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Program wychowawczy szkoły jest zaadresowany do:  

 

UCZNIÓW - którzy jako absolwenci II LO powinni: 

- zdobyć wiedzę; 

- poznać i zaakceptować siebie; 

- zaakceptować innych; 

- nawiązywać autentyczne relacje interpersonalne, szczere przyjaźnie, uczestniczyć w grupach 

zainteresowań; 

- aktywnie włączyć się w społeczeństwo z dobrym przygotowaniem teoretycznym i 

praktycznym, i wypełniania zadań w dorosłym życiu.  

 

NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW – którzy realizują swoje powołanie bycia 

przewodnikami młodych na drodze dorastania i dostrzegają konieczność: 

- uwspółcześnienia i ciągłego dokształcania się kulturalnego i dydaktycznego; 

- wprowadzania do tematyki swego przedmiotu elementów programu wychowawczego 

szkoły; 

- otwartego dialogu i kontaktów z rodziną i środowiskiem; 

- tworzenia szkoły o wyraźnym profilu kulturalno - promocyjnym, bardzo wrażliwej i 

otwartej na nowe wyzwania społeczne.  

 

RODZICÓW - którzy powierzając swoje dzieci II LO oczekują: 

- solidnego procesu dydaktycznego; 

- wychowania w poszanowaniu prawdziwych wartości życiowych ; 

- wolności od wszelkich uwarunkowań i uzależnień;  

- wyrobienia wrażliwości społecznej. 

 

 

WIZJA SZKOŁY: 
Szkoła naszych marzeń to taka, w której: 

 

- Panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera, oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i 

rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu. Jest to szkoła pełna 

radości. 

- Młodzież uczy się miłości do "Wielkiej" i "Małej" Ojczyzny, szacunku do Narodu 

Polskiego,  jego historii,  tradycji i kultury. 

- Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, 

współdziałają i wspierają nauczycieli oraz pracowników szkoły, współuczestniczą w 

rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. 

- Uczeń jest kulturalny, szanuje rodziców i nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, 

okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom, jest ciekawy otaczającego świata. 

- Nauczyciele są sprawiedliwi, cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców, życzliwym 

podejściem budzą zaufanie, wspierają młodzież w jej rozwoju, rozwijają zainteresowania, 

pomagają w rozwiązywaniu problemów, są wykształceni i podnoszą swoje umiejętności.  

- Dyrektor jest dobrym pedagogiem, życzliwym dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Tworzy 

właściwą atmosferę, wspiera nauczycieli w ich pracy, rozwiązuje konflikty. 

- Uczeń ma zapewnioną opiekę pedagoga, pielęgniarki i lekarza. 
- Pracownie zachęcają młodzież do nauki i zapewniają jej warunki do prawidłowego rozwoju. 
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MISJA SZKOŁY 

 

W naszej szkole: 

- przygotowujemy uczniów do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w życiu 

społecznym, rodzinnym i zawodowym, 

- wspieramy działanie rodziny w procesie rozwoju fizycznego, moralnego oraz 

intelektualnego młodego człowieka, 

- szanujemy godność każdego człowieka, 

- uczymy kreatywnego myślenia, 

- przekazujemy uczniom szeroki zakres nowoczesnej wiedzy, 

- dbamy o wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów, 

- pracujemy w myśl zasady, że: 

 

„Docendo discimus"(Nauczając, uczymy się) 

Seneka Młodszy  

 

 

MODEL ABSOLWENTA II LO 

 

Posiada: 

- wiedzę niezbędną do współtworzenia nowej rzeczywistości Polski i Europy XXI w. 

 

Umie: 

- powiązać teorię z praktyką, 

- skutecznie komunikować się. 
 

Potrafi: 

- być samodzielnym, a w razie potrzeby umieć współpracować w grupie, 

- być odpowiedzialnym, 

- dbać o ustawiczny rozwój własnej osobowości, 

- przestrzegać zasad kultury i etyki, 

- przyjmować postawę aktywną. 

 

NADRZĘDNE CELE WYCHOWAWCZE: 

-  wszechstronny rozwój osobowości ucznia, 

-  kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości 

uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych, 

-  kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

-  kształtowanie postaw proeuropejskich, 

-  rozwijanie samodzielności, kreatywności i wrażliwości wychowanków, 

-  troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za słowa i czyny oraz 

kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i 

społeczeństwie, 

-  kształtowanie nawyku uczestnictwa w szeroko pojętym życiu kulturalnym. 
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Szkoła prowadzi działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną w 

celu przeciwdziałania narkomanii. 

Obejmuje ona działania uprzedzające, mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się 

zachowań ryzykownych, związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów 

i wychowanków. Działania prewencyjne mają na celu przeciwdziałanie zachowaniom  

niosącym ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia 

lub wychowanka oraz jego otoczenia społecznego. 

 

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia w jego rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w 

sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających 

na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;  

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;  

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych;  

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:  

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy 

prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;  

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu;  

3) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;  

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i 

rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i 

wychowawcami; 

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z 

uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub 

wychowanków;  

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów; 

 7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;  

8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów, mających na celu modelowanie postaw 

prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działalność edukacyjna polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i 

umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli z zakresu promocji 

zdrowia i zdrowego stylu życia.  

2. Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:  

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju 

i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także suplementów diet i leków w celach 

innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;  
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2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;  

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;  

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w 

konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu;  

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, o których mowa w pkt.1, 

oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;  

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania środków i 

substancji, o których mowa w pkt. 1, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego 

wieku rozwojowego. 

Działalność informacyjna oraz działalność profilaktyczna szkoły w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii została ujęta w Szkolnym Programie Profilaktyki. 

Zadania i działania wychowawcze rozłożone są na trzy lata nauki w liceum i w 

poszczególnych klasach realizują następujące treści: 

Klasa I 
1. Wprowadzenie uczniów w środowisko szkoły, zapoznanie z jej programem 

wychowawczym, regulaminem, tradycjami. 

2. Integracja zespołu klasowego. 

3. Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki, rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie z niepowodzeniami szkolnymi. 

4. Kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych. 

 

Klasa II 

1. Kształtowanie właściwego obrazu własnej osoby. 

2. Kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny. 

3. Budowanie właściwych relacji międzyludzkich. 

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. 

5. Integracja międzyklasowa. 

6. Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia w szkolnictwie 

wyższym lub w wyborze zawodu. 

Klasa III 
1. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, gotowość do 

działalności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

2. Przygotowanie do dojrzałego prezentowania własnego systemu wartości (wierności sobie) 

przy jednoczesnym poszanowaniu praw drugiego człowieka, zasad tolerancji i demokracji. 

3. Kształtowanie optymizmu życiowego. 



6 

 

Cele szczegółowe 

I. Uczeń aktywnie uczestniczy w realizowaniu zadań szkoły 

-  bierze udział w organizowaniu szkolnych uroczystości, 

-  aktywnie uczestniczy w turniejach, rozgrywkach w ramach sportowej rywalizacji klas, 

-  angażuje się w prace porządkowe na posesji szkoły i w budynku: 

  

II. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 

-  bierze udział w uroczystościach państwowych tj: 

- Dzień Niepodległości, 

- Dzień Patrona Szkoły, 

- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

III. Kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa w życiu społecznym 

-  bierze udział w uroczystościach i imprezach szkolnych: 

- ślubowanie klas I, 

- Rajd Traubeanów, 

- Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 

- Dzień Patrona, 

- Wigilia Szkolna, 

- Dzień Poezji, 

- Dzień Otwarty dla gimnazjalistów, 

- pożegnanie uczniów klas III, 

- zakończenie roku szkolnego.  

IV. Kształtowanie postawy proekologicznej 

-  bierze udział w akcji: Sprzątanie Świata, 

-  uczestniczy w szkolnym Dniu Ziemi.  

V. Edukacja kulturalna 

-  w ramach szkolnego pakietu kulturalnego bierze udział w wydarzeniach kulturalnych, 

lekcjach muzealnych i teatralnych oraz wycieczkach tematycznych, 

-  współredaguje ogólnoszkolną gazetkę "LOT", 

-  ogląda spektakle teatralne, ekspozycje muzealne (klasowa wycieczka do teatru, muzeum).  

VI. Edukacja prozdrowotna 

-  propaguje zdrowy tryb życia, 

-  przejawia troskę o zdrowie własne i innych (przeciwdziałanie uzależnieniom), 

-  utrzymuje stały kontakt z pielęgniarką szkolną.  

VII. Integracja zespołu klasowego 
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-  planuje pozalekcyjne spotkania integracyjne i uczestniczy w nich.  

 

  

Klasa I 

Temat zajęć Działania 
Forma 
realizacji 

1. Wybór samorządu 

klasowego 

  kształtowanie potrzeby aktywnego wpływania na losy 

klasy 

  stosowanie procedur demokratycznych w działalności 

społeczności uczniowskiej w wyborach samorządu 
klasowego 

  kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte 
decyzje 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Przeprowadzenie 
głosowania 

2. Poznajemy program 

wychowawczy szkoły 
Wspólnie ustalamy tematykę 

zajęć z wychowawcą 

  zapoznanie uczniów z dokumentami szkolnymi 

  ustalenie z zespołem klasowym treści i tematyki zajęć z 
wychowawcą 

  inspirowanie i organizowanie działań samorządowych w 

zespole klasowym 
  rozwijanie umiejętności prezentacji swego stanowiska i 

dialogu z innymi 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Samodzielna 
praca uczniów w 

grupach 
Prezentacja pracy 

grup 
Ustalenie 

tematów zajęć z 
wychowawcą 

3. Poznajemy prawa i 

obowiązki ucznia. Poznajemy 
kryteria oceny zachowania. 

  zapoznanie uczniów z regulaminem szkolnym 
  uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków 

  właściwe traktowanie obowiązków ucznia: 

samodyscyplina, punktualność 

  zaznajomienie z czynnikami mającymi wpływ na ocenę 
zachowania 

  kształtowanie odpowiedzialności za siebie 

  uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą wpłynąć na 

swoją ocenę 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Analiza 
fragmentów 

statutu szkoły 

4. Konstruktywne sposoby 

radzenia sobie w sytuacjach 
problemowych np. zła ocena. 

  pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu 

trudności związanych z nową szkołą, z nauką 

Spotkanie z 
pracownikiem 

Poradni 
Psychologiczno-

Pedagogicznej 

5. Poznajemy siebie 

  kształtowanie umiejętności wyrażania poglądów własnych 

  rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności 

światopoglądowych, wyznaniowych, kulturowych 

Zajęcia z 

wychowawcą 

Autoprezentacja: 

kim jestem, jakie 
mam 

zainteresowania, 
problemy i cele 

6. Mój plan dnia 

  zrozumienie potrzeby dobrej organizacji pracy 

  wdrażanie do właściwego organizowania zajęć w ciągu 

dnia 
  stworzenie racjonalnego harmonogramu dnia 

Zajęcia z 

wychowawcą 

Autoprezentacja: 
jak wygląda mój 

dzień (praca w 
domu) 

Samodzielne 
opracowanie 

planu 
uwzględniającego 

możliwości 

intelektualne i 

zainteresowania 
ucznia oraz 

obowiązki 
domowe 

7. Zasady skutecznego   poznanie zasad skutecznego uczenia się Elementy 
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uczenia się i powtarzania   dostrzeganie swoich słabych i silnych stron w procesie 

kształcenia 

  poszukiwanie sposobów zwiększania skuteczności uczenia 
się 

  określenie właściwego, najlepszego dla siebie sposobu 

uczenia się 

wykładu 

Pogadanka 
Praca w grupach 

(analiza 

sposobów 

uczenia się) 

8. Plusy i minusy życia 
szkolnego 

  diagnozowanie środowiska szkolnego pod kątem 

przemocy w szkole i uzależnień 
  kształtowanie pozytywnych relacji: uczeń-uczeń, uczeń-

wychowawca, uczeń-nauczyciel 

Ankieta 

9. Moje miejsce w grupie i 
środowisku szkolnym 

Omówienie ankiety 
Dyskusja 

  analiza wyników ankiety 

  omówienie i podjęcie środków zaradczych w związku z 

niepokojącymi zjawiskami 
  wsparcie ze strony psychologa (ewentualnie) 

Dyskusja 

Próba debaty 
Ewentualnie 

rozmowa z 
psychologiem 

10. Uzależnienia kradną 
wolność 

  wskazanie problemów wynikających ze stosowania 

używek przez młodych ludzi 

  wskazanie przyczyn alkoholizmu, nikotynizmu, 

narkomanii i ich  konsekwencji  
  uzależnienie od Internetu 

  wzmocnienie buntu wobec manipulacji, jakiej poddawani 

są ludzie przez producentów i sprzedawców alkoholu, 

tytoniu i narkotyków 
  zachęcanie do podjęcia własnej aktywności na tym 

obszarze 

Zajęcia z 
wychowawcą 

11. Wigilia klasowa 

  kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej 

związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

  kształtowanie umiejętności planowania i organizowania 
uroczystości klasowej 

  postrzeganie klasy jako wspólnoty 

Zajęcia z 

wychowawcą 
 

12. "Jak mnie widzą, tak 
mnie piszą" – estetyka 

wyglądu zewnętrznego 

  wskazanie powiązań pomiędzy sposobem ubierania się i 
zachowania a relacjami międzyludzkimi 

Scenki rodzajowe 
m.in. przebranie 

uczniów 

13. Ustalamy ocenę 

zachowania za pierwsze 

półrocze 

  kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny 
  kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania 

własnej wartości 

  kształtowanie umiejętności prezentacji swego stanowiska 

i dialogu z innymi 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Samoocena 
ucznia 

przygotowana 
wcześniej w 

domu 
Ocena 

proponowana 
przez zespół 

klasowy 
Dialog i wspólne 

ustalenie ocen 
zachowania 

14. Jak porozumiewać się z 
innymi? 

  ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w różnych 

sytuacjach społecznych 

Trening 
umiejętności 

interpersonalnych 

15. Zmieniamy klasę na 

lepszą 

  omówienie wyników nauczania i zachowania za pierwsze 

półrocze 
  kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do 

sukcesów i porażek 

  rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości  

  wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy 
  włączanie uczniów do różnych form aktywności w klasie: 

odpowiedzialnego wykonywania zadań przez samorząd 

klasowy, organizowania imprez i uroczystości klasowych, 
niesienia pomocy uczniom słabszym w nauce, 

uczestniczenia w przygotowaniu zajęć lekcyjnych 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Wypowiedzi 
uczniów na 

temat: Mój 
sukces, moja 

porażka 
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prowadzenia gazetki klasowej promującej osiągnięcia klasy 

16. Savoir-vivre na co dzień 

  kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się 

  wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania 

się w różnych sytuacjach życiowych 

Zajęcia z 

wychowawcą 

Scenki 

obrazujące 

niepoprawne 
zachowanie 

przygotowane 
przez uczniów 

Dyskusja i 
wyciągnięcie 

właściwych 
wniosków 

17. Romuald Traugutt – 

patron naszej szkoły 

  poznanie sylwetki naszego patrona 

  znalezienie elementów życiorysu Traugutta,  które mogą 

wpłynąć na kształtowanie osobowości współczesnych 

młodych ludzi  
 

Wykład 

Dyskusja 

18. Sposoby radzenia sobie 
ze stresem 

  poznanie metod radzenia sobie ze stresem 

  wskazanie na potrzebę właściwego gospodarowania 

czasem 
  wytwarzanie u uczniów pozytywnego myślenia 

  wskazanie na konieczność stawiania sobie sensownych, 

możliwych do osiągnięcia celów 

Trening 
umiejętności 

interpersonalnych 

19. Ustalamy ocenę 

zachowania za II półrocze 

  doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny  

  doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania 

własnej wartości 
  doskonalenie umiejętności prezentacji swego stanowiska 

i dialogu z innymi 

Zajęcia z 

wychowawcą 
Samoocena 

ucznia 
przygotowana 

wcześniej w 
domu 

Ocena 

proponowana 
przez zespół 

klasowy 
Dialog i wspólne 

ustalenie ocen 
zachowania 

20. Zasady bezpiecznego 
wypoczynku 

  przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad 

wodą, w górach, w lesie 

Zajęcia z 

wychowawcą 

Rozmowa z 

zaproszonymi 
gośćmi (policjant, 

strażak, 
ratownik) 

Klasa II 

Temat lekcji Działania 
Forma 
realizacji 

1. Wybór samorządu 
klasowego 

  stosowanie procedur demokratycznych w działalności 

społeczności uczniowskiej w wyborach samorządu 
klasowego 

  kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte 
decyzje  

Zajęcia z 

wychowawcą 
Przeprowadzenie 

głosowania 

2. Wspólnie ustalamy 

tematykę zajęć z 
wychowawcą 

  przypomnienie uczniom dokumentów szkolnych 
  ustalenie z zespołem klasowym treści i tematyki zajęć z 

wychowawcą 

  inspirowanie i organizowanie działań samorządowych w 

zespole klasowym 
  rozwijanie umiejętności prezentacji swego stanowiska i 

dialogu z innymi 

Zajęcia z 

wychowawcą 
Samodzielna 

praca uczniów w 
grupach 

Prezentacja 
pracy grup 
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Ustalenie 

tematów zajęć z 
wychowawcą 

3. Przypomnienie praw i 

obowiązków ucznia oraz 
kryteriów oceny zachowania 

  przypomnienie uczniom ich praw i obowiązków 

  kształtowanie odpowiedzialności za siebie 

  właściwe traktowanie obowiązków ucznia: 

samodyscyplina, punktualność 

Zajęcia z 

wychowawcą 

Analiza 
fragmentów 

statutu szkoły 

4. Porządkujemy posesję 
szkoły 

  budzenie i rozwijanie szacunku do naturalnego 

środowiska człowieka 
  wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za 

ład i czystość na terenie szkoły 

Zespołowe 

wykonywanie 
prac 

5. Dbamy o pracownię 

  organizowanie działań wyrabiających u uczniów poczucie 

współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy – 

pracowni 

Zespołowe 

wykonywanie 
prac 

6. "Europa na co dzień" 

  zapoznanie z dziejami Europy 

  uświadomienie wielowiekowych związków Polski z Europą 

  określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się 
Europie 

  rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i 

świadomości "Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem" 
  poznanie instytucji demokratycznych i organizacji 

integracji europejskiej 

  poznanie systemu bezpieczeństwa europejskiego 
  uświadomienie korzyści procesu integracji z Unią 

Europejską 

Zajęcia 

warsztatowe 

7. Savoir-vivre na co dzień 

  kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się 

  wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania 

się w różnych sytuacjach życiowych 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Scenki 
obrazujące 

niepoprawne 
zachowanie 

przygotowane 
przez uczniów 

Dyskusja i 
wyciągnięcie 

właściwych 
wniosków 

8. Wigilia klasowa 

  kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej 

związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

  kształtowanie umiejętności planowania i organizowania 

uroczystości klasowej 
  postrzeganie klasy jako wspólnoty 

Zajęcia z 
wychowawcą 

9. Jaki naprawdę jestem? 
  kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny 
  poznanie i właściwa ocena swojego temperamentu 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Ankieta 

10. Ustalamy ocenę 
zachowania za pierwsze 

półrocze 

  kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny 

  kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania 
własnej wartości 

  kształtowanie umiejętności prezentacji swego stanowiska 

i dialogu z innymi 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Samoocena 
ucznia 

przygotowana 

wcześniej w 
domu 

Ocena 

proponowana 

przez zespół 
klasowy 

Dialog i wspólne 
ustalenie ocen 

zachowania 
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11. O czym mówi mój 
wygląd? 

  zrozumienie znaczenia właściwego ubioru 
  wzbudzanie akceptacji własnego wyglądu 

Praca w grupach 
Gry dydaktyczne 

12. Omówienie wyników 

nauczania i zachowania za 
pierwsze półrocze 

  omówienie wyników nauczania i zachowania za pierwsze 

półrocze 

  kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do 
sukcesów i porażek 

  rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości 

  wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy 

  włączanie uczniów do różnych form aktywności w klasie 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Wypowiedzi 

uczniów na 
temat: Mój 

sukces, moja 
porażka 

13. Kim chciałbyś zostać?  
  zaktywizowanie młodzieży do podjęcia próby wyboru 

przyszłego zawodu 

Rozmowa 

Dyskusja 

14. Co wiemy o AIDS? 

  przekazanie informacji o chorobie 

  przekonanie o potrzebie odpowiedzialności za kontakty 

seksualne 
  uświadomienie potrzeby odpowiedzialności za siebie i za 

partnera 

  uświadomienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z 

nieprzemyślanych kontaktów seksualnych 
  uświadomienie, że AIDS to choroba przenoszona nie tylko 

drogą płciową 
  kształtowanie właściwej postawy wobec ludzi dotkniętych 

tą chorobą 

Wykład 

Rozmowa 
Dyskusja 

15. Inny nie znaczy gorszy 

  budzenie tolerancji dla odmienności (kolor skóry, 
narodowość, przekonania, poglądy, kultura, wyznanie) 

  uświadomienie, że być tolerancyjnym nie oznacza być 

obojętnym 

Dyskusja 

16. Bycie ze sobą to 
budowanie związku opartego 

na miłości, szacunku i 
zaufaniu 

  budowanie modelu dobrego związku 

  uświadomienie, na ile jestem w stanie zaakceptować 

inność partnera w zakresie upodobań, przyzwyczajeń, 
nawyków, poglądów 

Dyskusja "Czego 

oczekuję od 
mojej 

dziewczyny, 
mojego 

chłopaka?" 

17. Historia i tradycje naszej 

szkoły 

  poznanie historii szkoły 

  poznanie tradycji i zwyczajów szkoły 

Wizyta w Izbie 
Pamięci 

Dyskusja 

18. Wejście w dorosłość 
wymaga odpowiedzialności 

  uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z 

przypadkowych kontaktów seksualnych (choroby 

weneryczne, niechciana ciąża, obciążenie psychiczne) 

Elementy 

wykładu 
Rozmowa z 

zaproszonym 
gościem 

19. Ustalamy ocenę 

zachowania za II półrocze 

  doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny  

  doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania 

własnej wartości 
  doskonalenie umiejętności prezentacji swego stanowiska i 

dialogu z innymi 

Zajęcia z 

wychowawcą 
Samoocena 

ucznia 
przygotowana 

wcześniej w 
domu 

Ocena 
proponowana 

przez zespół 

klasowy 
Dialog i wspólne 

ustalenie ocen 
zachowania 

20. Zasady bezpiecznego 
wypoczynku 

  przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad 
wodą, w górach, w lesie 

Zajęcia z 

wychowawcą 
Rozmowa z 

zaproszonymi 
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gośćmi 

(policjant, 
strażak, 

ratownik) 

 

 
 

 

Klasa III 

Temat lekcji Działania 
Forma 
realizacji 

1. Wybór samorządu 

klasowego 

  stosowanie procedur demokratycznych w działalności 

społeczności uczniowskiej w wyborach samorządu 

klasowego 
  kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte 

decyzje  

Zajęcia z 
wychowawcą 

Przeprowadzenie 
głosowania 

2. Wspólnie ustalamy 

tematykę zajęć z 
wychowawcą 

  przypomnienie uczniom dokumentów szkolnych 

  ustalenie z zespołem klasowym treści i tematyki zajęć z 

wychowawcą 

  inspirowanie i organizowanie działań samorządowych w 
zespole klasowym 

  rozwijanie umiejętności prezentacji swego stanowiska i 

dialogu z innymi 

Zajęcia z 

wychowawcą 
Samodzielna 

praca uczniów w 
grupach 

Prezentacja 
pracy grup 

Ustalenie 
tematów lekcji 

wychowawczych 

3. Przypomnienie regulaminu 
szkolnego, kryteria oceny 

zachowania 

  przypomnienie regulaminu szkolnego 

  uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą wpłynąć na 

swoją ocenę 
  kształtowanie odpowiedzialności za siebie 

Zajęcia z 

wychowawcą 
Analiza 

fragmentów 
statutu szkoły 

4. Czynniki trafnego wyboru 

zawodu 

  poznanie własnych zainteresowań, osobowości, wartości 

  zapoznanie uczniów z czynnikami trafnego wyboru 

zawodu 

  zaktywizowanie do poszukiwania właściwego zawodu i 
dalszej drogi kształcenia 

Metody 

aktywizujące 

5. Nadzieje i obawy przed 

rozpoczęciem dorosłego życia 

  uświadomienie potrzeby planowania swojego życia 

  kształcenie postawy twórczego rozwiązywania problemów 
i zmagania się z niepowodzeniami 

Zajęcia z 

wychowawcą 
Dyskusja 

6. Zadania na najbliższy rok 
szkolny 

  rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości 
  wdrażanie do właściwego zorganizowania zajęć w ciągu 

roku 

  stworzenie racjonalnego harmonogramu działań, 

mających na celu przygotowanie do egzaminu dojrzałości 

Zajęcia z 

wychowawcą 
Praca w grupach 

Dyskusja 

7. Zapoznanie z regulaminem 

egzaminu dojrzałości 

  zapoznanie z regulaminem egzaminu dojrzałości 

  uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą wpłynąć na 

swoją ocenę 
  kształtowanie odpowiedzialności za siebie 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Analiza 

fragmentów 

regulaminu 
egzaminu 

dojrzałości 

8. Przygotowania do 
studniówki 

  projektowanie dekoracji klasy i auli 

  przydział obowiązków i ustalenie odpowiedzialnych za 

poszczególne zadania 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Debata 
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ogólnoklasowa 

9. Wigilia klasowa 

  kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej 

związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

  kształtowanie umiejętności planowania i organizowania 

uroczystości klasowej 
  postrzeganie klasy jako wspólnoty 

Zajęcia z 
wychowawcą 

10. Ustalamy ocenę 
zachowania za pierwsze 

półrocze 

  kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny 
  kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania 

własnej wartości 

  kształtowanie umiejętności prezentacji swego stanowiska 

i dialogu z innymi 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Samoocena 
ucznia 

przygotowana 
wcześniej w 

domu 
Ocena 

proponowana 
przez zespół 

klasowy 
Dialog i wspólne 

ustalenie ocen 

zachowania 

11. Mój pierwszy bal 
  uświadomienie uczniom, co to znaczy dobrze się bawić? 
  poznanie zasad savoir-vivre na przyjęciu 

Analiza scenek 
przygotowanych 

przez uczniów 

12. "Pora się obudzić". 

Analiza wyników nauczania 
za pierwsze półrocze 

  uświadomienie uczniom, że do matury pozostały dni 

  wzbudzenie motywacji do lepszej pracy 

Pogadanka 
Spotkanie z 

absolwentem 
szkoły 

13. Wrażenia i wnioski po 

maturze próbnej 

  diagnoza wyników 

  planowanie działań mających na celu ich podniesienie 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Analiza wyników 
Dyskusja 

14. Ustalamy ocenę 

zachowania za drugie 
półrocze 

  doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny  

  doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania 

własnej wartości 

  doskonalenie umiejętności prezentacji swego stanowiska i 

dialogu z innymi 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Samoocena 
ucznia 

przygotowana 
wcześniej w 

domu 
Ocena 

proponowana 
przez zespół 

klasowy 
Dialog i wspólne 

ustalenie ocen 
zachowania 

15. Dobre i złe chwile 
przeżyte wspólnie 

  kształtowanie umiejętności właściwej oceny wspólnie 
spędzonych dni w szkole 

Zajęcia z 

wychowawcą 
Pogadanka  

 
 

 

 

 

Program został zaopiniowany na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

dnia 28 stycznia 2016 roku. 
 


