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Rozdział I: Podstawa prawna 

 

 

Podstawę prawną szkolnego Programu Wychowawczego stanowią: 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 

2. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 wraz ze zmianami, 

3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

4. Konwencja o Prawach Dziecka. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26.02.2002 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami; 

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002r. dotyczące ramowych statutów 

szkół publicznych 

 

 

 

Rozdział II: Wstęp 

 

 

Każdy członek społeczności szkolnej dokonał dobrowolnego wyboru 

funkcjonowania w tej instytucji, a tym samym przyjął na siebie odpowiedzialność za 

współtworzenie jej kształtu i klimatu wychowawczego. Obowiązkiem wszystkich 

pracowników szkoły jest jak najlepsze wypełnianie funkcji wychowawczych, 

 a obowiązkiem uczniów jest aktywne włączenie się w ten proces. 

Pierwszymi wychowawcami uczniów są ich rodzice i szkoła współpracuje       

   z nimi w realizacji zadań wychowawczych, niezależnie od tego, czy uczniowie są 

pełnoletni, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń jest usamodzielniony. 

Obok programu wychowawczego w szkole funkcjonuje program 

profilaktyki,którego celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom 

patologicznym. Wychowanie i profilaktyka wspomagają się wzajemnie, ale nie są tym 

samym. 

Program wychowawczy jest bazą, na podstawie której wychowawcy tworząwłasne 

programy dostosowane do poziomu i potrzeb swoich uczniów. 
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Rozdział III: Cele programu: 

 

 

1. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie i w rodzinie. 

2. Wspieranie rozwoju psychicznego uczniów i wyposażenie ich w umiejętności 

interpersonalne. 

3. Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą. 

4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami środowiskowymi. 

5. Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 

6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i podejmowanie działań 

zapobiegawczych. 

7. Propagowanie edukacji prozdrowotnej  jako formy zapobiegania uzależnieniom 

i propagowania zdrowego stylu życia. 

8. Kultywowanie tradycji rodzinnych, własnego kraju i regionu oraz poznawanie 

obyczajów innych narodów. 

 

 

 

Rozdział IV: Podstawowe założenia 

 

 

1. Każdy członek społeczności szkolnej począwszy od dyrektora, nauczycieli, poprzez 

uczniów i rodziców, aż do pozostałych pracowników szkoły, jest człowiekiem 

wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej 

współtworzenie.  

2. Rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do 

swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodzinę w dziele wychowania.  

3. Szkoła pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi o sens życia, o przyszłość, wskazując 

na rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji wymarzonych 

celów życiowych.  
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4. W szkole kładzie się nacisk na budzenie wrażliwości moralnej, na wspomaganie 

uczniów w ich dążeniu do samodzielności osądów, rozwijanie wrażliwości na prawdę, 

dobro i piękno.  

5. Szkoła dąży do kształtowania w uczniach szacunku dla dobra wspólnego,  rodziny, 

społeczności lokalnej, państwowej, a także do rozwijania patriotyzmu  jako wartości  

o podstawowym znaczeniu.  

6. Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie z sobą trud 

odpowiedzialności za dokonywane wybory.  

7. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami - wychowują swoją osobowością, 

postawą i zachowaniem. 

 

 

Rozdział V: Misja szkoły 

 

 

1. Przekonanie uczniów, że w każdym człowieku tkwi twórczy potencjał, który może 

być wykorzystany w wartościowy sposób w celu zdobycia społecznego szacunku i 

poczucia własnej wartości. 

2. Indywidualizowanie działań wychowawczych ze względu na duże zróżnicowanie 

stylów życia w rodzinach i preferowanych przez nie wartościach. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych i przekonania, że w krajach 

demokratycznych każdy obywatel może wpływać na kształt i rozwój społeczności,  

w której żyje. 

4. Kierowanie się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności ucznia. 

5. Nieustanne doskonalenie zawodowe, wymiana doświadczeń, modyfikacja celów i 

metod nadążająca za zmieniającą się rzeczywistością. 
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Rozdział VI: Wizja szkoły 

 

 

1. Szkoła jest instytucją, która we współpracy z rodzicami stwarza optymalne warunki 

do wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia i przygotowania go do pracy 

zawodowej, życia w rodzinie i społeczeństwie. 

2. Szkoła opiera swoją działalność na uniwersalnych wartościach humanistycznych, 

takich jak: poszanowanie życia, zdrowia i godności drugiego człowieka, tolerancji dla 

odmiennych kultur, sprawiedliwego i uczciwego traktowania ludzi i pracy, którą 

wykonują, szacunku dla własnego kraju i odpowiedzialności za losy swoje i 

społeczności lokalnej. 

3. Szkoła systematycznie analizuje potrzeby uczniów i efekty pracy wychowawczej i 

na tej podstawie, w konsultacji z rodzicami i uczniami ustala zadania priorytetowe, 

które w ogólnym kształcie mają wyzwalać aktywność uczniów, rozwijać 

samodzielność i doprowadzić do dojrzałości emocjonalno-społecznej. 

4. Szkoła dba o rozwój ucznia w sferze intelektualnej, społeczno-moralnej, 

emocjonalnej i zdrowotnej z ukierunkowaniem na samorealizację, czyli stan 

świadomego kierowania własnym rozwojem w celu osiągnięcia satysfakcjonujących 

relacji z ludźmi i godnych warunków życiowych, pozwalających korzystać z dóbr 

kulturalnych i różnych form rekreacji. 

5. Szkoła kształtuje postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i kultur. 

 

Charakterystyka absolwenta: 

 

Szkoła stwarza warunki, aby naszego absolwenta cechowało: 

1. Poczucie rzetelnego przygotowania do wybranego zawodu, obowiązkowość 

i odpowiedzialność. 

2. Umiejętność samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy. 

3. Poczucie współodpowiedzialności za dobro społeczne i odwaga w podejmowaniu 

działań w tym kierunku. 
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4. Umiejętność współdziałania w różnych grupach społecznych, w rodzinie, 

w pracy, w środowisku lokalnym. 

5. Świadoma akceptacja uniwersalnych wartości moralnych, umiejętność 

odróżniania dobra od zła, prawdy od fałszu, piękna od brzydoty. 

6. Poszanowanie historii i tradycji własnego narodu oraz tolerancja wobec 

odmiennych kultur. 

7. Umiejętność organizowania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w różnych 

formach kultury i rekreacji. 

8. Dbałość o higieniczny tryb życia i czystość otaczającego środowiska. 

9. Znajomość zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. 

10.Umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną. 

11. Potrzeba poszerzania i uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych. 

12. Znajomość praw i obowiązków wynikających z przepisów prawnych. 

13. Optymizm życiowy i wiara w swoje siły i całego narodu. 

 

 

Rozdział VII: Zadania opiekuńcze szkoły: 

 

 

1. Placówka odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, 

pozalekcyjnych i zorganizowanych form wypoczynku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. 

2. W czasie zajęć obowiązkowych opiekę sprawują: dyrekcja szkoły, nauczyciele 

przedmiotów, nauczyciele dyżurujący w czasie przerw. 

3. Opiekę nad młodzieżą w czasie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych pełnią 

nauczyciele prowadzący te zajęcia. 

4. Nauczyciele w czasie przerw lekcyjnych pełnią dyżury według ustalonego 

harmonogramu i czuwają nad bezpieczeństwem uczniów. 

5. W czasie pełnienia dyżurów nauczyciel zobowiązany jest do kontroli zachowania 

młodzieży na korytarzach oraz w szatni i sanitariatach. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno-

krajoznawczych i zawodów sportowych odpowiada organizator. 
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7. Organizujący wycieczkę musi zapewnić opiekę nauczycieli zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

8. Szkoła otacza szczególną troską uczniów klas I poprzez: 

 wprowadzenie dwutygodniowego okresu adaptacyjnego, w którym 

uczniowie nie otrzymują ocen niedostatecznych, 

 zapoznanie uczniów z tradycjami i statutem szkoły, 

 poznanie warunków domowych i rodzinnych swoich uczniów, 

 udzielanie im pomocy w przypadku stwierdzenia szczególnie trudnych 

warunków materialnych (w miarę posiadanych przez szkołę środków). 

 

Program wychowawczy realizowany jest poprzez: 

 

1. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli. 

2. Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe. 

3. Godziny do dyspozycji wychowawcy. 

4. Działalność Samorządu Uczniowskiego. 

5. Uroczystości szkolne. 

6. Konkursy, olimpiady przedmiotowe, turnieje, zawody sportowe. 

7. Wycieczki dydaktyczne, turystyczne i rajdy. 

8. Akcje o charakterze lokalnym i ogólnopolskim (np. „Sprzątanie świata”, 

„Dzień bez przemocy” itp.) 

 

 

Rozdział VIII: Główne cele wychowawcze szkoły: 

 

1. Kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wpajanie 

poczucia konieczności nieustannego rozwoju zawodowego i społecznego w aspekcie 

dobra osobistego i publicznego. 

2. Kształtowanie postaw świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 

(w rodzinie, w szkole, w społeczności lokalnej i w państwie). 

3. Wpajanie wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów 
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w duchu sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, demokracji i wolności, 

szacunku dla siebie i innych, czyli szeroko pojętych wartości humanistycznych. 

4. Przygotowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie 

nie tylko w szkole i poza szkołą, ale również za planowanie swojej przyszłej kariery. 

5. Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań 

oraz zachęcanie uczniów do popularyzowania takiego stylu życia w swoim 

najbliższym otoczeniu. 

6. Budowanie szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego 

Polski. 

 

Dyrekcja: 

1.Zabezpiecza bazę materialną szkoły w zakresie realizacji programu 

wychowawczego. 

2. Koordynuje pracę wychowawczo-opiekuńczą szkoły. 

3. Tworzy klimat do zgodnej i konstruktywnej współpracy. 

4. Współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym. 

5. Umożliwia nauczycielom doskonalenie zawodowe. 

6. Rzeczowo ocenia pracę wychowawców i nauczycieli. 

 

Rada Pedagogiczna: 

1. Zatwierdza Program Wychowawczy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

2. Analizuje sytuację wychowawczą w poszczególnych klasach. 

3. Proponuje i wdraża nowe rozwiązania w pracy wychowawczej. 

4. Zgłasza problemy w zakresie których wskazane byłoby poszerzenie wiedzy 

pedagogicznej. 

5. Nauczyciele-wychowawcy opracowują plany wychowawcze dla swoich klas na 

podstawie przeprowadzonej diagnozy i w oparciu o program szkolny. 
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Nauczyciele i wychowawcy: 

1. Znają cele wychowawcze szkoły i je akceptują. 

2. Są wzorem zachowania w relacjach społecznych. 

3. Uczą poszanowania godności każdego człowieka. 

4. Dbają o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów. 

5. Wymagają respektowania przyjętych zasad. 

6. Są sprawiedliwi i otwarci na racjonalną dyskusję. 

7. Współpracują z sobą, rodzicami i pedagogiem dla dobra ucznia. 

8. Dostrzegają korzystne zmiany w zachowaniu ucznia i je nagradzają. 

9. Zachęcają do wysiłku i współorganizują pomoc dla uczniów słabszych. 

10.Prezentują postawę odpowiedzialności za funkcjonowanie całej szkoły. 

11.Są taktowni, dyskretni i wzbudzają zaufanie. 

 

Wychowawcy: 

1. Poznają planowo i systematycznie swoich wychowanków, ich stan zdrowia, 

potrzeby, zainteresowania, sytuację rodzinną, możliwości rozwojowe. 

2. Indywidualizują działania wychowawcze. 

3. Wdrażają uczniów do samokontroli i samooceny. 

4. Sprawiedliwie stosują nagrody i kary. 

5. Pomagają uczniom pokonywać bieżące trudności. 

6. Wspierają uczniów w dokonywaniu wartościowych wyborów życiowych. 

7. Korygują przejawy negatywnych zachowań. 

8. Budują atmosferę optymizmu i wiary w możliwości rozwojowe uczniów. 

9. Systematycznie współpracują z rodzicami. 

 

Pedagog i Psycholog szkolny: 

1. Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów wymagających szczególnej opieki. 

2. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

3. Wspiera wychowawców w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego. 
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4. Działa na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej. 

5. Podejmuje działania w celu przeciwdziałania skrajnym przypadkom 

niedostosowania społecznego. 

6. Okresowo, wspólnie z Zespołem Wychowawczym ocenia sytuację wychowawczą w 

szkole. 

7. Na bieżąco współpracuje z dyrekcją, radą pedagogiczną i instytucjami 

wspierającymi szkołę w działaniach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Rodzice: 

Największe prawa do wychowania swoich dzieci mają rodzice. Szkoła wspiera rodzinę 

w tych działaniach. W przypadku dysfunkcjonalnej rodziny szkoła podejmuje 

działania zgodnie z indywidualnym planem pomocy. 

Rodzice współpracują ze szkołą poprzez: 

1. Zapoznanie się z programem kształcenia i formami opieki. 

2. Współdziałanie z wychowawcą klasy i nauczycielami. 

3. Korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego. 

4. Udział w zebraniach klasowych, uroczystościach szkolnych, prelekcjach. 

5. Uczciwe informowanie o problemach wychowawczych z dzieckiem. 

6. Konsekwentne przestrzeganie przyjętych wspólnie z wychowawcą lub pedagogiem 

zasad postępowania w przypadku wzmożonego nadzoru pedagogicznego. 

7. Prezentowanie postawy szacunku dla szkoły, nauczycieli i wybranego przez ucznia 

zawodu. 

 

Uczniowie: 

Szkoła zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, przygotowania 

zawodowego i osiągnięcia dojrzałości społeczno- moralnej. 

Uczniowie są podmiotem procesu wychowania i z tego tytułu posiadają określone 

prawa. Proces wychowania będzie efektywny, jeżeli uczniowie będą respektować 

regulaminowo przyjęte zasady oraz zasady przyjęte umową społeczną. 
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Prawa: 

1. Prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania. 

2. Prawo do uzyskiwania rzetelnej wiedzy i umiejętności. 

3. Prawo do pomocy materialnej, pedagogicznej , psychologicznej i medycznej. 

4. Prawo do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, 

koleżeńskich. 

5. Prawo do kulturalnego i racjonalnego prezentowania swoich opinii na temat 

funkcjonowania szkoły czy też bieżących wydarzeń polityczno- społecznych. 

6. Prawo do korzystania z wyposażenia szkoły w sposób zgodny z instrukcją. 

7. Prawo do jawnej i obiektywnej opinii o swoim zachowaniu. 

8. Prawo do nauki i wypoczynku w higienicznych warunkach. 

9. Prawo do ochrony przed przemocą fizyczną lub psychiczną. 

10. Prawo do reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, uroczystościach 

państwowych ...itp. 

Obowiązki: 

1. Systematyczne uczęszczanie do szkoły, rzetelne przygotowywanie się do zajęć i 

aktywne w nich uczestnictwo. 

2. Odpowiedzialne wywiązywanie się z przydzielonych funkcji w szkole  

(w samorządzie, organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań... itp.). 

3. Okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły. 

4. Podporządkowanie się zaleceniom dyrekcji, nauczycieli i ustaleniom Samorządu 

Szkolnego lub klasowego. 

5. Utrzymywanie w tajemnicy powierzonych w zaufaniu spraw osobistych koleżanek 

lub kolegów, z wyjątkiem sytuacji bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia 

życia, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. 

6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie nauki i wypoczynku. 

7. Szanowanie mienia szkoły, poczucie odpowiedzialności za jego estetykę i 

funkcjonalność. 

8. Godne prezentowanie się jako uczeń i Polak. 
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Podsumowanie: 

Wychowanie uczniów w Zespole Szkół im Macieja Rataja w Gościnie kontynuuje 

proces wychowawczy rodziny, szkoły podstawowej i gimnazjum. Wychowujemy 

przez naukę, pracę, sztukę, sport i rekreację, turystykę, działalność w organizacjach 

 i kołach zainteresowań. Poprzez różne formy aktywności kształtujemy postawy 

uczniów i przekazujemy wartości, które mogą zapewnić młodym ludziom udany start 

w dorosłe życie. Nadrzędnym celem jest przygotowanie ucznia do samodzielnego 

kierowania własnym rozwojem i dostosowaniem go do szybko zmieniających się 

warunków zewnętrznych.  
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Rozdział IX: SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU: 

 

I. Bezpieczna i zdrowa szkoła 

 

Działania związane z szeroko pojętym zdrowiem i bezpieczeństwem, promocją 

zdrowia, ochroną przed przemocą psychiczną i fizyczną, ochroną środowiska, 

problemami współczesnej ekologii, współpracą z rodzicami, pedagogiem, pielęgniarką 

szkolną: 

 

1.  troska o prawidłową realizację obowiązku szkolnego: 

- kontrola frekwencji, 

- spotkania z rodzicami, 

- współpraca z pedagogiem szkolnym i PPP; 

2. konkursy o tematyce prozdrowotnej i proekologicznej: 

- konkurs biologiczny, 

- konkurs chemiczny, 

- konkurs PCK, 

- seminarium Zdrowy Styl Życia; 

3. akcje ekologiczne: 

- Dzień Ziemi, 

- Dzień Drzewa, 

- Sprzątanie brzegów Parsęty; 

4. wpajanie nawyków sortowania odpadów; 

5. realizacja treści ekologicznych na zajęciach lekcyjnych, terenowych i ścieżkach 

edukacyjnych; 

6.  spotkania z przedstawicielami medycyny promującymi edukację zdrowotną; 

7. spotkania, seminaria i zajęcia z profilaktyki uzależnień; 

8. zajęcia rekreacyjne i sportowe:  

- Dzień sportu, 

- Dzień bez przemocy, 

- spływy kajakowe, 

- rajdy PTTK, 
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- obozy narciarskie, 

- regaty smoczych łodzi,   

- zajęcia na basenie, 

- zajęcia na lodowisku; 

9. Dbałość o kulturę zachowań: 

- eliminowanie agresji, 

- troska o mienie szkoły, 

- poszanowanie języka ojczystego. 

 

 

II. Szkoła aktywna, samorządna i otwarta na współpracę 

 

Działania mające na celu stwarzanie warunków i zachęcanie uczniów do akcji 

samorządowych i akcji na rzecz społeczeństwa (np. samorządy klasowe, samorząd 

szkolny, wolontariat...). Współpraca z rodzicami, instytucjami wspierającymi 

wychowanie i szkołę, innymi szkołami, społecznością lokalną. Rozbudzanie 

 w młodym człowieku tożsamości narodowej oraz patriotyzmu lokalnego i 

narodowego, np. 

1. akcje charytatywne i wolontariat: 

 - posiłek dla ubogich i potrzebujących, 

 - pomoc w schronisku dla zwierząt, 

 - honorowe krwiodawstwo, 

 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

 - odwiedziny w DPS Gościno, 

 - inne akcje wspierające potrzebujących; 

2. działalność samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych; 

3. współpraca z samorządem terytorialnym i lokalnymi instytucjami: 

 - Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, 

 - Urząd Miasta w Gościnie; 

4. uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska: 

 - Wigilia Wsi Polskiej, 
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 - Zapusty Wsi Polskiej, 

 - obchody walk o Kołobrzeg;  

5. poradnictwo zawodowe: 

 - Ogólnopolski Tydzień Karier, 

 - targi pracy, 

 - targi hotelarsko-gastronomiczne, 

 - spotkania z przedstawicielami Urzędu Pracy; 

  zaangażowanie uczniów w działania związane z preorientacją: 

 - targi edukacyjne, 

 - wizyty w gimnazjach;  

6. kształtowanie postaw aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej oraz 

patriotycznej; 

 poznawanie historii, tradycji, obyczajów regionu, 

 poszukiwanie historycznych i współczesnych wzorców osobowych: 

 - spotkania z weteranami wojennymi, 

 - spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu i otoczenia szkoły, 

 - tematyka lekcji; 

III. spotkania z przedstawicielami kultury; 

IV. Szkoła ciekawa i rozwijająca zainteresowania 

 

Działania związane z organizacją wystaw, konkursów, redakcją gazetki szkolnej, 

funkcjonowaniem różnych organizacji, kół zainteresowań, zajęcia w specjalistycznych 

jednostkach i kursy kwalifikacyjne, np.:    

1. szkolne koła przedmiotowe i koła zainteresowań oraz zespoły rozwijające 

zdolności uczniów: 

- koło strzeleckie, 

- koło taneczne, 

- koło walk wschodnich,  

- inne koła ujęte w harmonogramie pracy szkoły;  
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2. redagowanie przez nauczycieli i młodzież strony internetowej i gazetki 

poświęconej życiu szkoły; 

3. prelekcje teoretyczno – praktyczne (zajęcia w jednostkach straży pożarnej, 

policji, straży granicznej i w wojsku); 

4. szkolenia zawodowe w jednostkach profilowanych i na strzelnicy; 

5. wystawy i konkursy szkolne oraz krajowe: 

- Gdy nad Pomorzem krążyły Gryfy, 

- Piknik młodych naukowców, 

- konkurs o patronie szkoły, 

- turniej klas policyjnych, 

- turniej strzelecki, 

- Sprawni jak żołnierze, 

- inne konkursy ujęte w harmonogramie pracy szkoły; 

6. specjalistyczne kursy poszerzające kwalifikacje zawodowe: 

- kurs płetwonurka, 

- kurs pływacki, 

- kurs motorowodny,  

- kurs pierwszej pomocy, 

- inne kursy organizowane w przypadku zainteresowania uczniów.  

 

 

V. Przyjazna szkoła 

 

Działania mające na celu budowanie więzi klasowych, poczucia własnej wartości, 

uczenia tolerancji, pomoc uczniom mającym trudności różnej  

natury, np.:  

 integracja klas pierwszych poprzez wspólne działanie i zabawę: 

 - Młode Ratajki; 

 wycieczki integracyjne dla klas pierwszych; 

 budowanie więzi koleżeńskich i współpraca w grupie; 

 uroczystości klasowe: Mikołajki, Andrzejki, Wigilie klasowe, Połowinki;  
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 udział w uroczystościach szkolnych oraz ich organizacja: 

- rozpoczęcie roku szkolnego, 

- Dzień Edukacji Narodowej, 

- Święto Niepodległości, 

- apel noworoczny, 

- studniówka, 

- walentynki, 

- pierwszy dzień wiosny, 

- dni otwarte szkoły;  

 wyjścia do kina, muzeum, teatrów; 

 wyjazdy i wycieczki dydaktyczne. 

 

 

Metody realizacji: 

1. Informacyjne: 

 pogadanki, wykłady, prelekcje, filmy dydaktyczne 

 uaktualnione artykuły z prasy, broszury, książki 

 publikacje w gazetce szkolnej, ekspozycje w gablotach 

2. Edukacyjne: 

 dyskusje 

 debaty klasowe 

 warsztaty 

3. Działania alternatywne: 

 zajęcia sportowe i rekreacyjne 

 wycieczki różnego typu 

 koła zainteresowań 

 uroczystości szkolne i klasowe 

 wolontariat 

 redagowanie gazetki szkolnej 

4. Wczesnej interwencji zgodnie z procedurami 
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Ewaluacja: 

 

1.Okresowa analiza realizacji programu zgodnie z organizacją pracy szkoły ( rady 

pedagogiczne, spotkania z rodzicami). 

2. Analiza osiągnięć uczniów (oceny, frekwencja, nagrody) 

Kryteria efektywności: 

1. Zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych w szkole 

2. Zwiększenie motywacji do zdobywania lepszych ocen 

3. Wzrost frekwencji uczniów na zajęciach 

4. Wzrost inicjatywy i samodzielności w działaniu 

5. Identyfikacja ucznia z klasą i szkołą 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

 Dyrektor 

 Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów 

 Wychowawcy w internacie 

 Pedagog , Psycholog Szkolny. 

 Pielęgniarka szkolna 

 

Propozycje tematów i zagadnień na godziny wychowawcze w Zespole Szkół Im 

Macieja Rataja w Goscinie 

 

 

   

Propozycja zestawów tematów i zagadnień do omówienia na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy.  

Ich realizację można włączyć do ścieżek edukacyjnych, dopasować do 

indywidualnych potrzeb zespołu uczniowskiego oraz rozbić na kilka jednostek 

lekcyjnych.  
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KLASA I. 

 

1.Poznajmy się– indywidualne prezentacje. 

2.Co nas łączy– prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i 

uzdolnień itp. 

3.Tworzymy grupę– ustalanie celów i reguł grupowych. 

4.Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im (lizusostwo, 

donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie itp.) 

5.Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń, miłość– czy znasz różnice. 

6.Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych. 

7.Planowanie własnego rozwoju. 

8.Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru. 

9.Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych. 

10.Jak się uczyć efektywnie. 

11.Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.  

12.Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu ? 

13.Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb.  

14.Rola wykształcenia we współczesnym świecie.  

15.Jak umiejętnie poszukiwać informacji.  

16.Dyskusja jako jedna z form zdobywania wiedzy. 

17.Przeprowadzenie dyskusji na wybrany temat wg. reguł i omówienie rezultatów. 

Ćwiczenie umiejętności wypowiadania własnych sądów. 

18.Uczucia — identyfikacja i nazywanie uczuć.  

19.Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem, stresem. 

20.Komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność odczytywania sygnałów z 

otoczenia. 

21.Nieagresywne wyrażanie emocji negatywnych 

22.Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między 

rówieśnikami. 

23.Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu 

kontaktów między ludźmi.  
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24.Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka. 

25.Rola środowisk społecznych, sytuacji polityczno- gospodarczej kraju i świata, 

normy i reguły obyczajowe i religijne, itp. 

26.Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych ( uzależnienia, sekty, subkultury, 

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

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

27.Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. 

Manipulowanie świadomością. 

28.Mechanizm powstawania uzależnień. 

29.Mówienie « NIE» a autorytet w grupie. 

30.Zdrowe odżywianie się– anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała. 

31.Lekcja z cyklu « POLECAM» — ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, 

program TV, koncert itp. 

32.Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie 

uroczystości szkolnych itp. . 

 

 

 

 

KLASA II 

 

1.Życie w zgodzie z rytmem natury ( nauka, wypoczynek– znalezienie właściwych 

proporcji). 

2.Zdrowe odżywianie się. Szczupły nie musi oznaczać CHUDY . 

3.Oswajanie stresu. 

4.Aktywne rozwiązywanie problemów. 

5.Jak się kłócić, jak krytykować– wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny sposób. 

6.Jak umiejętnie przyjmować krytykę– asertywne sposoby radzenia sobie. 

7.Dotrzymywanie umów i obietnic– analiza własnych możliwości. 

8.Umiejętność samooceny– moje wady i zalety. 

9.Samoakceptacja źródłem rozwoju osobistego. 

10.Jak zachować wewnętrzny spokój i pogodę ducha ? 
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11.Dyskusja, negocjacje, kompromis– rodzice i dzieci, dorośli i młodzież. 

12.Inny nie znaczy gorszy– postawa tolerancji wobec drugiej osoby. 

13.Umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom– mówienie NIE. Unikanie sytuacji 

sprzyjających powstawaniu agresji i przemocy. 

14.Kształtowanie relacji międzyludzkich 

15.Bariery komunikacyjne 

16.Doradzać czy wysłuchać– rola aktywnego słuchania w pomaganiu innym. 

17.Nieśmiałość– zaleta czy wada . 

18.Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka. 

19.Ludzie którym ufam. Autorytety. 

20.Kultura bycia czyli SAVOIR VIVRE na co dzień. 

21.Kim jestem– pojęcie godności ludzkiej. Media i wszystko na sprzedaż ? 

22.Ja w zjednoczonej EUROPIE. Kim jestem i dokąd zmierzam. 

23.Rzeczywistość w której żyję. Moje prawa i obowiązki. 

24.Niemodne słowa?: OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, 

UCZCIWOŚĆ, CZŁOWIECZEŃSTWO. 

25.Być czy mieć ? 

26.Ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych. Rekompensowanie 

wyrządzonych krzywd. 

27.Uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym. 

28.Wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy. 

29.Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. 

Wojny, terror, problem uchodźctwa. 

30.Lekcja z cyklu « POLECAM» — ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, 

program TV, koncert itp. 

31.Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie 

uroczystości szkolnych itp. . 
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KLASA III i IV 

 

1.Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego. 

2.Moda na dobre wykształcenie– «wyścig szczurów». 

3.Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami, zainteresowaniami i 

rozwojem osobistym. 

4.Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt. 

5.Moje plany życiowe– nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych celów. 

6.Pierwsze podsumowanie- TO UMIEM i POTRAFIĘ . 

7.Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista 

8.Człowiek twórczy a używki.  

9.Związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi, a wynikami w nauce, 

pracy, twórczości. 

10.Pasja a sukces zawodowy. 

11.Kariera czy rodzina? Czy umiesz dokonać wyboru. 

12.Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i 

społeczna. 

13.Bycie dojrzałym to « wolność OD» czy « wolność DO» czegoś. 

14.Własny STYL a nakazy mody. 

15.Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów. 

16.Zagrożenia płynące z Internetu. 

17.Polska emancypacja. Rola kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym. 

18.Demokracja w «polskim» wydaniu, fikcja czy szkoła życia. 

19.Ludzie starsi i sprawni inaczej– okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich 

słabości. 

20.Alienacja człowieka we współczesnym świecie. 

21.Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i 

kulturowe. 

22.Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, 

biednym, starszym, uchodźcom. 

23.Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat. 
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24.Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.  

25.Lekcja z cyklu « POLECAM» — ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, 

program TV, koncert itp. 

26.Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie 

uroczystości szkolnych itp. . 

 

 

 

Program wychowawczy przyjety do realizacji przez Radę Pedagogiczną 31 sierpnia 

2016 roku 


