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SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

TECHNIKUM BUDOWLANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY 

 

§1 

Podstawa prawna 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2019 poz. 323). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U, poz.1652). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy 

o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o 

wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji 

zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 2017 poz. 1117). 

 
§2 

Postanowienia ogólne  

1. Program  wychowawczo - profilaktyczny  szkoły powstał we współpracy rodziców, uczniów  

i nauczycieli. Spełnia tym samym potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej. 

2. Uwzględniono w nim potrzeby rozwojowe uczniów wynikające ze specyfiki środowiska szkoły 
oraz przemian społeczno – ekonomicznych w kraju, a w tym: 

1) profilaktykę pierwszorzędową kierowaną do całej społeczności uczniowskiej, mającej na celu 

promocję zdrowia i zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami 

destrukcyjnymi, kierowanej również do nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także  

do rodziców uczniów; 

2) profilaktykę drugorzędową kierowanej do uczniów o wysokim ryzyku dysfunkcjonalności, 

pomagając im w jego redukcji. Tę formę profilaktyki będą realizowad specjaliści współpracujący 

ze szkołą. 

3) Działania profilaktyki pierwszorzędowej będą prowadzone na trzech poziomach: 

a) informacyjnym – dostarczają one adekwatnych informacji na temat skutków zachowao 

ryzykownych i tym samym umożliwiają racjonalny wybór, informacje muszą byd rzetelne, 

rzeczowe, ale nie instruktażowe, ważna jest też wiarygodnośd osoby prowadzącej; 

b) edukacji psychologicznej i społecznej – to działania, które dostarczają wiedzy i umiejętności 

przydatnych, korzystnych lub niezbędnych do tego, by uczniowie byli w stanie sami lepiej radzid 

sobie z zagrożeniami, pomagają w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych: 

wyznaczanie celów życiowych, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, budowanie adekwatnej 
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samooceny, umiejętnośd radzenia sobie z presją otoczenia, umiejętnośd rozwiązywania 

konfliktów, dobre komunikowanie się, poszukiwanie wsparcia i pomocy oraz korzystanie z nich; 

c) działalności alternatywnej – działania te mają zaspokoid potrzeby młodych ludzi, np. do bycia 

zadowolonym, odprężonym, potrzeby zabawy i kontaktu z innymi. 

 

§3 

Misja szkoły 

„Najważniejszy jest przykład. Jeśli sami poradzimy sobie ze swoimi problemami i będziemy potrafili 

osiągnąd i zachowad równowagę, nasze dzieci nauczą się tego od nas”. 

         Philip Zimbardo  

 

Zespół Szkół Budowlanych pragnie, by szkoła była bezpieczna i przyjazna młodzieży, elastycznie 

reagowała na potrzeby uczniów, rodziców i środowiska. By dzielnie dotrzymywała kroku 

nadchodzącym czasom i taką właśnie, wciąż rozwijającą się szkołą sukcesu pozostała dla kolejnych 

pokoleo. 

 

§4 

Założenia i cele wychowawczo - profilaktyczne szkoły 

1. Szkoła jako instytucja społeczna wspomaga rodziców w wychowaniu i wszechstronnym rozwoju 

ich dzieci, dlatego też nie może brad pełnej odpowiedzialności za efekty koocowe procesów 

wychowawczych. Bierze natomiast pełną odpowiedzialnośd za uczniów powierzonych jej na czas 

organizowanych przez nią zajęd, dając poczucie bezpieczeostwa, zapewniając pracę  

w atmosferze ładu, porządku i dyscypliny, tworząc również potrzebną bazę dydaktyczną dla 

realizacji swoich zadao. 

2. Realizacja Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły wymaga przestrzegania 

określonych wartości. Uzgodniono, że będą to: bezpieczeostwo, godnośd, rozumnośd, mądrośd, 

miłośd, wolnośd, odpowiedzialnośd, uczciwośd, prawda, szacunek, wiedza i umiejętności, 

sprawiedliwośd. 

1) bezpieczeostwo - poczucie braku zagrożenia przemocą fizyczną i psychiczną, zapewnienie 

właściwych warunków pracy, znajomośd zasad obowiązujących w szkole i  poza nią oraz 

świadomośd ich konsekwentnego przestrzegania; 

2) godnośd - wyraża się w pragnieniu posiadania szacunku społeczności z uwagi na swoje walory 

duchowe, moralne czy też zasługi społeczne; 

3) rozumnośd – kierowanie się rozumem; 

4) mądrośd - szeroka i głęboka wiedza połączona z inteligencją, dojrzałośd, zdolnośd dojrzałego 

pojmowania świata, zjawisk, zależności między nimi, ludzi i spraw ludzkich; umiejętnośd radzenia 

sobie w różnych sytuacjach, bycie roztropnym i zaradnym;  

5) miłośd - szeroko pojęta - pozwala przyjmowad człowieka takim, jakim jest, to znaczy z jego 

wadami i zaletami, sprzyja jego pełnemu rozwojowi; 

6) wolnośd - brak przymusu, sytuacja, w której można dokonywad wyborów spośród wszystkich 

dostępnych opcji; 

7) odpowiedzialnośd – świadomośd własnych możliwości, gotowośd do podejmowania decyzji  

i ponoszenia konsekwencji za swoje słowa i czyny wobec siebie i innych; 

8) uczciwośd - postępowanie zgodne z obowiązującymi normami społecznymi i szeroko pojętymi 

zasadami humanizmu, wiernośd wyznawanym wartościom; 
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9) prawda - zgodnośd słów, czynów i zaistniałych wydarzeo z rzeczywistością; 

10) szacunek - akceptacja drugiego człowieka  wynikająca z przekonania, że każda osoba ludzka 

posiada  swoją wartośd i godnośd; 

11) wiedza i umiejętności - zasób informacji i umiejętności umożliwiający jak najlepsze 

wykorzystanie własnego potencjału; dający szansę samorealizacji, ciągłego doskonalenia własnej 

osobowości i w konsekwencji osiągnięcia zamierzonych celów życiowych; 

12) sprawiedliwośd – bezstronne i obiektywne ocenianie wiedzy ucznia według wymagao 

edukacyjnych; obiektywne ocenianie przestrzegania przez ucznia norm wynikających 

z prawa szkolnego oraz zawartych kontraktów. 

3. Zasady:  

1) każdy członek społeczności szkolnej zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych 

wartości oraz wynikających z nich zasad postępowania; 

2) podstawowa zasada postępowania to wzajemna współpraca i współodpowiedzialnośd 

wszystkich członków społeczności szkolnej za proces wychowania oraz respektowanie 

następujących zasad:  

a) poszanowanie praw i obowiązków; 

b) wzajemna życzliwośd, szacunek i akceptacja; 

c) dotrzymanie przyjętych  zobowiązao; 

d) uczciwośd i konsekwencja w działaniu. 

4. Główne cele wychowawcze szkoły: 

1) wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni 

dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej; 

2) wspomaganie wychowanków w przyswajaniu określonych wartości etycznych w rozwoju ku 

dojrzałej osobowości; 

3) kształtowanie i rozwijanie umiejętności prawidłowego funkcjonowaniu w demokratycznym 

społeczeostwie; 

4) rozwijanie u wychowanków miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturalnego oraz poszanowanie wartości kultur Europy i świata; 

5) wychowanie do zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą; 

6) wychowanie do życia w rodzinie; 

7) wychowanie zgodne z profilaktyką uzależnieo (narkotyki, alkohol, papierosy oraz inne używki). 

5. Wychowanie jest nieodłącznym elementem procesu nauczania i realizacji założonych celów, 

należy do powinności każdego nauczyciela oraz wszystkich pracowników niepedagogicznych 

szkoły. 

6. Główne cele profilaktyczne szkoły: 

1) promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed zagrożeniami; 

2) tworzenie szkoły przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom; 

3) wykształcenie umiejętności i zachowao umożliwiających zdrowy styl życia; 

4) zapewnienie młodzieży pomocy wychowawczej i terapeutycznej; 

5) zapobieganie problemom związanym z uzależnieniem młodzieży od nikotyny, alkoholu  

i  narkotyków; 

6) rozwijanie tolerancji na odmiennośd innych; 

7) przeciwdziałanie kradzieżom na terenie szkoły i poza szkołą; 

8) ochrona uczniów przed skutkami wagarów; 

9) zapobieganie przedwczesnej inicjacji seksualnej. 
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§ 5 

Diagnoza problemów i zagrożeo 

1. Program Wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiskowych. Identyfikację problemu i potencjalnych 

zagrożeo poprzedziła diagnoza środowiska szkolnego. 

2. W celach zdiagnozowania środowiska szkolnego wykorzystano się m.in.: 

1) ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

2) wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami; 

3) rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami; 

4) obserwację zachowania uczniów; 

5) analizę dokumentów szkolnych; 

6) analizę frekwencji uczniów; 

7) analizę frekwencji rodziców na zebraniach szkolnych. 

3. Przeprowadzona analiza miała posłużyd opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w 

środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka. 

4. Ustalono czynniki chroniące: 

1) zainteresowanie uczniów nauką szkolną (wyniki w nauce i zachowaniu) 

2) aktywne rozwianie swoich pasji i zainteresowao, 

3) udział w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego, 

4) bliskie relacje z rówieśnikami, 

5) dążenie do zdobycia dobrego zawodu. 

6) kierowanie się w życiu zasadami etycznymi, 

7) zadowolenie z wyboru szkoły, 

8) przyjazna atmosfera, poczucie bezpieczeostwa. 

5. Ustalono czynniki ryzyka: 

1) niedostateczne zainteresowanie  rodziców problemami dzieci, 

2) brak zaufania i szczerości w relacji z rodzicami, 

3) brak dostatecznej umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji (konflikty rówieśniczej), 

4) istnienie rodzin niepełnych, rozbitych, o trudnej sytuacji materialnej, 

5) niska frekwencja na zajęciach szkolnych, 

6) brak kultury słowa. 

6. Dokonując analizy przeprowadzonej  diagnozy (ankiety, obserwacja, analiza uwag) problemów 

występujących w środowisku szkolnym ustalono przejawy zachowao problemowych. Podzielono 

je na 3 grupy: 

1) niska kultura osobista przejawiająca się w nieuprzejmości, braku szacunku i używaniu 

wulgaryzmów,  

2) niska frekwencja na zajęciach szkolnych, 

3) zaburzone relacje dziecko  – rodzic. 

7. Ustalono przyczyny, które mogą warunkowad występowania w/w zachowao: 

1) Brak odpowiednich wzorców odnośnie zachowania. 

2) Modelowanie i utrwalanie zachowao agresywnych w środowisku rodzinnym. 

3) Wpływ mediów i nieodpowiednie z nich korzystanie. 

4) Chęd zwrócenia na siebie uwagi. 

5) Nieumiejętnośd radzenia sobie z trudną sytuacją. 
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6) Niedostateczna współpraca z rodzicami. 

7) Brak dostatecznej umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami. 

 

§ 6 

Sylwetka absolwenta szkoły 

1. Absolwent szkoły: 

1) jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze kontynuowanie nauki  

i samokształcenie;  

2) posługuje się językiem ojczystym; 

3) posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym; 

4) jest wyposażony w wiedzę i umiejętności matematyczne i naukowo-techniczne; 

5) jest wyposażony w wiedzę związaną z technologiami informacyjnymi; 

6) posiada umiejętności uczenia się i samokształcenia; 

7) swoim zachowaniem potwierdza przyjęte wartości i normy; 

8) jest życzliwy, potrafi współdziaład i współpracowad w grupie  i jest przygotowywany do radzenia 

sobie w sytuacjach konfliktowych; 

9) jest kreatywny, wykazuje inicjatywę, wytrwałośd i przedsiębiorczośd; 

10) ma świadomośd przynależności lokalnej, narodowej oraz szanuje polskie dziedzictwo kulturowe; 

11) jest obywatelem Europy; 

12) jest przygotowany do funkcjonowania w rodzinie, która jest dla niego uznaną wartością; 

13) jest wolny od nałogów; 

14) prowadzi zdrowy styl życia w harmonii z przyrodą. 

 

§ 7 

Treśd wychowawcze 

1. Treści wychowawcze wskazują wartości, pozytywne postawy, kompetencje oraz umiejętności 

niezbędne dla prawidłowego rozwoju młodzieży w czterech sferach: fizycznej (rozwój 

biologiczny), psychicznej (rozwój poznawczy i emocjonalny), społecznej i aksjologicznej (rozwój 

moralny). 

2. Osiągnięcie dojrzałości w czterech sferach możliwe jest dzięki rozwojowi kompetencji osobistych 

i społecznych uczniów, ukierunkowanych na:  

1) samoświadomośd – budowanie akceptacji siebie, osiąganie spójności myślenia i działania 

łączonych z kształtowaniem poczucia autonomii, tworzenie pozytywnego obrazu tożsamości  

w wymiarze osobistym, społecznym i kulturowym oraz poczucia własnej godności;  

2) sprawczośd – wyznaczanie realnych celów i ich osiąganie dzięki własnej aktywności, pozytywne 

nastawienie do życia, motywacja do działania, kształtowanie umiejętności planowania  

i podejmowania decyzji oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, planowanie własnego 

rozwoju, rozwijanie poczucia celowości działania;  

3) relacyjnośd – budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z ludźmi, rozumienie uczud 

innych, sposobów myślenia i działao umożliwiających osiągnięcie pożądanych społecznie celów, 

promowanie prospołecznych wartości, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym jego 

formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, włączanie się do działania na rzecz 

społeczności, promowanie pozytywnych wzorców osobowych, budowanie prospołecznych relacji 

rówieśniczych; 
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4)  otwartośd – zdolnośd do sprawiedliwej, etycznej oceny i reagowania, umiejętnośd otwartego  

i jednoznacznego wyrażania swoich potrzeb, uczud i opinii z zachowaniem szacunku do siebie 

oraz innych osób, kształtowanie postaw asertywnych, rozwijanie poczucia empatii, wrażliwości, 

szacunku dla odmienności;  

5) kreatywnośd – kształtowanie twórczego podejścia do rozwiązywania problemów dzięki 

umiejętnościom: wyjścia poza schematycznośd myślenia i działania, znajdowania nowych 

sposobów rozwiązywania problemów, odkrywania indywidualnych zdolności umożliwiających 

sprostanie wyzwaniom, także poprzez podejmowanie działao na rzecz twórczego rozwoju  

w formie współpracy z instytucjami kultury, rozwój aktywności fizycznej, rozwój sfery 

psychicznej, w tym duchowej, społecznej, aksjologicznej.  

3. Treści wychowawcze realizowane na godzinie do dyspozycji wychowawcy 

 

 

OBSZAR  

 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V 

 Zadania  

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  

 

Nabycie 

umiejętności 

dostrzegania 

indywidualnych 

różnic 

związanych ze 

sposobem 

reagowania na 

stres.  

 

Doskonalenie 

umiejętności 

wyrażania 

własnych uczud: 

dawania i 

przyjmowania 

informacji 

zwrotnej (bez 

obwiniania 

innych).  

 

Doskonalenie 

umiejętności 

planowania, 

organizowania 

oraz oceniania 

własnego 

uczenia się, 

planowania 

Rozwijanie 

umiejętności 

stosowania w 

praktyce strategii 

radzenia sobie ze 

stresem.  

 

Doskonalenie 

umiejętności 

asertywnego 

radzenia sobie w 

relacjach z 

innymi.  

 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania i 

radzenia sobie z 

objawami 

depresji u siebie i 

u osób w swoim 

otoczeniu.  

Doskonalenie 

umiejętności 

organizowania 

zajęd oraz 

prawidłowego 

zarządzania 

czasem.  

Rozwijanie 

umiejętności 

radzenia sobie ze 

stratą i 

traumatycznym 

doświadczeniem 

poprzez wyko-

rzystywanie 

sposobów 

mających na celu 

odzyskanie 

poczucia 

sprawstwa i 

wpływu na 

własne życie.  

 
Doskonalenie 

umiejętności w 

zakresie 

przygotowania do 

całożyciowej 

aktywności 

fizycznej oraz 

ochrony i do-

skonalenia 

zdrowia własnego 

oraz innych.  

 
Kształtowanie 

Rozwijanie 

empatii, wraż-

liwości na 

potrzeby innych 

oraz umiejętności 

udzielania 

wsparcia 

emocjonalnego.  

 

Doskonalenie 

umiejętności 

obniżania napięcia 

spowodowanego 

stresem.  

 

Wykorzystywanie 

w praktyce wiedzy 

z zakresu 

zagrożeo 

psychofizycznych 

w okresie 

adolescencji: za-

burzenia 

odżywiania (ano-

reksja, bulimia); 

zagrożenia 

związane z 

nadużywaniem 

ogólnodostępnych 

Rozwijanie 

zdolności do sa-

morealizacji, 

samokontroli i 

panowania nad 

emocjami. 

 

 
Rozwijanie 

umiejętności 

dokonywania 

oceny własnych 

umiejętności 

życiowych i 

planowania ich 

rozwoju.  

 
Rozwijanie 

zdolności do 

szukania 

powiązao 

między 

indywidualnym 

potencjałem a 

planowaną w 

przyszłości 

pracą.  
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przyszłości oraz 

wyznaczania 

celów i ich 

realizacji.  

 

Utrwalanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

symptomów 

zagrożeo 

zdrowia 

fizycznego.  

Intensywna 

dbałośd o 

zdrowie poprzez 

aktywnośd 

fizyczną.  

 

 

Rozwijanie 

postawy pro-

aktywnej, w 

której uczeo 

przejmuje 

inicjatywę, ale też 

odpowiedzialnośd 

za swoje działania 

i decyzje. 

 

świadomości 

własnych 

ograniczeo i po-

trzeby ciągłego 

rozwoju.  

 

 

leków.  

 

 

 

 

 

 

OBSZAR  

 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V 

 Zadania  

Relacje – 

kształ-

towanie 

postaw 

społecznych  

 

Kształtowanie 

umiejętności 

wyrażania 

emocji oraz ich 

rozumienia.  

 

Rozwój 

zaangażowania 

w różne formy 

aktywności 

(koła 

zainteresowao, 

wolontariat 

itp.).  

 

Budowanie w 

klasie 

bezpiecznego 

środowiska 

umożliwiającego 

koncentrację na 

Doskonalenie 

umiejętności 

tworzenia relacji 

opartych na 

wzajemnym 

szacunku i 

zaangażowaniu 

obydwu stron.  

 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

stosowania 

różnych form 

komunikacji 

werbalnej i 

niewerbalnej w 

celu auto-

prezentacji oraz 

prezentacji 

własnego 

Kształtowanie 

pozytywnego 

poczucia własnej 

wartości, m.in. 

poprzez rozwój 

kompetencji 

uczniów z zakresu 

wyrażania i 

przyjmowania 

pochwał.  

 

Kształtowanie 

prospołecznych 

postaw uczniów i 

rozwijanie 

pozytywnego 

systemu wartości 

w klasie. 

 
Doskonalenie 

umiejętności 

Doskonalenie 

umiejętności 

zmiany postaw i 

zachowao 

poprzez 

stosowanie oraz 

przyjmowanie 

asertywnej 

krytyki.  

 

Rozwijanie 

kompetencji z 

zakresu 

rozwiązywania 

konfliktów z 

zastosowaniem 

negocjacji i 

mediacji  

 

Kształtowanie 

umiejętności 

Rozwijanie 

kompetencji w 

zakresie 

wykorzystania 

różnych form 

grupowej pracy 

nad 

rozwiązaniem 

problemów 

(burza mózgów, 

dyskusja 

grupowa).   

 
Zwiększanie 

umiejętności 

budowania 

podmiotowych 

relacji z innymi, 

opartych na 

szacunku, 

akceptacji i 
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nauce poprzez 

działania 

integracyjne.  

 

 

stanowiska.  szukania inspiracji 

w innych – w celu 

rozwijania 

własnej 

kreatywności.  

spostrzegania 

stereotypów i 

uprzedzeo.  

 

Rozwijanie 

kompetencji 

komunikacyjnych, 

uważności i 

empatii.  

zrozumieniu.  

 

 

 

  

OBSZAR  

 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V 

 Zadania  

Kultura – 

wartości, 

normy, 

wzory 

zachowao  

 

Wdrażanie do 

podejmowania 

odpowiedzialności 

za realizację 

określonych 

zadao lub dziedzin 

życia szkoły.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

realizacji 

własnych celów w 

oparciu o rzetelną 

pracę i uczciwośd.  

 

Rozwój 

zainteresowao, 

poszerzenie 

autonomii i 

samodzielnośd  

 

Rozwijanie wiedzy 

na temat różnych 

kultur i ich wkładu 

w rozwój cywili-

zacji.  

 

 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

wyrażania 

własnych 

emocji oraz 

odczytywania 

uczud i emocji 

towarzyszących 

innym oraz 

umiejętnego 

reagowania.  

 

Rozwijanie 

samoświado-

mości 

dotyczącej 

praw, wartości 

oraz postaw.  

 

Rozwijanie 

kreatywności 

oraz 

umiejętności 

zespołowego 

działania i 

logicznego 

myślenia u 

uczniów.  

Dokonywanie 

analizy postaw, 

wartości, norm 

społecznych, 

przekonao i 

czynników, które 

wpływają na 

zachowanie.  

 

Rozwijanie 

szacunku dla kul-

tury i dorobku 

narodowego.  

 

Doskonalenie 

umiejętności 

podejmowania 

racjonalnych 

decyzji w oparciu 

o posiadane 

informacje i 

ocenę skutków 

własnych działao  

 

Zwiększenie 

umiejętności 

zaspokajania 

potrzeb 

psychoemocjonal

nych w sposób 

Rozwijanie 

umiejętności 

właściwego 

zachowania się, z 

uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

krytycznego 

myślenia w 

kontekście analizy 

wpływów 

rówieśników i 

mediów na 

zachowanie.  

 
Rozwijanie 

wytrwałości w 

dążeniu do celu, 

wyzwalanie 

potrzeby bycia 

ambitnym.  

 

Rozwijanie 

postaw prospo-

łecznych i 

obywatelskich w 

duchu 

poszanowania 

wartości 

uniwersalnych, 

narodowych, 

paostwowych i 

lokalnych.  

 

Dostarczanie 
wiedzy oraz 
kształcenie 
umiejętności 
niezbędnych w 
rozwiązywaniu 
problemów, 
które wynikają z 
wielokulturowo
ści. 
 
Rozwijanie 
świadomości 
istnienia 
potrzeby wspól-
nego działania 
na rzecz innych 
osób. 
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zgodny z przyję-

tymi normami, 

regułami i 

zasadami.  

 

 

 

 

 

OBSZAR  

 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V 

 Zadania   

Bezpieczeostwo 

– profilaktyka 

zachowao ryzy-

kownych 

(proble-

mowych)  

 

Rozwijanie postaw 

aprobujących 

abstynencję i 

unikanie substancji 

psychoaktywnych 

w wymiarach: 

emocjonalnym 

(pozytywny 

stosunek do 

abstynencji), 

poznawczym 

(dysponowanie 

wiedzą na temat 

zagrożeo 

związanych z 

używaniem 

substancji 

psychoaktywnych) 

i behawioralnym 

(nieużywanie 

substancji 

psychoaktywnych).  

  

Dostrzeganie 

wyzwao i zagrożeo 

związanych z 

pełnieniem 

nowych ról 

społecznych.  

Rozwijanie 

aktywnej postawy 

w obliczu trudnych 

życiowych 

problemów.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

psychospołecznych, 

takich jak radzenie 

sobie ze stresem, 

poszukiwanie 

pomocy, 

rozwiązywanie 

konfliktów i 

przewidywanie 

konsekwencji 

własnych działao.  

 

Zastosowanie w 

praktyce 

umiejętności 

bezpiecznego 

korzystania z 

zasobów internetu 

i mediów społecz-

nościowych.  

Doskonalenie 

umiejętności 

organizowania 

swoich zachowao 

w określonym 

czasie i 

przewidywania ich 

konsekwencji.  

 

Doskonalenie 

umiejętności 

dostrzegania 

konsekwencji 

zachowao wobec 

innych.  

 

Stosowanie w 

praktyce spo-

sobów 

rekompensowania 

wyrządzonych 

krzywd.  

 

 

Kształtowanie 

postaw 

zapobiegających 

wczesnym 

kontaktom 

seksualnym i 

związanych z nimi 

problemów.  

Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

zagrożeo cy-

wilizacyjnych 

(uzależnienia, 

sekty, 

subkultury, 

choroby) i 

manipulacji 

polityczno- - 

gospodarczych 

(rasizm, 

nietolerancja, 

terroryzm, 

rozpad więzi 

rodzinnych, 

brak ideałów, 

nachalna 

reklama itp.).  

 

Utrwalanie 
informacji o 
bezpiecznych 
zachowaniach 
podczas 
korzystania z 
portali 
społecznościo-
wych oraz 
metodach 
przeciwdziałania 
cyberprzemocy. 

Kształtowanie 

postaw 

zapobiegających 

wczesnym 

kontaktom 

seksualnym i 

związanych z 

nimi 

problemów. 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

dokonywania 

zmian w 

myśleniu, 

postrzeganiu i 

rozumieniu 

świata  
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4. Klasa szkolna powinna stad się przestrzenią osobowościowego i społecznego wzrastania 

wychowanków – nie tylko ze względu na zdobywanie przez nich wiedzy w klasowym środowisku, 

lecz także poprzez ich żywe relacje i wzajemne ubogacanie się wartościami. 

5. Wychowawcy klas przy udziale uczniów i ich rodziców opracowują klasowe plany wychowawcze 

na każdy rok nauki w szkole. Plany powinny dostosowywad zadania wychowawcze do stopnia 

rozwoju ucznia na drodze ku jego dojrzałości, muszą uwzględniad problemy wychowawcze klasy 

i wytyczad priorytetowe zadania przyjęte do realizacji na cały rok szkolny. 

6. Wzór : 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZE 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

( cele operacyjne) 

METODY I FORMY 

REALIZACJI 

 

 

 

  

 

§8 

Treści i działania wychowawcze 

1. Treści wychowawcze zajęd edukacyjnych 

 Wymagania szczegółowe. Uczeo: 

SFERA FIZYCZNA 

Język polski  reaguje na przejawy agresji językowej, np. zadając pytania, prosząc o 
rozwinięcie lub uzasadnienie stanowiska, wykazując sprzecznośd wypowiedzi;  

Historia   charakteryzuje rolę kultury masowej i sportu we współczesnym świecie;  

Geografia   przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego 
Ziemi;  

 rozpoznaje oznakowanie żywności ekologicznej oraz rozumie potrzebę 
zapoznania się z opisem pochodzenia i składem nabywanych produktów 
spożywczych;  

Biologia  planuje działania prozdrowotne;  

 rozumie znaczenie badao profilaktycznych i rozpoznaje sytuacje wymagające 
konsultacji lekarskiej;  

 rozumie znaczenie poradnictwa genetycznego i transplantologii;  

 dostrzega znaczenie osiągnięd współczesnej nauki w profilaktyce zdrowia;  

 rozumie zagrożenia wynikające ze stosowania środków dopingujących i 
psychoaktywnych;  

 rozumie zasadnośd ochrony przyrody;  

 prezentuje postawę szacunku wobec wszystkich istot żywych oraz 
odpowiedzialnego i świadomego korzystania z dóbr przyrody;  

 objaśnia zasady zrównoważonego rozwoju;  

 przedstawia zasady racjonalnego żywienia;  

 przedstawia zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) i przewiduje ich skutki 
zdrowotne;  

 podaje przyczyny (w tym uwarunkowania genetyczne) otyłości oraz sposoby jej 
profilaktyki;  

 przedstawia znaczenie badao diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia, 
USG, próby wątrobowe, badania krwi i kału) w profilaktyce i leczeniu chorób 
układu pokarmowego, w tym raka żołądka, raka jelita grubego, zespołów złego 
wchłaniania, choroby Crohna;  

 wykazuje związek między stylem życia i chorobami układu krążenia (miażdżyca, 
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zawał mięśnia sercowego, choroba wieocowa serca, nadciśnienie tętnicze, 
udar, żylaki); przedstawia znaczenie badao diagnostycznych w profilaktyce 
chorób układu krążenia (EKG, USG serca, angiokardiografia, badanie Holtera, 
pomiar ciśnienia tętniczego, badania krwi);  

 analizuje znaczenie badao diagnostycznych w profilaktyce chorób układu 
moczowego (badania moczu, USG jamy brzusznej, urografia);  

 wykazuje biologiczne znaczenie snu;  

 wyjaśnia wpływ substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, na 
funkcjonowanie organizmu;  

 wyjaśnia wpływ odżywiania się (w tym suplementacji) i aktywności fizycznej na 
rozwój oraz stan kości i mięśni człowieka;  

 przedstawia wpływ substancji stosowanych w dopingu na organizm człowieka; 

Chemia   przestrzega zasad bezpieczeostwa i higieny pracy;  

 proponuje sposoby ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem i 
degradacją zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;  

Fizyka   przestrzega zasad bezpieczeostwa podczas wykonywania obserwacji, 
pomiarów i doświadczeo;  

Informatyka   postępuje zgodnie z zasadami netykiety oraz regulacjami prawnymi 
dotyczącymi: ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz prawa 
autorskiego i ochrony własności intelektualnej w dostępie do informacji; jest 
świadomy konsekwencji łamania tych zasad;  

 respektuje obowiązujące prawo i normy etyczne dotyczące korzystania i 
rozpowszechniania oprogramowania komputerowego, aplikacji cudzych i 
własnych oraz dokumentów elektronicznych;  

 stosuje dobre praktyki w zakresie ochrony informacji wrażliwych (np. hasła, 
pin), danych i bezpieczeostwa systemu operacyjnego, objaśnia rolę szyfrowania 
informacji;  

 opisuje szkody, jakie mogą spowodowad działania pirackie w sieci, w 
odniesieniu do indywidualnych osób, wybranych instytucji i całego 
społeczeostwa;  

Wychowanie 
fizyczne  

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju 
fizycznego oraz sprawności fizycznej;  

 wzmacnianie potrzeby podejmowania aktywności fizycznej przez całe życie z 
uwzględnieniem zasad bezpieczeostwa;  

 utrwalanie umiejętności stosowania w życiu codziennym zasad sprzyjających 
zachowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego z uwzględnieniem 
różnych okresów życia i specyfiki zawodu;  

 kształtowanie umiejętności działania jako krytyczny konsument (odbiorca) 
sportu oraz produktów i usług rekreacyjnych i zdrowotnych;  

 doskonalenie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej 
aktywności fizycznej;  

 wyjaśnia związek między sprawnością fizyczną a zdrowiem i dobrym 
samopoczuciem;  

 wskazuje mocne i słabe strony własnej sprawności fizycznej;  

 omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach 
życia;  

 definiuje pojęcie wskaźnik masy ciała (BMI);  

 diagnozuje, planuje i organizuje własną, tygodniową aktywnośd fizyczną 
(trening zdrowotny), z uwzględnieniem sportów całego życia przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii (urządzenia monitorujące, aplikacje 
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internetowe) i rekomendacji zdrowotnych (np. WHO lub UE);  

 przeprowadza rozgrzewkę ukierunkowaną na wybraną formę aktywności 
fizycznej;  

 stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i 
zespołowych formach aktywności fizycznej (z uwzględnieniem form 
nowoczesnych i form z innych kręgów kulturowych, np. capoeira, frisbee 
ultimate, lacrosse, kabbadi, korfball, tchoukball);  

 wykorzystuje środowisko do planowania aktywności fizycznej (np. 
programowanie ścieżki zdrowia, biegi terenowe), z uwzględnieniem 
zastosowania nowoczesnych technologii;  

 wykonuje podstawowe elementy samoobrony;  

 wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialnośd za zdrowie własne i innych ludzi;  

 wyjaśnia zależności między odżywianiem i nawadnianiem a wysiłkiem 
fizycznym i rodzajem pracy zawodowej;  

 opracowuje indywidualny, jednodniowy plan żywienia, z uwzględnieniem 
bilansu energetycznego i zgodny z planem treningu zdrowotnego;  

 opracowuje i wykonuje zestaw dwiczeo kształtujących i kompensacyjnych w 
zakresie treningu funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki 
bólów kręgosłupa oraz rodzaju pracy zawodowej;  

Edukacja dla 
bezpieczeostwa  

 ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan 
działania na rzecz własnego zdrowia;  

 dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla 
zdrowia i bezpieczeostwa (odmowa,  

 zachowania asertywne, negocjowanie);  

 wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają 
zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród 
nastolatków;  

 odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które 
człowiek może mied wpływ od takich, na które nie może;  

 omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowao 
sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;  

 wyjaśnia zagadnienia związane z właściwą i racjonalną aktywnością fizyczną; 
uzasadnia jej znaczenie dla zdrowia i rozwoju, w tym ochrony przed chorobami 
przewlekłymi;  

 analizuje tendencje związane z brakiem aktywności fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych w Polsce;  

 potrafi ocenid intensywnośd wysiłku fizycznego (np. na podstawie pomiaru 
częstości akcji serca w czasie i po wysiłku);  

 potrafi analizowad wartośd odżywczą produktów żywnościowych np. na 
podstawie informacji o ich składzie umieszczanych przez producenta na 
opakowaniu;  

 wyjaśnia zagadnienia związane z właściwym, racjonalnym żywieniem; 
uzasadnia jego znaczenie dla zdrowia i rozwoju, w tym ochrony przed 
chorobami przewlekłymi;  

 definiuje pojęcia bulimia i anoreksja; wyjaśnia ich następstwa;  

 wyjaśnia zagadnienia związane z właściwym, racjonalnym odżywianiem; 
uzasadnia jego znaczenie dla zdrowia i rozwoju, w tym ochrony przed 
chorobami przewlekłymi;  

 analizuje objawy różnych rodzajów uzależnieo behawioralnych, w tym 
uzależnienie od komputera, internetu, hazardu;  

 wie, jakie przekonania dotyczące spożycia alkoholu, palenia tytoniu, brania 
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dopalaczy i narkotyków przez młodzież mogą mied wpływ na podejmowanie 
wymienionych zachowao;  

 zna wiarygodne źródła informacji na temat tendencji i skutków dotyczących 
spożycia alkoholu, palenia tytoniu, brania dopalaczy i narkotyków przez 
młodzież w Polsce; wyjaśnia, w jaki sposób można unikad picia alkoholu, 
palenia tytoniu, brania dopalaczy i narkotyków;  

 zna zasady odpowiedniego stosowania leków (produktów leczniczych) i 
suplementów diety;  

Wychowanie do 
życia w rodzinie  

 zna podstawy higieny okresu dojrzewania; troszczy się o zdrowie: właściwe 
odżywianie, odpowiedni strój, sen i aktywnośd fizyczną;  

 przedstawia przyczyny, skutki i profilaktykę przedwczesnej inicjacji seksualnej;  

 zna choroby przenoszone drogą płciową; rozumie ich specyfikę, rozwój i 
objawy; wie, jakie są drogi przenoszenia zakażenia, zna zasady profilaktyki;  

Etyka   podaje przykłady działao, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie; 
wyjaśnia, dlaczego należy odnosid się z szacunkiem do własnego ciała;  

 formułuje argumenty na rzecz ochrony przyrody, angażuje się w działania na 
rzecz ochrony środowiska.  

STREFA SPOŁECZNA 

Język polski  dba o jasnośd i precyzję komunikatu;  

 posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 
komunikacyjnej;  

 odróżnia dyskusję od sporu i kłótni;  

 zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając 
własne zdanie 

Język obcy 
nowożytny 

 wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do 
opinii i poglądów innych osób;  

 nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kooczy rozmowę; 
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o 
wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał 
jego wypowiedź);  

 wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z 
opiniami innych osób, wyraża wątpliwośd;  

 współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach 
projektowych); 

Filozofia  rozważa problem, czy jest możliwe usunięcie niezgodności poglądów między 
ludźmi;  

 ZAKRES ROZSZERZONY:  

 wyjaśnia, dlaczego przykładowa wymiana poglądów nie jest dyskusją;  

 zna listę kryteriów rzetelnej dyskusji – parlamentarnych (ustalony porządek 
wypowiedzi, prawdomównośd i życzliwe nastawienie do siebie dyskutantów) i 
logicznych (zrozumiałośd wypowiedzi, określenie przedmiotu i założeo dyskusji) 
– i stosuje się do nich w praktyce;  

 wskazuje przykładowe chwyty erystyczne (ad vanitatem, ad verecundiam, ad 
ignorantiam, ad personam, ad populum) stosowane w nieuczciwej dyskusji i 
opisuje, na czym polega ich nieuczciwośd; 

Muzyka  angażuje się w zadania zespołowe;  

 jest otwarty na różnorodne propozycje realizacyjne podczas działao 
projektowych;  

 wyraża gotowośd do komunikowania się i dialogu wewnątrz grupy oraz z 
odbiorcą (słuchaczem, widzem); 
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  jest zaangażowany w pracę projektową;  

 organizuje samodzielnie lub zespołowo projekt muzyczny (np. prezentacja 
muzyczna, audycja muzyczna, uroczystośd szkolna, koncert) poprzedzony 
odpowiednim przygotowaniem merytorycznym (wprowadzeniem do tematu), 
planowaniem, reklamą (plakat, ulotka, zaproszenie, anonsy na portalach 
społecznościowych), organizacją, które prowadzą do finalnej realizacji;  

 komunikuje się w grupie i potrafi nawiązywad kontakty z nowymi osobami;  

 okazuje szacunek dla twórców i odbiorców; 
Plastyka  organizuje samodzielnie lub zespołowo wystawę rzeczywistą lub wirtualną prac 

plastycznych (np. fotografii), poprzedzoną promocją i reklamą (np. zaproszenie, 
ulotka, plakat) i np. organizacją wernisażu 

Historia  opisuje rozwój nowych środków komunikacji społecznej i ocenia ich znaczenie; 

Wiedza o 
społeczeostwie 

 charakteryzuje role społeczne człowieka w związku z jego przynależnością do 
różnych grup społecznych; analizuje zasady wzajemności, zaufania i pomocy;  

 wyjaśnia charakter procesu socjalizacji; podaje przykłady wpływu społecznego 
w różnych dziedzinach życia; analizuje przypadki oraz przedstawia zalety i wady 
konformizmu i nonkonformizmu;  

 przedstawia podstawowe metody rozwiązywania konfliktów (mediacja, 
negocjacje, arbitraż) oraz zalety i wady wskazanych rozwiązao; 

 ZAKRES ROZSZERZONY:  

 przedstawia różnorodne formy komunikowania się; wykazuje znaczenie 
komunikacji niewerbalnej w porozumiewaniu się;  

 wyjaśnia zasady zachowao asertywnych; podaje przykłady stosowania zwrotów 
asertywnych i przedstawia wynikające z tego korzyści;  

 wyjaśnia mechanizm konfliktów międzygrupowych, w tym ich eskalacji;  

 przedstawia zasady i metody kreatywnego rozwiązywania problemów; 
analizuje uwarunkowania prawidłowego procesu decyzyjnego, wspomagające 
rozwiązywanie problemów osobistych i grupowych;  

 wyjaśnia – z wykorzystaniem wyników badao społecznych – jak powstaje i jakie 
znaczenie dla społeczeostwa obywatelskiego ma kapitał społeczny i zaufanie; 
przedstawia, jak codzienne zachowania sprzyjają budowaniu kapitału 
społecznego lub go niszczą 

Geografia  projektuje wraz z innymi uczniami trasę wycieczki uwzględniającą wybrane 
grupy atrakcji turystycznych w miejscowości lub regionie oraz realizuje ją w 
terenie, wykorzystując mapę i odbiornik GPS;  

 ZAKRES ROZSZERZONY:  

 przekonanie o potrzebie odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i 
obywatelskim na rzecz rozwoju lokalnego, regionalnego oraz Polski;  

 rozumienie potrzeby tworzenia równych szans w rozwoju społecznym i 
gospodarczym dla różnych obszarów w Polsce i na świecie oraz konieczności 
stosowania zasady pomocniczości 

Podstawy 
przedsiębiorczości 

 efektywne uczestniczenie w pracy zespołowej z wykorzystaniem umiejętności 
w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wdrażanie zasad skutecznego 
przywództwa w organizacji;  

 kształtowanie proaktywności, odpowiedzialności za siebie i innych oraz 
umiejętnego godzenia własnego dobra z dobrem innych ludzi;  

 kształtowanie postawy otwartości i szacunku do innych osób oraz zdolności 
podejmowania dialogu i współpracy;  

 rozumie rolę umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej jako 
elementu postawy przedsiębiorczej oraz stosuje różne formy komunikacji 
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werbalnej i niewerbalnej we współdziałaniu z innymi uczestnikami rynku;  

 wyjaśnia istotę procesu zarządzania różnymi zasobami przedsiębiorstwa, w tym 
zasady skutecznego zarządzania ludźmi oparte na koncepcji przywództwa;  

 stosuje zasady pracy zespołowej, wyjaśnia rolę oraz identyfikuje cechy dobrego 
lidera i wykonawcy;  

 wyjaśnia zasady skutecznych negocjacji, uwzględniając strategię „wygrana-
wygrana”, przedstawia przykłady technik manipulacyjnych stosowanych 
podczas negocjacji oraz podaje negatywne skutki ich stosowania; 

Biologia  dyskutuje o problemach społecznych i etycznych związanych z rozwojem 
inżynierii genetycznej oraz formułuje własne opinie w tym zakresie 

Informatyka  rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w 
grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych 
oraz zarządzanie projektami;  

 uczestniczy w opracowaniu dokumentacji projektu zespołowego, pracując przy 
tym w odpowiednim środowisku;  

 aktywnie uczestniczy w realizacji projektów informatycznych rozwiązujących 
problemy z różnych dziedzin, przyjmuje przy tym różne role w zespole 
realizującym projekt i prezentuje efekty wspólnej pracy;  

 podaje przykłady wpływu informatyki i technologii komputerowej na 
najważniejsze sfery życia osobistego i zawodowego; korzysta z wybranych e-
usług; przedstawia wpływ technologii na dobrobyt społeczeostw i komunikację 
społeczną;  

 objaśnia konsekwencje wykluczenia i pozytywne aspekty włączenia cyfrowego; 
przedstawia korzyści, jakie przynosi informatyka i technologia komputerowa 
osobom o specjalnych potrzebach;  

 bezpiecznie buduje swój wizerunek w przestrzeni medialnej; 

  przedstawia trendy w historycznym rozwoju informatyki i technologii oraz ich 
wpływ na rozwój społeczeostw;  

 przy realizacji zespołowego projektu programistycznego posługuje się 
środowiskiem przeznaczonym do współpracy i realizacji projektów 
zespołowych, w tym środowiskiem w chmurze; współtworzy zasoby 
udostępniane na platformach do e-nauczania;  

Wychowanie 
fizyczne 

 planuje i współorganizuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu 
pucharowego i „każdy z każdym”;  

 opracowuje projekt dotyczący wybranych zagadnieo zdrowia oraz wskazuje na 
sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektów w szkole, domu 
lub w społeczności lokalnej;  

 pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w zawodach sportowych i 
imprezach rekreacyjnych; podejmuje inicjatywy indywidualne i zespołowe; 

Edukacja dla 
bezpieczeostwa 

 dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla 
zdrowia i bezpieczeostwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie);  

 ustala, co sam może zrobid, aby tworzyd warunki środowiskowe i społeczne, 
które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie 
społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i 
organizacji na rzecz zdrowia itp.); 

Wychowanie do 
życia w rodzinie 

 wskazuje źródło konfliktów i określa ich przyczyny; zna sposoby rozwiązywania 
konfliktów;  

 rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w 
rozwoju społeczno-emocjonalnym; w tym: istota koleżeostwa i przyjaźni, 
sympatie młodzieocze; pierwsze fascynacje, zakochanie, miłośd, wzajemny 
szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia;  
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 potrafi komunikowad swoje uczucia i budowad prawidłowe relacje w rodzinie i 
grupie społecznej;  

 rozumie, na czym polega odpowiedzialnośd wszystkich członków za atmosferę 
panującą w rodzinie; 

 radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu; umie obronid własne 
poglądy;  

 zna zasady savoir-vivre’u w domu rodzinnym i różnych sytuacjach społecznych;  

 rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach 
interpersonalnych; bierze udział w życiu społecznym poprzez wolontariat, 
stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywnośd indywidualną; wrażliwośd na 
osoby potrzebujące pomocy i konkretne sposoby jej udzielania;  

 rozumie, że osoby z niepełnosprawnością mogą byd kolegami i przyjaciółmi; 
świadomie korzysta ze środków społecznego przekazu; 

Etyka  identyfikuje i analizuje moralne aspekty przyjaźni, charakteryzuje przyjaźo jako 
relację międzyosobową, ocenia wartośd przyjaźni;  

 identyfikuje i analizuje moralne aspekty miłości, charakteryzuje miłośd jako 
relację międzyosobową, rozważa relację miłości do moralności; 

STREFA DUCHOWA 

Język polski  stosuje zasady etyki wypowiedzi; wartościuje wypowiedzi językowe, stosując 
kryteria, np. prawda – fałsz, poprawnośd – niepoprawnośd;  

 stosuje zasady etykiety językowej w wypowiedziach ustnych i pisemnych 
odpowiednie do sytuacji;  

 rozróżnia pragmatyczny i etyczny wymiar obietnic składanych w tekstach 
reklamy;  

 rozpoznaje elementy erystyki w dyskusji oraz ocenia je pod względem 
etycznym;  

 buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z 
uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;  

 zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, 
uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;  

 

Język obcy 
nowożytny 

 proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste 
negocjacje w sytuacjach życia codziennego;  

 stosuje zwroty i formy grzecznościowe;  

 ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;  

 prosi o radę i udziela rady;  

 dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji;  

 posiada świadomośd związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwośd 
międzykulturową;  

 posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeostwach i kulturach 
społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o 
kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i 
globalnego;  

 posiada świadomośd językową (np. podobieostw i różnic między językami);  

 przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 
zasady, objaśnia procedury związane z załatwianiem spraw w instytucjach);  

Filozofia  analizuje pytanie „czy istnieje jedna zasada, czy wiele zasad rzeczywistości?” 
oraz w jego kontekście rekonstruuje spór między monizmem (np. Tales) a 
pluralizmem (np. Empedokles);  

 dyskutuje na temat „czy rzeczywistośd w swej istocie jest zmienna, czy 
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niezmienna?”, przedstawiając argumenty na rzecz wariabilizmu (Heraklit) oraz 
statyzmu (eleaci);  

 dyskutuje na temat „dlaczego ludzie postępują źle?”, przedstawiając tezę 
intelektualizmu etycznego oraz argumenty za i przeciw niemu;  

 ilustruje na wybranych przykładach koncepcję cnoty jako trwałej dyspozycji do 
zachowania właściwej miary;  

 rekonstruuje spór o kryterium moralnej oceny czynu: skutki dokonanego czynu 
(np. osiągnięcie stanu braku cierpienia i lęku) vs. wewnętrzna charakterystyka 
czynu (np. stan harmonii z rozumną naturą);  

 rozpatruje wybrane problemy etyczne na tle współczesnego sporu między 
konsekwencjalizmem (np. utylitaryzm) a deontologizmem (np. etyka 
kantowska); 

Muzyka  formułuje samodzielne sądy na temat koncertów, recitali, przedstawieo i 
innych wydarzeo artystycznych;  

 uczestniczy w występach artystycznych organizowanych przez lokalnych 
twórców i wykonawców przy okazji koncertów charytatywnych, 
okolicznościowych lub rocznicowych, a także w warsztatach muzycznych 
prowadzonych przez różnych twórców i animatorów;  

Plastyka  wymienia zabytki i dzieła architektury najbliższej okolicy;  

 zna najwybitniejszych lokalnych twórców, ich obszar działao artystycznych 
(dyscypliny, gatunki, techniki artystyczne, które wykorzystują w swojej 
twórczości);  

 wymienia najistotniejsze kierunki współczesnych awangard artystycznych 
(abstrakcjonizm, pop-art, konceptualizm, neofiguracja, hiperrealizm, op-art, 
street-art, akcjonizm i sztuka mediów), łączy je z postaciami wybitnych 
twórców;  

 opisuje dzieła sztuki regionu, stosując terminy i pojęcia właściwe dla danego 
obiektu i stylu;  

 dokumentuje (fotografuje, filmuje lub tworzy prezentacje z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii) dzieła lub wydarzenia istotne dla kultury lokalnej; 

 charakteryzuje kierunki działao wybranych współczesnych awangard i ich 
twórców;  

 podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla 
wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku;  

 wymienia i rozróżnia instytucje kultury zajmujące się profesjonalnym jej 
upowszechnianiem, w tym: muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury i biblioteki;  

 aktywnie uczestniczy w wystawach i akcjach organizowanych przez 
twórców; 

Historia sztuki  rozumie konteksty kulturowe i uwarunkowania przemian w dziejach sztuki (w 
tym historyczne, religijne, filozoficzne); 

Historia  przedstawia przemiany gospodarcze w Europie i świecie, wymienia 
najważniejsze odkrycia naukowe i dokonania techniczne; charakteryzuje 
procesy migracyjne;  

 charakteryzuje nowe prądy ideowe i kulturowe, ruch emancypacyjny kobiet, 
przemiany obyczajowe i początki kultury masowej;  

 dostrzega problem wiedzy we współczesnym świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem paostw Południa;  

 wyjaśnia rolę religii we współczesnym świecie, w tym znaczenie Soboru 
Watykaoskiego II dla działalności Kościoła katolickiego w świecie idei 
ekumenizmu;  
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 analizuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie 
światowej; 

 rozpoznaje największe powojenne polskie osiągnięcia w dziedzinie kultury i 
nauki, z uwzględnieniem twórczości emigracyjnej;  

 rozpoznaje osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki z okresu II Rzeczypospolitej 
oraz ich twórców;  

 charakteryzuje zróżnicowanie kulturowe II Rzeczypospolitej; 

Wiedza o 
społeczeostwie 

 przedstawia – z wykorzystaniem wyników badao opinii publicznej – katalog 
wartości afirmowanych w społeczeostwie polskim i dokonuje jego analizy; 
analizuje rolę wartości w światopoglądzie; 

  odróżnia tolerancję od akceptacji; wyjaśnia, jak tworzą się podziały w 
społeczeostwie na „swoich” i „obcych”; rozpoznaje przyczyny, przejawy i skutki 
nietolerancji i stygmatyzacji oraz przedstawia możliwe sposoby 
przeciwstawiania się tym zjawiskom;  

 przedstawia szczegółowe prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
grupy posługującej się językiem regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej; 
pozyskuje informacje na temat praw mniejszości polskiej w różnych paostwach;  

 ZAKRES ROZSZERZONY:  

 charakteryzuje na przykładach różne rodzaje norm społecznych (w tym ich 
genezę), wyjaśnia mechanizm kontroli społecznej oraz skutki łamania tych 
norm;  

 analizuje poznawcze przyczyny stosowania stereotypów i związane z tym 
niebezpieczeostwa;  

 przedstawia – z wykorzystaniem wyników badao opinii publicznej – wspólnośd i 
różnorodnośd wartości afirmowanych w społeczeostwach europejskich; 

  analizuje na przykładach zjawisk kulturowych cechy kultury masowej;  

 charakteryzuje religię jako zjawisko społeczne; analizuje religijnośd we 
współczesnym społeczeostwie polskim i porównuje ją z religijnością w innym 
społeczeostwie;  

 wyjaśnia znaczenie obrzędów przejścia i wykazuje ich obecnośd w polskiej 
kulturze współczesnej;  

 wykazuje obecnośd tradycyjnej obrzędowości dorocznej w polskiej kulturze 
współczesnej;  

Geografia  charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i Polski oraz wpływ 
religii na życie społeczne i gospodarkę;  

 wyróżnia główne kręgi kulturowe, przedstawia wartości wyznawane przez ich 
społeczności oraz wkład w dziedzictwo kulturowe ludzkości;  

 prezentuje wartości obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe Polski na 
przykładzie wybranego regionu lub szlaku turystycznego;  

 ZAKRES ROZSZERZONY:  

 rozumienie pozautylitarnych wartości elementów środowiska geograficznego i 
krajobrazów;  

 docenianie znaczenia dóbr kultury i zasobów przyrody w życiu człowieka, 
rozumienie konieczności racjonalnego ich użytkowania i ochrony;  

 uwrażliwianie na wartośd i znaczenie cennych obiektów przyrodniczych i 
kulturowych, należących do dziedzictwa lokalnego, regionalnego, narodowego i 
ponadnarodowego;  

 rozumie, na czym polega kulturowe postrzeganie przestrzeni przez człowieka 
oraz na podstawie materiałów źródłowych analizuje różnice w jej postrzeganiu 
w różnych kręgach kulturowych;  
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 dyskutuje na temat problemów paostw o różnej strukturze etnicznej (zwartości 
socjoetnicznej);  

 dostrzega wartośd partycypacji społecznej w działaniach na rzecz rozwoju 
lokalnego i regionalnego, w tym poprawy jakości życia; 

Podstawy 
przedsiębiorczości 

 rozpoznawanie działao etycznych i nieetycznych w życiu gospodarczym oraz 
przejawów społecznej odpowiedzialności biznesu;  

 przyjmowanie postaw patriotyzmu gospodarczego, rozumianego jako 
odpowiedzialnośd konsumentów i ludzi biznesu za dobrobyt gospodarczy i 
społeczny kraju;  

 rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie, w tym przejawy korupcji 
w życiu gospodarczym oraz rozumie istotę i cele społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; 

Fizyka  przedstawia wybrane informacje z historii odkryd kluczowych dla rozwoju fizyki;  

Informatyka  przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeostwa. Respektowanie prywatności 
informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w 
komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeo związanych z 
technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeostwa swojego i innych;  

 postępuje zgodnie z zasadami netykiety oraz regulacjami prawnymi 
dotyczącymi: ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz prawa 
autorskiego i ochrony własności intelektualnej w dostępie do informacji; jest 
świadomy konsekwencji łamania tych zasad;  

 respektuje obowiązujące prawo i normy etyczne dotyczące korzystania i 
rozpowszechniania oprogramowania komputerowego, aplikacji cudzych i 
własnych oraz dokumentów elektronicznych;  

 stosuje dobre praktyki w zakresie ochrony informacji wrażliwych (np. hasła, 
pin), danych i bezpieczeostwa systemu operacyjnego, objaśnia rolę szyfrowania 
informacji; 

 opisuje szkody, jakie mogą spowodowad działania pirackie w sieci, w 
odniesieniu do indywidualnych osób, wybranych instytucji i całego 
społeczeostwa; 

Wychowanie 
fizyczne 

 omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób z 
niepełnosprawnością, chorych psychicznie i dyskryminowanych;  

 wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego 
zachowania się kibiców sportowych;  

 wskazuje związki między wartościami etyki olimpijskiej a życiem 
pozasportowym;  

 omawia etyczne konsekwencje stosowania środków dopingujących; 

Wychowanie do 
życia w rodzinie 

 przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, 
organizacja i przeżywanie wolnego czasu;  

 rozumie, na czym polega prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; 

Etyka  objaśnia pojęcia: dobro i zło, wartośd, godnośd, prawda, wolnośd, 
odpowiedzialnośd oraz rozważa rolę tych pojęd w etyce;  

 wyjaśnia pojęcie normy moralnej oraz przedstawia genezę norm moralnych;  

 zna różne kryteria moralnego wartościowania i posługuje się nimi przy 
wyznaczaniu moralnej wartości czynów;  

 zna i wyjaśnia klasyczną koncepcję sumienia, kształtuje sumienie;  

 analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę 
moralną dotyczącą tego typu działao (m.in. na przykładzie skutków ich 
stosowania przez uczestników ruchu drogowego);  

SFERA PSYCHICZNA (INTELEKTUALNA I EMOCJONALNA 
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Język polski  określa rolę języka w budowaniu obrazu świata;  

 określa funkcje języka: poznawczą (kategoryzowanie świata), komunikacyjną 
(dostosowanie języka do sytuacji komunikacyjnej) oraz społeczną (budowanie 
wspólnoty regionalnej, środowiskowej, narodowej);  

 w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty 
na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, 
przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych 
sądów;  

 rozwija umiejętnośd pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie 
różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska; 

  porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; 
syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz 
wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;  

 korzysta z literatury naukowej lub popularnonaukowej;  

 dokonuje krytycznej selekcji źródeł;  

 wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej 
oceny; 

 gromadzi i przetwarza informacje, sporządza bazę danych;  

 charakteryzuje zmiany w komunikacji językowej związane z rozwojem jej form 
(np. komunikacji internetowej);  

 rozumie zjawisko nowomowy; określa jego cechy i funkcje w tekście 

Język obcy 
nowożytny 

 przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłośd;  

 opisuje upodobania;  

 wyraża i opisuje uczucia i emocje;  

 wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o 
upodobania, preferencje, intencje i pragnienia innych osób;  

 wyraża uczucia i emocje (np. radośd, smutek, niezadowolenie, złośd, zdziwienie, 
nadzieję, obawę, współczucie);  

 przedstawia publicznie w języku obcym wcześniej przygotowany materiał, np. 
prezentację, film.  

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, 
stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym 
nowożytnym);  

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, 
mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych.  

Filozofia  objaśnia koncepcję uprawiania filozofii poprzez autorefleksję lub 
samoświadomośd (hasło „poznaj samego siebie”);  

 definiuje terminy: psychē, aretē, daimonion jako kluczowe terminy filozofii 
Sokratesa;  

 próbuje odpowiedzied na pytanie „kim jest człowiek?” oraz w jego kontekście 
wyjaśnia koncepcję człowieka jako jedności ciała i duszy;  

 wyjaśnia na wybranych przykładach, na czym polega względnośd spostrzeżeo;  

 identyfikuje na wybranych przykładach regres, błędne koło oraz arbitralnośd w 
uzasadnieniu;  

 analizuje pytanie „czy osiągnięcie wiedzy jest możliwe?” oraz w jego kontekście 
rekonstruuje epistemologiczny spór między dogmatyzmem a sceptycyzmem 

Muzyka  wykazuje wrażliwośd na ochronę własności intelektualnej i wizerunku;  

 charakteryzuje się ciekawością poznawczą i otwartością wobec różnorodności 
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w kulturze muzycznej;  

 jest zaangażowany i kreatywny w pracy projektowej i aktywnym muzykowaniu;  

 rozumie, na czym polega odpowiedzialnośd za ustalone zadania oraz dbałośd o 
efekt koocowy;  

Plastyka  formułuje samodzielne sądy (pisemne lub ustne) na temat zwiedzanych galerii, 
wystaw i wydarzeo artystycznych; 

Historia sztuki  samodzielnie wyszukuje informacje na temat sztuki i zjawisk artystycznych, 
określa źródła informacji zgodnie z zasadami prawa autorskiego i praw 
pokrewnych 

Historia  charakteryzuje najważniejsze współczesne zagrożenia cywilizacyjne;  

 charakteryzuje i wyjaśnia znaczenie najważniejszych przemian naukowo – 
technicznych na świecie po II wojnie światowej; 

Wiedza o 
społeczeostwie 

 rozpoznaje problemy życiowe młodzieży w społeczeostwie polskim i formułuje 
sądy w tych kwestiach;  

 krytycznie analizuje przekazy medialne i porównuje przekazy różnych mediów 
dotyczące tych samych wydarzeo czy procesów; formułuje własną opinię w 
oparciu o poznane fakty; rozpoznaje przejawy nieetycznych zachowao 
dziennikarzy; 

 ZAKRES ROZSZERZONY:  

 wyjaśnia kwestię racjonalności, emocji, uczud, temperamentu i charakteru w 
postępowaniu człowieka; rozróżnia inteligencję i inteligencję emocjonalną;  

 wyjaśnia, w jaki sposób można podnosid lub zmieniad swoje kwalifikacje 
zawodowe i dlaczego uczenie się przez całe życie jest jednym z warunków 
sukcesu w karierze zawodowej;  

Podstawy 
przedsiębiorczości 

 wyszukiwanie informacji z różnych źródeł, ich selekcja i analizowanie;  

 kształtowanie w sobie odpowiedzialnych postaw jako przyszłych pracowników i 
pracodawców oraz należytego wypełnienia obowiązków, a także 
sprawiedliwego, opartego na prawości i dążeniu do prawdy traktowania 
pracowników;  

 zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz 
motywacja do ciągłego samorozwoju i inwestowania w siebie;  

 przyjmowanie postaw etycznych, społecznej solidarności i odpowiedzialności w 
życiu gospodarczym;  

 dostrzega znaczenie przedsiębiorczości, w tym innowacyjności i kreatywności w 
życiu osobistym i rozwoju społeczno-gospodarczym w skali lokalnej, 
regionalnej, krajowej i globalnej;  

 analizuje własne kompetencje i możliwości zdobycia doświadczenia 
zawodowego w formie wolontariatu, praktyk lub stażu oraz znalezienia pracy 
na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;  

 wykazując się kreatywnością, projektuje działania promocyjne, uzasadnia ich 
rolę w planowanym przedsięwzięciu oraz dyskutuje nad pozytywnymi i 
negatywnymi przykładami wpływu reklamy na klientów 

Biologia  rozwija myślenie naukowe; doskonali umiejętności planowania i 
przeprowadzania obserwacji i doświadczeo oraz wnioskowania w oparciu o 
wyniki badao:  

 określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz 
dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;  

 określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;  

 w oparciu o proste analizy statystyczne opracowuje, analizuje i interpretuje 
wyniki badao;  
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 ocenia poprawnośd zastosowanych procedur badawczych oraz formułuje 
wnioski;  

 przeprowadza celowe obserwacje mikroskopowe i makroskopowe.  

 wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji; 

  odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, 
liczbowe;  

 odróżnia wiedzę potoczną od uzyskanej metodami naukowymi; 

  odróżnia fakty od opinii;  

 objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;  

 odnosi się krytycznie do informacji pozyskanych z różnych źródeł, w tym 
internetowych; 

Chemia  pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych;  

 ocenia wiarygodnośd uzyskanych danych;  

 konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji;  

 wykorzystuje wiedzę i dostępne informacje do rozwiązywania problemów 
chemicznych z zastosowaniem podstaw metody naukowej;  

 wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami 
i ich wpływem na środowisko naturalne;  

 reaguje w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska; 

 wskazuje na związek między właściwościami substancji a ich budową 
chemiczną;  

 bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 
chemicznymi;  

 projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, rejestruje ich wyniki w 
różnej formie, formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia;  

 stosuje elementy metodologii badawczej (określa problem badawczy, 
formułuje hipotezy oraz proponuje sposoby ich weryfikacji);  

Fizyka  rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych;  

 planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeo oraz wnioskowanie 
na podstawie ich wyników;  

 posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, 
w tym tekstów popularnonaukowych;  

 wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i 
nieistotne dla jego przebiegu;  

 przedstawia własnymi słowami główne tezy tekstu popularnonaukowego z 
dziedziny fizyki lub astronomii; 

Matematyka  dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu 
problemów praktycznych i teoretycznych;  

 tworzenie pomocniczych obiektów matematycznych na podstawie istniejących, 
w celu przeprowadzenia argumentacji lub rozwiązania problemu;  

 dostrzeganie regularności, podobieostw oraz analogii, formułowanie wniosków 
na ich podstawie i uzasadnianie ich poprawności;  

 dobieranie argumentów do uzasadnienia poprawności rozwiązywania 
problemów, tworzenie ciągu argumentów, gwarantujących poprawnośd 
rozwiązania i skutecznośd w poszukiwaniu rozwiązao zagadnienia; 

Informatyka  rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i 
abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów 
reprezentowania informacji;  

 programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz 
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innych urządzeo cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, 
organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się 
aplikacjami komputerowymi;  

 wyszukuje w sieci potrzebne informacje i zasoby, ocenia ich przydatnośd oraz 
wykorzystuje w rozwiązywanych problemach;  

 poszerza i uzupełnia swoją wiedzę korzystając z zasobów udostępnionych na 
platformach do e-nauczania;  

 przygotowuje się do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego 
kształcenia, głównie informatycznego, z myślą o przyszłej karierze zawodowej 

Wychowanie 
fizyczne 

 dokonuje samooceny sprawności fizycznej na tle indywidualnych potrzeb i 
norm zdrowotnych dla kategorii wiekowej;  

 dobiera sposoby kształtowania sprawności fizycznej w zależności od 
zainteresowao i charakteru pracy zawodowej;  

 ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności;  

 wylicza oraz interpretuje wskaźnik masy ciała (BMI) na tle indywidualnych 
potrzeb i norm zdrowotnych dla kategorii wiekowej;  

 opisuje wybrane techniki relaksacyjne;  

 wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do oceny 
tygodniowej aktywności fizycznej;  

 wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, 
nieodpowiednim odżywianiem, w szczególności choroby układu krążenia, 
układu ruchu i otyłośd, oraz omawia sposoby zapobiegania im;  

 wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla 
społeczeostwa oraz na czym polega dbałośd o zdrowie w różnych okresach 
życia;  

 omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem i dostosowania formy 
aktywnego wypoczynku do rodzaju pracy zawodowej i okresu życia;  

Edukacja dla 
bezpieczeostwa 

 wyjaśnia znaczenie cyberprzemocy i zna procedury postępowania w przypadku 
jej wystąpienia oraz wskazuje niewłaściwe zachowania dotyczące 
cyberprzemocy i wie, jaka powinna byd na nie właściwa reakcja;  

 wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, 
a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;  

 zna podstawowe sygnały i objawy problemów ze zdrowiem psychicznym (stres 
fizyczny i emocjonalny, zaburzenia odżywiania, depresja kliniczna);  

 opisuje konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami, 
w tym negatywnymi;  

 określa, gdzie w okolicy swojego miejsca zamieszkania działają instytucje i 
organizacje świadczące leczenie, pomoc i wsparcie w przypadkach problemów 
zdrowia psychicznego, w szczególności świadczące usługi dla młodzieży;  

 wyjaśnia związki między aktywnością fizyczną zwyczajami żywieniowymi i 
dobrostanem emocjonalnym;  

Wychowanie do 
życia w rodzinie 

 zna zagrożenia okresu dojrzewania: uzależnienia chemiczne behawioralne, 
presja seksualna, pornografia, prostytucja nieletnich, ekshibicjonizm także w 
internecie;  

 omawia problemy wieku młodzieoczego i sposoby radzenia sobie z nimi;  

 rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz 
budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi;  

 określa główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i 
rodzicielstwo, wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna współpraca płci;  

 rozumie, na czym polega odpowiedzialnośd za sferę seksualną i prokreację;  
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 rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz 
budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi;  

 jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie;  

Etyka  rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje oraz uczucia; posługuje się nazwami 
emocji i uczud do charakteryzowania przeżyd własnych oraz przeżyd innych 
osób – rzeczywistych i fikcyjnych;  

 identyfikuje i analizuje problem sensu życia w kontekście klasycznego pytania 
etycznego: „jak należy żyd?”;  

 identyfikuje i analizuje problem szczęścia, rozważa relację szczęścia do 
moralności; 

  podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowych 
technologii, w szczególności technologii informatycznych;  

 

Przedmioty zawodowe i ogólnozawodowe 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 

1. Rozbudzanie zainteresowao przedmiotem. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Budzenie motywacji do pracy. 

 

 

 

 

3. Wdrożenie do oszczędnego gospodarowania 

surowcami i materiałami. 

 

 

 

 

 

 

4. Kształtowanie postaw proekologicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

- wycieczki zawodowe 

- udział w targach tematycznie związanych z 

przedmiotem 

- praktyki zawodowe w dobrze prosperujących 

firmach 

- filmy 

- aktywizujące metody nauczania 

 

- właściwie opracowany przedmiotowy system 

oceniania 

- udział w olimpiadach, turniejach, konkursach 

- udział i przygotowanie sympozjów naukowych 

 

- stosowanie i przestrzeganie obowiązujących 

norm 

- oszczędne gospodarowanie zasobami przyrody w 

kontekście wyczerpywania złóż naturalnych 

- oszczędnośd gospodarowania energią i wodą 

- ukazywanie znaczenia surowców wtórnych w 

sytuacji  wyczerpywania się złóż naturalnych 

 

- ukazywanie znaczenia alternatywnych źródeł 

energii dla czystości atmosfery i oszczędności  

nieodnawialnych źródeł energii 

- ukazywanie wpływu zanieczyszczeo środowiska 

na zdrowie człowieka 

- uświadamianie potrzeby segregacji śmieci 

- poznawanie własności ekologicznych materiałów 

budowlanych i budownictwa ekologicznego 

 

- wystawy konkursowych oraz prac plastycznych 
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6. Rozwijanie samodzielnego i twórczego 

myślenia oraz dociekliwości poznawczej. 

 

wykonanych w ramach przedmiotów 

- ukazywanie piękna otaczającego świata przez 

kontakt z naturą : wycieczki, wystawy  

 

- pisanie referatów na podstawie prasy i literatury 

technicznej oraz prezentowanie ich na forum 

klasy i szkoły 

- stwarzanie sytuacji problemowych 

- stosowanie metod aktywizujących 

- uświadamianie znaczenia stałego doskonalenia 

się zawodowego 

- umiejętnośd wyszukiwania źródeł informacji i 

posługiwania się nimi 

- wykorzystanie prezentacji multimedialnych 

 

Zajęcia praktyczne 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 

1. Wzbudzanie szacunku do pracy jako miejsca 

prezentowania własnych uzdolnieo i 

umiejętności. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozbudzanie ambicji i aspiracji uczniów. 

 

 

 

 

 

 

3. Wdrażanie do samowychowania.  

 

 

 

 

4. Kształtowanie kultury osobistej. 

 

 

- zapoznanie z zasadami kultury i etyki pracy 

- kształtowanie dobrej organizacji pracy i 

odpowiedzialności za jej rezultaty 

- wyznaczanie stałych obowiązków na terenie 

warsztatów szkolnych, kontrola ich wykonania 

- budzenie ducha konkurencyjności wśród 

uczniów 

- kontrola poszanowania  narzędzi pracy oraz 

materiałów 

 

- zachęcanie do osiągania mistrzostwa w 

nauczanym zawodzie 

- popularyzowanie turniejów i konkursów 

zawodowych 

- zachęcanie do realizowania własnych inicjatyw 

uczniów 

 

- przeprowadzanie analizy i samooceny 

postępowania w zakresie dyscypliny pracy i 

frekwencji na zajęciach 

- budzenie poczucia własnej wartości 

- rozmowy, pogadanki o kulturze bycia 

- wskazywanie wzorów dobrego zachowania 

- kontrola prawidłowego posługiwania się 

językiem ojczystym ( bez używania 

wulgaryzmów) 

Treści wychowawcze biblioteki szkolnej 
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ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowao 

czytelniczych i poznawczych. 

 

 

 

 

2. Kształtowanie twórczej postawy uczniów, 

rozwijanie ich zdolności. 

 

 

3. Kształtowanie potrzeby samokształcenia  

i ponoszenia odpowiedzialności za własną 

naukę. 

 

 

 

 

 

4. Przygotowanie do czynnego uczestnictwa w 

życiu kulturalnym . 

 

5. Kształtowanie uczud patriotycznych. 

 

 

 

6. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka. 

 

 

7. Kształtowanie cech osobowych ucznia, a w 

szczególności : 

- odwagi w prezentowaniu swoich zdolności i 

umiejętności 

- asertywnego prezentowania własnego 

punktu widzenia 

- poszanowania dla poglądów innych ludzi 

- sprawności komunikowania się 

- krytycznego odbioru informacji 

- umiejętnej oceny rzeczywistości z 

zachowaniem hierarchii wartości 

 

8. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za 

swoje postępowanie. 

 

9. Profilaktyka uzależnieo (alkohol, narkotyki, 

- zachęcanie do czytania literatury pięknej  

i popularno-naukowej oraz prasy 

- wystawy książek 

- rozmowy z czytelnikami 

 

- zachęcanie do własnej twórczości artystycznej 

rozmowy z czytelnikami, indywidualny dobór 

literatury 

 

- zachęcanie do korzystania z różnych źródeł 

informacji  

- uświadamianie uczniom roli samokształcenia w 

rozwoju intelektualnym człowieka oraz w 

przyszłej pracy zawodowej 

- kształcenie umiejętności tworzenia bibliografii 

do prezentacji tematu na egzaminie maturalnym 

z języka polskiego 

 

- wycieczki do bibliotek i różnych instytucji 

kulturalnych 

 

- wystawki książek z okazji rocznic paostwowych 

- wystawki tematyczne  

- kartoteki tekstowe 

 

- posługiwanie się poprawną polszczyzną bez 

używania wulgaryzmów 

 

- prezentowanie własnej twórczości 

- polecanie literatury indywidualnie dobranej dla 

ucznia 

- zachęcanie do krytycznego i selektywnego 

odbioru informacji 

- wskazywanie na negatywne skutki 

bezkrytycznego  korzystania z internetu i źródeł 

multimedialnych 

- indywidualne rozmowy z uczniami 

 

 

 

- dbanie o mienie szkolne 

- przestrzeganie regulaminu biblioteki i czytelni 

 

- wystawa literatury fachowej 
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środki psychoaktywne, papierosy oraz inne 

używki) 

 

 

Treści wychowawcze zajęd pozalekcyjnych 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 

1. Zapewnienie odpowiednich warunków dla 

właściwej organizacji czasu wolnego 

uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Rozwijanie aktywności twórczej i 

wrażliwości na piękno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.  Kształtowanie postaw wrażliwych na 

wartości moralne i otwartych na 

poszukiwanie prawdy. 

 

 

 

 

 

 

- tworzenie niezbędnej bazy materialnej 

zapewniającej efektywną i sprawną pracę kół i 

zespołów zainteresowao 

- powierzenie prowadzenia zajęd i opieki nad 

młodzieżą wysoko wykwalifikowanej kadrze 

pedagogicznej 

- organizowanie pracy z uczniami w atmosferze 

wzajemnej życzliwości, akceptacji i współpracy 

sprzyjającej budowaniu więzi koleżeoskich i 

przyjaźni 

- prowokowanie sytuacji wychowawczych 

wyzwalających poczucie własnej wartości i wiary 

we własne siły 

 

- dostarczanie przeżyd estetycznych  oraz 

inspirowanie do pracy w kołach zainteresowao 

poprzez bezpośredni udział młodzieży w różnych 

dziedzinach twórczości artystycznej 

- otoczenie szczególną opieką uczniów 

uzdolnionych muzycznie – nauka gry na 

instrumentach w orkiestrze 

- rozbudzenie zamiłowao hobbystycznych i ich 

prezentacja – występy, wystawy, konkursy 

- przejawianie troski o wystrój pomieszczeo 

szkolnych i estetykę najbliższego otoczenia 

- koła naukowe i przedmiotowe miejscem 

urzeczywistniania się pasji poznawczych i 

badawczych młodych ludzi; terenem wymiany  

myśli i poglądów w poszukiwaniu racji i godności 

drugiego człowieka 

 

- krzewienie zasad dobrego wychowania w szkole i 

poza szkołą, zwracanie uwagi na kulturę słowa 

- zajęcia rekreacyjno-sportowe okazją dla zdrowej 

rywalizacji w poczuciu odpowiedzialności za 

efekty pracy zespołowej 

- wycieczki i obozy turystyczno-krajoznawcze 

źródłem wielu szlachetnych doznao i przeżyd w 

obcowaniu  z przyrodą, ciekawymi ludźmi ; lekcją 

języka, tradycji i kultury ojczystej 
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4. Przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa 

w kulturze i umiejętnego korzystania z jej 

dóbr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Promowanie zdrowego stylu życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Profilaktyka uzależnieo (alkohol, narkotyki, 

środki psychoaktywne, papierosy oraz inne 

używki) 

 

- rola kół językowych w kształtowaniu postawy 

zrozumienia i tolerancji dla odmiennych kultur i 

obyczajów 

 

- udział uczniów w życiu kulturalnym miasta i 

regionu – występy szkolnych zespołów 

artystycznych dla środowiska 

- utrzymywanie stałych kontaktów z miejscowymi 

instytucjami upowszechniania kultury : kino, 

teatr, opera, filharmonia, salony wystawowe, 

muzea 

- organizowanie w szkole spotkao z twórcami 

kultury i sztuki 

- kultywowanie tradycji narodowych i ceremoniału 

szkoły poprzez udział młodzieży w 

okolicznościowych uroczystościach i obchodach 

świąt paostwowych 

 

- podejmowanie inicjatyw służących ochronie 

zdrowia i walce z nałogami 

- organizowanie zajęd, sympozjów, obozów o 

tematyce proekologicznej 

- prowadzenie akcji propagandowej w szkole oraz 

uczestniczenie we wszystkich lokalnych 

przedsięwzięciach służących poprawie stanu 

środowiska naturalnego 

- praktyczne działania podejmowane przez 

uczniów na rzecz poprawy stanu środowiska 

naturalnego i badanie zanieczyszczenia wody i 

powietrza, zbiórka surowców wtórnych 

 

- przygotowanie przedstawieo teatralnych 

związanych z profilaktyką uzależnieo 

- przygotowanie sympozjów z zakresu profilaktyki 

uzależnieo 

 

Treści wychowawcze na lekcji religii 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 

1. Kształtowanie postaw moralnych i harmonii 

życia. 

 

 

 

2. Kształtowanie postawy szacunku dla życia 

ludzkiego jako największej wartości 

- omawianie Żywotów Świętych 

- sylwetka Jana Pawła II 

- dyskusja  

- pogadanka 

 

- stanowisko Kościoła 

- artykuły a gazet 
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człowieka.  

 

 

3. Uświadomienie roli rodziny w życiu młodego 

człowieka. 

 

 

 

 

 

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 

własne czyny. 

 

 

 

 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych, 

tolerancji i poszanowania praw człowieka. 

- dyskusja  

- film 

 

- podkreślenie funkcji rodziny, która jest zamysłem 

Pana Boga 

- uświadomienie potrzeby odpowiedzialności za 

drugiego człowieka 

- rozbudzenie potrzeby wrażliwości na drugiego 

człowieka 

 

- rozumienie konsekwencji moralnych 

wynikających z niewłaściwie podjętych decyzji 

- młodośd czasem wyboru 

- piramida priorytetów 

- dyskusja 

 

- obowiązki chrześcijanina wobec paostwa 

- podkreślenie wagi cnót obywatelskich w 

odniesieniu do obowiązków każdego Polaka  

- rozmowa 

- dziennikarska relacja 

 

Treści wychowawcze Samorządu Uczniowskiego 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 

1. Rozwijanie aktywności twórczej członków 

Samorządu Szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozwijanie postaw społecznych. 

 

 

 

3. Pielęgnowanie tradycji szkolnych i polskich 

obyczajów świątecznych. 

 

 

 

 

 

 

 opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego 

 przeprowadzenie cyklicznych warsztatów 

samorządów klasowych na temat aktywności, 

komunikacji interpersonalnej, twórczego 

myślenia 

 udział w sesjach liderów samorządów szkolnych 

 współpraca z innymi szkołami 

ponadgimnazjalnymi 

 

 udział w akcjach charytatywnych 

 Kawiarenka Wigilijna 

 organizacja koncertów charytatywnych 

 

 współuczestnictwo Samorządu Szkolnego w 

Studniówce 

 współorganizowanie uroczystości pożegnania 

absolwentów szkoły 

 przygotowanie życzeo i akcentów świątecznych z 

okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy 

 organizowanie dla klas „Mikołajek” 
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4. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w 

kulturze. 

 

5. Wdrażanie do zdrowego stylu życia 

 

6. Profilaktyka uzależnieo (alkohol, narkotyki, 

papierosy oraz inne używki) 

 

 organizowanie szkolnych imprez kulturalnych 

 

 

 uczestniczenie w imprezach propagujących 

zdrowy styl życia 

 organizowanie imprez związanych z profilaktyką 

uzależnieo 

 

§9 

Działania prozdrowotne i profilaktyczne 

1. Szkoła jest miejscem kształtowania postaw, nawyków oraz stylu życia młodych ludzi, dlatego tak 

ważne jest, aby była dla ucznia zdrowa, bezpieczna i przyjazna. Poprzez edukację należy 

wskazywad korzyści, jakie niesie za sobą zdrowy tryb życia. Zatem szkoła powinna byd miejscem, 

gdzie promuje się zdrowy styl życia, który sprzyja rozwojowi człowieka. 

2. Cele działao:  

1) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wyrabianie nawyków higienicznych; 

2) uczenie zachowao bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób; 

3) ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się; 

4) uświadomienie korzyści płynących z aktywności fizycznej i wdrażania profilaktyki; 

5) rozwijanie tolerancji na odmiennośd innych; 

6) przeciwdziałanie kradzieżom na terenie szkoły i poza szkołą; 

7) ochrona uczniów przed skutkami wagarów; 

8) zapobieganie przedwczesnej inicjacji seksualnej; 

9) zapewnienie poczucia bezpieczeostwa; 

10) diagnoza środowiska ucznia w zakresie zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

11) przeciwdziałanie agresji i przemocy; 

12) pomoc pedagogiczno-psychologiczna w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych; 

13) kształtowanie świadomej dyscypliny; 

14) kształtowanie nawyków zdrowotno-higienicznych; 

15) organizowanie pomocy socjalnej i materialnej; 

16) terapia indywidualna i zbiorowa; 

17) wspieranie psychologiczno - pedagogiczne uczniów o specyficznych trudnościach w nauce; 

18) wspieranie psychologiczno - pedagogiczne uczniów dotkniętych problemem narkomanii i 

alkoholizmu. 

3. Obszar działao ogólnoszkolnych obejmuje: 

1) zapewnienie poczucia bezpieczeostwa uczniom i pracownikom szkoły poprzez respektowanie 

określonych procedur (Procedury postępowania w celu zapewnienia poczucia bezpieczeostwa 

uczniom i pracownikom szkoły) oraz poprzez monitoring wizyjny szkoły, którego zapisy 

pozwalają na natychmiastowe reagowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia; 

2) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach  

i placówkach;  

3) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeostwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeo i sytuacji nadzwyczajnych – w tym związanych  

z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych;  
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4) współpraca organów administracji publicznej, w tym organów prowadzących szkoły i placówki 

m.in. z Paostwową Strażą Pożarną oraz jednostkami innych służb w ramach działao 

podnoszących bezpieczeostwo dzieci i młodzieży – w tym ochrony przeciwpożarowej – a także  

w celu zapewnienia właściwych warunków realizacji zadao, w szczególności prowadzenia zajęd 

edukacyjnych; 

5) badania różnego rodzaju przejawów trudności wychowawczych, dojrzałości psychospołecznej  

i zaburzeo w zachowaniu; 

6) zebrania zespołu wychowawczego i Zespołu Nauczycieli klas pierwszych poświęcone analizie 

wychowawczej i pojawiającym się nowym problemom oraz wychowaniu prozdrowotnemu  

w szkole; 

7) spotkania z przedstawicielami policji oraz instytucji wspomagającymi szkołę; 

8) spotkania dyrekcji, rodziców i nauczycieli; 

9) organizowanie sympozjów, spotkao, prelekcji promujących wśród młodzieży zdrowy styl życia, 

profilaktyka prawa karnego oraz imprez masowych. 

4. Obszar działao klasowych to: 

1) diagnozowanie środowiska wychowawczego klasy; 

2) diagnozowanie potrzeb i oczekiwao uczniów; 

3) działania integracyjne w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, wycieczki integracyjne; 

4) spotkania z rodzicami; 

5) wykorzystanie środków wychowawczych przewidzianych statutem szkoły i regulaminem ocen  

z zachowania. 

5. Obszar działao indywidualnych obejmuje: 

1) opiekę pedagogiczno-psychologiczną nad uczniem z trudnościami wychowawczymi; 

2) stosowanie różnego rodzaju środków wychowawczych zgodnych ze statutem szkoły, 

regulaminem ocen z zachowania (pochwały, sankcje, pomoc koleżeoska); 

3) organizowanie pomocy w nauce, a także udzielanie pomocy materialnej, prawnej 

 i pedagogiczno-psychologicznej. 

6. Obszar działao pozaszkolnych obejmuje współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę: 

1) kierowanie uczniów na badania do Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Poradni Zdrowia 

Psychicznego w sprawach dotyczących trudności wychowawczych i dydaktycznych, zaniedbao 

rodzicielskich i zaburzeo rozwoju; 

2) kierowanie uczniów na realizację programu FRED GOES NET; 

3) organizowanie prelekcji dotyczących uzależnieo  (Monar, BORPA); 

4) organizowanie pomocy socjalnej dla uczniów będących w trudnych warunkach materialnych 

razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

5) współpraca z Policją (udział w przesłuchaniach, spotkaniach z rodzicami dotyczących 

agresywnych zachowao młodzieży i przemocy w rodzinie); 

6) kierowanie uczniów z grup dyspanseryjnych na badania do poradni specjalistycznych; 

7) szkolenia dla nauczycieli (warsztaty) organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji 

Nauczycieli. 
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§10 

Plan realizacji działao profilaktycznych 

1. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy i agresji, budowanie tolerancji: 

Zadania Formy realizacji 

Kształtowanie postaw moralnych i hierarchii 

wartości. 

Rozmowy na godzinach wychowawczych. 

Rozbudzanie wrażliwości i poczucia 

odpowiedzialności za relacje międzyludzkie. 

Tematyka godzin wychowawczych, wychowania do 

życia w rodzinie. 

Uświadomienie uczniom skutków prawnych 

związanych z występowaniem agresji. 

Spotkanie uczniów z przedstawicielem policji, straży 

miejskiej. 

Zapewnienie bezpieczeostwa uczniom na terenie 

szkoły. 

Zapoznanie z procedurami bezpieczeostwa. 

Stworzenie atmosfery życzliwości, zrozumienia 

i szacunku dla drugiego człowieka. 

Przestrzeganie zasad współżycia w społeczności 

szkolnej. 

Kształtowanie umiejętności poszanowania 

cudzych i opinii, godności własnej i innych. 

Poznanie wieloaspektowości zjawiska tolerancji. 

Organizacja wycieczek integracyjnych.  

Tematyka godzin wychowawczych  

Kształtowanie aktywnej, otwartej, prospołecznej 

postawy. 

Tematyka godzin wychowawczych, wychowania do 

życia w rodzinie. 

Rozwijanie umiejętności psychospołecznych, 

aktywności obywatelskiej oraz umiejętności pracy 

zespołowej, a także aktywności wolontariackiej. 

Rozmowy na godzinach wychowawczych. 

Budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy, w 

szczególności poprzez budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych, więzów między uczniami, 

realizację działao antydyskryminacyjnych. 

Rozmowy na godzinach wychowawczych. 

Kształtowanie bezpiecznego korzystania z 

cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia 

podniesienie osobistych kompetencji cyfrowych 

(umożliwiających radzenie sobie z potencjalnymi 

zagrożeniami cyfrowymi) uczniów 

 

2. Zapobieganie uzależnieniu młodzieży od nikotyny: 

Zadania Formy realizacji (metody) 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności uczniów za 

zdrowie swoje i innych. 

Wdrażanie programu "Profilaktyka w szkole" poprzez 

spotkania i dyskusje na godzinach wychowawczych 

dotyczące nikotynizmu, jego szkodliwości 

i zagrożeniach wynikających z palenia papierosów. 

Uświadomienie uczniom wpływu na ich 

zachowania reklamy jawnej i ukrytej. 

Tematyka godzin wychowawczych. 

Kształtowanie odpowiedzialności za stan własnego 

zdrowia i innych osób. 

Działania eliminujące palenie papierosów wśród 

młodzieży. 

Przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole. 

Ogólnopolskie akcje prozdrowotne np. " Dzieo bez 

papierosa”.  

Propagowanie stylu życia bez papierosa. Działania propagujące aktywnośd fizyczną i umysłową 
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wpływające na  zdrowy styl życia. 

 

3. Zapobieganie uzależnieniu młodzieży od alkoholu: 

Zadania Formy realizacji 

Przestrzeganie norm dotyczących zakazu 

spożywania alkoholu na terenie szkoły, na 

wycieczkach oraz imprezach organizowanych 

przez szkołę. 

Godziny wychowawcze – zapoznanie uczniów z 

konsekwencjami wynikającymi z  nieprzestrzegania 

procedur.   

Propagowanie zdrowego stylu życia, 

upowszechnianie wśród młodzieży modelu życia i 

spędzania wolnego czasu bez alkoholu. 

Propozycja zajęd pozalekcyjnych, sportowych, kół 

zainteresowao. 

 

 

Uczenie umiejętności radzenia z naciskami 

płynącymi ze strony grupy rówieśniczej i reklamy. 

Godziny wychowawcze - rozwijanie asertywności i 

poczucia własnej wartości. 

 

Zachęcanie do przynależności do 

konstruktywnych grup rówieśniczych. 

Propagowanie idei wolontariatu, PCK, działania na 

rzecz samorządu szkolnego. 

 

 

4. Zapobieganie uzależnieniu młodzieży od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych: 

Zadania Formy realizacji 

Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia 

uzależnienia od narkotyków wśród uczniów. 

Godziny wychowawcze, wychowanie do życia w 

rodzinie. 

Opracowanie  i podjęcie działao profilaktycznych na 

podstawie wyników ankiet. 

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat 

konsekwencji brania narkotyków. 

Gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów i 

nowoczesnych środków dydaktycznych na temat 

profilaktyki uzależnieo: ulotki, filmy. 

Spotkania profilaktyczne np. MONAR. 

Tematyka godzin wychowawczych, wychowania do 

życia w rodzinie. 

Wsparcie (konsultacje) ze strony specjalistów w 

stosunku do uczniów mających problem 

narkotykowy. 

Korzystanie z doświadczeo specjalistów poprzez: 

 kierowanie do specjalistycznych placówek 

zajmujących się profilaktyką i terapią, 

 organizowanie szkoleo przez pracowników z 

Poradni Pedagogiczno -      Psychologicznej, 

 indywidualne konsultacje uczniów z 

pedagogiem szkolnym. 

Upowszechnienie wśród uczniów znajomości 

zachowao asertywnych. 

Tematyka godzin wychowawczych, wychowania 

dożycia w rodzinie. 

Utrudnienie uczniom dostępu do środków 

psychoaktywnych. 

Procedury bezpieczeostwa szkoły. 

Zabezpieczenie szkoły przed wnoszeniem i handlem 

narkotykami na jej terenie. 
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5. Zapobieganie wagarom: 

Zadania Formy realizacji 

Przeprowadzenie wywiadu pedagogicznego na 

temat opuszczania godzin lekcyjnych. 

 Indywidualne rozmowy z uczniami często 

opuszczającymi zajęcia, 

 Indywidualne rozmowy z rodzicami tychże uczniów. 

Organizowanie pomocy uczniom mającym 

problemy z opanowaniem materiału nauczania. 

Organizowanie w ramach zespołów klasowych i 

pozaklasowych pomocy koleżeoskiej uczniom 

mającym problemy z opanowaniem materiału. 

Umożliwienie uczniom nie radzącym sobie z 

opanowaniem materiału zaliczenia go w późniejszym, 

umówionym terminie. 

Konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności 

na zajęciach lekcyjnych. 

Bieżące reagowanie na nieobecnośd uczniów. 

Rozmowy z rodzicami. 

 

Zapobieganie anonimowości ucznia w danym 

zespole klasowym. 

Godziny wychowawcze - zajęcia integrujące zespół 

klasowy. 

Angażowanie wszystkich uczniów w przedsięwzięcia 

na rzecz klasy, szkoły, środowiska; wolontariat. 

 

6. Działania przeciwdziałające wczesnej inicjacji seksualnej: 

Zadania Formy realizacji 

Uświadomienie uczniom zagrożeo wynikających z 

wczesnej inicjacji seksualnej. 

Tematyka godzin wychowawczych, wychowania do 

życia w rodzinie. 

 Diagnoza wiedzy uczniów na temat HIV i AIDS i 

chorób przenoszonych drogą płciową. 

Zapoznanie uczniów z naturalnymi metodami 

planowania rodziny , antykoncepcją i chorobami 

narządów płciowych. 

 

Profilaktyka chorób narządów płciowych oraz 

antykoncepcja: zajęcia edukacyjne prowadzone przez 

lekarza ginekologa, androloga oraz zajęcia w Centrum 

Onkologii w Bydgoszczy 

Kształtowanie prawidłowego stosunku młodzieży 

do wartości i norm moralnych i etycznych oraz 

kultury zachowania 

w kontaktach z rówieśnikami. 

 

Tematyka godzin wychowawczych, wychowania do 

życia w rodzinie, religii, etyki. 

 

 

7. Propagowanie zdrowego stylu życia: 

Zadania Formy realizacji 

Zachęcanie młodzieży do aktywnego i zdrowego 

stylu życia. 

 

Udział w akcjach wynikających z kalendarza 

szkolnego np. Światowy Dzieo Zdrowia. 

Udział w akcjach promujących zdrowy styl. 

Higiena osobista. 

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych. 

Rozmowy indywidualne. 

Wpływ wypoczynku na zdrowie człowieka. Różnorodne formy aktywności fizycznej, zajęcia 

sportowe. 
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Włączanie młodzieży w akcje promujące zdrowy styl 

życia. 

Aktywny wypoczynek. Realizacja tematyki dotyczącej form aktywnego 

wypoczynku na lekcjach wychowania fizycznego. 

Omawianie różnych form aktywnego wypoczynku na 

godzinach do dyspozycji z wychowawcą. 

Popularyzowanie różnych dyscyplin sportu 

dostosowanych do potrzeb uczniów np. zawody 

sportowe, rozgrywki międzyszkolne. 

 

8. Działania skierowane do rodziców: 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

 Informowanie rodziców o 

pracach szkoły. 

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły (w tym WSO), Programem 

wychowawczo - profilaktycznym. 

Organizacja Dni Otwartych Szkoły. 

Informowanie rodziców o 

funkcjonowaniu dziecka w 

szkole. 

Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na zebraniach 

rodzicielskich. 

Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą. 

Indywidualne spotkania rodziców z pedagogiem. 

Indywidualne rozmowy rodziców z Dyrektorem Szkoły. 

Współpraca z rodzicami. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez szkolnych. 

Systematyczna współpraca z Radą Rodziców. 

Pedagogizacja rodziców. Spotkania ze specjalistami zajmującymi się profilaktyką uzależnieo w 

zakresie środków uzależniających, czynników warunkujących powstawanie 

nałogów. 

Podniesienie osobistych kompetencji cyfrowych (umożliwiających radzenie 

sobie z potencjalnymi zagrożeniami cyfrowymi) rodziców. 

Uwrażliwienie rodziców na postawy i zachowanie dzieci. 

Dostarczenie informacji, jak powinni zachowad się w sytuacjach 

wymagających interwencji. 

Spotkania z pedagogiem. 

 

9. Działania skierowane do nauczycieli: 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

Propagowanie kursów i 

szkoleo. 

Informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach i konferencjach 

organizowanych poza szkołą zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły. 

Organizowanie 

wewnątrzszkolnego 

doskonalenia zawodowego. 

Organizowanie szkoleo i warsztatów dla Rady Pedagogicznej na terenie 

szkoły. 

Propagowanie literatury 

dotyczącej profilaktyki 

uzależnieo. 

Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki 

uzależnieo, zdrowego stylu życia. 

Podnoszenie kompetencji 

wychowawczo - 

Zorganizowanie form doskonalenia zawodowego na temat zagrożeo 

uzależnieniami i sposobów możliwości podejmowania działao 
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profilaktycznych nauczycieli 

o szkolenia i treningi z 

zakresu uzależnieo. 

profilaktycznych i interwencyjnych. 

Podniesienie osobistych kompetencji cyfrowych (umożliwiających radzenie 

sobie z potencjalnymi zagrożeniami cyfrowymi) nauczycieli. 

 

 

§ 11 

Powinności wychowawcy klasowego 

1. Wychowawca powinien kłaśd nacisk na kształtowanie jednostek twórczych, kreatywnych  

i zdolnych do sterowania własnym kształceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza 

nią. W procesie tym ważne staje się rozwijanie osobowych cech wychowanka – w związku z tym 

wychowawca musi pomóc dzieciom i młodzieży rozwinąd zdolności umożliwiające rozumienie 

przez nich otaczającego ich świata na drodze samorefleksji dotyczącej zasadności własnych 

zachowao oraz rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych, które umożliwią dialog z innymi  

i z samym sobą. Nauczyciel, budując relacje oparte na zaufaniu, prowadzi z wychowankami 

rozmowę, poprzez którą uczy nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku  

i tolerancji. 

2. Wychowawca powinien przygotowad uczniów do funkcjonowania w zmieniającej się 

rzeczywistości. Jest to związane z umiejętnością tworzenia właściwego klimatu w klasie  

i wyzwolenia w uczących się potrzeby zadawania pytao oraz podejmowania działao wynikających 

z ich własnych zainteresowao. Wychowawca powinien uczyd dzieci samodzielności, twórczego 

myślenia i działania, skutecznego komunikowania się, współdziałania w zespole, a także 

motywacji do poszukiwania nowych rozwiązao, dyskutowania na interesujące ich tematy, 

wymieniania się własnymi doświadczeniami z innymi, wyszukiwania potrzebnych im informacji, 

porządkowania ich oraz rozwiązywania problemów. Kształtowanie rozwoju osobowego  

i społecznego dzieci i młodzieży, zdrowia fizycznego i psychicznego staje się jednym z czynników 

umożliwiających rozwój wytrwałości w realizacji stawianych sobie celów. 

3. Wychowawca powinien realizowad działalnośd innowacyjną, dzięki której potrafi zachęcad 

uczniów do uznania uczenia się za czynnośd nagradzającą, umożliwiającą samorealizację, 

dostarczającą osobistej satysfakcji i wzbogacającą ich życie. To dzięki wychowawcy uczniowie 

mają sposobnośd kształtowania umiejętności współdziałania społecznego, realizacji własnych 

potrzeb i kierowania swym rozwojem w procesie trwającym przez całe życie. Bardzo istotne staje 

się kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez propagowanie idei 

wolontariatu, dzięki któremu dzieci i młodzież rozwijają swoją wrażliwośd na los potrzebujących, 

biorą na siebie odpowiedzialnośd za własne życie i życie społeczne. 

4. Główne zadania wychowawcy: 

1) poznanie przez wychowawcę spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych przez 

wychowanków;  

2) wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości i kształtowaniu umiejętności wnikania  

w istotę wartości, ich znaczenia w życiu człowieka oraz w wartościowaniu rzeczy i zjawisk  

w aspekcie aksjologicznym;  

3) wspomaganie wychowanków w akceptacji świata wartości;  

4) motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości;  

5) wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu wartości i budowaniu właściwych struktur 

hierarchicznych; 
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6) wspomaganie wychowanków w dokonywaniu samooceny w aspekcie urzeczywistnianych 

wartości;  

7) inspirowanie wychowanków do działao animacyjnych w środowisku społecznym w celu 

budowania świata wartości w coraz szerszych kręgach społecznych;  

8) wspomaganie wychowanków w działaniach animacyjnych i ich wartościowaniu.  

5. Wzór osobowy wychowawcy: 

1) podstawowym warunkiem skuteczności oddziaływania wychowawczego jest wiarygodnośd 

wychowawcy, który powinien żyd w zgodzie z tym, co głosi i czego wymaga. Stąd też naczelną 

powinnością wychowawcy jest dbanie o własną formację etyczną, stałe podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych i umiejętności pedagogicznych. Jest to niezwykle istotne, gdyż od postawy 

moralnej nauczyciela i jego autorytetu zależy w dużej mierze rozwój osobowy powierzonych mu 

wychowanków; 

2) zadaniem wychowawcy jest budowanie szerokiej platformy porozumienia między wychowawcą, 

wychowankiem i rodzicem. Wzajemnemu zaufaniu muszą jednak towarzyszyd konsekwentne 

wymagania, które nie mogą sprowadzad się wyłącznie do przestrzegania zewnętrznej dyscypliny, 

potrzebna jest współodpowiedzialnośd za przyjęte zadania. Życzliwośd i stanowczośd, to 

podstawowe atrybuty dobrego nauczyciela – wychowawcy. 

2. Powinności wychowawcy w pracy wychowawczej z klasą, współpraca z rodzicami : 

1) organizowanie we współpracy z uczniami i rodzicami rozmaitych zajęd rozwijających 

i kształcących uczniów; 

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie – uzgadnianie i koordynacja wszelkich działao 

wychowawczych wobec uczniów, a w szczególności wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka;  

3) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w 

rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz szczególnych uzdolnieo uczniów; organizowanie 

odpowiednich form tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych zgodnie  

z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji  Narodowej w sprawie zasad udzielania pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej; 

4) organizowanie minimum 4 razy w roku zebrao rodziców; 

5) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) postępowanie zgodnie z Procedurami działao wychowawczych, zapobiegawczych oraz 

interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją lub uzależnieniem. 

3. Zadania wychowawcy w zakresie współpracy z rodzicami : 

1) udzielanie informacji na temat organizacji życia szkolnego, założeo i treści  Programu 

wychowawczo – profilaktycznego szkoły, aktualnych problemów szkoły, form współpracy ze 

szkołą; 

2) informowanie rodziców o funkcjonowaniu  ucznia w szkole – jego postępach, osiągnięciach, 

możliwościach, trudnościach, stosowanych środkach  wychowawczych, przewidywanych 

ocenach śródrocznych i rocznych; 

3) informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych;  

4) zbieranie opinii na temat pracy wychowawczej szkoły – założeo Programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły; 

5) kryteriów ocen z zachowania, tematyki spotkao; 

6) ustalanie przyczyn ewentualnych trudności w nauce dziecka, rodzaju stosowanych środków 

wychowawczych. 
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3. Każda forma kontaktu z rodzicami powinna byd odnotowana w dokumentacji z podaniem  daty  

i treści rozmowy. Osobisty kontakt z rodzicem wymagany jest szczególnie w sytuacji : 

a) rezygnacji ucznia ze szkoły;  

b) wykroczenia i zastosowania kary; 

c) zagrożenia oceną niedostateczną. 

 

§ 12 

Powinności uczniów 

1. Uświadomienie sobie spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych w swoim życiu.  

2. Poznanie istoty wartości, ich kategorii oraz znaczenia w życiu człowieka – wzrost wiedzy o 

fenomenie wartości – oraz nabywanie umiejętności wartościowania rzeczy i zjawisk w aspekcie 

aksjologicznym. 

3. Akceptacja świata wartości.  

4. Rozwijanie w sobie potrzeby wyboru wartości i umiejętności kształtowania właściwej hierarchii.  

5. Urzeczywistnianie we własnym postępowaniu właściwych struktur hierarchicznych. 

6. Trafne wartościowanie siebie w aspekcie urzeczywistniania wartości. 

7. Potrzeba działao animacyjnych w środowisku społecznym na rzecz urzeczywistniania wartości; 

przekonanie o słuszności tych działao, gotowośd do ich podjęcia.  

8. Zangażowanie w podejmowanie działao animacyjnych oraz wartościowanie ich efektów.  

 

§ 13 

Zwyczaje, tradycje i imprezy szkolne 

1. Do tradycji szkoły należą : 

1) Obrzędowośd i przyjęta symbolika : 

a) ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar szkoły; 

b) przyrzeczenie absolwentów na sztandar szkoły; 

c) wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom wyróżniających się maturzystów; 

d) udział szkolnej orkiestry dętej w ceremoniale najważniejszych uroczystości (odegranie sygnału 

na wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru szkoły, odegranie hymnu paostwowego).  

2) Obchody uroczystości, świąt i rocznic oraz inna stałe przedsięwzięcia zawarte w harmonogramie 

pracy szkoły : 

DATA RODZAJ PODEJMOWANYCH DZIAŁAO ODPOWIEDZIALNY 

IX 

IX  

IX 

14  X 

11 XI 

XII 

I 

IV 

V 

VI 

Inauguracja nowego roku szkolnego 

Wycieczki integracyjne dla uczniów klas pierwszych 

Spotkania z rodzicami  

Dzieo Edukacji Narodowej 

Święto Odzyskania Niepodległości 

Spotkanie bożonarodzeniowe 

Studniówka 

Dzieo Patrona Szkoły 

Uroczystośd Pożegnania Maturzystów 

Zakooczenie roku szkolnego 

opiekunowie kół artystycznych 

wychowawcy klas 

wychowawcy klas 

opiekunowie kół artystycznych 

nauczyciel  historii 

opiekunowie kół artystycznych 

wicedyrektor 

opiekunowie kół artystycznych 

opiekunowie kół artystycznych 

opiekunowie kół artystycznych 

3) Kalendarz imprez organizowanych doraźnie w szkole i poza szkołą : 

a) Mikołajki, Andrzejki, Światowy Dzieo Pluszowego Misia Walentynki, Pierwszy Dzieo Wiosny; 

b) obchody : Dnia bez papierosa, Dnia Ziemi; 
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c) tematyczne sesje, spotkania, obozy, wycieczki; 

d) udział w konkursach, olimpiadach i zawodach; 

e) imprezy rekreacyjno-sportowe np. festyn osiedlowy; 

f) wyjścia do kina, teatru, opery i filharmonii, odwiedzanie muzeum i salonów wystawowych; 

g) Salon Maturzystów; 

h) wycieczki zawodoznawcze. 

§ 14 

Zasady i sposoby współpracy z rodzicami 

1. Warunkiem osiągnięcia sukcesu wychowawczego jest porozumienie oraz konsekwentna 

współpraca rodziców i nauczycieli. Relacje nauczyciel – rodzic muszą byd oparte na wspólnie 

uzgodnionych i respektowanych zasadach : 

1) partnerstwa; 

2) zaufania, otwartości, dyskrecji; 

3) zaangażowania; 

4) pełnej informacji; 

5) wczesnego reagowania; 

6) konsekwencji; 

2. Zasada partnerstwa realizowana będzie poprzez : 

1) współudział w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły  oraz w procesie ewaluacji; 

2) udział w strukturach szkoły – Rada Rodziców, Prezydium Rady Rodziców; 

3) indywidualną i zespołową współpracę w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących 

dziecka. 

3. Sposoby  współpracy  z  rodzicami: 

1) spotkania Rady Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców; 

2) spotkania inauguracyjne rodziców wszystkich klas - wrzesieo; 

3) spotkania rodziców podsumowujące działalnośd za I semestr; 

4) zebranie rodziców wszystkich klas  w połowie I i II semestru. 

4. Udział rodziców w tych spotkaniach jest obowiązkowy. Powinni oni otrzymad harmonogram 

wszystkich spotkao na zebraniu we wrześniu. 

5. Ponadto rodzicom proponuje się następujące sposoby współpracy ze szkołą : 

OBSZAR WSPÓŁPRACY SPOSOBY WSPÓŁPRACY 

Przygotowanie rodziców do 

współpracy ze szkołą 

- szkolenie rodziców dotyczące przepisów regulujących sytuacje 

ucznia w szkole 

Spotkania integrujące - zapraszanie do uczestnictwa w uroczystościach szkolnych, 

wycieczkach, biwakach 

- wręczanie dyplomów, podziękowao 

Spotkania informacyjne - zebranie organizacyjne(wrzesieo) 

- wywiadówki 

- drzwi otwarte 

- kontakty indywidualne rodziców z nauczycielem/wychowawcą 

- umożliwienie korzystania ze źródeł informacji dotyczących 

uregulowao prawnych szkoły znajdujących się w czytelni 

Edukacja rodziców - przeprowadzenie pogadanek, wykładów przez wychowawców/ 

nauczycieli/pedagoga-wg potrzeb 

Działania wspierające - spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających pracę 
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rodziców (m.in. dotyczące 

profilaktyki uzależnieo) 

szkoły-wg potrzeb 

- konsultacje indywidualne z pedagogiem 

- tablica –„Akademia rodzica” 

Powierzanie ról i funkcji - prelegenci na zebraniach klasowych 

- współorganizatorzy imprez klasowych, szkolnych 

- współudział w tworzeniu dokumentacji szkolnej(rada Rodziców) 

Przepływ informacji - rozmowy telefoniczne 

-  korespondencja 

- tablice informacyjne na terenie szkoły 

- punkt informacji w czytelni 

- strona internetowa szkoły 

Inne formy - dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców 

- sponsorowanie 

- wkład pracy własnej 

6. Notoryczne uchylanie się od obowiązku  kontaktowania się ze szkołą jest równoznaczne  

z zerwaniem określonych zasad współpracy i przejęciem na siebie odpowiedzialności za 

ewentualne niepowodzenia. 

 

§15 

Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły 

1. W celu zapewnienia poczucia bezpieczeostwa uczniów i pracowników szkoły oraz realizacji 

szkolnych procedur postępowania w przypadkach łamania prawa szkolnego i karnego stosuje się 

następujące zasady: 

1) zapisy z monitoringu są archiwizowane na dysku twardym komputera przez okres nie krótszy niż 

30 dni; 

2) podgląd zapisu w uzasadnionych wypadkach udostępniony może byd Dyrekcji Szkoły, 

koordynatorowi ds. bezpieczeostwa, pedagogowi i na wniosek policji; 

3) w przypadku zaistnienia zdarzenia, po obejrzeniu zapisu przez w/w osoby, zostaje sporządzona 

notatka wykorzystana do celów realizacji właściwych dla szkoły i rangi zdarzenia procedur; 

4) po upływie 30 dni zapis na dysku jest automatycznie wykasowany. 

 

§16 

System wspomagania ucznia zdolnego 

OBSZAR DZIAŁANIA SPOSOBY REALIZACJI 

Rozpoznawanie uzdolnieo - dokonanie diagnozy wstępnej przez nauczycieli i 

wychowawcę poprzez: obserwacje i rozmowy,  testy 

wiadomości i umiejętności, analizę wytworów uczniów, 

analizę dokumentacji 

Indywidualizowanie pracy ucznia 

zdolnego 

- różnicowanie sprawdzianów, testów 

- różnicowanie zadao domowych 

- zachęcanie do samokształcenia 

- stosowanie zadao o różnym stopniu trudności 

- stosowanie różnych form organizacji pracy podczas lekcji 

- powierzanie uczniom ról 

Oferta zajęd pozalekcyjnych - koła przedmiotowe i zainteresowao 
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- konsultacje indywidualne 

- prezentacja wytworów uczniów na terenie szkoły 

- udział ucznia w zawodach, konkursach, olimpiadach 

Promowanie ucznia zdolnego - nagrody 

- prezentacja prac uczniów na terenie szkoły i poza nią 

- tytuł "Absolwent Roku" 

 

§17 

Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę 

1. W zakresie kultury współpracujemy z: 

1) Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego; 

2) Teatrem Polskim im. H. Konieczki; 

3) Filharmonią Pomorską im. I. J .Paderewskiego; 

4) Operą Nova; 

5) Kinoteatrem Adria; 

6) Wojewódzką i Miejska Biblioteką Publiczną; 

7) Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką; 

8) Wyższa Szkoła Gospodarki; 

2. W zakresie ekologicznym instytucjami wspomagającymi szkołę są: 

1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej; 

2) Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska; 

3. Obszar technologiczno-budowlany obejmuje współpracę z: 

1) Uniwersytetem Technologiczno - Przyrodniczym, Wydziałem Budownictwa i Inżynierii 

Środowiskowej; 

2) Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa w Warszawie; 

3) Stowarzyszeniem Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół  Zawodowych; 

4) Polską Korporacją Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w Warszawie; 

5) Międzyzakładowym Klubem Techniki i Racjonalizacji Budownictwa; 

6) Komitetem Głównym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przy Wydziale Inżynierii 

Lądowej Politechniki Warszawskiej; 

7) Kujawsko-Pomorską Izbą Budownictwa; 

8) kilkunastoma przedsiębiorstwami w ramach praktyk budowlanych. 

4. W ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej szkołę wspomagają: 

1) Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna; 

2) Poradnia Zdrowia Psychicznego; 

3) MONAR, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii; 

4) Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

5) Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej; 

6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

7) Policja i Straż Miejska. 

5. Inne: Urząd Pracy w Bydgoszczy. 

 

§18 

Warunki konieczne do osiągnięcia skuteczności założonych zadao 
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1. Uzyskanie skuteczności założonych zadao wymaga zwiększenia aktywności zainteresowanych 

stron oraz ich wzajemnej współpracy. Podstawowym warunkiem jest akceptacja stworzonego 

Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 

Konieczne jest przestrzegania przyjętych zasad postępowania oraz zawartych kontraktów na 

różnych odcinkach pracy.  

2. Skutecznośd wychowania jest wspomagana przez prawo szkolne, które powinno byd spójne, 

jasne i ciągle aktualizowane. 

3. Szkolny Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły realizują przede wszystkim nauczyciele. 

Ich współpraca w zakresie planowania, realizacji i monitorowania procesu wychowania jest 

niezbędnym warunkiem skuteczności oddziaływao. W dobrze pojętym interesie wszystkich 

nauczycieli leży dążenie do poprawy wzajemnych relacji. Relacje te powinny opierad się na 

następujących zasadach: 

1) współpracy i wzajemnej pomocy; 

2) odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy; 

3) wymianie doświadczeo; 

4) twórczym rozwiązywaniu problemów; 

5) zaangażowaniu; 

6) konsekwencji. 

4. W celu podniesienia efektywności procesu wychowawczego działania realizowane są przez: 

1) Dyrekcję szkoły; 

2) Radę Pedagogiczną; 

3) Zespół Wychowawców Klas; 

4) Komisję Przedmiotów Ogólnokształcących i Zawodowych; 

5) Zespoły Klasowe Nauczycieli; 

6) Pedagoga; 

7) pozostałych pracowników szkoły; 

8) Radę Rodziców; 

9) instytucje zewnętrzne. 

 

§19 

Ewaluacja Szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego 

1. Skutecznośd procesu wychowawczego wymaga ewaluacji programu. Będzie ona dokonywana 

przez : 

1) wychowawców - ocena efektów własnej pracy wychowawczej; 

2) Zespół Wychowawców Klas - ocena programu w różnych aspektach działao. 

 

§20 

Postanowienia koocowe 

1. Program zostaje przyjęty przez Radę Pedagogiczną w drodze uchwały. 

2. Program wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zaopiniowany przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i uchwalony przez Radę 

Pedagogiczną 24.09.2019. 

 


