

 

 

 

 

 

 

Kształtuje odpowiedzialność za 

podejmowane decyzje dotyczące 

bezpieczeństwa  

w szkole i poza nią. 

 

 

 

Zapewnienie ucz. opiekę oraz 

pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną. 

 

Eliminowanie sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu za 

strony innych osób w szkole. 

Diagnoza poczucia bezpieczeństwa 

uczniów klas I przeprowadzana 

wśród uczniów.   

Diagnoza zachowań problemowych, 

potrzeb  

i oczekiwań uczniów i rodziców. 

Godziny wychowawcze, spotkania i 

zajęcia  

z psychologiem i pedagogami 

szkolnymi, rozmowy wychow. 

z uczniami, interwencje  

w sytuacjach problemowych, 

obserwacja zachowania uczniów, 

analiza dokumentacji szkolnej. 

Dostosowanie warunków nauki do 

indywidualnych potrzeb ucz. z 

niepełnosprawnością.  

Zapoznanie rodziców i ucz.  

z zasadami bezp. Obowiązującymi 

w szkole  

(w czasie reżimu sanitarnego).  

Zapoznanie uczniów i rodziców z 

procedurami postepowania  

w przypadku zagrożeń. 

Dyżury nauczycieli  

i monitoring. Opieka pielęgniarki 

szkolnej. Opieka  

i pomoc socjalna dla os.  

w szczególnie trudnych syt. 

N- ciel, koordynator 

ds. bezpieczeństwa, 

wychowawcy klas, 

pedagodzy szkolni 



 życiowych. 

Realizacja projektów 

profilaktycznych: profilaktyka 

nikotynowa, Dzień walki z HIV, 

profilaktyka alkoholowa, 

„Bezpieczne wakacje”, 

programu profilaktycznego:  

„Dlaczego” dotyczący zjawiska 

handlu ludźmi. 

Lekcje WOS-u, godziny 

wychowawcze. Realizacja projektu 

profilaktycznego: „Bezpieczne 

wakacje”, bezpieczeństwo w 

Internecie, odpowiedzialne 

korzystanie  

z mediów społecznościowych. 

Pomoc ucz. w przypadku trudności 

rodzinnych, osobistych i szkolnych. 

Współpraca z instytucjami 

wspierającymi pracę szkoły. 

Uwzględnianie w pracy  

z uczniami zaleceń poradni 

psychologiczno – pedagogicznej 

zawartych w opiniach, 

orzeczeniach. Indywidulne rozmowy 

zgodnie z potrzebami ucznia.  

Opieka nad ucz. dojeżdżającym – 

biblioteka. 

Opieka pielęgniarki. 

Godziny wychow., pogadanki, 

obserwacja zachowania ucz. 

podczas przerw, działania 

interwencyjne, badanie ankietowe. 

Wychowanie 

ekologiczne 

1.Rozwijanie 

wrażliwości na 

problemy środowiska. 

Przybliżenie uczniom 

problematyki ochrony środowiska 

naturalnego  

i wpływu codziennych czynności i 

zachowań na jego stan. 

Uwrażliwienie na związek 

degradacji środowiska ze 

zdrowiem człowieka.  Wskazanie 

sposobów dbania  o przyrodę. 

 

Godziny wychowawcze, lekcje 

przedmiotowe np. biologia, 

geografia, chemia, przyroda. 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Doradztwo 

zawodowe 

1.Kształtowanie 

aktywności zawodowej 

młodzieży, pomoc 

uczniom  

w przygotowaniu się do 

trafnego wyboru szkoły 

wyższej  

i zawodu, pomoc 

uczniom i rodzicom  

w planowaniu kariery 

zawodowej 

Indywidualne i grupowe zajęcia z 

orientacji zawodowej, diagnoza 

potrzeb młodzieży i rodziców  

z zakresu doradztwa, 

gromadzenie i udostępnianie 

informacji edukacyjnych  

i zawodowych, współpraca  

z instytucjami wspierającymi 

szkołę w temacie doradztwa, 

(PPP, Urząd pracy, SZOK 

Kreator), organizowanie spotkań 

z przedstawicielami zawodów, 

absolwentami, pracodawcami. 

Ankiety, zajęcia w klasach, 

poradnictwo indywidualne, 

spotkania, wyjścia, warsztaty, 

konkursy, prezentacje. 

Dyrekcja szkoły, 

pedagodzy szkolni, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

zwłaszcza 

informatyki, WOS, 

podstawy 

przedsiębiorczość, 

nauczyciele 

biblioteki, rodzice. 

Współpraca Współpraca szkoły  

z rodzicami 

Zaangażowanie rodziców  

w funkcjonalnie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie rodziców  

z obowiązującym prawem szkolnym, 

procedurami dot. bezpieczeństwa 

ucz. w szkole. Dokładne 

precyzowanie wymagań stawianych 

uczniom, dot. pożądanych przez 

szkołę zachowań oraz ich 

egzekwowania. Uwzględnianie na 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie intensywności 

działań (odziaływań) rodziców w 

szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zebraniach z rodzicami teamów z 

zakresu wychow., adekwatnych do 

problemów klasowych.  

Badanie potrzeb uczniów, rodziców 

dot. działań edukacyjno – wychow  

i profilaktycznych szkoły. 

Wspólne podejmowanie działań 

interwencyjnych w przypadku 

zaobserwowania zagrożeń. 

Włączanie rodziców do pracy przy 

realizacji działań szkoły: 

- Udział rodziców  

w konstruowaniu Programu 

profilaktyczno – wychow., Statutu 

Szkoły i innych dokumentów, 

- Udział rodziców w organizowaniu 

imprez szkolnych (połowinki, 

studniówka)  

Udział w uroczystościach  

szkolnych i klasowych, 

- Współpraca w planowaniu działań  

wychow., rozwiazywaniu 

problemów dziecka, współpraca z 

rodzicami podczas zebrań/ 

konsultacji – stosowanie informacji 

zwrotnej, 

Motywowanie rodziców do udziału 

w spotkanych z n-lami, 

Współpraca z rodzicami  

w zakresie ucz. o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych.  

Motywowanie rodziców uczniów 

posiadających orzeczenia o 

kształceniu specjalnym do udziału 

w spotkaniach zespołów 

nauczycieli. 

Współpraca  

z instytucjami 

wspierającymi prace 

szkoły. 

Współpraca z: 

MOPS w Chojnicach, Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, PSSE  

w Chojnicach, PPP, 

Komisariatem Policji, Sądem 

rodzinnym, kuratorami, PCPR, 

Szkolnym Ośrodkiem „Kariery” 

w Chojnicach, Urzędem Pracy w 

Chojnicach, Centrum Edukacyjno 

– Wdrożeniowym w Chojnicach,  

Powiatową Bursą, Niepublicznym 

Ośrodkiem Leczenia „OPUS”  

w Chojnicach. 

 

Włączanie do oddziaływań szkoły i 

rodziców instytucji  

w zależności od potrzeb ucznia. 

Udział uczniów w spotkaniach  

z przedstawicielami wybranych 

instytucji (warsztaty, pogadanki). 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy,  

Pedagog szkolny, 

nauczyciele. 

 

4. Plan pracy pedagogów szkolnych i psychologa w roku szkolnym 2021/2022 

 
Plan pracy psychologa i pedagogów szkolnych na rok szkolny 2021/2022 powstał w oparciu o przepisy prawa 

oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na 

rok szkolny 2021/2022 oraz wnioski i rekomendacje z realizacji zadań w roku szkolnym 2020/2021. 

Zaproponowane działania będą realizowane „na bieżąco” przez cały rok szkolny oraz w razie wystąpienia takiej 

potrzeby na wniosek wychowawcy, n –la, rodzica/opiekuna prawnego i uprawnionych do tego osób – we 

współpracy z dyrekcją, psychologiem, pedagogiem, nauczycielami i rodzicami.  



 Praca psychologa i pedagoga szkolnego obejmuje koordynowanie udzielanej w placówce pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z Rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 
Lp. Zadania Sposób realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

 
1.  Prowadzenie badań i działań 

diagnostycznych uczniów,  

w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb 

rozwojowych  

i edukacyjnych oraz 

możliwości 

psychofizycznych uczniów 

w celu określenia mocnych 

stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień 

ucznióworaz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeń 

utrudniających 

funkcjonowanie ucznia  

 i jego uczestnictwo w życiu 

szkoły. 

 

1. Przeprowadzenie wywiadów diagnostycznych  

z wychowawcami klas w celu dokonania analizy 

sytuacji uczniów z klas I. 

2. Przeprowadzenie badań potrzeb i oczekiwań 

uczniów i rodziców dot. pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, potrzeb, oczekiwań w tym zakresie. 

Przeprowadzenie badań zachowań problemowych 

wśród uczniów klas I. 

3. Prowadzenie obserwacji zachowania uczniów, 

rozmowy wychowawcze, profilaktyczne, wywiady 

pogłębione w celu diagnozy. 

4. Monitorowanie sytuacji szkolnej. 

5. Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami 

polegające na wspólnym analizowaniu i omawianiu 

przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

6.Kierowanie uczniów na badania diagnostyczne do 

PPP, poradni specjalistycznych, instytucji 

wspierających rodzinę. 
7. Prowadzenie dokumentacji dot. diagnozy i pracy z 

uczniem. 

8. Udział w zespołach wychowawczych ds. 

indywidualnej pomocy psych. – pedagogicznej dla 

ucznia. 

9.Pomoc w identyfikowaniu i rozwijaniu talentów i 

mocnych stron uczniów (programy stypendialne, formy 

rozw. zainteresowania). 

 

7 września 

 

 

wrzesień 

kwiecień 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Pedagodzy 

szkolni, 

Psycholog 

szkolny 

2. Diagnozowanie sytuacji 

wychowawczych w szkole  

w celu rozwiązywania 

problemów stanowiących 

barierę i ograniczających 

aktywne i pełne 

uczestnictwo ucznia w życiu 

szkoły.  

1. Prowadzenie obserwacji i działań diagnostycznych w 

kierunku rozpoznawania przyczyn trudności  

w nauce, trudności wychow., problemów 

emocjonalnych i uzdolnień uczniów. 

2. Spotkania zespołu wychowawców wszystkich klas. 

3. Konsultacje dla wychowawców klas i n –li 

(pogłębianie rozumienia problemu, wymiana 

obserwacji z różnych perspektyw) w celu rozwiązania 

indywidualnego problemu ucznia. 

4. Kierowanie uczniów na badania diagnostyczne do 

PPP. 
5. Prowadzenie dokumentacji dot. diagnozy i pracy  

z uczniem. 

6. Warsztaty diagnostyczne i skierowane na 

rozwiązanie problemów, badania socjometryczne 

(podejście systemowe, uwzględnianie dynamiki grupy, 

teorii ról w zespole, mechanizmów działających  

w grupie).  

7. Współpraca z instytucjami i specjalistami służącymi 

wsparciem w pełnej, wieloaspektowej diagnozie 

sytuacji problemowych (PPP, „OPUS”). 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

Pedagodzy 

szkolni, 

psycholog 

szkolny 

 

 

3.  Udzielanie pomocy 

psychologiczno – 

1.Prowadzenie zajęć indywidualnych dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami psychologiczno – 

 

 

 

 



pedagogicznej w formach 

odpowiednich do 

rozpoznawalnych potrzeb. 

 

 

pedagogicznymi, zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 

socjoterapeutyczne, zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej. 

2. Konsultacje dla uczniów (porady z zakresu 

organizacji pracy, radzenia sobie ze stresem szkolnym, 

wspierania koncentracji uwagi). 

3. Wspieranie ucz. w rozwiazywaniu problemów 

edukacyjnych m.in. prowadzenie konsultacji w zakresie 

wspierania samodzielnej pracy uczniów nad 

wyrównywaniem zaburzonych funkcji percepcyjnych i 

motorycznych. 

4. Wskazywanie osób i instytucji udzielających 

wsparcia i pomocy specjalistycznej. 

5. Współpraca z instytucjami zewn. wspierającymi 

pracę szkoły. 

6. Zajęcia terapeutyczne skierowane na osiąganie 

założonych celów i rozwiązanie konkretnych 

problemów dla potrzebujących uczniów. 

7. Prowadzenie indywidualnych zajęć rozwijających 

kompetencje społeczno – emocjonalne. 

8. Konsultacje dla n- li ( w tym w sprawie 

dostosowania wymagań i sposobów, warunków 

oceniania do indywidualnych możliwości uczniów), 

porady dla rodziców dot. pokonywania trudności 

wychow. i wspierania ucz. w rozwoju. 

 

 

cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

Pedagodzy 

szkolni, 

psycholog 

szkolny 

4.  Podejmowanie działań  

z zakresu profilaktyki 

uzależnień i innych 

problemów dzieci  

i młodzieży. 

 

 

1. Przeprowadzenie badań diagnostycznych postaw 

prozdrowotnych wśród uczniów. 

2. Realizacja zadań  zawartych w programie 

wychowawczo – profilaktycznym , w tym realizacja 

programów rekomendowanych przez Powiatową Stację 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Chojnicach. 

3. Konsultacje i porady indywidualne. 

4. Prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki: 

zajęcia integracyjne, rozw. kompetencji społ. (radzenia 

sobie ze stresem, komunikacyjnych). 

5. Organizacja we własnym zakresie i przy udziale 

specjalistów z zewnątrz zajęć profilaktyki uzależnień 

oraz zachowań ryzykownych, odpowiednio do 

rozpoznawanych we współpracy w wychowawcami 

potrzeb uczniów (zaburzenia odżywiania, profilaktyka 

zakażeń HIV i AIDS). 

6. Udział w pracach zespołu opracowującego program 

wychow. – profilaktyczny. 

7. Opracowanie ewaluacji programu wychowawczo – 

profilaktycznego. 

8. Budowania integracji w grupach klasowych jako 

profilaktyki wykluczenia w szkole. 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

Pedagodzy 

szkolni, 

Psycholog, 

Pielęgniarka 

szkolna 

Nauczyciele 

5.  Minimalizowanie skutków 

zaburzeń rozwojowych, 

zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz 

podejmowaniu przez 

uczniów zachowań 

ryzykownych, jak również 

inicjowanie różnych form 

1.Systematyczna wymiana informacji podczas zebrań 

zespołu wychowawczego, rad pedagogicznych. 

2. Konsultacje, spotkania i rozmowy  

z rodzicami, rozmowy indywidualne z uczniem. 

3. Ścisła współpraca z wychowawcami klas, ze 

specjalistami z różnych instytucji wspierających rozwój 

ucznia. 

4. Współpraca z dyrekcją szkoły w organizowaniu form 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

Pedagodzy 

szkolni 

Psycholog 



pomocy w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów.  

zapewniających wsparcie psychologiczne i rozwój 

potencjału uczniów. 

5. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa ucznia na terenie szkoły 

oraz edukowanie uczniów w zakresie konsekwencji 

związanych z zachowaniami niebezpiecznymi. 

6. Informowanie o możliwości skorzystania  

z badań diagnostycznych i terapii indywidualnych 

uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami 

zachowania. 

7. Organizowanie zajęć ze specjalistami w tym z 

funkcjonariuszem ds. nieletnich dot. karalności 

nieletnich. 

8. Kształtowanie postaw prospołecznych: wsparcie 

ucznia zdolnego, ucznia z deficytami rozwojowymi, 

ucz. niepełnosprawnego, integracja społeczności 

szkolnej. 

9. Monitorowanie uczniów znajdujących się w grupie 

ryzyka. 

10. Prowadzenie spotkań z klasami o charakterze 

psychoeduakcyjnym, ze zwróceniem uwagi na 

problematykę przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, 

postaw wobec innych osób, stereotypów i uprzedzeń. 

11. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. 

12. Kontrola frekwencji na zajęciach. 

13. Promocja zdrowego stylu życia. 

14. Współpraca z nauczycielami i rodzicami w celu 

rozwiązywania trudności wychow. 

15. Kierowanie do specjalistów. 

16. Opiniowanie sytuacji uczniów na potrzeby 

instytucji i specjalistów. 

17. Zapobieganie przemocy i agresji w szkole. 

18. Bezpieczeństwo uczniów w sieci. 

19. Reagowanie w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. 

 
6. Inicjowanie i prowadzenie 

działań mediacyjnych 

 i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

1.Mediacje, negocjacje , interwencje , zawieranie  kontraktów  

z uczniami w sytuacjach kryzysowych, w sporach z udziałem 

uczniów,  n –li i rodziców. 

2. Udzielanie porad w zakresie rozwiązywania konfliktów 

i sytuacji spornych. 

 

cały rok 

szkolny 

 

Pedagodzy 

szkolni 

Psycholog 

szkolny 

Wychowawcy 

 
7.  Pomoc rodzicom  

i nauczycielom  

w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień 

uczniów. 

1.Systematyczna wymiana informacji podczas zebrań 

zespołu wychowawczego, rad pedagogicznych. 

2. Konsultacje, spotkania i rozmowyz rodzicami, 

nauczycielami, rozmowy indywidualne z uczniem. 

3. Prowadzenie pedagogizacji rodziców, konsultacje  

i psychoedukacja rodziców. 

4. Doradztwo psychologiczne dla rodziców w formie 

konsultacji indywidualnych, prelekcji, wskazywania  

i udostępniania materiałów edukacyjnych. 

5. Konsultacje i psychoedukacja dla n –li. 

6. Współpraca ze specjalistami z różnych instytucji 

wspierających rozwój ucznia. 

7. Informowanie o możliwości skorzystania z badań 

diagnostycznych uzdolnień. 

8. Motywowanie uczniów do rozwijania własnych 

 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

Pedagodzy 

szkolni 

Psycholog 

szkolny 

 

 

 



pasji, zainteresowań, zdolności  podczas 

indywidualnych spotkań. 

9. Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej, 

uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami.  

10. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. 

 
8. Wspieranie nauczycieli i innych 

specjalistów w: 

a)rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w 

celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz 

przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lun trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w 

tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w 

życiu szkoły udzielaniu 

pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej.  

 

1. Systematyczna wymiana informacji podczas zebrań 

zespołu wychowawczego, rad pedagogicznych. 

2. Konsultacje, spotkania i rozmowy z nauczycielami, 

specjalistami. 

3. Organizowanie pomocy pychologiczno – 

pedagogicznej, opracowanie procedur korzystania  

z pomocy psychologiczno – ped. w szkole w czasie 

pandemii. 

4. Udzielanie pomocy n –lom w interpretacji orzeczeń  

i opinii psych. –ped. oraz w analizie innej dokumentacji 

dot. ucznia. 

5. Prowadzenie szkoleń dla n- li m.in. z zakresu pracy  

z uczniem o szczególnych potrzebach. 

6. Pomoc n-lom w zakresie wprowadzania zaleceń 

ujętych w opiniach i orzeczeniach poradni 

psychologoczno – pedagog. 

7. Przewodniczenie i udział w pracach zespołów 

właściwych ds. kryzysowych, wychow. oraz 

indywidualizacji nauczania. 

8. Współpraca z n- lami i wychow. w zakresie 

tworzenia IPET oraz monitorowania osiągnięć ucznia 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (analiza 

postępów umiejętności społecznych, emocjonalnych, 

życiowych). 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

Pedagodzy 

szkolni 

Psycholog 

szkolny 

 

 

 

9.  Współpraca z instytucjami  

i organizacjami wspierającymi 

edukacyjną i wychowawczą 

misję szkoły. 

1.Współdziałanie z instytucjami i organizacjami  

w środowisku. 

2. Współpraca z instytucjami zewn. wspierającymi 

pracę szkoły: PPP, Ośrodkiem Profilaktyki Rodzinnej, 

Niepublicznym Ośrodkiem „OPUS”, „Ośrodkiem 

Środowiskowej Opieki Psychologicznej i 

Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Tucholi, 

Ośrodkiem  środowiskowej opieki psychologicznej i 

psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży 

„POMOST w Sępólnie Krajeńskim, Ośrodkiem 

Środowiskowej Opieki Psychologicznej i 

Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży  

w Czersku, MOPS- em w Chojnicach, Powiatową 

Bursą dla Młodzieży Szkolnej. 

3. Kierowanie do poradni psychologiczno – ped. , 

poradni specjalistycznych oraz poradni zdrowia 

psychicznego w celu pogłębionej diagnozy 

specyficznych trudności w uczeniu się i innych 

zaburzeń. 

4. Udzielenie pomocy w pełnym skorzystaniu z oferty 

wsparcia psychologicznego. 

5. Śledzenie oferty instytucji wspierających udzielanie 

pomocy psychologicznej i przekazywanie informacji o 

ciekawych propozycjach wychowawcom. 

 

 Pedagodzy 

szkolni 

Psycholog 

szkolny 

 

10. Pomoc materialna. 

 
1. Podejmowanie działań na rzecz zorganizowanej 

opieki i pomocy materialnej ucz. znajdującym się  

 Pedagodzy 

szkolni 



 

 

 

 

w trudnej syt. życiowej. 

2. Informowanie rodziców o dostępnych formach  

i zasadach uzyskiwania zasiłku, stypendium szkolnego  

i innych form pomocy. 

3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami 

pozaszkolnymi, sponsorami  udzielającymi wsparcia 

materialnego (np.: PCK, instytucje samorządowe, 

fundacje). 

 

Psycholog 

szkolny 

 

11.  Współpraca z rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności 

wychow., pomoc w rozw. syt. konfliktowych z dziećmi. 

2. Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów. 

3. Poradnictwo wychow. mające na celu 

modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz 

ich postaw wychow. wobec dzieci, porady jakie 

działania można podjąć. 

4. Udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony 

prawnej jego i dzieci w sytuacjach zaniedbań, 

przemocy ze strony współmałżonka. 

5. Szkolenia dla rodziców z zakresu m.in.: wychowania 

i profilaktyki wg potrzeb. 

6. Pozyskiwania rodziców do współudziału w realizacji 

postulowanych wobec ich dzieci działań. 

 Pedagodzy 

szkolni 

Psycholog 

szkolny 

 

12. Organizacja pracy własnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Stała współpraca z dyrekcją, wychow., n – lami, 

samorządem szkolnym w rozw. problemów 

dydaktycznych i opiekuńczo – wychow. 

2. Troska o estetyczny i dobrze wyposażone gabinety. 

3.Systematyczne gromadzenie literatury ped. – psych.  

i pomocy dydaktycznych potrzebnych w pracy 

pedagoga i psychologa szkolnego. 

4.Samodoskonlenie oraz udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

5.Zapewnienie uczniom i rodzicom oraz n- lom 

różnorodnych możliwości kontaktowania się 

(osobiście, dziennik elektroniczny, szkolny e –mail, 

telefonicznie). 

6. Prowadzenie dokumentacji przez pedagogów 

szkolnych, psychologa szkolnego. 

7. Przekładanie dyrektorowi szkoły semestralnych 

sprawozdań z podejmowanych działań wraz  

z wnioskami do dalszej pracy. 

8. Opracowywanie i przedstawianie radzie 

pedagogicznej sprawozdań z analizy sytuacji 

opiekuńczo – wychow. szkoły wraz z wnioskami do 

dalszej pracy. 

9. Opracowanie programu wychowawczo - 

profilaktycznego szkoły, opracowywanie sprawozdań 

semestralnych i rocznych, przedstawianie radzie 

pedagogicznej wniosków do dalszej pracy. 

10. Aktualizowanie wewnętrznej dokumentacji szkoły 

dla potrzeb modyfikacji i ulepszania procesu 

wychowawczego.  

 

 Pedagodzy 

szkolni 

Psycholog 

szkolny 

 

 

 

 



5. Harmonogram uroczystości szkolnych. 

 1  września - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022,  

 13 października - Święto Edukacji Narodowej,  

 25 -29 października - Profilaktyka nikotynowa, 

 11 listopada - Święto Niepodległości,  

1 -3 grudnia - Profilaktyka zagrożeń zarażenia wirusem HIV, 

 6 grudnia -Turniej  Mikołajkowy, 

 13 grudnia - Dzień Św. Łucji, 

 22 grudnia - Wigilie klasowe i szkolna,  

 grudzień - konkurs z j. angielskiego dla ucz. szkół podstawowych,  

 14 lutego -  27.02. Ferie zimowe, 

 31 styczeń - Obchody rocznicy powrotu Chojnic do Macierzy,  

 1 marca  - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

 07-11 marca - Profilaktyka alkoholowa, 

21 marca „Wszystko jest poezją” 

13 kwietnia - Powiatowe dyktando o „Złote pióro”,  

 29 kwietnia - Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły absolwentom II LO, 

 3 maja - Święto Konstytucji 3 maja,  

 20 maja - Święto patrona  

              23 czerwiec – piknik szkolny 

 24 czerwca - Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

6. Profil absolwenta. 

Absolwent naszej szkoły to młody człowiek świadomy własnej wyjątkowości i drzemiących w nim możliwości. 

Profil absolwenta Sfera Cele Zadania Wskaźnik 

Równoważy pracę 

aktywnym 

odpoczynkiem. 

Korzysta  

z aktywności fizycznej 

jako przeciwwagi 

zaangażowania w gry 

komputerowe. 

Posiada prawidłowe 

nawyki żywieniowe. 

fizyczna Angażuje się  

w wybrane dyscypliny 

sportu i/lub rekreacji. 

 

Zapoznanie z różnymi 

dyscyplinami 

sportowymi/rekreacyjnymi. 

 

Stworzenie warunków do 

włączenia się z uprawianie 

sportu wraz z rówieśnikami. 

znajomość dyscyplin. 

 

czas spędzony  

z rówieśnikami na 

aktywności fizycznej. 

Potrafi odróżnić 

zdrowe żywienie od 

niewłaściwego. 

Uczeń ciekawy świata. 

 

Uczeń zmotywowany 

do rozwoju. 

intelektualna 

 

Potrafi korzystać z różnych 

źródeł wiedzy i 

samodzielnie 

selekcjonować informacje. 

Jest świadomym 

użytkownikiem kultury. 

Cechuje go dociekliwość 

poznawcza. 

 

Wzbudzanie zainteresowania 

światem. 

Wyposażenie w narzędzia, 

które pozwalają samodzielnie 

poszukiwań informacji.  

Poszukiwanie 

konstruktywnych źródeł 

informacji. 

liczba uczniów 

uczęszczających   na 

zajęcia dodatkowe.   

W dojrzały sposób 

wyraża emocje. 

 

emocjonalna 

 

Potrafi rozpoznawać 

 i dojrzale wyraża emocje. 

 

 

Nauczenie identyfikowania 

emocji. 

Nauczenie nazywania emocji. 

- 



Nawiązuje  

i podtrzymuje relacje 

rówieśnicze. 

społeczna 

 

Posiada umiejętność 

prowadzenia dialogu. 

skutecznie komunikuje się 

z otoczeniem. 

Potrafi negocjować i 

pracować w zespole. 

Podejmuje decyzje 

grupowe, twórczo 

rozwiązuje konflikty. 

Cechuje go duży stopień 

odpowiedzialności za 

innych i za siebie. 

Potrafi nawiązywać relacje 

w grupie rówieśniczej. 

Potrafi podtrzymywać 

relacje w grupie 

rówieśniczej. 

Rozwijanie relacji 

rówieśniczych poprzez 

zaangażowanie w metodę 

pracy grupowej. 

liczba uczniów 

uczestniczących  

w zajęciach, 

wyjazdach 

integracyjnych. 

Przykładowe 

wartości: szacunek 

dla os., uczuciowość, 

patriotyzm. 

aksjologiczna Ucznia charakteryzuje 

postawa szacunku wobec 

drugiego człowieka.  

Z szacunkiem odnosi  się 

do symboli polskości. 

Ma ugruntowane poczucie 

tożsamości narodowej, 

wywodzące się z 

tożsamości regionalnej. 

Na gruncie miłości do 

małej ojczyzny rozwija 

tożsamość europejską, 

Szanuje swoich przodków. 

Ma szacunek dla przyrody  

i świadomość, że jest jej 

częścią. 

 

Nauka zasad savoir vivre. 

 

liczba interwencji 

wychow. wobec 

uczniów 

wykazujących 

niewłaściwe 

zachowanie. 

Poziom 

zaangażowania 

uczniów w 

działalność 

charytatywną. 

 

7. Tematyka godzin wychowawczych w klasach I – III. 
 

(nauczyciel dokonuje wyboru poniższych tematów godzin wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów  

w klasie) 
 

Klasa I 
1. Zapoznanie w dokumentami Szkoły: Statutem, WZO, programem wychowawczo – profilaktycznym, 

procedurami dot. bezpieczeństwa uczniów w szkole, procedurami dot. bezpieczeństwa w sytuacji reżimu 

sanitarnego. 

2. Integracja zespołu klasowego. 

3. Prawa i obowiązki ucznia. 

4. Tworzenie zasad pracy z klasą – kontrakt klasowy. 

5. Zasady prawidłowej komunikacji (z uwzględnieniem teleinformacji). 

6. Rozpoznawanie i wyrażanie emocji. 

7. Alkohol, a inne substancje uzależniające. 

8. Jak być asertywnym? Sztuka odmawiania. 

9. Jak uczyć się, aby się nauczyć? Poznawanie skutecznych sposobów uczenia się. 

10. Palenie papierosów, e - papierosów i ich skutki dla organizmu człowieka. 

11. Zdrowe i dobre życie. 

12. Gdzie szukać pomocy ? 

13. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. 

14. Dlaczego zachowujemy się agresywnie ? 

15. Jak sobie radzić z agresją i przemocą ? 



16. Moje zainteresowania i predyspozycje zawodowe. 

17. Dokuczanie - problemem grupy. 

18. Moje relacje z rodzicami w okresie dojrzewania. 

19. Znaczenie miłości w życiu człowieka. 

20. Poczucie własnej wartości. 

21. Jak pomagać innym?- zorganizowanie form pomocy koleżeńskiej. 

22. Poznaję swoje sposoby zachowania – asertywność, uległość, agresja. 

23. Rozwijanie zasad dobrego zachowania. 

24. Tradycje uroczystości rodzinnych. 

25. Jak obchodzimy święta narodowe w swojej miejscowości. 

26. Historia i tradycja szkoły. 

27. Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły. 

28. Jak bezpiecznie spędzać czas wolny.  

29. Dlaczego młodzi ludzie sięgają po środki odurzające ? 

30. W jaki sposób dbać o higienę ciała i umysłu ? 

31. Jakie książki i czasopisma lubię czytać ? 

32. Lekcja z ciekawą książką – promocja ulubionej książki. 

33. Jak umiejętnie korzystać z mas mediów ? 

34. Czy telewizor i komputer zastąpią rodzinne rozmowy ? 

35. Moje zainteresowania, uzdolnienia i możliwości. 

36. Poznawanie różnych zawodów – mapy kariery. 

37. Jak widzą mnie inni ? 

38. AIDS – czy jesteś tolerancyjny ? 

39. Ja w rodzinie. 

40. Mówienie Nie! – zachowania asertywne. 

41. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

42. Tradycje, uroczystości rodzinne w moim domu. 

43. Marzenia – jak je realizować ? 

44. Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju. 

45. Jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne. 

46. Efektywne uczenie się – jak skutecznie uczyć się w szkole ponadgimnazjalnej. 

47. Dbam o swoje zdrowie: profilaktyka nowotworowa. 

48. Dopalacze i inne używki – niebezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa. 

49. Organizacja czasu nauki – jak efektownie wykorzystać czas. 

50. Nauka moją pasją – jak uczyć się z przyjemnością. 

51. Uzależnienia behawioralne. 
52. Jak sobie radzić ze spadkiem nastroju ? 
53. Dojrzewanie – chcę zrozumieć, co się ze mną dzieje ? 

 
Klasa II 

 

1. Zapoznanie w dokumentami Szkoły: Statutem, WZO, programem wychowawczo – profilaktycznym, 

procedurami dot. bezpieczeństwa uczniów w szkole,  procedurami dot. bezpieczeństwa w sytuacji reżimu 

sanitarnego. 

2. Sporządzenie kontraktu klasowego. 

3. Jak wyrażamy szacunek wobec osób starszych, rodziców  i nauczycieli ? 

4. Patron szkoły. Czym jest patriotyzm? 

5. Jak czcimy pamięć o tych, którzy odeszli. 

6. Jak uzyskać dobre wyniki w nauce? 

7. Wpływ sztuki na człowieka – jakich wrażeń dostarcza, a jakie przeżycia wzbogaca? 

8. Dlaczego należy unikać nudy – poznawanie nowych miejsc spędzania wolnego czasu. 

9. Znaczenie rodziny – prawa i obowiązki członków rodziny. 

10. Problemy współczesnego człowieka – uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami w     szkole, 

środowisku, rodzinie. 

11. Jak umiejętnie wyrazić swoje uczucia ? 

12. Tolerancja – inny nie znaczy gorszy. 

13. Szczęście a miłość.  

14. Mity o alkoholu. 



15. Narkotyki – NIE ! 

16. Ja i Internet. 

17. Historia i tradycje szkolne. 

18. Jak rozwijać swoje zdolności i zainteresowania ? 

19. Doskonalenie komunikacji interpersonalnej. 

20. Asertywność – sztuka odmawiania. 

21. Moje poczucie wartości. 

22. Ja i moja rodzina. 

23. Rola autorytetu w życiu człowieka. 

24. Wpływ mas mediów na osobowość człowieka. 

25.Co to jest złość ? 

26. Nasze życie uczuciowe. 

27. Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka.  

28. Etapy podejmowania decyzji. 

29. Jak sobie radzić z agresją i przemocą ? 

30. Co to jest przyjaźń ? 

31.Miłość a zakochanie. 

32. Konflikty w rodzinie. 

33. Postawy wobec cierpienia, choroby. 

34. Uzależnienie od alkoholu. 

35. Umiejętność odpoczynku i świętowania. 

36. Rozwijanie twórczości. 

37. Rozwijanie empatii i zrozumienia. 

38. Zaburzenia w odżywianiu – anoreksja i bulimia. 

39. Jaki jestem ? 

40. Postawy wobec śmierci. 

41. Moja postawa wobec AIDS. 

42. Czym jest praca dla człowieka. 

43. Prawo – przywilej czy obowiązek. 

44. Jak zyskać przyjaciół i powodzenie w życiu. 

45. Człowiek i przyroda – wrogowie, czy przyjaciele. 

46. Jestem asertywny. 

47. Efektywne uczenie się – jak skutecznie uczyć się w szkole ponadgimnazjalnej. 

48. Dbam o swoje zdrowie: profilaktyka nowotworowa. 

49. Dopalacze i inne używki – niebezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa. 

50. Organizacja czasu nauki – jak efektownie wykorzystać czas. 

51. Nauka moja pasją – jak uczyć się z przyjemnością.  

52. Budujemy swoją tożsamość seksualną. 

53. Uzależnienia behawioralne. 

 

Klasa III 
 1. Zapoznanie w dokumentami Szkoły: Statutem, programem wychowawczo – profilaktycznym, procedurami 

dot. bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

2. Oczekiwania i potrzeby uczniów – badania uczniów. 

2. Moje więzi ze szkołą - jako środowiskiem społecznym. 

3. Znaczenie koncentracji uwagi w procesie uczenia. 

4. Jak radzić sobie ze stresem ? 

5. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 

6. Mechanizmy uzależnienia od alkoholu. 

7. Mechanizmy uzależnienia od środków odurzających. 

8. Ćwiczenia zachowań asertywnych. 

9. Rodzina z problemem alkoholowym. 

10. Samopoznanie. 

11. Kobiecość i męskość. 

12. Miłość i odpowiedzialność. 

13. Konflikty w rodzinie. 

14. Postawy wobec ludzi niepełnosprawnych. 

15. Jak wykorzystać czas wolny od nauki? 



16. Przeciwdziałanie agresji. 

17. Wybór zawodu. 

18. Człowiek wobec przyrody. 

19. Empatia i pomoc potrzebującym. 

20. Czy media są źródłem przemocy? 

21. Moje hobby i zainteresowania. 

22. Tolerancja i obojętność. 

23. Wpływ choroby na rodzinę. 

24. Uczucia, emocje, postawa. 

25. AIDS – tolerancja. 

26. Umiejętność komunikowania się. 

27. Przyjaźń czy miłość? 

28. Umiejętność rozwiązywania konfliktów. 

29. Czy kompleksy utrudniają życie?- psychozabawa. 

30. Ja i moje wartości. 

31. Zdrowe i dobre życie. 

32. Narkotyki i co dalej? 

33. Za co czuję się odpowiedzialny? 

34. Jak podejmować decyzje? 

35. Określenie cech charakteru - mój temperament. 

36. Wpływ muzyki na osobowość człowieka. 

37. Jak uczyć się szybko, dobrze i bez wysiłku? 

38. Metody aktywnego poszukiwania pracy. 

39. Jak pisać ofertę pracy i rozmawiać z pracodawcą? 

40. Czasopisma młodzieżowe. 

41. Co to jest patriotyzm? 

42. Kultura, a subkultura. 

43. Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o sektach? 

44. Poznajemy i akceptujemy prawa człowieka. 

45. Co każdy powinien wiedzieć o Unii . 

46. Uczę się akceptacji siebie. 

47. Nauka, zawód, praca. 

48. Efektywne uczenie się – jak skutecznie uczyć się w szkole ponadgimnazjalnej. 

49. Dbam o swoje zdrowie: profilaktyka nowotworowa. 

50. Dopalacze i inne używki – niebezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa. 

51. Organizacja czasu nauki – jak efektownie wykorzystać czas. 

52. Nauka moja pasją – jak uczyć się z przyjemnością. 

 

 

 

Tematyka godzin wychowawczych w klasach I – IV. 
 

(nauczyciel dokonuje wyboru poniższych tematów godzin wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów w 

klasie) 

 

Klasa I 

1. Zapoznanie w dokumentami Szkoły: Statutem, programem wychowawczo – profilaktycznym, procedurami 

dot. bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

2. Integracja zespołu klasowego. 

3. Prawa i obowiązki ucznia. 

4. Tworzenie zasad pracy z klasą – kontrakt klasowy. 

5. Zasady prawidłowej komunikacji (z uwzględnieniem teleinformacji). 

6. Rozpoznawanie i wyrażanie emocji. 

7. Alkohol, a inne substancje uzależniające. 

8. Jak być asertywnym? Sztuka odmawiania. 

9. Jak uczyć się, aby się nauczyć? Poznawanie skutecznych sposobów uczenia się. 

10. Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka. 

11. Zdrowe i dobre życie. 



12. Gdzie szukać pomocy ? 

13. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. 

14. Dlaczego zachowujemy się agresywnie ? 

15. Jak sobie radzić z agresją i przemocą ? 

16. Moje zainteresowania i predyspozycje zawodowe. 

17. Dokuczanie - problemem grupy. 

18. Moje relacje z rodzicami w okresie dojrzewania. 

19. Znaczenie miłości w życiu człowieka. 

20. Poczucie własnej wartości. 

21. Jak pomagać innym?- zorganizowanie form pomocy koleżeńskiej. 

22. Poznaję swoje sposoby zachowania – asertywność, uległość, agresja. 

23. Rozwijanie zasad dobrego zachowania. 

24. Tradycje uroczystości rodzinnych. 

25. Jak obchodzimy święta narodowe w swojej miejscowości. 

26. Historia i tradycja szkoły. 

27. Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły. 

28. Jak bezpiecznie spędzać czas wolny.  

29. Dlaczego młodzi ludzie sięgają po środki odurzające ? 

30. W jaki sposób dbać o higienę ciała i umysłu ? 

31. Jakie książki i czasopisma lubię czytać ? 

32. Lekcja z ciekawą książką – promocja ulubionej książki. 

33. Jak umiejętnie korzystać z mas mediów ? 

34. Czy telewizor i komputer zastąpią rodzinne rozmowy ? 

35. Moje zainteresowania, uzdolnienia i możliwości. 

36. Poznawanie różnych zawodów. 

37. Jak widzą mnie inni ? 

38. AIDS – czy jesteś tolerancyjny ? 

39. Ja w rodzinie. 

40. Mówienie Nie! – zachowania asertywne. 

41. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

42. Tradycje, uroczystości rodzinne w moim domu. 

43. Marzenia – jak je realizować ? 

44. Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju. 

45. Jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne. 

46. Efektywne uczenie się – jak skutecznie uczyć się w szkole ponadgimnazjalnej. 

47. Dbam o swoje zdrowie: profilaktyka nowotworowa. 

48. Dopalacze i inne używki – niebezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa. 

49. Organizacja czasu nauki – jak efektownie wykorzystać czas. 

50. Nauka moją pasją – jak uczyć się z przyjemnością. 

51. Uzależnienia behawioralne. 

 

Klasa II 

 

1. Zapoznanie w dokumentami Szkoły: Statutem, WZO, programem wychowawczo – profilaktycznym, 

procedurami dot. bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

2. Sporządzenie kontraktu klasowego. 

3. Jak wyrażamy szacunek wobec osób starszych, rodziców  i nauczycieli ? 

4. Patron szkoły. Czym jest patriotyzm? 

5. Jak czcimy pamięć o tych, którzy odeszli. 

6. Jak uzyskać dobre wyniki w nauce? 

7. Wpływ sztuki na człowieka – jakich wrażeń dostarcza, a jakie przeżycia wzbogaca? 

8. Dlaczego należy unikać nudy – poznawanie nowych miejsc spędzania wolnego czasu. 

9. Znaczenie rodziny – prawa i obowiązki członków rodziny. 

10. Problemy współczesnego człowieka – uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami w      

      szkole, środowisku, rodzinie. 

11. Jak umiejętnie wyrazić swoje uczucia ? 

12. Tolerancja – inny nie znaczy gorszy. 

13. Szczęście a miłość.  



14. Mity o alkoholu. 

15. Narkotyki – NIE ! 

16. Ja i Internet. 

17. Historia i tradycje szkolne. 

18. Jak rozwijać swoje zdolności i zainteresowania ? 

19. Doskonalenie komunikacji interpersonalnej. 

20. Asertywność – sztuka odmawiania. 

21. Moje poczucie wartości. 

22. Ja i moja rodzina. 

23. Rola autorytetu w życiu człowieka. 

24. Wpływ mas mediów na osobowość człowieka. 

25.Co to jest złość ? 

26. Nasze życie uczuciowe. 

27. Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka.  

28. Etapy podejmowania decyzji. 

29. Jak sobie radzić z agresją i przemocą ? 

30. Co to jest przyjaźń ? 

31.Miłość a zakochanie. 

32. Konflikty w rodzinie. 

33. Postawy wobec cierpienia, choroby. 

34. Uzależnienie od alkoholu. 

35. Umiejętność odpoczynku i świętowania. 

36. Rozwijanie twórczości. 

37. Rozwijanie empatii i zrozumienia. 

38. Zaburzenia w odżywianiu – anoreksja i bulimia. 

39. Jaki jestem ? 

40. Postawy wobec śmierci. 

41. Moja postawa wobec AIDS. 

42. Czym jest praca dla człowieka. 

43. Prawo – przywilej czy obowiązek. 

44. Jak zyskać przyjaciół i powodzenie w życiu. 

45. Człowiek i przyroda – wrogowie, czy przyjaciele. 

46. Jestem asertywny. 

47. Efektywne uczenie się – jak skutecznie uczyć się w szkole ponadgimnazjalnej. 

48. Dbam o swoje zdrowie: profilaktyka nowotworowa. 

49. Dopalacze i inne używki – niebezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa. 

50. Organizacja czasu nauki – jak efektownie wykorzystać czas. 

51. Nauka moja pasją – jak uczyć się z przyjemnością.  

52. Budujemy swoją tożsamość seksualną. 

53. Uzależnienia behawioralne. 

 

Klasa III 

1. Zapoznanie w dokumentami Szkoły: Statutem, WZO, programem wychowawczo – profilaktycznym, 

procedurami dot. bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

2. Oczekiwania i potrzeby uczniów – badania uczniów. 

2. Moje więzi ze szkołą - jako środowiskiem społecznym. 

3. Znaczenie koncentracji uwagi w procesie uczenia. 

4. Jak radzić sobie ze stresem ? 

5. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 

6. Mechanizmy uzależnienia od alkoholu. 

7. Mechanizmy uzależnienia od środków odurzających. 

8. Ćwiczenia zachowań asertywnych. 

9. Rodzina z problemem alkoholowym. 

10. Samopoznanie. 

11. Kobiecość i męskość. 

12. Miłość i odpowiedzialność. 

13. Konflikty w rodzinie. 

14. Postawy wobec ludzi niepełnosprawnych. 



15. Jak wykorzystać czas wolny od nauki? 

16. Przeciwdziałanie agresji. 

17. Wybór zawodu. 

18. Człowiek wobec przyrody. 

19. Empatia i pomoc potrzebującym. 

20. Czy media są źródłem przemocy? 

21. Moje hobby i zainteresowania. 

22. Tolerancja i obojętność. 

23. Wpływ choroby na rodzinę. 

24. Uczucia, emocje, postawa. 

25. AIDS – tolerancja. 

26. Umiejętność komunikowania się. 

27. Przyjaźń czy miłość? 

28. Umiejętność rozwiązywania konfliktów. 

29. Czy kompleksy utrudniają życie?- psychozabawa. 

30. Ja i moje wartości. 

31. Zdrowe i dobre życie. 

32. Narkotyki i co dalej? 

33. Za co czuję się odpowiedzialny? 

34. Jak podejmować decyzje? 

35. Określenie cech charakteru - mój temperament. 

36. Wpływ muzyki na osobowość człowieka. 

37. Jak uczyć się szybko, dobrze i bez wysiłku? 

38. Metody aktywnego poszukiwania pracy. 

39. Jak pisać ofertę pracy i rozmawiać z pracodawcą? 

40. Czasopisma młodzieżowe. 

41. Co to jest patriotyzm? 

42. Kultura, a subkultura. 

43. Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o sektach? 

44. Poznajemy i akceptujemy prawa człowieka. 

45. Co każdy powinien wiedzieć o Unii . 

46. Uczę się akceptacji siebie. 

47. Nauka, zawód, praca. 

48. Efektywne uczenie się – jak skutecznie uczyć się w szkole ponadgimnazjalnej. 

49. Dbam o swoje zdrowie: profilaktyka nowotworowa. 

50. Dopalacze i inne używki – niebezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa. 

51. Organizacja czasu nauki – jak efektownie wykorzystać czas. 

52. Nauka moja pasją – jak uczyć się z przyjemnością. 

 

 

 

 

 


