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

– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał (…), ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugimi, 

ale także i dla drugich.”  

                                                                                                                                    Jan Paweł II  

I. WPROWADZENIE  

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego 

człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.   

Wychowanie to  proces  wspomagania  człowieka  w  rozwoju,  ukierunkowany  na osiągnięcie pełni 

dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.  

Profilaktyka to  proces  wspomagania  człowieka  w  radzeniu  sobie  z  trudnościami zagrażającymi  

prawidłowemu  rozwojowi  i  zdrowemu  życiu,  a  także  ograniczenie  i likwidowanie czynników 

blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a 

wychowanie tworzy integralną całość z  wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje 

się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się 

wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.  
Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły  dostosowany  jest  do  potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej 

klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, 

odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do 

grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony jest do 

realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami 

wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi 

pracownikami szkoły, w zależności  od stanu  zasobów,  potrzeb  klasy  oraz  przy  współpracy  z  

rodzicami  i środowiskiem lokalnym.  
  

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE wynikające z kierunków polityki oświatowej Państwa na ten rok 

szkolny:  

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 

r. poz. 910 i poz. 1378) Minister Edukacji ustalił następujące kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, 

innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 

osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i  edukacyjnych. 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 

respektowanie norm społecznych. 

 



II. Wychowanie w zakresie:  

1) Budowanie świata wartości. 

2) Wolność od nałogów.  

3) Respektowanie norm społecznych. 

4) Kultura osobista.  

5) Rozwijanie pasji i zainteresowań. 

  

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania 

wychowawczo-profilaktycznego  uda  się  nam  przygotować  uczniów  do  zgodnego współżycia z 

ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli patriotami, aby cechowała ich 

wysoka kultura osobista. Ważne jest też, aby uczniowie nie ulegali nałogom, rozwijali swoje 

zainteresowania i pasje. Priorytetem na ten rok jest również zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego 

i psychicznego naszym uczniom oraz wspieranie uczniów w nabywaniu odporności emocjonalnej na 

stres.  

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:  

 obowiązujące akty prawne;  

 dotychczasowe doświadczenia szkoły;  

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów 

wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;  

 przeprowadzone badania na temat sytuacji  wychowawczej,  zagrożeń uzależnieniami w szkole 

i środowisku;  

  

IV. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.  
  

Współodpowiedzialni  za  wszechstronny  rozwój  osobowości  ucznia  są  wszyscy 

uczestnicy programu: 

 Rodzice:  

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. 

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa; 

 wspierają  wychowawców  i  nauczycieli  w  podejmowanych  przez  nich działaniach, służą 

wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; współpracują ze szkołą, nauczycielami. 

 

Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 



 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom 

pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych 

lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

  

Wychowawcy klas:  

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i 

czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i 

obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;  

 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;  

 prowadzą dokumentację nauczania;  

 opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;  

 koordynują pracę wychowawczo -profilaktyczną w zespole klasowym;  

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;  

 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, 

ujawnionych nałogów;  

 wnioskują  o  objęcie  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych;  

 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

 integrują i kierują zespołem klasowym;  

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;  

 wdrażają  do  samooceny  postępów  w zachowaniu, nadzoruj realizację obowiązku szkolnego;  

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;  

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i 

środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;  



 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;  

 współpracują z  rodzicami; włączają  rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;  

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;  

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, sądami rodzinnymi;  

Nauczyciele:  

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;  

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole, podczas 

wyjść i wyjazdów szkolnych;  

 udzielają  pomocy  w  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz  

o przejawianych zdolnościach;  

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich 

zdolności i zainteresowania;  

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;  

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;  

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;  

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich 

uczniów;  

 wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają  o  różne  formy  pomocy wychowawczej  

i  materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb 

ucznia;  

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją 

i postawą;  

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły.  

Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 



V. CELE  KSZTAŁCENIA  OGÓLNEGO:  

1. traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania 

umiejętności;  

2. doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, 

pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, 

wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;  

3. rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych 

dyscyplin;  

4. zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania 

własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;  

5. łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami 

wyobrażeniowotwórczymi;  

6. rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;  

7. rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 

rozumienie;  

8. rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie 

do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.   
 

VI. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:  

  

CEL  GŁÓWNY:  
Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych 

- sformułowany w następujących aspektach wychowania:  
 

1) Wspomaganie naturalnego rozwoju poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych. 

2) Kształtowanie postaw moralnych i respektowanie norm społecznych. 

3) Profilaktyka zachowań ryzykownych. 

4) Promowanie pasji i zainteresowań uczniów. 

 

NAJWAŻNIEJSZE CELE  SZCZEGÓŁOWE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI:  

  

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej 
i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami 
bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia, uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.  

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji, efektywnej współpracy, 
komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w 
grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do 
wartości. Umiejętność przewidywania konsekwencji własnego zachowania, kulturalnego 

wyrażania własnego zdania.  

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego,  emocjonalnego, psychicznego, społecznego i duchowego - 
przygotowanie do odbioru dóbr nauki, kultury i sztuki. Zachęcanie do rozwoju zainteresowań, 
rozwijania własnej twórczości.  

4. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań 
chroniących zdrowie własne i innych ludzi. Motywowanie do pożytecznego spędzania wolnego 
czasu.  

5. Wspomaganie  wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego 
indywidualnych możliwości i sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego 
i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw  
i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji 
nauki na dalszym etapie.  



  

VII. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:  

Treści programu będą realizowane z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy. Między 

innymi: metody aktywizujące uczniów, takie jak metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, 

oparte na twórczej aktywności poznawczej, aktywności samodzielnego rozwiązywania problemów, 

metoda laboratoryjna, metoda zajęć praktycznych, metody gier dydaktycznych, metoda symulacyjna, 

metoda sytuacyjna, metoda inscenizacyjna, tzw. giełda pomysłów, a także: opowiadanie, pogadanka, 

dyskusja, praca z książką, prelekcje, wykłady, filmy.  

Formy pracy to: lekcje wychowawcze i sytuacje wychowawcze na wszystkich lekcjach, przerwach 

szkolnych oraz wycieczki, wyjścia na spektakle filmowe i teatralne, uroczystości szkolne, warsztaty, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z rodzicami.  

  

VIII. ZADANIA  

  

ZADANIA ASPEKT OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

Zajęcia integracyjne dla klas 

pierwszych (w ramach lekcji 

wychowawczych ze względu na 

bezpieczeństwo sanitarne).  

1,2  Pedagog  IX.2020  

Wybór samorządu klasowego – 

wdrażanie uczniów do samorządności.  

1,2  Wychowawcy   IX  

 

Wybór nowego Samorządu Szkolnego  1,2  Opiekun SU  IX/X  

Dbałość o estetyczny wystrój klas 

lekcyjnych i aktualizację gazetek 

klasowych na określone tematy 

dotyczące kultury osobistej i 

patriotyzmu.  

1,2  Wychowawcy Na bieżąco  

Ślubowanie klas pierwszych – 

przedstawiciele w imieniu całej klasy 

składają ślubowanie na sali 

gimnastycznej, a całe klasy - w salach z 

wychowawcą – kształtowanie 

odpowiedzialnego uczestnictwa w 

społeczności szkolnej. 

1,2,3  Nauczyciele 

wychowawcy klas 1. 

Na bieżąco  

 Promowanie solidarności z osobami 

chorymi na nowotwory w ramach akcji 

„Żonkilowe pola nadziei” – posadzenie  

nowych cebul na szkolnym żonkilowym 

polu przez przedstawicieli każdej klasy. 

2,4 A. Kupczyk, 

B. Misiek 

X 

Z okazji przezywania 95 rocznicy 

istnienia szkoły oraz Dnia Patrona 

Szkoły – prezentacja filmu 

promującego Zespół Szkół 

Ekonomicznych – ukazanie rysu 

1,2 

  

Wyznaczeni 

nauczyciele  

marzec  



historycznego szkoły, krzewienie 

patriotyzmu lokalnego.  

Inicjowanie przez Samorząd 

Uczniowski akcji mających na celu 

promowanie pasji i zainteresowań 

uczniów 

1,2,3,4  

  

  

Opiekun SU  

  

Na bieżąco  

Kształtowanie świata wartości poprzez 

dyskusje na języku polskim, historii 

oraz na religii na temat wzorców 

osobowych.  

1,2  Nauczyciele języka  

polskiego, historii i 

religii 

Cały rok szkolny  

Budowanie właściwego wizerunku 

własnej osoby. Wzmocnienie zdrowia 

fizycznego oraz psychicznego poprzez 

dostarczanie wiedzy psychologicznej 

na lekcjach wychowawczych.  

1,3,4 nauczyciele  Cały rok szkolny  

Praca młodzieży w Samorządzie 

Uczniowskim, w Szkolnym Kole 

Wolontariusza, Szkolnym Kole 

Charytatywnym „Pomóż mi”.  

1,2,3,4  Opiekun SU, opiekun 

SKW, opiekunowie 

koła.  

Cały rok szkolny  

Udział w akcji oddawania krwi, 

pozyskanie nowych członków, 

propagowanie możliwości stania się 

dawcą szpiku kostnego.  

2  Opiekun PCK  

  

grudzień  

Obchody Dnia transplantologii – akcja 

promocyjna przekonująca do zgody na 

pobranie komórek, tkanek i narządów 

dla ratowania ludzkiego życia; 

wyjaśnienie kwestii prawnej pobierania 

tkanek i narządów od osób nieżyjących. 

2 Opiekun PCK –  

I. Ryzińska-Dolata, 

opiekun wolontariatu-  

A. Kupczyk oraz n-l 

religii 

B. Misiek 

 Ok. 26 stycznia 

Obchody Dnia walki z depresją - 

upowszechnienie wiedzy na 

temat depresji i zachęcenie do 

podejmowania leczenia. 

2 Opiekun PCK –  

I. Ryzińska-Dolata 

oraz wolontariatu-  

A. Kupczyk 

Ok.23 lutego 

Działanie grup wsparcia rówieśniczego 

i pomocy koleżeńskiej – wzajemna 

pomoc w nauce, wsparcie psychiczne.  

1,2,3,4  Nauczyciele, 

wychowawcy  

Cały rok szkolny  

Trening uczenia konstruktywnego 

odmawiania  - klasy I.  

4 pedagog  Wg planu pedagoga  

Zasady savoir – vivre w szkole i poza 

nią:  

- nie przeszkadzamy podczas lekcji – 

szanujemy pracę nauczycieli i 

kolegów, 

- nie używamy wulgarnego słownictwa, 

- nie stosujemy przemocy, 

- nie niszczymy mienia szkolnego i 

cudzej własności, 

2,3,4 wychowawcy  Wg planu lekcji 

wychowawczych 



- pomagamy potrzebującym, 

- jesteśmy punktualni, 

- umiemy słuchać innych, 

- dbamy o higienę osobistą, 

- szanujemy własną i innych 

prywatność. 

 

Indywidualne konsultacje uczniów z 

pedagogiem i udzielenie informacji o 

kierowaniu do specjalistycznych 

placówek zajmujących się profilaktyką 

i terapią – we współpracy z rodzicami 

ucznia.  

3,4 pedagog  Cały rok  

Systematyczne  informowanie 

rodziców/opiekunów uczniów o  

frekwencji oraz o postępach uczniów w 

nauce na wywiadówkach oraz poprzez 

dziennik Librus.  

2,3,4  Nauczyciele,  

a szczególnie 

wychowawcy  

Na bieżąco  

Praca nad monitorowaniem i poprawą 

frekwencji – nagrody i ranking klas 

zgodnie ze Statutem.  

3,4  Wychowawcy, 

pedagog  

Cały rok szkolny  

Przeprowadzenie  godzin 

wychowawczych w  kl. I dotyczących 

stylu uczenia się.  

1,4  pedagog  Wrzesień/październik  

 Redagowanie  szkolnej  gazetki  

„Feniks” – teksty o tematyce 

patriotycznej oraz o sposobach 

wzmacniania zdrowia psychicznego.   

  

1,2  

  

  

I.Ryzińska-Dolata,  

G.Rachwalska  

M.Czaińska-Zawidzka  

B. Misiek  

Na bieżąco  

Zamieszczanie w gazetce „Feniks” 

cyklu artykułów prezentujących 

najwybitniejszych patriotów i ważne 

wydarzenia historyczna z kraju i 

regionu.  

1,2  

  

  

I.Ryzińska-Dolata,  

G.Rachwalska  

M.Czaińska-Zawidzka  

A. Burkietowicz  

Na bieżąco  

Akcja promująca czytelnictwo 

„Rozczytany Ekonomik w tekstach 

patriotycznych” - zorganizowanie 

konkursu na najlepszego czytelnika 

szkoły.  

1,2  

  

M.CzaińskaZawidzka,  

Justyna Witek  

Styczeń/luty  



Realizowanie treści patriotycznych na 

lekcjach j.polskiego, historii, WOK, na 

lekcjach wychowawczych oraz religii – 

omawianie tekstów o tematyce 

patriotycznej, rozbudzanie w uczniach 

poczucia przynależności do Ojczyzny, 

przypominanie o rocznicach, 

prezentacja sylwetek wielkich 

patriotów, kultywowanie tradycji i 

obyczajów.  

1,2,3,4  Nauczyciele  Cały rok szkolny  

Promowanie autorskiej twórczości 

artystycznej – poezja, muzyka, 

wytwory plastyczne. Turniej 

opowiadań, konkursy poetyckie.  

1,2,3,  M.CzaińskaZawidzka,  

Justyna Witek 

Cały rok szkolny  

Mobilizowanie uczniów do oglądania  1,2,4   Nauczyciele  języka  Na bieżąco  

 

filmów o tematyce patriotycznej oraz 

związanej z treściami omawianymi na 

lekcjach języka polskiego, m.in. „W 

ciemności”, „Katyń”, „Miasto 44”.  

 polskiego   

Zacieśnianie kontaktu Rodzice 

Nauczyciele - Młodzież i wspólne 

budowanie świata wartości.  

Organizowanie zebrań z Rodzicami: -

kształtowanie świadomości wpływu na 

losy swojego dziecka w szkole  

-uczestnictwo  rodziców  w 

podejmowaniu decyzji ważnych dla 

szkoły, 

- przygotowanie ulotek dla rodziców 

pod hasłem: „Konsekwentny rodzic a 

dobrze wychowane dziecko. 

3,4  Wychowawcy  

Rada Rodziców  

Wg harmonogramu  

Promowanie aktywności i zdrowego 

stylu życia: promowanie osiągnięć 

sportowych uczniów, szkolny quiz 

sportowy oraz turnieje – w 

sprzyjających warunkach.  

1,2,3,4  Nauczyciele 

wychowania  

fizycznego 

 

Cały rok szkolny  

Zorganizowanie Plebiscytu na trójkę 

najbardziej kulturalnych uczniów w 

szkole – powołanie kapituły, zgłaszanie 

przez nauczycieli kandydatów, 

rozstrzygnięcie plebiscytu.  

1,2,3  B. Misiek   Na bieżąco.  

Rozstrzygnięcie – w  

Dzień Patrona  

Szkoły  

 

Organizowanie comiesięcznych apeli 

klas mundurowych.  

1,2  Nauczyciele EDP, 

EPP, wychowania  

fizycznego  

Cały rok szkolny  



Kształtowanie wrażliwości kulturalnej, 

estetycznej, patriotycznej i społecznej – 

w czasach pandemii poprzez 

prezentowanie uczniom fragmentów 

filmów, sztuk teatralnych, reportaży 

oraz dzieł sztuki. 

1,2,  Nauczyciele języka 

polskiego,   

wychowawcy  

Cały rok szkolny  

Rozwijanie zainteresowań tanecznych i 

wokalnych – zespół taneczny, lekcje 

muzyki w szkole. 

1,2,4  Paula Pływaczyk  

 

Cały rok szkolny  

Promocja szkoły i osiągnięć uczniów na 

stronie internetowej szkoły i 

facebook`u.  

1,2,3,4  Wiesława Walkowiak, 

Justyna Witek, Maciej 

Grzęda  

Cały rok szkolny  

Realizacja programu „Wychowanie do 

życia w rodzinie” - ukazywanie 

wartości rodziny w życiu osobistym i 

społecznym człowieka; wnoszenie 

pozytywnego wkładu 

w życie swojej rodziny. Okazywanie 

szacunku innym ludziom, docenianie ich 

wysiłku i pracy, przyjęcie postawy 

szacunku wobec siebie. 

2  Czesław Skoniecki, 

Tomasz Stempniewicz 

Cały rok szkolny  

Udział uczniów w konkursach 

związanych z tematyką prozdrowotną – 

Quiz o zdrowym stylu życia.  

1,2  Pedagog, opiekun 

PCK oraz nauczyciele  

wychowania 

fizycznego  

Na bieżąco  

Prowadzenie terapii logopedycznej  1,4  Logopeda  Cały rok szkolny  

Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno- 

kompensacyjne dla uczniów o 

specyficznych potrzebach, 

posiadających orzeczenie i opinie z  

Poradni  Psychologiczno- 

Pedagogicznej.  

1,4  Koordynatorem 

pedagog  

Cały rok szkolny  

Zapoznanie  z  regulaminami  

obowiązującymi na terenie szkoły  

1,3  Wychowawcy na 

lekcjach  

wychowawczych  

Wrzesień oraz wg  

potrzeb  

Przeprowadzenie próbnego alarmu 

przeciwpożarowego, szkolenie RP w 

tym zakresie w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa w szkole.  

3  Wojciech  

Burkietowicz  

Szkolenie- wrzesień, 

próbny alarm- wg  

możliwości  

Udział w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych.  

1,2,3,4  Wyznaczeni 

nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Różnicowanie zadań na lekcji  

konsultacje/porady indywidualne dla 

uczniów uzdolnionych w danej  

dziedzinie wiedzy, a także mających  

1,2,4  Wyznaczenie 

nauczyciele  

Wg potrzeb  

 

problemy z przyswojeniem wiedzy.     



Kreowanie pożądanych postaw wobec 

obowiązków   

Zapoznanie uczniów z ich prawami i  

obowiązkami szkolnymi i społecznymi    

2,3  Wychowawcy  Wrzesień  

Udział  uczniów  w  próbnych  

egzaminach potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie w celu 

lepszego przygotowania do egzaminów 

zewnętrznych  

1,2  Wicedyrektor Dorota 

Jamińska, wyznaczeni 

nauczyciele  

Wg harmonogramu  

Testy diagnozujące poziom wiedzy i 

umiejętności z języka obcego i 

matematyki w klasach pierwszych – 

prognozowanie, wspieranie, 

motywowanie uczniów.   

1,3  Nauczyciele języków 

obcych i matematyki  

wrzesień  

Analiza wyników egzaminu 

maturalnego i zawodowego na 

podstawie danych zewnętrznych.  

Wdrażanie wniosków.  

1,2,3  Wyznaczeni 

nauczyciele  

październik  

Analiza wyników z próbnego egzaminu 

maturalnego i zawodowego.  

Wdrażanie wniosków  

1,2,3  Wyznaczeni 

nauczyciele  

styczeń  

Pielęgnowanie i tworzenie tradycji  

Szkoły. Sprawowanie opieki nad 

miejscami pamięci narodowej w 

najbliższej okolicy - obelisk przy  

Rondzie Sybiraków, opieka nad grobem 

policjanta Jana Stachelskiego w 

Nowych Skalmierzycach, opieka nad 

grobem Józefa Gniazdowskiego.   

2  Nauczyciele  EPP, 

opiekun SU  

Cały rok szkolny  

Wzmocnienie więzi uczniów ze szkołą 

- pozyskiwanie informacji o 

absolwentach Ekonomika. 

1,2  Anna Burkietowicz  Cały rok  szkolny  

 

Uwzględnianie w tematyce lekcji 

religii, godzinach wychowawczych 

zasad profilaktyki, sensu życia, celów 

życiowych, zdrowia psychicznego.      

1,3  Nauczyciele 

przedmiotu, 

wychowawcy  

Cały rok szkolny  

  

Dyskusje  na  godzinach  

wychowawczych dotyczące zagrożeń  

wynikających z palenia papierosów.  

2,3  Wychowawcy  listopad  

Poinformowanie  rodziców  o 

konsekwencjach karnych dla uczniów i 

rodziców  w  sytuacji palenia 

papierosów, spożywania alkoholu lub 

narkotyków.  

3  Wychowawcy  Wrzesień i maj – 

w czasie spotkań z  

rodzicami  



Lekcje  wychowawcze  z  

wykorzystaniem filmów z profilaktyki 

narkotykowej.  

2,3  wychowawcy  Wg planu  

Prelekcje dla uczniów i rodziców 

dotyczące bezpieczeństwa w sieci, 

ochrony danych osobowych. 

2,3  Pedagog, policja, 

wychowawcy  

Wg potrzeb klasy  

 

Kształtowanie odpowiedzialności za 

słowo  użytkowników  portali 

społecznościowych - bezpieczeństwo w 

sieci – klasy I.  

2,3,4  Pedagog, policja  Wg możliwości  

Realizacja na lekcjach wychowania  

fizycznego tematyki zdrowotnej 

popularyzacja sportu i aktywności.  

1,2,3.  Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  

Cały rok szkolny  

Metody radzenia sobie ze stresem w 

ramach lekcji wychowawczych  

3,4,  M. Gil   

Wychowawcy  

Wg planu  

Przedstawienie uczniom 

konsekwencji  dotyczących 

zagrożenia zdrowia  lub życia 

własnego, bądź innych.  

2,3  Wychowawcy, 

pedagog  

Wg planu  

Zagrożenia związane z używaniem 

dopalaczy.  

3  Artur Kurczaba  Wg planu  

Eksponowanie na widocznym miejscu  

telefonów alarmowych. Oznakowanie 

szkoły w zakresie BHP  

4  Dyrektor  Cały rok szkolny  

Monitorowanie zachowań uczniów   

Dyżury nauczycieli podczas przerw i 

uroczystości szkolnych  

4  Wicedyrektor, 

dyżurujący 

nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Archiwizacja materiałów związanych z 

życiem szkoły – kronika szkolna, 

kroniki  klasowe,  dokumenty 

multimedialne, itp.  

2   Zespół  do  spraw  

promocji,  

prowadzenia  kroniki 

szkolnej,  

wychowawcy  

Cały rok szkolny  



Zajęcia z pedagogiem skierowane do 

uczniów wybranych klas, dotyczące 

następujących zagadnień:  

- dbałość o zachowanie zdrowia 

psychicznego,  

- depresja i jej przyczyny,  

- radzenie sobie w sytuacjach trudnych,  

- rozwiązywanie problemów,  

- akceptacja w grupie rówieśniczej,  

- rola „osób znaczących” w życiu 

młodego człowieka,  

- jak radzić sobie z negatywnymi 

uczuciami? (myśli samobójcze, 

samobójstwa wśród młodzieży- 

przyczyny oraz wymiar społeczny i 

osobisty).  

 

1,2,3,4  Pedagog  Wg  planu  pracy  

pedagoga  

Przeprowadzenie lekcji  na temat 

niebezpieczeństw i skutków związanych 

z wagarowaniem. 

Przeprowadzenie ankiet w ramach klasy, 

związanych z przyczynami opuszczania 

zajęć lekcyjnych. 

Indywidualne rozmowy z uczniami 

często opuszczającymi zajęcia. 

Indywidualne rozmowy z rodzicami 

tychże uczniów. 

1,3 Wychowawcy, 

Pedagog szkolny 

Zespół ds. Wychowania i 

profilaktyki, 

 

 

 

pedagog szkolny 

Wg planu lekcji 

wychowawczych 

Publiczna pochwała udzielana przez 

dyrektora szkoły dla klasy i ucznia o 

najwyższej frekwencji 

- nagroda pieniężna dla klasy z najlepszą 

frekwencj fundowana przez Radę 

Rodziców 

-  wręczenie przez dyrektora na 

zakończenie roku szkolnego uczniom 

o100%frekwencji i ich rodzicom listu   

pochwalnego 

-   uczeń mający 100% frekwencję w 

miesiącu otrzymuje nagrodę w postaci 1 

dnia bez pytania i 15 punktów dodatnich 

(dzień  ustalony wspólnie z 

wychowawcą). 

2, 3 Dyrektor, 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 1. Półroczu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co miesiąc 



Udział szkoły w konkursie: „STOP 

uzależnieniom! Uczeń wolny od 

uzależnień”  

- Przeprowadzenie we wszystkich 

klasach konwersatoriów na temat 

„Uzależnienia – jak się przed nimi 

bronić” 

- dyskusja na temat szkód zdrowotnych i 

społecznych związanych z 

uzależnieniami. 

- „Kiedy kończy się zabawa a zaczyna 

uzależnienie”? Przygotowanie pracy 

pisemnej przez uczniów nt. uzależnienia 

od Internetu. 

- Przygotowanie plakatu „Stop spędzaniu 

wolnego czasu z telefonem”. 

2,3 Pedagog Wg terminarza 

organizatorów 

konkursu 

Działania z zakresu doradztwa 

zawodowego – odrębny program z 

doradztwa zawodowego.  

1,2,3,4  Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

wychowawcy, 

pedagog,  doradca 

zawodowy  

Cały rok szkolny  

Otwartość na inicjatywy, 

przedsięwzięcia uczniów i nauczycieli.  

   Dyrektor szkoły Cały rok szkolny  

  

Podstawa prawna:  

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 

zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze 

zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

852). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 

2015 r. poz. 1249 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html


ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).   

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4.   

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26 czerwca 2019r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki (Dz.U.  

z 2019 r. poz. 1194).  

  
Propozycje tematów lekcji wychowawczych – aneks 1.  
  

VIII. EWALUACJA PROGRAMU:  

Po okresie realizacji szkolnego programu wychowawczego przeprowadzona zostanie 

ewaluacja pozwalająca na oszacowanie wartości wdrożonego programu oraz wyciąganie wniosków 

o jego skuteczności (początek czerwca 2021r.).  

Narzędzia ewaluacji:  

• Analiza tematyki lekcji wychowawczych (dzienniki lekcyjne).  

• Obserwacja zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian (na bieżąco - 

notatki).  

• Rozmowy z wybranymi losowo uczniami, wychowawcami klas i rodzicami.  

• Ankiety skierowane do losowo wybranych rodziców, uczniów i nauczycieli.  

• Obserwacja zachowań i aktywności uczniów.  

• Wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

• Analiza przypadków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Ekonomicznych im.  Józefa Gniazdowskiego w 

Ostrowie Wielkopolskim: wrzesień  2020 roku. 
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https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
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Aneks 1: 

 

 PROPOZYCJA TEMATÓW  GODZIN  WYCHOWAWCZYCH 

DLA  POSZCZEGÓLNYCH  POZIOMÓW  KLAS  w roku szkol. 2020/2021 

Zgodnie z realizowanym Szkolnym Programem Wychowawczo-profilaktycznym: 

KLASA I 

1. Zapoznanie z historią szkoły i sylwetką Patrona szkoły. 

2. Zawarcie kontraktu klasowego i wybór samorządu. 

3. Budowanie pozytywnych relacji w grupie. 

4. Zapoznanie ze Szkolnym Programem Wychowawczo – Profilaktycznym. 

5. Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami szkolnymi, społecznymi oraz 

bezpieczeństwem związanym z przestrzeganiem reżimu sanitarnego w związku z Covid -19. 

6. Budowa mózgu i style uczenia się – realizuje pedagog szkolny. 

7. Skuteczne metody uczenia się. - realizuje pedagog szkolny. 

8. Kultura zachowania w różnych sytuacjach, kultura słowa, stroju, manier. 

9. Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o system wartości. 

10. Wybierz życie – pierwszy krok – program profilaktyki raka szyjki macicy – realizuje 

pielęgniarka. 

11. Palenie a fizjologia człowieka, szkodliwość e-papierosów – lekcja z okazji  

19.11 2020 – dzień bez papierosa w ramach projektu „Stop uzależnieniom”. 

12. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z uzależnieniami. 

13. Co pozwala mi wierzyć w siebie?-  kształtowanie poczucia własnej wartości. 

14. Jak radzić sobie ze stresem?  

15. Gry komputerowe – demoralizują czy pomagają odreagować?” 

16. Alkohol – droga donikąd. 

17. Mechanizmy uzależnień. 

18. Używkom mówię NIE! - ćwiczenie umiejętności odmawiania, gdy ktoś zachęca do 

spróbowania. 

19. Cyberprzemoc – zagrożenia i konsekwencje. 

20. Przygotowanie plakatów „STOP” spędzaniu wolnego czasu z telefonem w ramach projektu 

Stop uzależnieniom. 

21. Konwersatorium uzależnienia – jak się przed tym bronić? - w ramach realizacji projektu 

„Stop uzależnieniom” 

22. Kształtowanie umiejętności komunikowania się poprzez bezpośrednie relacje z drugim 

człowiekiem. 

23. Przyjaźń – kiedy jest prawdziwa? 

24. Autorytety w moim życiu. 

25. Jak radzić sobie z niewygodnymi uczuciami? W ramach obchodów Dnia walki z depresją. 

26. Promocja idei transplantologii w ramach obchodów Dnia Transplantacji. 

 

KLASA II 

1. Budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o własne mocne strony oraz niepodważalny 

system wartości. 

2. Kim jestem? Jaki posiadam potencjał twórczy i otwartość na zmiany? 

3. Moje cele życiowe. 

4. Własna motywacja do nauki – szansą na życiowy sukces. 

5. Do jakiej pracy się nadajesz? - pedagog. 

6. Typy temperamentu. 

7. Patriotyzm – czym jest w naszych czasach? 

8. Metody radzenia sobie ze stresem. 



9. Program zdrowe piersi – realizowany przez pielęgniarkę. 

10. Trening kontroli złości. 

11. Jak radzić sobie z agresją – cudzą i własną. 

12. Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

13. Kultura zachowania w różnych sytuacjach, kultura słowa, stroju, manier. 

14. Palenie a fizjologia człowieka , szkodliwość e-papierosów lekcja z okazji  

  19.11 2020 – dzień bez papierosa - w ramach projektu „Stop uzależnieniom”. 

15. Zasady zdrowego odżywiania – realizuje pielęgniarka 

16. Akceptacja i wzajemny szacunek. 

17. Alkohol – wróg kierowcy – lekcja z filmem. 

18. Mechanizmy uzależnień. 

19. Narkotykom – mówię NIE w ramach realizacji projektu „STOP uzależnieniom”. 

20. Kto jest dla mnie wzorcem osobowym, autorytetem? 

21. Sztuka pozytywnego myślenia. 

22. Bezpieczeństwo w „sieci”. 

23. Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka. 

24. Jak radzić sobie z niewygodnymi uczuciami? W ramach obchodów Dnia walki z depresją. 

25. Promocja idei transplantologii w ramach obchodów Dnia Transplantacji. 

 

KLASA III 

1. Co powinieneś wiedzieć o AIDS? 

2. Burzliwy świat naszych emocji.  

3. Sztuka negocjacji – konflikty i ich znaczenie. 

4. Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

5. Palenie a fizjologia człowieka –szkodliwość e-papierosów lekcja z okazji   19.11 2020 – 

dzień bez papierosa - w ramach projektu „Stop uzależnieniom”. 

6. Odpowiedzialność przejawem dojrzałości osobowej. 

7. Idol  a autorytet. 

8. Kultura zachowania w różnych sytuacjach, kultura słowa, stroju, manier.. 

9. Czy jestem odpowiedzialnym człowiekiem? 

10. Jestem patriotą - szacunek wobec hymnu państwowego i symboli narodowych oraz 

religijnych. 

11. Twoje czyny świadczą o Tobie – kultura na co dzień. 

12. Mechanizmy i fazy uzależnienia – w ramach projektu „Stop uzależnieniom” 

13. Społeczne zagrożenie – narkotyki a mózg (w tym FAS – alkoholowy zespół płodowy). 

14. Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie i życie. 

15. Realizacja tematyki dotyczącej nowotworu  czerniaka – realizuje pielęgniarka 

16. Własna motywacja do nauki – szansą na życiowy sukces. 

17. Test samooceny – typy osobowości. 

18. Samoakceptacja jako jeden z warunków dobrych relacji z innymi, życia w społeczeństwie 

oraz własnego rozwoju. 

19. Istota godności człowieka - jej podstawy, rodzaje, zagrożenia godności. 

20. Moje plany na życie – właściwe proporcje między nauką/pracą a życiem osobistym. 

21. Człowiek sukcesu – co to znaczy? – konstruktywne i na miarę możliwości stawianie sobie 

celów. 

22. Jak radzić sobie z niewygodnymi uczuciami? - W ramach obchodów Dnia walki z depresją. 

23. Promocja idei transplantologii w ramach obchodów Dnia Transplantacji. 

 

 

KLASA IV 

1. Debata dotycząca skutków palenia papierosów (wykorzystanie informacji z wideoteki 

edukacyjnej „Społeczne zagrożenia”) 



2. Społeczne, zdrowotne i rodzinne konsekwencje nadużywania alkoholu. 

3. Sztuka autoprezentacji. Rozwijanie pewności siebie. - pedagog 

4. Własna motywacja do nauki – szansą na życiowy sukces. 

5. Kultura zachowania w różnych sytuacjach, kultura słowa, stroju, manier. 

6. Patriotyzm – czym jest w naszych czasach? 

7. Palenie a fizjologia człowieka –szkodliwość e-papierosów lekcja z okazji   19.11 2020 – 

dzień bez papierosa - w ramach projektu „Stop uzależnieniom”. 

8. „Skok w dorosłość”, czyli jak poradzić sobie w znalezieniu pracy? 

9. Co pozwala mi wierzyć w siebie? -  moje predyspozycje zawodowe. 

10. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy - realizuje pedagog. 

11. Stres przed egzaminem pod kontrolą.  

12. Moje plany na przyszłość po ukończeniu szkoły. 

13. Poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka. 

14. „Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”- odpowiedzialność za własne 

wybory. 

15. Jak radzić sobie z niewygodnymi uczuciami? - W ramach obchodów Dnia walki z depresją. 

16. Promocja idei transplantologii w ramach obchodów Dnia Transplantacji. 

 

  

 


