
Podstawa prawna 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249)  Na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 

28 i 875) 

Proponowane treści wychowawcze 

Klasa I  

1. Wprowadzenie uczniów w środowisko szkoły, zapoznanie z podstawowymi 

dokumentami i tradycjami szkoły 

2. Integracja zespołu klasowego. 

3. Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do drugiego człowieka ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami 

4. Kształtowanie właściwego stosunku do nauki, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z 

niepowodzeniami szkolnymi.  

5. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i społecznych.  

6. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży.  

7. Prawa człowieka. Jak działa Amnesty International 

8. Zapobieganie depresjom, samookaleczeniom i samobójstwom wśród młodzieży. 

9. Znaczenie rodziny w życiu człowieka. 

10. Męskość i kobiecość-dar, którego nie można zmarnować.  

11. Mądre wybory, decyzje drogą do wolności;  

12. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść;  

13. Odpowiedzialność – służba prawdzie i zdolność do ponoszenia konsekwencji; 

14. Odpowiedzialność i wartości z nią zintegrowane; 

Klasa II 

1. Kształtowanie właściwego obrazu własnej osoby. 

2. Kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny.  

3. Budowanie właściwych relacji międzyludzkich. 

4. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i społecznych.  

5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.  

6. Integracja międzyklasowa.  

7. Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia w szkolnictwie 

wyższym lub w wyborze zawodu.  

8. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży.  

9. Moje prawa i prawa innych – deklaracja praw człowieka.  

10. Zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży.  



11. Akty prawne regulujące funkcjonowanie rodziny.  

12. Zagrożenia związane z wczesną inicjacją seksualną. Program Wychowawczo-

Profilaktyczny  

13. Istota godności człowieka – jej podstawy, rodzaje, zagrożenia godności;  

14. Poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka jako priorytetowe zadanie;  

15. Mądrość dana i zadana człowiekowi;  

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.  

4. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i społecznych.  

5. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży.  

6. Prawa i obowiązki człowieka? Czy to jest słuszne, czy to jest sprawiedliwe? 

7. Zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży.  

8. Dojrzałość do małżeństwa.  

9. Problemy życia rodzinnego- alkoholizm, bezrobocie.  

10. Preorientacja zawodowa.  

11. Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia w szkolnictwie 

wyższym, wyjazdy na uczelnie i spotkania ze studentami.  

12. Miłość powołaniem każdego człowieka;  

13. Miłość i odpowiedzialność – postawy młodego człowieka;  

14. Miłość płaszczyzną transcendencji, przekraczanie siebie – sztuka codzienności 

Propozycje obszarów  do realizacji  

Praca w ramach projektu ERASMUS+ „Zbudujmy most między pokoleniami” 

Działania wychowawcze związane z dbaniem o realizację obowiązku szkolnego uczniów 

Rozwijanie świadomości ekologicznej 

Kształtowanie pożądanych postaw patriotycznych i obywatelskich. 

Edukacja regionalna i europejska 

Działania  profilaktyczne 

Relacje nauczyciel – rodzic, środowisko 

Rozwijanie samorządności uczniowskiej 

Wspomaganie uczniów w kształtowaniu własnej świadomości etyczno- moralnej 

Rozwój intelektualny ucznia 



 

ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE  

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Patroni roku 2019  

Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także 

wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie. 

Rok  2020 ogłoszono rokiem 

• Rokiem Bitwy Warszawskiej (w 100. rocznicę bitwy) (Polska)  

• Rokiem św. Jana Pawła II (w 100. rocznicę urodzin) (Polska). 

• Rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego (w 400. rocznicę śmierci) (Polska)  

• Rokiem Romana Ingardena (Polska)  

• Rokiem Teodora Axentowicza (Polska)  

 

Podstawowe kierunki polityki oświatowej 2019/2020 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 

Zadania nauczycieli i pracowników szkoły: 

 1. Stwarzanie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, podmiotowe relacje pomiędzy 

nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia młodzieży, szczególnie w 

trudnych dla niej sytuacjach itp.).  

2. Stwarzanie pozytywnego wzorca przez nauczycieli.  

3. Spójna postawa wszystkich pracowników szkoły wobec palenia, picia alkoholu i 

narkotyków, środków zmieniających świadomość oraz konsekwencje jej wdrażania (jasne 

określenie wymagań co do zachowań uczniów oraz reakcje szkoły na zachowania 

nieprawidłowe, informowanie o tym uczniów oraz rodziców).  

4. Promocja zdrowego stylu życia i zdrowia psychicznego.  

5. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań 

wychowawczych oraz profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli.  

6. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Warszawska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Ingarden
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodor_Axentowicz


7. Wczesne rozpoznawanie uczniów z grupy ryzyka i kierowania ich do pedagoga lub 

psychologa w celu przeprowadzenia wstępne diagnozy.  

8. Kierowanie uczniów zagrożonych w porozumieniu z rodzicami do poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub instytucji udzielającej specjalistycznej pomocy.  

9. Udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą 

(placówki zdrowia i organizacje pozarządowe).  

10. Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności 

wychowawczych w miarę możliwości. 

 

ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE PROGRAMU 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 
 

Zagadnienie 

……………………………………………………………. 

„OJCZYZNA TO KRAJ DZIECIŃSTWA, MIEJSCE 

URODZENIA TO JEST TA MAŁA, NAJBLIŻSZA 

OJCZYZNA.” 

Termin 

……………….. 

 

Odpowiedzialni 

………………… 

 

1,,Jeszcze Polska nie zginęła...” 

a) Nasze symbole narodowe-godło, flaga, hymn 

-poznanie historii hymnu oraz nauka pełnej wersji tekstu  

( godz. wych., lekcje języka polskiego, historii, muzyki) 

b) współczesny patriotyzm ( godz. wychowawcze, 

kampania prowyborcza) 

Wrzesień 2019 Nauczyciele 

historii,  

języka polskiego,  

WOS-u, 

wychowawcy 

2.Pamięć Miejsca 

a) porządkowanie, składanie kwiatów, palenie zniczy na 

Cmentarzu Powstańców Warszawy 

b) udział reprezentacji klas III w rocznicowych obchodach 

8.IX.  

c) 2 października- Święto Szkoły- spacery edukacyjne dla 

klas I-II, spotkanie z kombatantem, ślubowanie klas 

pierwszych 

 

Cały rok 

 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

wspomagający 

 

 

 



3.Miejsca Pamięci Narodowej  

kl. I-III  Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 

m.st. Warszawy, Przystanek Historia Oddział IPN, 

Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” 

Reduta Ordona 

4.Kwiecień miesiącem Pamięci 

a ) kl. I- wycieczka „Miejsca Pamięci Narodowej” na 

Ochocie 

b) kl. II- wycieczka szlakiem Powstania Warszawskiego 

na Ochocie 

c) kl. III- zwiedzanie Cmentarza Powstańców Warszawy 

na Woli 

d) wyjścia do oddziału IPN „ Przystanek Historia”, 

Instytutu Żydowskiego na wykłady, wystawy, projekcje 

filmowe, Kirkut przy ulicy Okopowej  

5.11.XI i 3.V, 4 VI -apele rocznicowe, dekoracje 

okolicznościowe( apele, godziny wychowawcze, dekoracje 

w klaso-pracowniach, czytanie opowiadań ze zbiorów 

„Ocalić od zapomnienia”)  

6.Święto Szkoły 2. października  

a. Uroczysty apel upamiętniający rocznicę zakończenia 

Powstania Warszawskiego 1944 roku 

b. Ślubowanie klas pierwszych 

c. Co mówią sylwetki ludzi, pomniki, budynki- Pamięć 

Miejsca- działania młodzieży /biogram, collage, plakat 

powstańczy/ 

…………………………………………………………… 

MY I NASZE ŚRODOWISKO 

…………………………………………………………….. 

1. NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI – przeprowadzenie akcji 

charytatywnych na rzecz potrzebujących: 

- zbiórka karmy, pieniędzy, koców dla zwierząt w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół 

zadaniowy 

 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

wspomagający 

 

 

 

Szkolny 

wolontariat 

Samorząd 

uczniowski, 



schronisku  

- zorganizowanie kiermaszu świątecznego  

-zbiórka ubrań i artykułów spożywczych  

- zbiórka makulatury, korków, baterii 

2. DZIEŃ ZIEMI (akcja sprzątanie świata, tematyczne 

godziny wychowawcze, dekoracje o tematyce 

ekologicznej, konkursy prozdrowotne) 

- pozyskiwanie artykułów wtórnych( makulatura, 

plastikowe korki, baterie) 

3. DZIEŃ TALENTÓW 

- prezentacja młodzieży: teatralne, wokalne, wystawy 

plastyczne, konkurs na szkle malowane, rozgrywki 

sportowe i umysłowe, wyprzedaż garażowa, kawiarenka- 

sprzedaż własnych wypieków, sitodruk, warsztaty 

taneczne i street art., wystawa „Jan Karski- misja dla 

przyszłości 

 4. DNI  OTWARTE LICEM 

- przygotowanie informatora i folderu o szkole dla 

przyszłych licealistów i ich rodziców 

- prezentacja prac uczniowskich z dziedziny sztuk 

plastycznych 

5. Projekt „Erasmus +”  

6. „Nauczanie włączające z uwzględnieniem dzieci z 

zaburzeniami w komunikacji językowej” 

7. Preorientacja zawodowa  

- prelekcje dla rodziców 

- warsztaty dla uczniów w PPP 

- prezentacje szkół policealnych 

- udział klas programowo najwyższych w EXPO 

- prezentacje zawodów 

8. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych  

lekcje przedmiotowe, poradnia G, prelekcje, wdż ,wf, 

regulaminy pracowni i wycieczek, program Pro-Zdro dla 

klas pierwszych 

wolontariat 

Zespół 

zadaniowy 

 

Nauczyciele 

biologii i chemii 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Zespół 

zadaniowy 

Nauczyciele 

języka 

angielskiego i 

zespól 

zadaniowy 

Doradca 

zawodowy, 

pedagog szkolny 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

wspomagajacy 

 

 

Wychowawcy, 

pedagodzy 



Poznanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie 

umiejętności właściwego zachowania się.  

Np.Sekty 

− pogadanki i prelekcje na temat zagrożeń dla rodziców i 

uczniów;  

− organizowanie doraźnych spotkań z rodzicami i 

uczniami oraz odpowiednimi specjalistami;  

− zachęcanie do zapoznania się z odpowiednią literaturą;  

− spotkania z pedagogiem, kuratorem sądowym, 

przedstawicielami policji;  

Społeczne i zdrowotne aspekty uzależnień  

- wpływ palenia tytoniu na organizm 

 - niebezpieczeństwo sięgania po narkotyki i środki 

zmieniające świadomość 

9. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 

-udział w życiu kulturalnym miasta 

- szkolne koła zainteresowań 

- wykłady 

- udział w Festiwalu nauki 

10. Kiermasz podręczników używanych 

11. Cztery strony Warszawy- program we współpracy z 

Centrum Edukacji Obywatelskiej 

13.Działalność szkolnego Wolontariatu  

- organizacja akcji charytatywnych na rzecz 

potrzebujących 

15. Otwarty dla mieszkańców Warszawy Maraton 

Amnesty International 

 

wspomagający, 

pedagog, 

psycholog 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

wspomagajacy 

 

 

Nauczyciele 

historii 

 

Wychowawcy 

 

 

Opiekun 

wolontariuszy 

 

Nauczyciele 

historii 



 

1. Uroczyste ślubowanie klas pierwszych (akademia, 

przywitanie klas pierwszych przez klasy trzecie oraz 

pożegnanie klas III przez klasy I) 

2. Pożegnanie klas trzecich (akademia, wręczenie 

upominków przez klasy pierwsze) 

3. Wyróżnianie uczniów uzyskujących najlepsze wyniki w 

nauce (pierwszy semestr- certyfikat, nagroda Dyrektora 

szkoły). 

4. Bieg o puchar Dyrektora szkoły. 

5. Dziecięce radości- Walentynki, Dzień Dziecka i Sportu, 

Mikołajki, Święto kwiatów. 

6. „Jest taki dzień…”- wspólne spotkania świąteczne, 

organizacja wigilii klasowych, występy koła teatralnego, 

jasełka, wspólne kolędowanie, Wielkanoc. 

7. Wycieczka klas III do byłego obozu koncentracyjnego 

Auschwitz- Birkenau 

8.. Przeprowadzenie i podsumowanie konkursów 

międzyklasowych. 

9. Apele porządkowe. 

10. Noszenie identyfikatorów, galowy strój 

okolicznościowy. 

11. Wdrażanie uczniów do społeczeństwa obywatelskiego 

- wybory samorządowe 

- wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota 

- konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej 

- rocznica wyborów 1989 roku ( konkurs na plakat|) 

- projekty uczniowskie 

- współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej 

………………………………………………………….. 

16. „Zwróć wolność książce” – akcja wymiany książek 

- Konkurs czytelniczy,  

- spotkania z autorami książek,  

- współpraca z Dzielnicowym Koordynatorem Edukacji 

Kulturalnej,  

- współpraca z czytelniami i bibliotekami na Ochocie 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………….. 

 

Zespól 

zadaniowy 

 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

wspomagający, 

nauczyciele 

przedmiotów,  

Pedagog, 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

biblioteki 

 

 

 

 

 

 



SZKOŁA WOLNA OD NAŁOGÓW I PRZEMOCY   

1.Przeciwdziałanie agresji i złym nawykom, kształtowanie 

postaw kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach 

domowych, szkolnych, pozaszkolnych- godziny 

wychowawcze, apele porządkowe, ankiety. 

Godziny wychowawcze: 

-Savoir vivre- „Z Kamyczkiem na ty.” 

-Empatia- co czują inni? 

-Asertywność- „Mówię nie, myślę nie.” 

-Sposoby rozwiązywania konfliktów. 

-Problemy emocjonalne nastolatków. 

-Dziecko i jego miejsce w rodzinie. 

-Jakie prawa mają dzieci i jakie instytucje stoją w ich 

obronie? 

-Zagrożenia XXI wieku( alkohol, narkotyki, papierosy, 

uzależnienie od komputera i telewizora, cyberprzemoc, 

bulimia, anoreksja). 

2.Wykorzystanie na godzinach wychowawczych 

ciekawych publikacji, programów TV, wywiadów, metod 

aktywnych. 

3. Współpraca z Patrolem Szkolnym 

-pogadanki prowadzone przez funkcjonariuszy policji na 

temat odpowiedzialności karnej nieletnich, posterunek 

patrolu szkolnego. 

4.Wdrażanie programu profilaktycznego na rok szkolny 

2019/2020 

5. Współpraca z pedagogiem i psychologiem. 

7. Udział w życiu kulturalnym miasta- wystawy, teatr, 

koncerty 

8. Tematyczne godziny wychowawcze na temat 

autyzmu, zespołu Aspergera, niepełnosprawności 

fizycznej (projekcje filmowe, pogadanki) 

Październik 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok  

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

wspomagający 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagodzy 

wspomagający 

 

Nauczyciel WF-u 

 

wychowawcy  

wychowawcy 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

opiekun 

samorządu, 

nauczyciele 

WOS-u 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

Pedagog, 

psycholog 



 

Program wychowawczo - profilaktyczny podlega modyfikacjom w zależności od potrzeb 

szkoły. 

REALIZACJA HASEŁ WIODĄCYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW KLAS: 

KL. II „MAŁA OJCZYZNA” 

- zwiedzanie Powązek Wojskowych 

- złożenie kwiatów na cmentarzu AK na Woli 

- pogadanki na godzinach wychowawczych (czytanie opowiadań z tomików  

„Ocalić od zapomnienia”) 

- zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Miasta Stołecznego     Warszawy, 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

- udział w życiu kulturalnym miasta 

- Tematyczne godziny wychowawcze na temat autyzmu, zespołu Aspergera, 

niepełnosprawności fizycznej (projekcje filmowe, pogadanki) 

KL.III „W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI” 

- udział pocztu kl. III w obchodach pod pomnikiem Barykady Września 

- odwiedzenie cmentarza Powstańców Warszawy 

- wewnątrzszkolny system zapobiegania absencji  

- preorientacja zawodowa 

- wycieczka do byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz 

- Tematyczne godziny wychowawcze na temat autyzmu, zespołu Aspergera,    

niepełnosprawności fizycznej (projekcje filmowe, pogadanki) 

 


