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Definicja wychowania 

 

„Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane  

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 
(art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie:  

Zespół Wychowawczy - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2: 

 wychowawcy - nauczyciele klas I - VIII Szkoły Podstawowej nr 11 

 wychowawcy klas I - IV   XVIII Liceum Ogólnokształcącego 

 pedagog szkolny – Ewa Dzieciuch 

 



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie 

 

2 

 

 

 

 

Podstawa prawna 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (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 2021 r. poz. 1762 ze zm.).  

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).  

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).   

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

(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).  

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze 

zm.).  

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

tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 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 2020 r. poz. 1449). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

Rozporządzenie 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 2018 r. poz. 214). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży 

będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711). 

 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie. 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

 

 

Wstęp 

 

W podstawie programowej kształcenia ogólnego określono zadania wychowawczo -

profilaktyczne szkoły, w tym do realizacji na zajęciach z wychowawcą, oraz zadania wychowawcze 

w przedmiotach na każdym etapie edukacyjnym w poszczególnych typach szkół. (art. 4 pkt 24 ustawy 

Prawo oświatowe). 

System oświaty zapewnia:  

   wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – art. 1 pkt 2 ww. ustawy;  

 kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym możliwość udziału w działaniach  

z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym szkoły - 

art. 1 pkt 12;  

 upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej - art. 1 pkt 13;  

 upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz 

kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej- art. 1 pkt 

15; 

  kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia 

innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych - art. 1 pkt 18;  
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  warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego -

art. 1 pkt 20;  

  upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno -

komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych - art. 1 pkt 21;  

 kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi - art. 1 pkt 22. 

 

Program uwzględnia podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa  

w roku szkolnym 2022/23: 

 wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie; ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży.  

 wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji;  

 doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,  

w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli 

nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej; 

 wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu 

maturalnego od roku 2023; 

 rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych; 

 wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych;  

 wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;  

 podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom. 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowano na podstawie: 

- obowiązujących aktów prawnych; 

- diagnozy sytuacji wychowawczej przeprowadzonej na I i II semestr roku szkolnego 2021/22; 

- sprawozdań półrocznych i rocznych opracowywanych przez wychowawców; 

- analizy problemów wychowawczych w szkole (obserwacji bieżących zachowań uczniów, analizy  

  zapisów w dziennikach lekcyjnych); 

- spostrzeżeń wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

- informacji uzyskanych  od uczniów i  rodziców dotyczących problemów wychowawczych w szkole  

  i środowisku; 

- zmian zaistniałych w środowisku szkolnym, związanych z aktualną sytuacją na świecie i mogących  

  mieć wpływ na proces wychowania (m.in. atak zbrojny Rosji na Ukrainę); 

- aktualnej sytuacji epidemiologicznej (COVID - 19); 

- diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym; 

- dotychczasowych doświadczeń szkoły. 

 

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.  

 Czynniki ryzyka:  

- przeciętne wyniki w nauce - uczniowie zbyt mało czasu poświęcają na naukę i realizację 

obowiązków szkolnych; 

- zaniżone poczucie własnej wartości i obniżony nastrój, stres szkolny;  
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- niezdyscyplinowanie, wagary grupy uczniów; 

- bierne sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów (gry komputerowe, korzystanie z portali 

społecznościowych, oglądanie tv), 

- sytuacja materialna rodzin – bezrobotne, brak perspektyw zawodowych, niski status materialny; 

- struktura rodziny – rodziny niepełne, zrekonstruowane, problemowe; 

- postawa rodziców - niedostateczna uwaga i kontrola poświęcona dzieciom w procesie nauczania  

i wychowania;  

- brak zaangażowania części rodziców w aktywne życie szkoły; 

- destrukcyjny wpływ środowiska, w którym żyje uczeń np. nałogi, wulgaryzmy,  konflikty, 

przemoc; 

- grupa uczniów z Ukrainy, mająca trudności w komunikowaniu się w języku polskim; 

- ryzyko powrotu dzieci do nauki zdalnej (izolacja społeczna w okresie nauki zdalnej, brak 

bezpośredniego kontaktu nauczycieli z uczniami oraz kontaktu dzieci z rówieśnikami, 

ograniczony kontakt nauczycieli z rodzicami);  
 

 Czynniki chroniące:  

- dobre relacje uczniów z rodzicami; 

- rodzice  nie akceptują zażywania przez swoje dzieci substancji psychoaktywnych, leków, picia 

alkoholu i palenia papierosów; 

- nauczyciele okazują zrozumienie i życzliwą postawę  wobec uczniów; 

- zadowolenie dzieci i młodzieży z pobytu w szkole (przyjazna atmosfera, przyjaźni nauczyciele  

i wspierający koledzy); 

- uczniowie mają  dobre relacje z innymi oraz poczucie akceptacji  społecznej. 

  

Uczestnicy i realizatorzy programu wychowawczo – profilaktycznego: 

 

Program skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Program realizowany jest w szkole przez nauczycieli, specjalistów zatrudnionych w szkole oraz  

w instytucjach zewnętrznych wspierających szkołę.  

 

Instytucje wspierające realizację programu wychowawczo – profilaktycznego: 

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Lublinie,  

- Specjalistyczna Poradnia Zawodowa, 

- Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie,  

- Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Asysty Rodziny,  

- Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Lublin - Zachód, 

- Zespoły Kuratorskich Służb Sądowych do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych  

   i Nieletnich, 

-  Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin, 

-  Straż Miejska Miasta Lublin, 

-  VI Komisariat Policji w Lublinie,  

-  Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, 

-  Powiatowa Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie, 

-  Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Fundacji Praesterno, 

-  Fundacja Sempre a Frente, 

-  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, 

-  inne. 
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Wizja absolwenta 

 

Szkoła 

Podstawowa nr  11 

im. Stanisławy Filipiny Paleolog 

 Zna i stosuje zasady dobrych  obyczajów i kultury bycia. 

 Zna i rozumie zasady współżycia społecznego. 

 Szanuje siebie i innych. 

 Jest odpowiedzialny. 

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia. 

 Jest samodzielny. 

 Zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje 

szkoły. 

 Jest tolerancyjny. 

 Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie 

wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne. 

 Jest ambitny. 

 Jest odporny na niepowodzenia. 

 Szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy. 

 Integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje  

w zespole. 

 

XVIII  

Liceum Ogólnokształcące 

im. Stanisławy Filipiny Paleolog 

 Zna i przestrzega normy społeczno – moralne.  

 Jest świadomy swoich praw i potrafi z nich korzystać.  

 Jest świadomy swoich obowiązków i wywiązuje się z nich.  

 Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się  

i współpracy oraz kontrolowania własnych emocji.  

 Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, 

Europy, świata.  

 Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. 

 Umie zadbać o bezpieczeństwo w sytuacjach ryzykownych.  

 Jest świadomy własnego potencjału i wyboru dalszej drogi 

życiowej. 

 Ma rozbudzone potrzeby poznawcze, potrafi się uczyć, 

korzystając z nowoczesnych i źródeł informacji. 

 Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń 

społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne 

decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych. 

 

Cele i zadana Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

 

 

Cel główny: 

Wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni 

dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

 

Cele i zadania szczegółowe: 

1. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach: 

 poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości; 
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 kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą; 

 poszanowanie godności osobistej. 

 

2. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania    

     własnego rozwoju: 

 rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, zdolności, talentów; 

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny; 

 korzystanie z przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków; 

 zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych, 

      opiekuńczych, kulturalnych i sportowych; 

 motywowanie do samokształcenia; 

 dbałość o wysoką kulturę osobistą; 

 kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do ustanowionych celów; 

 orientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy. 

 

3. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia: 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych, wyrabianie nawyków higienicznych, uczenie zachowań 

bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób; 

 ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania; 

 uświadomienie korzyści płynących z aktywności fizycznej i wdrażania profilaktyki; 

 kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami; 

 podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska; 

 podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa. 

 

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom, zapobieganie zachowaniom ryzykownym: 

 dostarczanie wiedzy na temat uzależnień i innych zagrożeń dla zdrowia; 

 kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami; 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości; 

 wspieranie ucznia w sytuacji trudnych; 

 wypracowywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 

 

5. Stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania  

     problemów z wykorzystaniem technologii informacyjno -komunikacyjnych; 

 przygotowywanie do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów dostępnych w internecie; 

 krytycznej analizy informacji i bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej; 

 nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami 

sieci.  

 

6.Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie postaw prospołecznych  

     i prorodzinnych: 

 kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli szkolnych, 

lokalnych  

i narodowych, tolerancja wobec odmiennych poglądów; 

 przygotowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym; 

 uwrażliwianie na potrzeby innych poprzez aktywny udział w akcjach charytatywnych, 

wolontariacie; 

 rozwijanie tożsamości europejskiej;  

 wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, współpraca z organizacjami i instytucjami  

w środowisku lokalnym; 

 kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach klasowych, zaangażowanie w pracę na rzecz 

szkoły i środowiska lokalnego; 
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 kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem. 

 

 

 

7. Wspomaganie rozwoju ucznia: 

 zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb  

i możliwości; 

 indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uzdolnionych, przy ścisłej współpracy 

z rodzicami:  

 wsparcie uczniów wymagających szczególnej opieki; 

 organizowanie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod 

pracy; 

 współpraca z rodzicami, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów. 

 

 

Plany wychowawczo - profilaktyczne  klas   I - VIII  Szkoły Podstawowej nr 11 

 

 
PLAN  DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH  - KLASY  I  SP 11 

 

 

Cel wychowania: 

Uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej. 

Efekty działań: 

 Uczeń ma poczucie przynależności do klasy jako ważnego ogniwa. 

 Chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako  grupie rówieśniczej. 

 Współtworzy i respektuje normy grupowe. 

 Doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działanie grupy. 

 Poznaje swoje korzenie i kocha swoją Ojczyznę. 

 

 

Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

 

Sposób realizacji 

I. 

Poznajemy grupę 

rówieśniczą 

-Uczestniczenie w zabawach  

i grach integracyjnych. 

-Organizowanie uroczystości 

klasowych (Ślubowanie kl. I, 

urodziny, Andrzejki, Mikołajki, 

zabawa choinkowa, Dzień Dziecka 

„Szkolny Dzień Sportu”). 

-Organizowanie wycieczek. 

-wychowawca 

-rodzice 

-cały rok 

szkolny 

- analiza 

zachowania 

-rozmowy  

z pedagogiem 

i rodzicami 

II . 

Właściwe 

funkcjonowanie  

w grupie  

-Organizowanie wzajemnej 

pomocy. 

- Ustalenie i przestrzeganie 

klasowych zasad. 

-Stosowanie form 

-wychowawca -cały rok 

szkolny 

-zabawy, rozmowy 
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PLAN DZIEŁAŃ  

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH  KLASY II SP  

 

Cele wychowania:  

Szkoła jest drugim domem dla ucznia 

Efekty działań wychowawczych: 

 Uczeń  szanuje dorosłych, stosuje zwroty  grzecznościowe 

 Wie, co należy do jego obowiązków 

 Dba o zdrowie, higienę osobista i bezpieczeństwo 

 Pogłębia wiedzę o swoim mieście, ojczyźnie i zna tradycje narodowe 

 Jest miłośnikiem przyrody 

 Czuje się odpowiedzialny za sprawy klasy 

grzecznościowych. 

-Przestrzeganie zasad kulturalnego 

zachowania się. 

III. 

Wywiązujemy się 

z obowiązków 

 -Poznanie praw i obowiązków 

ucznia. 

-Obowiązki dyżurnego. 

-Wzbudzanie motywacji do nauki. 

-wychowawca -wrzesień/ 

październik 

-cały rok 

szkolny 

-rozmowa 

-scenki dramowe 

IV. 

Jesteśmy 

bezpieczni  

w domu i szkole 

-Poznanie zasad bezpiecznego 

poruszania się w drodze do szkoły. 

-Udział w programie 

profilaktycznym „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” 

-Bezpieczeństwo podczas zabaw. 

-Aktywny sposób spędzania 

wolnego czasu. 

-policjant  

-Straż Miejska  

-wychowawca 

-wrzesień 

-cały rok 

szkolny 

-wycieczki 

-dyskusja  

-prezentacja 

multimedialna 

 

V. 

Dbamy o zdrowie 

swoje i innych 

-Realizacja programów 

profilaktycznych promujących 

zdrowie fizyczne i psychiczne: 

„Nie pal przy mnie proszę” 

-wychowawca -cały rok -gry i zabawy 

-scenki dramowe 

-prace plastyczne 

VI. 

Prezentujemy się 

dla innych 

-Ekspresja plastyczna (wystawy 

 prac, udział w konkursach). 

-Ekspresja teatralna-przedstawienia 

klasowe, szkolne. 

-Ekspresja muzyczna. 

-wychowawca  

-rodzice  

-uczniowie 

-cały rok 

szkolny 

-wystawy prac 

-przedstawienia 

-rozmowa 

VII. 

Poznajemy swoje 

korzenie 

-Poznanie symboli narodowych. 

-Kształtowanie postawy 

patriotycznej. 

-wychowawca 

-rodzice 

-cały rok 

szkolny 

(szczególnie 

święta 

narodowe) 

-rozmowa 

-udział  

w akademiach  

VIII. 

Uczestniczymy  

w wydarzeniach 

kulturalnych 

miasta Lublina 

-Poznanie tajników pracy ludzi 

kina i teatru. 

-Uczestnictwo w seansach 

filmowych, spektaklach teatralnych 

-Kształtowanie postawy 

kulturalnego zachowania się 

w kinie, w teatrze, muzeum. 

-wychowawca 

-rodzice 

-cały rok 

szkolny 

-wyjścia do  

kina, teatru, 

muzeum 
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Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji Sposób realizacji 

I.   
Poznajemy  

i stosujemy zasady 

dobrego zachowania  

obowiązkowości  

i systematyczności  

-Przypomnienie regulaminu  

zachowania  

i bezpieczeństwa w szkole  

i w miejscach publicznych. 

-Stosowanie form 

grzecznościowych. 

-Udział w uroczystościach 

szkolnych i pozaszkolnych. 

-Obowiązki ucznia klasy 

drugiej, systematyczne  

i sumienne przygotowanie 

do zajęć. 

-wychowawca 

-rodzice 

-cały  rok -pogadanka, film, 

spotkanie  

z pedagogiem 

szkolnym 

II.  
Dbamy o własne 

zdrowie i higienę 

osobistą 

-Przestrzeganie zasad 

higieny osobistej, higieny 

pracy, nauki i wypoczynku.  

-Poznanie różnych form 

wypoczynku ze 

szczególnym uwzględnienie 

ruchu na świeżym 

powietrzu. 

-Wpajanie zasad 

prawidłowego odżywiania. 

-Wyrabianie umiejętności 

dostosowania ubioru do 

pogody. 

-Zapoznanie się ze 

sposobami zapobiegania 

chorobom i wypadkom. 

- Zaznajomienie z zasadami 

bezpieczeństwa 

związanymi z COVID-em 

19. 

-rodzice  

-wychowawca 

-pielęgniarka 

-cały  rok -spotkanie  

z pielęgniarką, film, 

pogadanka, 

wycieczka 

III. 
Dbamy  

o bezpieczeństwo 

swoje i innych 

-Rozumienie potrzeby 

zachowania ostrożności  

w kontaktach z osobami 

obcymi; bezpieczeństwo  

w internecie.  

-Świadome przestrzeganie 

zasad ruchu drogowego dla 

pieszych.  

-Radzenie sobie  

w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu lub życiu: ważne 

telefony i inne sposoby 

zawiadamiania  

o zagrożeniach  

i wypadkach. 

-wychowawca 

-pedagog 

-rodzice 

-cały rok -pogadanka, 

dyskusja,  

spotkanie  

z pedagogiem 

szkolnym 
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IV. 
Jesteśmy 

przyjaciółmi 

przyrody 

-Wyrabianie nawyku 

szanowania przyrody. 

-Dokarmianie zwierząt  

w okresie zimy. Opieka nad 

zwierzętami domowymi.  

-Dostrzeganie problemów 

ekologicznych  

w najbliższym środowisku.  

-Rozumienie konieczności  

ochrony środowiska 

naturalnego.  

-Szanowanie lasu  jako 

naturalnego środowiska 

życia zwierząt. 

-wychowawca 

-rodzice 

-cały rok 

-zima 

-wycieczki, 

spotkanie  

z leśniczym, 

obserwacja 

V. 
Uczestniczymy  

w wydarzeniach 

kulturalnych miasta 

Lublina 

-Poznanie tajników pracy 

ludzi kina i teatru.  

-Uczestnictwo w seansach 

filmowych, teatralnych  

i lekcjach muzealnych.  

-Kształtowanie postawy 

kulturalnego zachowania 

się w kinie, w teatrze, 

muzeum. 

-wychowawca 

-rodzice 

-cały rok, jeden raz  

w miesiącu 

-wyjście do kina, 

teatru, muzeum 

VI. 
Stanowimy zgrany 

zespół klasowy 

-Wspólne obchody 

klasowych  imienin  

i urodzin.  

-Planowanie spotkań  

i zabaw w szkole: 

Andrzejki, Mikołajki,  

Choinka szkolna, 

Walentynki, Dzień Dziecka 

- „Szkolny Dzień Sportu” 

-wychowawca 

-rodzice 

-cały rok, zgodnie  

z kalendarzem 

-spotkania, 

pogadanki, zabawy 

VII. 
Traktujemy szkołę 

jako drugi dom 

-Dbałość o salę lekcyjną, 

zachowanie czystości, 

upiększanie jej.  

-Porządkowanie otoczenia 

szkoły, dbałość o zieleń. 

-Przeciwdziałanie  agresji. 

-wychowawca 

-pedagog 

szkolny 

-cały rok -dyskusje, 

pogadanki, prace na 

rzecz szkoły 

VIII. Uczestniczymy  

w tradycjach 

związanych ze 

Świętami Bożego 

Narodzenia, 

Wielkanocy  

i powitania wiosny 

-Udział w klasowej Wigilii  

i Jasełkach. 

-Wielkanocne spotkanie  

w klasie. 

-Uczestnictwo  

w warsztatach przed 

świętami na terenie 

Skansenu. 

-wychowawca  

-rodzice 

-zgodnie  

z kalendarzem 

-pogadanka, 

spotkanie w klasie, 

wyjścia, wycieczki 

IX. 
Pogłębiamy wiedzę o 

naszym mieście 

-Poznanie piękna naszego 

miasta.  

-Szacunek do miejsc  

pamięci narodowej.  

-Poznanie historii Lublina. 

-wychowawca  

-rodzice 

-cały rok -wycieczki 

krajoznawcze, 

spacer ulicami 

miasta, wyjście do 

miejsc pamięci 
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narodowej 

 

PLAN DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH  - KLASY  III SP 11 

 

Cel wychowania: 

Uczeń umie zachować się w sytuacjach trudnych. 

 

Efekty działań wychowawczych: 

 

 Zna i rozumie pojęcia: prawo, obowiązek, tolerancja, godność 

 Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je 

 Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje 

 Zna formy odmawiania innym osobom i jest świadomy sytuacji dla niego niebezpiecznych 

 Jest świadomy swych praw 

 Wie, do kogo może zwrócić się o pomoc 

Cele Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Sposób 

realizacji 

I. 

Zdrowo się 

odżywiamy  

i dbamy  

o higienę 

-Promowanie zdrowego odżywiania.  

-Ćwiczenie umiejętności estetycznego 

przygotowania miejsca do spożywania 

pokarmów (nakrywanie stołu). 

-Umiejętność kulturalnego 

zachowywania się podczas posiłków. 

-Higiena osobista – rozumienie 

znaczenia zabiegów higienicznych dla 

zdrowia.  

-Świadome stosowanie zasad higieny 

osobistej i zwracanie uwagi na 

czystość osobistą i schludny wygląd. 

-wychowawca 

-rodzice 

-cały rok -pogadanki, 

dyskusje, 

ćwiczenia 

praktyczne 

II. 

Poznajemy  

i rozumiemy 

sens 

regulaminów   

i zasad 

bezpieczeństwa 

oraz umiejętność 

ich 

zastosowania, 

w związku 

COVID-19 

w Polsce i na 

świecie. 

 

- Zapoznanie uczniów z zasadami 

zachowania się w szkole i poza szkołą 

obowiązującymi w okresie pandemii 

COVID-19. 

-Wyrabianie nawyku noszenia 

maseczek oraz mycia i dezynfekcji 

rąk. 

- Zachowanie dystansu przestrzennego 

między osobami w trakcie zajęć                    

i przerw międzylekcyjnych 

 

-rodzice 

- wychowawca 

- okres 

zagrożenia 

- pogadanki, 

dyskusje, 

programy 

edukacyjne, 

instrukcje, 

wykonywanie 

plakatów 

tematycznych, 

ćwiczenia 

praktyczne 

III. 

Jesteśmy 

bezpieczni  

w szkole i poza 

szkołą 

-Sukcesywne poznawanie zasad ruchu 

drogowego dla pieszych  

i przestrzeganie ich. 

-Zachowanie ostrożności  

w kontaktach z obcymi osobami. 

-Informowanie dorosłych  

-wychowawca 

-pedagog 

-rodzice 

-cały rok -pogadanki, 

dyskusje, 

ćwiczenia 

praktyczne, 

spotkanie  

z pedagogiem 
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o zauważonym niebezpieczeństwie; 

zapamiętanie numerów telefonów 

alarmowych. 

-Zachowanie odpowiedniej postawy 

podczas oglądania programów 

telewizyjnych i zabawy  

z komputerem. 

IV. 

Poznajemy 

swoje prawa 

oraz sposoby 

radzenia sobie  

w trudnych 

sytuacjach 

-Zapoznanie uczniów z prawami 

dziecka. 

-Poznanie sposobów szukania pomocy 

w trudnych sytuacjach. 

-Wyrabianie umiejętności oceny 

postępowania własnego i innych. 

-Rozwijanie umiejętności dostrzegania 

różnic między ludźmi i akceptowanie 

ich. 

-Zapoznanie ze sposobami radzenia 

sobie ze stresem. 

-pedagog 

-wychowawca  

i rodzice 

-cały rok -pogadanki, 

spotkanie  

z pedagogiem 

V. 

Układamy naszą 

KONWENCJĘ 

PRAW 

DZIECKA 

-Wymyślanie i zapisywanie praw 

ważnych dla  dzieci -„burza mózgów”. 

-Wykonanie gazetki ściennej. 

-Urządzenie SEJMIKU 

KOLEŻEŃSKIEGO – odgrywanie 

zamiennych ról uczniów, rodziców, 

nauczycieli przez uczniów. 

-pedagog 

-wychowawca  

i rodzice  

-semestr I -pogadanki, 

dyskusje, 

obserwacje 

VI. 

Uczymy się 

egzekwować 

swoje prawa 

-Prawidłowo oceniamy sytuacje, 

potrafimy odróżnić dobro od zła  

w życiu codziennym. 

-Organizowanie spotkań  

z pracownikami różnych instytucji 

współpracujących ze szkołą np.: 

Policja, Straż Pożarna. 

-Trenujemy  umiejętności    

 reagowania w różnych sytuacjach-   

odgrywanie ról  zgodnie z ich 

realizacją w prawdziwym świecie. 

-pedagog, 

-wychowawca 

-cały rok -dyskusje, 

gazetki ścienne, 

testy zdań 

niedokończony

ch 

VII. 

Potrafimy 

wspólnie 

pracować 

-Wyrabianie umiejętności 

poszukiwania potrzebnych informacji 

oraz wykorzystywania ich w życiu. 

-Rozwijanie potrzeby poznania świata. 

-Rozbudzanie zainteresowań. 

-Warsztaty edukacyjne Unikids 

„Nauka jest cool” 

-wychowawca, 

bibliotekarka 

-cały rok -pogadanka, 

lekcje 

biblioteczne 

VIII. 

Mamy 

świadomość 

przynależności 

do swojego 

środowiska           

i kraju 

-Zapoznanie uczniów z historią naszej 

miejscowości. 

-Śledzenie aktualnych wydarzeń  

z życia naszego środowiska i kraju.  

-Uczestniczenie w imprezach 

klasowych, szkolnych  

i środowiskowych: urodziny, 

Andrzejki, Mikołajki, zabawa 

-wychowawca 

-rodzice 

-cały rok -wycieczka , 

pogadanka, 

wywiad, 

dyskusja, 

konkurs 

plastyczny 
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choinkowa, Dzień Dziecka –„Szkolny 

Dzień Sportu”). 

Organizowanie wycieczek. 

 

PLAN  DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH -  KLASY  IV SP 11 

 

Hasło: Uczeń w szkole 

Cel wychowania: 

 

Dziecko wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi. 

 

Efekty działań wychowawczych: 

 Zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego słuchania,  

Potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi,  

Używa komunikatu "Ja" jako zwrotu przedstawiającego uczucia nadawcy, 

Potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania,  

Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,  

Przejawia postawy patriotyczne,  

Szanuje i dba o mienie społeczne,  

Umie współżyć w grupie.  

 

Cele operacyjne  

Zadania 

Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Sposób realizacji 

I. Umiemy słuchać 

aktywnie 

 

Poznajemy sposoby 

koncentrowania uwagi. 

Poznajemy techniki 

ułatwiające 

aktywne słuchanie. 

Poznajemy sposoby 

samodzielnego 

zdobywania wiedzy. 

Jak się uczyć? Racjonalne 

organizowanie własnej 

nauki. 

-wychowawca -cały rok 

-rozmowy  

z nauczycielami 

- wych. kl. IV 

- samokontrola  

uczniów 

II. Poznajemy 

zasady 

sprzyjające jasności 

wypowiedzi. 

 

Poznajemy istotę procesu 

komunikacji 

i przyczyn zakłóceń. 

Określenie cech jasnego 

wypowiadania. 

Umiejętność współżycia 

w grupie, posługiwania 

się formami 

grzecznościowymi. 

-wychowawca 

-nauczyciel j. 

polskiego 

-cały rok 

-rozmowy 

z uczniami 

i rodzicami 

III. Potrafimy 

kochać i rozumieć 

siebie, 

innych. 

 

Uczymy się używać 

komunikatu ,Ja" 

w sytuacjach trudnych. 

Zainteresowanie rodziną: 

-wychowawca 

 
-cały rok 

-pogadanki 

- pomoc 

koleżeńska 
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jaki jest mój 

dom i za co go lubię? 

Za co kochamy naszych 

rodziców? 

Rozumiemy potrzeby 

innych,  starszych  

i niepełnosprawnych. 

IV. Potrafimy 

wyrażać  

prośby, sądy 

i oczekiwania.  

 

Uczymy się wyrażać 

swoje zdania:  

- symulacja sytuacji 

domowych,  

szkolnych, pomagające 

odegrać  

role asertywnych 

uczniów,  

- ćwiczenia umiejętności  

wyrażania i obrony 

swoich praw.  

Odrzucamy negatywne 

postawy.  

Pamiętamy o zasadach 

ujętych w Dekalogu  

i przestrzegamy ich. 

-wychowawca  

-pedagog szkolny  
-cały rok  

obserwacje   

wych. kl. IV  

- programy 

edukacyjne 

V. Dbamy  

o zdrowie 

i bezpieczeństwo  

swoje i innych  

 

Bezpieczeństwo w szkole 

i na drodze.  

Zapoznanie z 

podstawowymi zasadami  

ruchu drogowego.  

Uzyskanie wiedzy  

i wzmocnienie zachowań 

prozdrowotnych 

związanych z 

koronawirusem 

wywołującym chorobę 

Covid-19. 

Dbamy o nasze ciało 

(ubiór, odżywianie, środki 

higieniczne): 

- akcja „Jemy drugie 

śniadanie” 

-program profilaktyczny 

„Jem zdrowo i kolorowo” 

- Program „Trzymaj 

formę” 

- program profilaktyczny 

"Menigokokom powiedz 

"NIE" 

-program profilaktyczny 

"Bieg po zdrowie" 

-  Dbamy o higienę 

-wychowawca 

-nauczyciel sztuki 

-pielęgniarka 

-pedagog 

-cały rok  

-pogadanki 

-dyskusje 

-wycieczki 

szkolne 

-konkursy 
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osobistą i sprawność 

fizyczną: 

„Lekkoatletyka dla 

każdego” 

Szkolne rekreacyjne 

zajęcia sportowe 

Koło taneczne 

Nie ulegamy nałogom 

(nikotyna,  

narkotyki, alkohol).  

 

VI. Kształtujemy 

postawy 

patriotyczne 

uczniów  

przygotowujemy do 

życia 

w społeczeństwie. 

Uczymy się 

wykorzystywać treści 

programowe 

poszczególnych 

przedmiotów do 

prezentowania 

tradycji narodowych. 

Upamiętniamy rocznice: 

- odzyskanie 

niepodległości przez 

Polskę, 

- Rocznica Uchwalenia 

Konstytucji 

3 – Maja „Spotkania  

z historią”. 

- Rocznica urodzin S. F. 

Paleolog –patrona szkoły 

Kształtujemy tradycje 

szkoły w ramach 

konkursów, uroczystości 

organizowanych na 

terenie szkoły i poza nią: 

- Sprzątanie Świata 

- Święto KEN 

- Jasełka 

- Dni Ziemi 

- Dzień Matki 

-wychowawca 

-nauczyciele 

uczący w szkole 

-cały rok 

 

-dyskusje 

-gazetki ścienne 

-sprzątanie terenu 

wokół szkoły 

-konkursy 

-akademie 

-apele 

-występy 

artystyczne 

-zawody sportowe 

 

VII. Traktujemy 

szkołę jak swój 

własny dom 

 

Aktywne i świadome 

uczestniczymy  

w pracach samorządu 

szkolnego i klasowego, 

Przeciwdziałamy agresji.  

Dbamy o sale lekcyjne, 

zachowujemy  

czystość.  

Szanujemy zieleń wokół 

szkoły i na  

terenie zamieszkania. 

 

-opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

-wychowawca 

-pedagog szkolny 

 

-cały rok 

 

-zebrania 

Samorządu 

Uczniowskiego 

-sprzątanie 

otoczenia 

 

VIII. Integrujemy 

zespół  

 

Wyjazd klasy do 

muzeum, teatru, kina.  

-wychowawca  

-rodzice  

-uczniowie  

-cały rok  

-zgodnie 

z kalendarz

 

-występy 

artystyczne 
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klasowy  Przygotowanie wycieczki 

klasowej.  

Obchody świąt  

i uroczystości  

w szkole:  

Dzień Chłopaka, 

Andrzejki, Mikołajki,  

Choinka szkolna, Dzień 

Kobiet  

Dzień Dziecka - „Dzień 

sportu szkolnego” 

em  -zawody sportowe 

-dyskoteki 

-wyjścia 

-wycieczki 

 

 

L.p. Tematy godzin wychowawczych klasy  IV SP  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

 

 

 

 

Wybieramy samorząd klasowy. Określamy zakres obowiązków. 

Bezpieczna droga do szkoły i z powrotem. Zasady zachowania się w szkole i podczas wyjść. 

Prawa i obowiązki ucznia wynikające z Kodeksu Ucznia i Statutu Szkoły. 

Zapoznanie uczniów z regulaminem oceniania zachowania. 

Omówienie zachowań prozdrowotnych związanych z koronawirusem wywołującym chorobę 

Covid-19. Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem? 

Tworzymy klasowy kodeks zachowania się w szkole. Dobre maniery. „Magiczne słowa” 

Dzień chłopaka w naszej klasie. 

Planujemy wycieczki i imprezy szkolne. Jak należy zachowywać się w miejscach 

publicznych? (podczas wyjść, w muzeum, teatrze, itp.) 

Planowanie i organizowanie własnej pracy. 

Jak uczyć się skutecznie i przyjemnie ? 

Mój dzień jak co dzień.(wdrażanie dbałości o higienę osobistą, przestrzeganie planu dnia - 

czas na czynny wypoczynek i sen). 

Poznajemy się lepiej, opowiadamy o sobie, swoich hobby i zainteresowaniach. 

Klasowe mikołajki – radość obdarowywania innych. 

Co to znaczy być dobrym kolegą? 

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Jasełka. 

Przygotowanie do Wigilii klasowej - stworzenie planu uroczystości klasowej oraz podział 

obowiązków.                                                                                                                        

Jakim zespołem klasowym jesteśmy ?- analiza wyników w nauce. 

Szkoła mój drugi dom. 

Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii? 

Jak przyjmujesz gości? Zasady savoir vivre. 

Dzień kobiet w naszej klasie. 

Tradycje i obrzędy Świąt Wielkanocnych. 

Nasz stosunek do starszych i niepełnosprawnych. 

Gdy choruje kolega, koleżanka…(organizowanie pomocy koleżeńskiej).  

Chcę być przyjacielem - tworzymy listę zasad dobrej przyjaźni.                                                

Nałogi i zagrożenia cywilizacyjne. 

Za co kochamy naszych rodziców - Dzień Matki i Ojca. 

Świętujemy Dzień Dziecka. 

Jak miło i bezpiecznie spędzić wakacje?                                                                        

Podsumowujemy rok spędzony razem. 

30-32. 

Sprawy różne:  

- Przygotowanie zakończenia roku szkolnego – próby 
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- Programy profilaktyczne: 

Jemy zdrowo i kolorowo – pamiętajmy o odpowiednim odżywianiu się (w ramach 

ogólnopolskiej akcji Jemy drugie śniadanie), 

„Trzymaj formę” – program profilaktyczny promujący zdrowy styl życia 

"Menigokokom  powiedz "NIE"                                                                                         

„Bieg po zdrowie” 

 

PLAN  DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH -  KLASY V SP 

 

Hasło: Kim jestem ? 

Cel wychowania: 

Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować. 

 

Efekty działań wychowawczych: 

 Obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach. 

 Ma świadomość swoich wad i zalet. 

 Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej, potrafi to 

prawidłowo ocenić. 

 Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu. 

 Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować. 

 Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. 

 Szanuje szkołę. 

 Jest patriotą przygotowanym do życia w społeczeństwie. 

 Rozumie potrzebę przestrzegania zasad higieny w trosce o zdrowie swoje i innych. 

 

Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Sposób realizacji 

I 

1.Obserwujemy 

swoje zachowania  

w różnych 

sytuacjach. 

 

 

 

2.Znamy zasady 

dobrego wychowania  

i potrafimy je 

zastosować w życiu. 

 

-  Pokazywanie form 

zachowania i uczucia 

charakterystyczne dla 

każdego dziecka w danej 

sytuacji. 

-  Naśladowanie 

rzeczywistości ukazującej 

zachowanie własne  

i innych w autentycznych 

sytuacjach. 

- Poznawanie cech 

charakteru i umiejętności 

pomagających  

w nawiązywaniu 

właściwych kontaktów 

interpersonalnych. 

- Szukamy sposobów 

-wychowawca 

-pedagog 

-rodzice 

 

 

 

 

 

 

-cały rok -obserwacja 

-ankiety dla 

uczniów 

-techniki 

socjometryczne 

„Zgadnij kto?” 

-pogadanki 

-dyskusje 
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konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów. 

II 

1.Poznajemy siebie z 

własnego 

doświadczenia  

i opinii innych. 

 

 

- Obserwujemy swoje 

mocne strony charakteru  

i działania oraz te, nad 

którymi należy pracować. 

- Dostrzegamy świat 

własnych potrzeb i zasób 

swoich możliwości. 

 

-wychowawca  

 

  

 

 

 

 

-cały rok 

 

-kwestionariusz do 

samooceny ucznia 

 

 

-testy np. zdań 

niedokończonych 

III 

1.Tworzymy 

wizerunek własny, 

klasy i szkoły. 

 

2. Potrafimy dokonać 

autoprezentacji. 

 

- Potrafimy zaprezentować 

siebie w różnych formach 

słownych i plastycznych. 

- Prezentujemy walory 

naszej szkoły. 

- Przygotowujemy sesję 

reklamową „Uczeń  

o jakim się marzy” 

   

-wychowawca 

-uczniowie 

 

 

-cały rok 

 

-pogadanki  

-wywiady 

-obserwacja 

- zabawy 

integracyjne 

 

IV 

1.Dbamy o zdrowie 

oraz bezpieczeństwo 

swoje i innych. 

 

 

- Bezpieczny powrót do 

szkoły: 

- 10 zasad dla ucznia, 

- Propagujemy zdrowe  

odżywianie i zdrowy tryb 

życia (akcja „Jemy drugie 

śniadanie”) 

 program profilaktyczny 

„Jem zdrowo  

i kolorowo” 

 Program „Trzymaj 

formę” 

-  Dbamy o higienę 

osobistą. 

- Nie ulegamy nałogom 

(nikotyna, narkotyki, 

alkohol) –  

- Wiemy  jak należy 

zachować się w szkole  

i  poza nią. 

- Znamy zasady poruszania 

się po drogach. 

-wychowawca 

-nauczyciele 

-pedagog 

 

 

 

-cały rok 

 

 

 

 

-programy 

profilaktyczne 

-prelekcje 

-pogadanki 

-wycieczki 

 

V 

1.Kształtujemy 

postawę  patriotyczną 

i przygotowujemy się 

do życia  

w społeczeństwie. 

 

 

 

-  Wykorzystujemy treści 

programowe 

poszczególnych 

przedmiotów do 

prezentowania tradycji 

narodowych: 

 odzyskanie 

niepodległości 

przez Polskę 

 Rocznica 

Uchwalenia 

Konstytucji 3-Maja 

 

-wychowawca 

-nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

-cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

-pogadanki 

-uroczystości 

szkolne 

-gazetki ścienne 
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 „Spotkania z 

historią” 

VI 

1.Wiemy do jakich 

ideałów dążyć. 

- Przypominamy  

i przestrzegamy zasady 

ujęte w Dekalogu. 

- wyjaśniamy pojęcie 

ideału człowieka- 

autorytetu. 

-wymieniamy przykłady 

postaw i zachowań  

w świecie autorytetów 

(Papież Jan Paweł II, 

postacie znane z literatury 

 i innych dziedzin nauki 

 i sztuki)  

 

-wychowawca 

-nauczyciel religii, 

języka polskiego 

 

 

 

-cały rok 

 

-udział  

w uroczystościach 

szkolnych 

-pogadanki 

-dyskusje 

VII 

1.Traktujemy szkołę 

jako swój drugi dom. 

 

 

 

 

2.Współżyjemy  

w zespole klasowym 

- Aktywnie i świadomie 

uczestniczymy w pracach 

Samorządu Szkolnego  

i Klasowego. 

- Organizujemy imprezy 

szkolne i klasowe, 

uczestniczymy  

w konkursach 

przedmiotowych, akcjach 

charytatywnych, zawodach 

sportowych. 

-Planujemy wspólne 

spotkania: 

 Dzień Chłopca 

 Andrzejki 

 Mikołajki 

 „Jasełka” 

 Dzień Kobiet 

 Dzień Dziecka 

„Szkolny Dzień Sportu” 

 Zabawa Karnawałowa 

 Walentynki 

 Wspólne wyjścia do 

kina, teatru, wycieczki 

-wychowawca 

-uczniowie 

-cały rok 

  

 

-spotkania 

-imprezy szkolne 

-konkursy 

-zbiórki 

charytatywne 

 

L.p. Tematy godzin wychowawczych klasy V SP 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23. Bezpieczna droga do i ze szkoły. 

Wybór samorządu klasowego. Przypomnienie regulaminu szkoły.  

Bezpieczny powrót do szkół – 10 zasad dla ucznia. 

Poznajemy siebie – zabawy integracyjne.. 

Dzień Chłopaka w naszej klasie. 

Jakie  zmiany zaszły w naszym postępowaniu- próba samooceny. 

Koleżeństwo, przyjaźń, miłość- relacje między chłopcami i dziewczynkami. 

Kultura nie tylko od święta 

Idealny nauczyciel? Idealny uczeń ? 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

 

 

Gdy inni potrzebują pomocy. 

Dylematy uczniowskie- czy potrafimy o nich mówić i rozwiązywać je? 

Ściągać czy nie ściągać, podpowiadać czy nie podpowiadać?. 

,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” 

Są takie dni w listopadzie – Święto Niepodległości. 

Pod wspólnym dachem- radości i smutki. W czym wyraża się więź rodzinna ? 

Muszę czy chcę się uczyć ? 

Zdrowie jako fundament naszej egzystencji. 

Przepis na dobre samopoczucie, czyli, jak radzić sobie ze stresem? 

Zdrowie na talerzu- jem zdrowo i kolorowo. Warzywa i owoce w roli głównej. 

Przyjemnie, bezpiecznie i efektywnie spędzam wolny czas ( Trzymaj formę ). 

Jak zmieniam się w okresie dojrzewania ? 

Uroda to nie wszystko-zadbaj o ciało i o ducha ( Trzymaj formę ). 

Jak przeciwdziałać przemocy ? 

Klasa na medal. Omówienie wyników nauczania i zachowania. 

Zdrowotne, społeczne i moralne następstwa uzależnień. 

W trosce o nasze środowisko. 

Jesteśmy Polakami – święta narodowe. 

„Nie ma jak u mamy” – za co cenimy nasze mamy. 

Przed nami wakacje…  

Programy profilaktyczne: 

1. Jem zdrowo i kolorowo 

2. Trzymaj formę 

 

 

PLAN  DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH -  KLASY  VI SP 

 

Hasło:  Uczeń wśród innych 

Cel wychowania: 

Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt. 

 

Efekty działań wychowawczych: 

Uczeń rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić, dąży do ich osiągnięcia. 

Uczeń analizuje i modyfikuje działanie, mając na celu pogodzenie dobra własnego z dobrem innych. 

Dokonuje samooceny i samokontroli w celu doskonalenia się i świadomego rozwoju własnej 

osobowości. 

Potrafi współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych 

 

Cele operacyjne Zadania Osoba 

odpowiedzialna  

Termin 

realizacji 

Sposób realizacji 

1. Planujemy swój 

czas pracy 

 

-Określamy plan 

zamierzeń na najbliższy 

rok: 

-analiza własnych potrzeb  

i zainteresowań; 

-wyznaczanie sobie 

celów; 

 

 

 

-wychowawca, 

-rodzice 

 

 

 

 

 

-wrzesień/ 

październik  

 

-dyskusje,  

-plan pracy klasy - 

propozycje 

-wymiana 

doświadczeń 



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie 

 

21 

 

-określanie sposobów 

realizacji  

w szkole i w domu;                              

-Planujemy swoje 

popołudnie: 

-aktywne uczestnictwo  

w kołach zainteresowań, 

zajęciach dodatkowych; 

-Poszukujemy 

najlepszych dla  siebie 

metod uczenia się. 

-Przygotowujemy się do 

pracy podczas nauczania 

zdalnego 

 

 

 

 

wychowawca, 

nauczyciel 

informatyki 

 

 

 

 

 

 

pogadanka 

 

ćwiczenia  

w logowaniu 

2. Organizujemy  

   wspólny   

   wypoczynek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Klasowa giełda 

pomysłów – proponujemy 

ciekawe formy spędzania 

wolnego czasu w naszym 

mieście i okolicy. 

-Wyjścia klasowe do 

instytucji kulturalnych:  

teatr, muzeum,  wystawy 

okazjonalne; 

-Wspólna zabawa: 

Dzień Chłopca 

Andrzejki 

Pierwszy Dzień Wiosny 

Walentynki 

Zabawa Karnawałowa 

Dzień Kobiet 

Dzień Dziecka 

-Wycieczka klasowa 

-wyznaczenie terminu  

i planowanie trasy 

-ustalenie sposobów 

gromadzenia funduszy 

-Organizowanie zajęć  

w czasie ferii zimowych. 

 

-wychowawca,  

-uczniowie,  

-rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cały rok 

-dyskusje,   

-pogadanki, 

-wymiana 

doświadczeń 

 

 

 

 

 

3. Kształtujemy 

postawę patriotyczną  

i obywatelską. 

-Uczymy się 

wykorzystywać treści 

programowe  

z  poszczególnych 

przedmiotów do 

prezentowania tradycji 

narodowych, m.in. 

poprzez realizację 

wyznaczonych zadań  

w czasie Spotkań  

z Historią, np. 

rocznica wybuchu II 

wojny światowej 

odzyskanie niepodległości 

 

-wychowawca  

i nauczyciele; 

-współpraca 

uczniów  SP11  

i XVIII LO 

 

 

-cały rok 

 

 

-dyskusje, 

-gazetki ścienne 

-sprzątanie terenu 

wokół szkoły  

-akcje 

charytatywne 

-konkursy 

-akademie, 

występy 

artystyczne, 
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przez Polskę 

rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3-Maja 

-Kształtujemy tradycje 

szkoły  

w ramach konkursów, 

akcji charytatywnych,  

uroczystości 

organizowanych na 

terenie szkoły  

i poza nią, m.in.: 

Sprzątanie świata 

Święto KEN 

Święto Drzewa 

konkursy tematyczne, 

recytatorskie, teatralne, 

ortograficzne itp. 

Jasełka 

Dzień Ziemi 

Dzień Matki 

Dzień Sportu Szkolnego   

-Umacniamy więź  

z krajem  

i regionem poprzez 

organizowanie wycieczek 

krajoznawczo -

turystycznych. 

-Prezentujemy nasze 

działania w kronice 

szkoły, galerii na szkolnej 

stronie internetowej. 

-Znamy ceremoniał 

szkoły - flaga narodowa, 

hymn państwowy, 

sztandar szkoły, hymn 

szkoły. 

-zawody sportowe 

-wycieczki 

4. Dbamy  

o zdrowie  

i bezpieczeństwo 

 

 

 

 

 

 

- Przestrzegamy zasad 

higieny osobistej. 

-Postępujemy zgodnie  

z regulaminami 

poszczególnych pracowni. 

- Przypominamy  

regulamin wycieczek 

szkolnych. 

-Bawimy się bezpiecznie. 

- Poznajemy procedury 

bezpieczeństwa w szkole 

w związku z sytuacją 

epidemiologiczną. 

-Promujemy zdrowy styl 

życia: 

akcja „Jemy drugie 

-rodzice, 

-pielęgniarka, 

-nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wychowawca, 

pedagog 

-cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

-pogadanki, 

 -przegląd 

czystości,  

-dyskusje,  

-omówienie 

regulaminów  

i instrukcji 
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śniadanie”) 

program profilaktyczny 

„Jem zdrowo i kolorowo”  

,,Trzymaj formę” 

,,Lekkoatletyka dla 

każdego” 

-  Szkolne rekreacyjne 

zajęci asportowe 

-   Koło taneczne 

-Poznajemy rodzaje 

uzależnień  

i niebezpieczeństwa  

z nich wynikające: 

-palenie papierosów 

-alkoholizm 

-narkomania 

-dopalacze 

-Straż Miejska 

-Policja i inne 

instytucje d/s 

uzależnień 

 

 

 

 

-pogadanki, filmy 

 

5. Kontrolujemy  

i oceniamy swoją 

pracę. 

 

 

 

-Zapoznajemy się ze 

sposobami oceny pracy: 

-efekty zadań 

krótkoterminowych, 

stopień osiągnięć 

semestralnych rocznych 

(analiza i samoocena) 

-ocena zachowania 

swojego  

i kolegi  

 

-wychowawca 

 

 

-cały rok 

 

-pogadanki,  

-dyskusje, ankieta 

 

6. Troszczymy się  

o naszą szkołę  jak  

o swój dom. 

-Aktywnie i świadomie 

uczestniczymy w pracach 

Samorządu 

Uczniowskiego             

i klasowego. 

-Jesteśmy tolerancyjni 

wobec rówieśników  

i przeciwdziałamy agresji. 

-Dbamy o salę lekcyjną, 

zachowujemy czystość  

w każdym miejscu w 

szkole. 

-Szanujemy zieleń wokół 

szkoły i na osiedlu. 

 

 

-opiekun 

Samorządu 

Szkolnego, 

-wychowawca, 

-pedagog szkolny 

 

 

-cały rok 

 

 

-zebrania 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

-gazetki ścienne, 

-dyskusje, 

-dbanie o zieleń 

 

L.p. Tematy godzin wychowawczych klasy VI SP 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Bezpieczeństwo w drodze z domu do szkoły i z powrotem, na terenie szkoły. 

Dbamy o zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych. 

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego. 

Nasze propozycje wyjść i wycieczek integracyjnych. 

Niebezpieczeństwo w szkole - zasady zachowania się w razie niebezpieczeństwa 

(przypomnienie zasad ewakuacji, sygnały alarmowe).Zagrożenia w życiu codziennym  
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

(niezbędne numery telefonów; schemat powiadamiania służb ratowniczych). 

Wybór samorządu klasowego- przydział funkcji. 

Znaczenie i rola sztandaru szkolnego. Nasz patron, nasz hymn. 

Jak być dobrym zespołem? Zasady obowiązujące w naszej klasie. Prawa i obowiązki. 

Jestem odpowiedzialny za swoje postępy w nauce/sposoby efektywnego uczenia się/. 

Podobni, a jednak inni...– o szacunku i akceptacji.  

Obycie umila życie!  

Autorytet, idol w życiu młodego człowieka. 

Sprawiedliwość- jak ją należy rozumieć? 

Co to znaczy być  człowiekiem szczęśliwym? 

Jesteś wyjątkowy - poczuj pewność siebie. 

Dom to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie cię rozumieją . Rodzina, ach  

rodzina.... 

Trening asertywności. Asertywna mowa ciała. 

Jak reaguję na krytykę i pochwały? 

Stop przemocy i wandalizmowi. W roli agresora i w roli ofiary. 

Nie zachwaszczajmy języka, czyli o wulgaryzmach/jako przejawach stresu i agresji/. 

Jak sobie radzić ze stresem? 

Unikajmy nudy, czyli przyjemnie i pożytecznie spędzajmy czas. Nasze pasje.  

Zdobycze techniki- plusy i minusy/Internet, TV, komórka itp./ 

Co szkodzi memu zdrowiu , czyli rzecz o uzależnieniach. 

Dbam o higienę osobistą. 

Zwierzęta jak ludzie- też czują. W trosce o przyrodę. 

Jestem wrażliwy na potrzeby innych - o empatii. 

Ważne daty w naszej historii. 

Świat różnych zawodów. 

Pozostałe tematy zostaną poświęcone na omówienie spraw bieżących kasy. 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE: 

Trzymaj formę 

Jem zdrowo i kolorowo 

Ogólnopolska akcja „Jemy drugie śniadanie” 

 

 

PLAN  DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH -  KLASA VII  SP    

 

Hasło: Szanujemy i akceptujemy innych 

Cel wychowania: 

Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt. 

Efekty działań wychowawczych: 

- Uczeń buduje  więzi uczuciowe: przyjaźni, szacunku, tolerancji, kontaktu bycia z drugim 

      człowiekiem, 

- Uczeń jest przygotowany do  stawiania czoła nowym, trudnym sytuacjom życiowym, 
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- Uczeń ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej,  lokalnej,  oraz poczucie bycia  

      Polakiem i Europejczykiem, 

- Kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie 

- Dokonuje samooceny i samokontroli w celu doskonalenia się 

      i świadomego rozwoju własnej osobowości. 

- Określa swoje predyspozycje zawodowe. 

- Uczeń rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić, dąży do ich osiągnięcia. 

- Uczeń analizuje i modyfikuje działanie, mając na celu pogodzenie dobra własnego z dobrem 

      innych. 

- Dba o zdrowie i bezpieczeństwo w czasie epidemii (Covid-19). 

 

Cele operacyjne Zadania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Sposób realizacji 

1. Organizujemy pracę 

na cały rok. 

-Wybór samorządu 

klasowego. 

-Przypomnienie WSO, 

Regulaminu Szkoły. 

-Zaplanowanie tematyki 

zajęć z wychowawcą. 

-wychowawca 

 

 

-wrzesień -dyskusje, 

-pogadanka. 

 

 

2. Planujemy swój 

wypoczynek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Klasowa giełda pomysłów –

proponujemy ciekawe formy 

spędzania wolnego czasu. 

-Wyjścia klasowe do 

instytucji kulturalnych: teatr, 

muzeum,  wystawy 

okazjonalne 

-Wspólne zabawy: Dzień 

Chłopaka, Andrzejki,  

Pierwszy Dzień Wiosny, 

Walentynki, Zabawa 

karnawałowa, Dzień Kobiet 

Dzień Dziecka 

-Wycieczki klasowe 

-wychowawca, 

-uczniowie, 

-rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

-cały rok -dyskusje,  

-pogadanki, 

-wymiana 

doświadczeń, 

-imprezy klasowe 

-wyjścia, 

wycieczki 

3. Kształtujemy 

postawę patriotyczną  

i obywatelską 

-Kształtujemy postawy 

szacunku wobec patron 

szkoły, symboli 

narodowych. 

-Poznajemy historię  

i funkcje sztandaru 

szkolnego. 

-Oddajemy hołd tym, którzy 

od nas odeszli. 

-Bierzemy aktywny udział 

w przygotowaniach   

uroczystości szkolnych 

z okazji: odzyskanie 

niepodległości przez Polskę 

Rocznicy Uchwalenia 

-wychowawca   

-nauczyciele 

uczący w szkole 

-cały rok -dyskusje 

-gazetki ścienne 

-uroczystości 

szkolne 

 

 

 

 

 

 

-sprzątanie terenu 

wokół szkoły 

-konkursy 

-akademie 

-występy 
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Konstytucji 3-Maja 

-Kształtujemy tradycje 

szkoły w ramach konkursów, 

uroczystości 

organizowanych na terenie 

szkoły i poza nią: Spotkania 

z historią, Sprzątanie Świata 

Jasełka, Dzień Ziemi, Dzień 

Matki 

-zawody sportowe 

artystyczne 

- zawody sportowe 

4. Dbamy  

o zdrowie  

i bezpieczeństwo 

 

 

 

 

 

-Wdrażanie do dbałości  

o higienę osobistą. 

-Promowanie zdrowego 

stylu życia. 

-Prawidłowe odżywianie się.  

-Zasady zdrowego stylu 

życia. 

-Jak należy zachowywać się 

w sytuacjach zagrożenia? 

- zna procedury 

bezpieczeństwa 

obowiązujące w szkole  

w czasie epidemii 

-rodzice, 

-pielęgniarka,  

-nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

-wychowawca, 

pedagog 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

-pogadanki 

-przegląd 

czystości -

dyskusje 

 

 

-pogadanki, filmy 

5. Kontrolujemy  

i oceniamy swoją 

pracę. 

 

-Uczeń zna prawa  

i obowiązki ucznia. 

-Oceniamy swoje 

zachowanie i osiągnięcia  

w nauce. 

-wychowawca 

 

-cały rok -pogadanki 

-dyskusje 

6. Traktujemy szkołę 

jako swój drugi dom. 

-Zasady kulturalnego 

zachowywania się w domu, 

szkole i miejscach 

publicznych. 

-Dbam o cudzą i swoja 

własność. 

-Wartości ważne w moim 

życiu 

-Różne sposoby komunikacji 

w środowisku rówieśników  

i wśród dorosłych. 

-wychowawca 

-pedagog szkolny 

-cały rok -pogadanki 

-dyskusje 

 

 

7. Doradztwo 

zawodowe 

-Poznajemy zawody. 

-Drogi prowadzące do 

zdobycia zawodu. 

-Poznaję siebie i swoje 

mocne strony 

-pedagog szkolny 

-wychowawca 

-cały rok -prelekcje 

-prezentacje  

-pogadanki, 

-warsztaty 

 

8. Praca na rzecz 

innych. 

-Dostrzegamy wokół siebie 

ludzi potrzebujących 

pomocy. 

-Miejmy odwagę stawać 

w obronie słabszych. 

-Wolontariat – praca na 

rzecz innych. 

-wychowawca cały rok -zbiórki darów  

-pogadanki  

-prelekcje 
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9. Programy 

profilaktyczne 

-Trzymaj formę. 

-Jem zdrowo i kolorowo. 

-wychowawca, 

-nauczyciel w-f 

-cały rok -imprezy szkolne 

-wycieczki, 

wyjścia klasowe 

 

L.p. Tematy godzin wychowawczych klasa VII SP 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

 

 

 

Wybór samorządu klasowego.-rozwijanie samorządności szkolnej 

Przypomnienie WSO i programu wychowawczego szkoły. 

Prawa i obowiązki ucznia   (Statut Szkoły, Konwencja o Prawach Dziecka) 

Nasz patron .-kształtowanie postawy szacunku wobec patrona szkoły; przygotowanie do 

uroczystości Święta Szkoły. 

Symbole narodowe i religijne (historia).-kształtowanie szacunku dla symboli narodowych; 

rola sztandaru szkolnego. 

Estetyka ubioru, higiena osobista, procedury związane z epidemią Covid-19.. 

Oddajemy hołd tym, którzy od nas odeszli.-kształtowanie postaw patriotycznych; 

kultywowanie zwyczajów i tradycji narodowych 

Zasady bezpiecznego zachowywania się w domu , szkole i miejscach publicznych w czasie 

epidemii Covid-19. 

Zagrożenia dla zdrowia wynikające z nieprzestrzegania zasad higieny osobistej: wdrażanie 

do dbałości o  higienę osobistą; promowanie zdrowego stylu życia 

Prawidłowe odżywianie się. Zasady zdrowego stylu życia: zachęcanie uczniów do 

właściwego odżywiania się, uświadamianie, że wypoczynek i właściwe odżywianie 

organizmu chronią przed wieloma chorobami. 

Dostrzegamy wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy; ukazanie znaczenia integracji 

społeczności klasowej; wdrażanie do współpracy i odpowiedzialności za rezultaty wspólnych 

działań. 

Tradycje rodzinne, religijne i narodowe. 

Miejmy odwagę stawać w obronie słabszych. . 

Oceniamy swoje zachowanie i osiągnięcia w nauce za I semestr; wdrażanie do obiektywnej 

oceny własnej pracy i zachowania 

Jak należy zachować się w stanach zagrożenia? 

Co znaczy dobrze gospodarować swoim czasem wolnym? Rola rozrywki w życiu człowieka. 

Jak mnie widzą inni? Jak postrzegam samego siebie? Budowanie poczucia własnej wartości. 

Czy naprawdę jesteśmy inni?  Razem w naszej szkole: uwrażliwianie uczniów na 

zagadnienie niepełnosprawności. 

Systematyczność najlepsza drogą w pokonywaniu trudności w nauce 

Dlaczego warto czytać? Literatura i prasa dla młodzieży. 

Jak wyrazić miłość, przywiązanie i szacunek dla rodziców? 

Wartości ważne w moim życiu.   

"Czerniak- znamię - znam je". 

Wolontariat- służba na rzecz innych; kształtowanie postaw wrażliwych na potrzeby innych 

Różne sposoby komunikacji w środowisku rówieśników i wśród dorosłych. 

Poznajemy zawody. Doradztwo zawodowe. 

Oceniamy swoje zachowanie i osiągnięcia w nauce za II semestr. Bezpieczne wakacje. 

27 – 32 Godziny do dyspozycji wychowawcy. Sprawy bieżące klasy 

Programy profilaktyczne: 

a) Jem zdrowo i kolorowo! 

b) Trzymaj formę! 
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PLAN  DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH -  KLASY VIII  SP   

Hasło:  Moja przyszłość zależy ode mnie… 

Cel wychowania: 

Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt. 

Efekty działań wychowawczych: 

Uczeń buduje poczucie przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz poczucie bycia 

Polakiem i Europejczykiem, 

Uczeń wykazuje postaw patriotycznych i obywatelskich, 

Uczeń potrafi stawiać czoła trudnym sytuacjom życiowym, 

Buduje więzi uczuciowe: przyjaźń, szacunek, tolerancja, kontakt z drugim człowiekiem, 

Uczeń rozwija indywidualne zainteresowania, 

Posiada umiejętności  współpracy w grupie 

Potrafi wspierać kolegę  z trudnościami w uczeniu się, 

Poznaje ścieżek kształcenia, oferty edukacyjne  szkół, 

Uczeń jest przygotowany do aktywnego wchodzenia w życie, stanowienia o sobie, odpowiedzialności 

za siebie i innych. 

Cele operacyjne zadania odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Sposób 

realizacji 

1. Organizujemy pracę 

na cały rok. 

-Wybór samorządu 

klasowego. 

-Przypomnienie WSO, 

Regulaminu Szkoły. 

Procedury związane z 

bezpieczeństwem podczas 

pandemii. 

-Zaplanowanie tematyki 

zajęć z wychowawcą. 

-wychowawca 

 

 

-wrzesień -dyskusje,  

-pogadanka. 

 

 

2. Planujemy swój 

wypoczynek 

 

 

 

 

 

-Klasowa giełda pomysłów 

– proponujemy ciekawe 

formy spędzania wolnego 

czasu. 

-W zależności od sytuacji 

epidemiologicznej: 

-wyjścia klasowe do 

instytucji kulturalnych: 

teatr, muzeum,  wystawy 

okazjonalne  

-wychowawca,  

-uczniowie,  

-rodzice 

 

 

 

 

-cały rok -dyskusje,  

-pogadanki, 

-wymiana 

doświadczeń 

-imprezy 

klasowe 

-wyjścia, 

wycieczki 
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-wspólne zabawy: 

Dzień Chłopaka 

Pierwszy Dzień Wiosny 

Walentynki 

Dzień Kobiet 

Dzień Dziecka 

 

 

 

 

 

3. Kształtujemy 

postawę patriotyczną i 

obywatelską 

-Kształtujemy postawy 

szacunku wobec patrona 

szkoły, symboli 

narodowych. 

-Oddajemy hołd tym, 

którzy  

od nas odeszli. 

-Bierzemy aktywny udział  

w przygotowaniach   

uroczystości szkolnych  

-Kształtujemy tradycje 

szkoły w ramach 

konkursów, uroczystości 

organizowanych na terenie 

szkoły i poza nią: 

Święto Patrona Szkoły 

Spotkania z historią. 

Jasełka 

Dzień Ziemi 

Dzień Matki 

Festyn 

-wychowawca   

-nauczyciele 

uczący w szkole 

-cały rok -dyskusje 

-gazetki ścienne 

-uroczystości 

szkolne 

-konkursy 

-akademie 

-występy 

artystyczne 

- zawody 

sportowe 

4. Dbamy  

o zdrowie  

i bezpieczeństwo 

 

 

 

-Promowanie zdrowego 

stylu życia. 

-Prawidłowe odżywianie 

się.  

-Zasady zdrowego stylu 

życia. 

-Jak należy zachowywać 

się  

w sytuacjach zagrożenia? 

-rodzice, 

-pielęgniarka,  

-nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

-wychowawca, 

pedagog 

cały rok 

 

 

 

 

-pogadanki 

-przegląd 

czystości -

dyskusje 

 

 

-pogadanki, 

filmy 

5.Kontrolujemy  

i oceniamy swoją 

pracę. 

-Uczeń zna prawa i 

obowiązki ucznia. 

-Oceniamy swoje 

zachowanie i osiągnięcia w 

nauce. 

-wychowawca 

 

-cały rok -pogadanki 

-dyskusje 

6. Traktujemy szkołę 

jako swój drugi dom. 

-Zasady kulturalnego 

zachowywania się w domu, 

szkole i miejscach 

publicznych. 

-Dbam o cudzą i swoja 

-wychowawca 

-pedagog szkolny 

-cały rok -pogadanki 

-dyskusje 
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własność. 

-Wartości ważne w moim 

życiu 

-Różne sposoby 

komunikacji w środowisku 

rówieśników  

i wśród dorosłych. 

Doradztwo zawodowe -Poznajemy zawody. 

-Drogi prowadzące do 

zdobycia zawodu. 

- Wybór szkoły 

ponadpodstawowej. 

- Targi edukacyjne 

-pedagog szkolny 

-wychowawca 

-cały rok -prelekcje 

-prezentacje  

-pogadanki, 

-warsztat 

-wyjścia  

 

8.Praca na rzecz 

innych. 

-Dostrzegamy wokół siebie 

ludzi potrzebujących 

pomocy. 

-Miejmy odwagę stawać  

w obronie słabszych. 

-Wolontariat – praca na 

rzecz innych. 

-wychowawca cały rok -zbiórki darów  

-pogadanki  

-prelekcje 

9.Programy 

profilaktyczne 

-Trzymaj formę. 

-Jem zdrowo i kolorowo. 

-Profilaktyka uzależnień. 

-wychowawca,  

-nauczyciel w-f 

-pedagog szkolny 

-cały rok -spotkania, 

prezentacje, 

-imprezy szkolne 

-wycieczki, 

wyjścia klasowe 

 

L.p. Tematy godzin wychowawczych klasy VIII SP 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.  

Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Przypomnienie wybranych zagadnień ze statutu 

Szkoły, procedury i regulaminy. 

Plan  pracy na zajęciach z wychowawcą. Wybór samorządu klasowego. 

Kalendarz imprez klasowych i szkolnych .. 

Dzień Chłopaka – czyli kilka słów o płci męskiej. 

Unikanie trudności to nie wyjście.  

Jak przygotować się do egzaminu? 

Jak radzić sobie z agresją? 

Konflikty w grupie rówieśniczej – jak je rozwiązywać? 

Jestem i czuję się Polakiem  

Jak świadomie korzystać z multimediów? 

Czy potrafimy pomagać innym? 

Wigilia, nie tylko w domu. 

Ocena mojej pracy w I semestrze. 

Jak bezpiecznie spędzać wolny czas? 

Jaką szkołę wybiorę dla siebie? 

Jak przygotować się do egzaminu? 

Giełda zawodów. Poznajemy ciekawe zawody. 

Portret współczesnej kobiety – czy należy obchodzić Dzień kobiet? 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

 

Model rodziny- jak dbać o prawidłowe relacje w rodzinie? 

Jak i dlaczego należy dbać o środowisko – Dzień Ziemi 

Jak nie czytam, jak czytam – tysiąc powodów, by czytać? 

Konsekwencje uzależnień. 

Jak dbać o higienę ciała i umysłu? 

Ocena pracy w II semestrze. Jak bezpiecznie spędzić wakacje? 

27 – 32 Godziny do dyspozycji wychowawcy. Sprawy bieżące klasy. 

 

 

 

 

Plany wychowawczo - profilaktyczne  klas   I – IV    

XVIII  Liceum Ogólnokształcącego 

 

 

PLAN  DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH -  KLASY  I  LO  

                                                                            

                                         Hasło:  Uczeń w grupie rówieśniczej, rodzinie i szkole 

Cel wychowania: 

  

                  Młody człowiek poszukuje właściwej drogi do dorosłości 

Efekty działań wychowawczych: 

 

 Uczeń potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrażać swoje sądy, opinie, oczekiwania i prośby 

 Umie zaakceptować siebie, analizuje swoje zachowanie, obiektywnie  

i racjonalnie rozwiązuje trudności w pracy nad własnym rozwojem 

 Posiada wiedzę dotyczącą uzależnień 

 Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 

 Wykazuje postawy i zachowania patriotyczne 

 Szanuje i dba o dobro społeczne 

 Umie współpracować w grupie 

 Docenia rolę rodziny, umie rozpoznać zagrożenia patologią i wie, gdzie szukać pomocy 

 Umie racjonalnie organizować czas pracy i czas wolny, wyznaczać sobie cele pracy krótko- i 

długofalowe 

 

Lp. Cele Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Sposób realizacji 

1.  Uczniowie 

uświadamiają sobie 

swoje prawa  

i obowiązki, znają  

i rozumieją zasady 

oceniania w szkole 

-Zapoznanie uczniów  

z dokumentami  

i obowiązującym  

w szkole prawem /WSO, 

PSO, Statut Szkoły, 

kryteria ocen  

z zachowania, 

Deklaracja Praw 

Człowieka. 

-wychowawca, 

nauczyciele, 

Dyrekcja, pedagog 

szkolny 

-wrzesień/ 

październik, 

-systematyczne 

przypominanie 

w trakcie roku 

szkolnego 

-odczytanie  

i omówienie 

dokumentów 

-apele, rozmowa  

z rodzicami  

w trakcie zebrań 

we wrześniu  

i później wg 

konieczności 

2.  Wzajemne 

poznawanie się  

-Zorganizowanie 

spotkań integracyjnych, 

-wychowawca, 

-pedagog  

-wrzesień oraz 

kolejne 

-spotkanie  

z psychologiem  
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i integrowanie 

zespołu klasowego, 

efektywne 

współdziałanie  

w zespole 

rówieśniczym, 

budzenie  

i utrzymywanie 

więzi 

międzyludzkich 

/koleżeństwo, 

przyjaźń/ 

organizacja imprez 

klasowych. 

- pracownicy 

Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej 

miesiące wg 

potrzeb 

z poradni, wyjazdy 

lub spotkania  

o charakterze 

integracyjnym na 

terenie szkoły  

i poza nią 

3. Wybór samorządu 

klasowego  

i szkolnego 

-Omówienie zakresu 

obowiązków 

przynależnych do 

funkcji. 

-Kształtowanie postawy 

obywatelskiej  

i odpowiedzialnego 

uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

-Rozwijanie 

samorządności uczniów 

-Włączenie się uczniów  

w życie i pracę 

zbiorowości szkolnej. 

-wychowawca, 

-opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

-Dyrekcja 

-wrzesień -autoprezentacja 

kandydatów, 

wybory poprzez 

głosowanie, apele, 

dyskusja 

merytoryczna 

4.  Kształtowanie 

postawy 

patriotycznej  

i obywatelskiej – 

odpowiedzialne 

uczestnictwo  

w życiu społecznym 

i publicznym 

-Wykorzystywanie treści 

programowych 

poszczególnych 

przedmiotów do 

prezentowania tradycji 

narodowych  

i europejskich. 

-Upamiętnianie rocznic, 

w szczególności -

rocznicy odzyskania 

Niepodległości. 

-Kształtowanie tradycji 

szkoły poprzez udział  

w konkursach, 

uroczystościach  

i imprezach 

organizowanych na 

terenie szkoły i poza nią. 

-wychowawca  

i nauczyciele, 

-Samorząd 

Uczniowski,  

-Dyrekcja 

-nauczyciele wos 

-cały rok 

szkolny 

-akademie 

-imprezy 

okolicznościowe 

-wycieczki 

krajoznawcze 

-lekcje muzealne 

-pogadanki 

5. Omówienie zasad 

bezpieczeństwa  

w szkole i poza nią 

-Zapoznanie uczniów  

z regulaminem BHP 

oraz regulaminami 

poszczególnych 

pracowni. 

-Zapobieganie  

i przeciwdziałanie 

agresji w szkole 

-wychowawca  

i nauczyciele 

-SU 

-Dyrekcja 

-pedagog 

-cały rok 

szkolny 

-apele szkolne, 

pogadanki  

i dyskusje, próbne 

ewakuacje, 

warsztaty  
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-Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za 

zdrowie i życie własne  

i innych. 

-Wpajanie zasad 

bezpiecznego spędzania 

czasu, właściwego 

zachowania się na 

imprezach masowych,  

podczas wyjść  

i wyjazdów.  

pozaszkolnych, 

-Procedury ewakuacji 

-Procedury związane  

z zasadami zapobiegania 

szerzenia się pandemii 

Covid-19 

6.  Włączanie uczniów 

do różnych form 

aktywności w klasie 

i szkole, 

organizowanie 

imprez oraz 

uroczystości 

klasowych  

i szkolnych 

-Egzekwowanie od 

uczniów 

odpowiedzialności za 

powierzone obowiązki. 

-Aktywizowanie 

młodzieży. 

-Uczenie 

współodpowiedzialności 

-wychowawca  

i nauczyciele   

-rodzice 

-Samorząd 

Uczniowski 

-Dyrekcja 

-pedagog 

-cały rok  -akademie i apele 

szkolne 

-ślubowanie, 

imprezy klasowe  

i szkolne 

-wolontariat 

7.  Podnoszenie 

efektywności 

samodzielnego 

uczenia się 

-Kształtowanie 

umiejętności planowania 

i organizowania własnej 

pracy. 

-Wdrażanie uczniów do 

samodzielnego 

zdobywania wiedzy  

z wykorzystaniem 

różnych dostępnych 

źródeł /korzystanie  

z zasobów 

bibliotecznych, 

wykorzystanie Internetu, 

opracowania naukowe 

itp. 

-Rozwijanie 

zainteresowań. 

-Poznanie metod 

skutecznego uczenia się 

oraz zasad racjonalnego 

organizowania czasu 

pracy i wypoczynku. 

-wychowawca 

-pedagog, rodzice 

-cały rok 

szkolny 

- systematyczna 

kontrola wyników 

nauczania 

i frekwencji 

-dyskusja, analiza 

wzorów 

literackich i 

filmowych, 

-ankiety, spotkania 

z ciekawymi 

ludźmi  

8.  Wspomaganie 

harmonijnego 

rozwoju 

psychofizycznego 

-Propagowanie postaw  

i zachowań 

zmierzających do 

podniesienia sprawności 

-wychowawca 

 -nauczyciele 

-pielęgniarka 

-pedagog 

-cały rok  - realizacja 

programów 

profilaktycznych, 

konkursy i zawody 



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie 

 

34 

 

uczniów fizycznej  dbałości  

o zdrowie. 

- Poszerzanie wiedzy na 

temat przyczyn  

i rozwoju uzależnień 

oraz ich wpływu na 

człowieka i jego 

otoczenie. 

- Kształtowanie postaw 

asertywnych. 

-Kształtowanie 

umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach 

stresu, zwalczanie 

agresji i autoagresji. 

-psycholog sportowe, plakaty, 

gazetki klasowe, 

artykuły prasowe, 

-indywidualne 

rozmowy  

z młodzieżą 

pracowników 

Poradni PP 

9.  Ukazywanie 

wartości rodziny  

w życiu osobistym 

-Prezentowanie różnych 

postaw życiowych, 

kształtowanie hierarchii 

wartości. 

-Wprowadzenie  

w problematykę 

planowania rodziny. 

-Przeciwdziałanie 

patologiom w rodzinie. 

-Szukanie sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów. 

-katecheta -

wychowawca  

-nauczyciel  

biologii 

-pedagog szkolny 

-pielęgniarka 

-cały rok 

szkolny 

-pogadanka, 

ankiety 

-współpraca z PPP 

10.  Realizowanie 

potrzeb 

wynikających  

z sytuacji 

wychowawczej  

w klasie 

-Rozwiązywanie 

konfliktów 

wewnątrzklasowych. 

- Wyjaśnianie 

ewentualnych 

nieporozumień  

z nauczycielami. 

- Bieżąca kontrola ocen  

i frekwencji. 

-wychowawca 

-rodzice 

-nauczyciele 

-cały rok  -analiza zestawień 

frekwencji i ocen 

za semestr I i II, 

-rozmowy 

 i dyskusje  

w klasie oraz 

indywidualne 

 

L.p. Tematy godzin wychowawczych klasy I LO 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

Organizacja roku szkolnego. Wybór samorządu klasowego i jego funkcje. 

Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania - zapoznanie z aktami prawnymi szkoły. 

Regulamin Ucznia ZSO nr2, Regulamin klas mundurowych. 

Zapoznanie uczniów z regulaminem BHP i procedurami ewakuacji. 

Zapoznanie uczniów z  „ Procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów w czasie 

epidemii obwiązujące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie od 1 września 

2020 r. do odwołania ”.  

Styl poznawczy, a efektywność procesu uczenia się. 

Zasady i regulaminy zachowania się w miejscach i instytucjach publicznych. 

Jak być zgranym zespołem klasowym? 

Refleksje nad wolnością – czym dla mnie jest niepodległość? 

Moje zainteresowania. 
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13. 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

 

26. 

 

Zdrowy styl życia. 

Co znaczy być odpowiedzialnym, czyli jak chronić siebie i innych przed pandemią Covid-19. 

Koleżeństwo i przyjaźń - więzi  międzyludzkie. Czy warto okazywać uczucia i jak to robić? 

Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie, 

rekreacji i turystyce. 

Współpraca i komunikowanie się z innymi. 

Rodzina w życiu człowieka.  

Tradycje rodzinne, tradycje szkolne ... 

Twój idol, twój autorytet. 

Moje cele i dążenia życiowe.  

Zachowanie asertywne- sposoby rozwiązywania konfliktów. 

Sztuka dyskusji - jak polemizować i krytykować. 

Aktywne słuchanie –komunikacja werbalna i pozawerbalna. 

Wpływ środowiska na zachowanie młodzieży. Jak  obronić się przed negatywnym wpływem 

innych osób. 

Diagnoza, dar i … drugie życie. Fundacja DKMS. 

AIDS - wszystko co powinieneś wiedzieć. 

Trzeba, ażeby młodość była wzrastaniem. 

Przewidzianych do realizacji 32 godziny. W tym zaplanowano 26 tematów godzin 

wychowawczych oraz 6 godzin przewidzianych na bieżące sprawy klasowe, np. omówienie 

bieżących ocen i frekwencji uczniów, ocena zachowania, podsumowanie osiągnięć uczniów 

w nauce, organizacja uroczystości klasowych i szkolnych itp. 

 

PLAN  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH   

KLASA   II  LO 

Hasło:  Wchodzenie w dorosłość 

Cel wychowania:   

Wszechstronny rozwój osobowości oraz kształtowanie postaw prospołecznych 

 

Efekty działań wychowawczych: 

 Uczeń zna siebie samego, swoje mocne i słabe strony 

 Potrafi świadomie dokonywać wyborów, analizować własne czyny i wyciąga wnioski 

 Podejmuje świadome działania zmierzające do osiągnięcia pełnego rozwoju intelektualnego, 

społecznego i kulturalnego 

 Potrafi współpracować w grupie szanując odrębność innych 

 Zna normy dobrego zachowania i postępowania według nich 

 Jest świadomy zagrożeń współczesnego świata i posiada umiejętności właściwego reagowania 

 Umie planować własną drogę edukacyjną i zawodową 

 Dba o zdrowie i bezpieczeństwo 

  

Lp. Cele Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Sposób 

realizacji 

 

1.  

Uczniowie znają 

swoje prawa  

i obowiązki oraz 

podstawowe 

dokumenty 

obowiązujące  

w szkole. 

 

-Przypomnienie uczniom 

podstawowych 

dokumentów szkolnych.  

-Inspirowanie  

i organizowanie działań 

samorządowych w zespole 

klasowym. 

-Zapoznanie z procedurami 

dotyczącymi bezpieczeństw 

a uczniów w szkole  

-wychowawca 

-Dyrekcja 

-pedagog szkolny 

-wrzesień/ 

październik 

oraz 

systematyczne 

przypominanie  

w trakcie roku 

szkolnego 

 

 

-odczytanie  

i omówienie 

dokumentów 

-rozmowa  

z rodzicami  

w trakcie 

zebrań we 

wrześniu  

i później wg 

konieczności 
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w czasie pandemii. 

 

 

2. 

Wybór i działalność 

samorządu 

klasowego  

i szkolnego 

-Zastosowanie procedur 

demokratycznych  

w działalności społeczności 

uczniowskiej i w wyborach 

do samorządu. 

-Inspirowanie  

i organizowanie  działań 

samorządowych  

w zespołach klasowych  

i szkole. 

-Kształtowanie postaw 

ponoszenia 

odpowiedzialności za 

podjęte decyzje. 

-wychowawca  

-opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

-Dyrekcja 

-wrzesień, cały 

rok szkolny 

autoprezentacja 

kandydatów 

-wybory 

poprzez 

głosowanie 

-apele 

-dyskusja  

 

3.  

Ukazanie 

konsekwencji 

wchodzenia  

w dorosłość  

-Analiza pojęć: dorosłość, 

dojrzałość. 

-Poznawanie procesów 

zachodzących  

w organizmie. 

-Kształtowanie osobowości 

poprzez pracę nad sobą. 

-Poznanie praw  

i obowiązków wieku 

dorosłego. 

-wychowawca 

i nauczycie 

wspólnie  

z rodzicami 

-cały rok 

szkolny 

-obserwacje 

-dyskusje 

-referaty, 

-pogadanki 

 

4. 

Uświadomienie 

znaczenia 

odpowiedzialności  

w życiu dorosłego 

człowieka 

-Analiza własnych 

mocnych i słabych stron 

oraz umiejętność pracy nad 

nimi. 

-Uświadomienie, że 

odpowiedzialność to 

ponoszenie konsekwencji 

swoich zachowań. 

-Ukazanie 

niebezpieczeństw 

wynikających  

z przypadkowych 

kontaktów seksualnych. 

-wychowawca 

i nauczycie 

wspólnie  

z rodzicami 

-Dyrekcja 

-pedagog 

-cały rok 

szkolny 

-dyskusja 

- samoocena, 

-praca  

z wychowawcą 

 

5. 

Kształtowanie 

postawy 

świadomego 

wyboru przyszłej 

drogi życiowej 

-Budowanie modelu 

dobrego związku 

-Ukazanie znaczenia 

odpowiedzialność i miłość 

wobec drugiego człowieka. 

-Ukazanie znaczenia 

partnerstwa w związku. 

-wychowawca 

-nauczyciele 

wspólnie  

z rodzicami 

 

-cały rok 

szkolny 

-dyskusja 

-fragmenty 

literatury 

-filmy 

 

6. 

Propagowanie norm 

dobrego zachowania  

i postępowania 

według nich 

-Kształtowanie nawyków 

kulturalnego zachowania 

się. 

-Wdrażanie podstawowych 

norm kulturalnego 

-wychowawca  

i nauczyciele 

-Samorząd 

Uczniowski 

-Dyrekcja 

-cały rok  -apele szkolne 

-pogadanki  

i dyskusje 

-drama 

-wyjścia 
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zachowania się w różnych 

sytuacjach życiowych. 

-Podniesienie poziomu 

kultury osobistej 

młodzieży. 

-pedagog -wycieczki 

 

7. 

Kształtowanie 

nawyków dbałości  

o zdrowie  

-Propagowanie sposobów 

zdrowego stylu życia. 

-Wyrabianie nawyku 

dbałości o higienę  

w okresie pandemii 

aktywności ruchowej, 

zasady zdrowego 

odżywiania się. 

-Rozwijanie umiejętności 

racjonalnego 

gospodarowania czasem 

pracy i wypoczynku. 

-Profilaktyka uzależnień- 

poznanie specyfiki różnych 

używek i skutków ich 

zażywania dla organizmu. 

-Jak nie ulegać presji grupy 

w sytuacji „gdy wszyscy 

biorą, palą…” 

-Program profilaktyczny 

„ARS czyli jak dbać  

o miłość”. 

-wychowawca 

-nauczyciele 

przyrody 

i w-fu 

-współpraca  

z instytucjami, 

specjalistycznym

i placówkami 

 

 

 

 

 

-nauczyciel 

przyrody 

cały rok 

szkolny 

-pogadanki 

-dyskusje 

-warsztaty 

 

8. 

Nabywanie 

umiejętności  

społecznych 

 

 

-Budowanie właściwych 

relacji rówieśniczych  

i współpracy w grupie. 

-Kształtowanie 

poprawnych stosunków 

między dorastającą 

młodzieżą a dorosłymi. 

-Szukanie sposobów 

twórczego i skutecznego 

rozwiązywania konfliktów. 

-Zapoznanie z zasadami 

skutecznej komunikacji. 

-Uświadomienie znaczenia 

tolerancji, poszanowania 

autonomii i odmienności 

innych. 

-wychowawca, 

nauczyciele 

wspólnie  

z rodzicami, 

-współpraca  

z organizacjami  

i instytucjami 

pomocowymi  

-cały rok 

szkolny 

-pogadanki 

-dyskusje 

-zajęcia 

warsztatowe 

-wolontariat 

 

9. 

Kształtowanie 

postaw 

prospołecznych 

między innymi: 

altruizmu, 

solidarności, odwagi 

cywilnej, 

prawdomówności. 

 

-Angażowanie uczniów  

w różne działania na rzecz 

innych, szkoły i środowiska 

oraz zachęcanie do 

podejmowania własnych 

działań w tym zakresie.  

-Rozmowy o sprawach 

publicznych na wos  

i lekcjach 

- wychowawca  

- nauczyciele 

wos  

 

-cały rok 

szkolny 

-pogadanki 

-dyskusje 

-apele szkolne 

-wyjścia 

-wycieczki 

-fragmenty 

literatury 
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wychowawczych, 

zaangażowanie się  

w konkretne 

przedsięwzięcia np.  

w Jubileusz 

Niepodległości. 

 

10. 

Rozwijanie 

umiejętności 

wyrażania własnych 

uczuć, opinii  

i poglądów 

-Kształtowanie  postaw 

asertywności.   

-Uświadomienie 

młodzieży, że dążąc do 

swoich celów nie można 

ranić innych. 

- Doskonalenie 

umiejętności mówienia 

„nie”. 

 

-wychowawca, 

nauczyciele 

wspólnie  

z rodzicami 

-pedagog szkolny  

-psycholog  PP-P 

-współpraca  

z instytucjami 

wspierającymi 

szkołę  

w procesie 

wychowawczym  

-cały rok 

szkolny  

-dyskusje, 

drama, 

ćwiczenia 

warsztatowe, ---

-indywidualna 

praca z uczniem 

 

11. 

Planowanie ścieżki 

edukacyjno-

zawodowej 

-Zaktywizowanie 

młodzieży do podjęcia 

próby wyboru przyszłego 

zawodu. 

-Ukazanie znaczenia 

właściwego wyboru 

zawodu, praca jako 

powołanie. 

 

 

-wychowawcy 

i nauczyciele, 

-pedagog 

-psycholog 

Specjalistycznej 

Poradni 

Zawodowej 

-cały rok 

szkolny 

-obserwacje 

-dyskusje, 

referaty –

pogadanki, 

ankiety, 

fragmenty 

odpowiedniej 

literatury 

-spotkania  

z pedagogiem  

i psychologiem 

 

12. 

Włączanie uczniów 

do różnych form 

aktywności w klasie 

i szkole, 

organizowanie 

imprez oraz 

uroczystości 

klasowych  

i szkolnych 

-Egzekwowanie od 

uczniów odpowiedzialności 

za powierzone obowiązki. 

-Aktywizowanie młodzieży 

-Uczenie 

współodpowiedzialności. 

-wychowawca 

i nauczyciele 

-SU 

-Dyrekcja 

-cały rok 

szkolny 

-akademie  

i apele szkolne 

-imprezy 

klasowe  

i szkolne 

-wyjścia  

-wycieczki  

 

13. 

Realizowanie 

potrzeb 

wynikających  

z bieżących spraw 

klasowych 

-Bieżąca analiza 

frekwencji, zachowania   

i osiągnięć edukacyjnych 

-Przygotowanie imprez 

klasowych i szkolnych 

-Organizowanie wyjść  

i wycieczek. 

-wychowawcy  

-rodzice 

-nauczyciele 

-cały rok 

szkolny 

-analiza 

zestawień 

frekwencji  

i ocen za 

semestr I i II 

-rozmowy  

w klasie oraz 

indywidualne- 

dyskusje 

14.  Kształtowanie 

dobrych nawyków 

korzystania  

z Internetu  

-Uświadomienie uczniom, 

jakie zagrożenia czyhają  

w świecie wirtualnym. 

-Wskazanie sposobów 

- wychowawcy 

- zaproszeni 

przedstawiciele 

Policji  

-listopad  - pogadanka na 

lekcji 

wychowawczej 

z udziałem 
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bezpiecznego, kulturalnego 

i efektywnego korzystania 

z Internetu. 

-Unikanie zagrożeń oraz 

prawidłowych reakcji  

w momencie zetknięcia  

z nimi. 

-Ankieta wśród uczniów  

,,Mój czas w Internecie ‘’ 

mająca na celu badać 

uzależnienie młodzieży od 

Internetu. 

przedstawiciela 

Policji  

- dyskusje  

w klasie  

 

 

 

Tematy godzi wychowawczych klasa II LO 

1. Zapoznanie z procedurami związanymi z bezpieczeństwem w szkole w okresie pandemii. 

2. Higieniczny tryb życia wśród młodzieży. 

3. Szukanie wspólnego języka: młodzież – dorośli. 

4. Refleksje nad wolnością – czym dla mnie jest niepodległość? 

5. Małżeństwo – los czy zadanie? 

6. Jak być asertywnym. 

7. Rodzaje postaw: asertywne, agresywne i uległe. 

8. Kryteria wyboru zawodu.  

9. Rodzaje szkół policealnych, pomaturalnych i wyższych. 

10. Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej.  

11. Co to znaczy być dorosłym. 

12. Kto i dlaczego jest dla mnie autorytetem.  

13. Zdrowe życie – szczęśliwe życie. 

14. Jak rozciągnąć czas. 

15. Skutki uzależnień i nałogów. 

16. Konflikty – jak je rozwiązywać. 

17. Komunikacja czyli jak uniknąć nieporozumień.  

18. Czy jestem tolerancyjnym człowiekiem? 

19. Szanuję i jestem szanowany. 

20. Odpowiedzialność, co to znaczy? 

21. Podstawowe zasady savoir-vivre. 

22. Jak dziś można być patriotą. 

23. Czy jesteśmy bezpieczni w sieci ? 

Sprawy bieżące: 

24. Wybór samorządu klasowego. 

25. Przypomnienie regulaminu ucznia oraz wybranych fragmentów Statutu szkoły. 

26 - 28. Przygotowanie imprez klasowych i szkolnych (3 godziny) 

29 – 30. Organizacja wyjść i wycieczek (2 godziny) 

31. Omówienie frekwencji i bieżących ocen w semestrze I. 

32. Omówienie frekwencji i bieżących ocen w semestrze II. 

PLAN  DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH  -   KLASY  III  LO 

Hasło:  Określanie swojej drogi zawodowej 

Cel wychowania:   
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Wspomaganie ucznia w planowaniu własnego  rozwoju  

 

Efekty działań wychowawczych: 

Uczeń umie doskonalić swój warsztat pracy umysłowej i samokształceniowej 

Potrafi przezwyciężać napięcia i umie radzić sobie ze stresem 

Współdziała z innymi,  świadomie dokonuje wyborów, analizuje własne działania  

i wyciąga wnioski 

Posiada umiejętności planowania własnego rozwoju intelektualnego i społecznego  

Planuje swoją drogę edukacyjną i zawodową 

Podejmuje odpowiedzialność za kreowanie własnego rozwój oraz za decyzje dotyczące życiowych 

wyborów, w tym dalszego kształcenia lub pracy zawodowe 

Lp. Cele Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Sposób 

realizacji 

 

1.  

Uczniowie znają 

swoje prawa  

i obowiązki oraz 

podstawowe 

dokumenty 

obowiązujące  

w szkole. 

-Zasady bezpieczeństwa 

na terenie szkoły- 

procedury 

bezpieczeństwa w 

związku z COVID -19. 

-Przypomnienie 

podstawowych 

dokumentów szkolnych  

(w szczególności 

zwrócenie uwagi na 

WSO, zasady 

bezpieczeństwa w szkole 

i poza nią). 

-Przypomnienie 

wymagań 

obowiązujących w szkole  

i konsekwencji ich 

niespełniania. 

-wychowawca 

-Dyrekcja 

-pedagog szkolny 

-wrzesień/ 

październik 

oraz 

systematyczne 

przypominanie  

w trakcie roku 

szkolnego 

-odczytanie  

i omówienie 

dokumentów 

-rozmowa z 

rodzicami  

w trakcie 

zebrań we 

wrześniu  

i później wg 

konieczności 

 

2. 

Wybór i działalność 

samorządu 

klasowego  

i szkolnego 

- Zastosowanie procedur 

demokratycznych  

w działalności 

społeczności 

uczniowskiej i w 

wyborach do samorządu. 

-Inspirowanie  

i organizowanie  działań 

samorządowych  

w zespołach klasowych 

 i szkole. 

-Kształtowanie postaw 

ponoszenia 

odpowiedzialności za 

podjęte decyzje. 

-wychowawca 

-opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

-Dyrekcja 

-wrzesień, cały 

rok szkolny 

-

autoprezentacja 

kandydatów, 

wybory poprzez 

głosowanie, 

apele, dyskusje  

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Styl poznawczy  

a efektywność 

- zapoznanie uczniów ze 

stylami uczenia się 

-dobranie technik uczenia 

-wychowawca  

 

-październik -ankieta 

- prezentacja  

- pogadanka 
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procesu uczenia się 

 

 

się do stylu ucznia 

--Określenie swojego 

nastawienia do 

zdobywania wiedzy  

i uczenia się. 

-Doskonalenie 

umiejętności planowania 

i organizowania nauki. 

-Usprawnienie technik 

uczenia się. 

-Ukazanie sposobów 

wykorzystania własnego 

potencjału 

intelektualnego 

 

4. 

Zasady i regulaminy 

zachowania się  

w miejscach  

i instytucjach 

publicznych 

-przypomnienie zasad 

zachowania się w 

miejscach i instytucjach 

publicznych 

-.ustalenie listy 

zachowań niewłaściwych 

 

 

-wychowawca 

i nauczyciele, 

rodzice 

-cały rok 

szkolny 

-dyskusja 

-samoocena, 

-praca  

z wychowawcą,  

 

 

5. 

Jak być zgranym 

zespołem 

klasowym? 

-Poznanie czynników 

mających wpływ na 

dobrą współprace w 

zespole klasowym 

-Znaczenie wiedzy  

i kompetencji  

w dokonywaniu. 

wszelkich wyborów 

- Ustalenie swoich 

mocnych stron, 

zainteresowań, wartości. 

 

-wychowawca 

i nauczyciele i 

psycholog 

 

-cały rok 

szkolny 

-dyskusja 

-samoocena, 

-praca  

z wychowawcą,  

z psychologiem 

Specjalistyczne

j Poradni 

Zawodowej 

 

6. 

 

Moje 

zainteresowania 

 

 

 

-Ukazanie sposobów 

wykorzystania własnego 

potencjału 

intelektualnego. 

-wskazanie sposobów 

rozwijania zainteresowań 

i korzyści płynących z 

rozwijania swoich pasji 

 

 

 

-wychowawca  

 

  

 

 

-październik -dyskusja,  

-dzielenie się 

pomysłami 

dotyczącymi 

możliwości 

spędzania czasu 

wolnego  

-zajęcia 

fakultatywne  

z 

poszczególnych 

przedmiotów,  

- 

przedstawienie 

oferty 

ośrodków 

kultury  

w Lublinie 
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7. 

 

Zdrowy styl życia. 

-Przypomnienie zasad 

zdrowego stylu życia 

- Uświadomienie, że 

dieta oraz ruch to istota 

piramidy żywieniowej 

- znaczenie snu i relaksu 

dla zdrowia fizycznego i 

psychicznego 

-Ukazanie strategii 

odreagowywania napięć. 

-wychowawca 

 

-nauczyciele  

-rodzice, 

-pedagog szkolny, 

psycholog- 

doradca 

zawodowy 

-cały rok 

szkolny 

-wykład 

-pogadanki, 

realizacja 

programu 

„Stres pod 

kontrolą” 

- dyskusje, 

wymiana 

doświadczeń 

przez uczniów 

 

8. 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

psychospołecznych  

 

-Wzmacnianie poczucia 

własnej wartości, 

pokonywania słabości, 

wyrażania własnych 

poglądów, tolerancji. 

-Dokonywanie 

świadomych wyborów w 

trosce o własne zdrowie  

i bezpieczeństwo. 

 

- wychowawca, 

nauczyciele, 

rodzice, pedagog 

szkolny 

-specjaliści  

z zakresu 

profilaktyki 

uzależnień 

-cały rok 

szkolny 

-zajęcia 

profilaktyczne-

filmy 

edukacyjne, 

dyskusje, 

pogadanki 

-indywidualne 

rozmowy 

pedagogizacja 

rodziców 

poprzez 

poradnictwo, 

pogadanki, 

ulotki 

 

9. 

 

Kształtowanie 

postaw 

prospołecznych 

między innymi: 

altruizmu, 

solidarności, 

odwagi cywilnej, 

prawdomówności. 

 

 

 

- Angażowanie uczniów  

w różne działania na 

rzecz innych, szkoły  

i środowiska oraz 

zachęcanie do 

podejmowania własnych 

działań w tym zakresie.  

- Rozmowy o sprawach 

publicznych na wos  

i lekcjach 

wychowawczych, 

zaangażowanie się  

w konkretne 

przedsięwzięcia np. w 

Jubileusz  Odzyskania 

Niepodległości. 

- wychowawca  

- nauczyciele wos  

 

- cały rok 

szkolny 

- pogadanki 

- dyskusje 

- apele szkolne 

- wyjścia 

- wycieczki 

- fragmenty 

literatury 

 

10. 

 

Zachowania 

asertywne, sztuka 

dyskusji, aktywne 

słuchanie 

-   

Budowanie właściwych 

relacji rówieśniczych  

i współpracy w grupie 

- Kształtowanie 

poprawnych stosunków 

między dorastającą 

młodzieżą a dorosłymi 

- Szukanie sposobów 

 -wychowawca, 

-nauczyciele -

wspólnie  

z rodzicami, 

-współpraca  

z organizacjami  

i instytucjami 

pomocowymi 

-cały rok 

szkolny 

-pogadanki 

-dyskusje 

-zajęcia 

warsztatowe 

-wolontariat 
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L.p. Tematy godzin wychowawczych klasy III LO 

1. Organizacja roku szkolnego. Wybór samorządu klasowego.  

twórczego i skutecznego 

rozwiązywania 

konfliktów 

- Zapoznanie z zasadami 

skutecznej komunikacji 

- Uświadomienie 

znaczenia tolerancji, 

poszanowania autonomii 

i odmienności innych 

 

 

11. 

 

Przygotowanie do 

aktywnego 

poruszania się po 

rynku pracy 

 

-Analiza rynku pracy 

lokalnego, krajowego  

i zagranicznego. 

-Poznawanie aktywnych 

form poszukiwania 

pracy. 

-Wartości cenione  

w pracy. 

-Sposoby 

autoprezentacji. 

-wychowawca 

-pracownicy 

specjalistycznych 

placówek: 

Specjalistyczna 

Poradnia 

Zawodowa, 

Mobilne Centrum 

Informacji 

Zawodowej 

-cały rok 

szkolny  

-obserwacje, 

pogadanki, 

dyskusje, 

zajęcia 

warsztatowe 

 

12. 

 

Włączanie uczniów 

do różnych form 

aktywności w klasie  

i szkole, 

organizowanie 

imprez oraz 

uroczystości 

klasowych  

i szkolnych 

 

-Przygotowanie imprez 

klasowych i szkolnych, 

”studniówki”. 

-Aktywizowanie 

młodzieży w życiu 

klasowym ,szkolnym  

i środowisku lokalnym. 

-Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

powierzone obowiązki. 

 

-wychowawca  

i nauczyciele 

- rodzice 

-Samorząd 

Uczniowski 

- Dyrekcja 

-cały rok 

szkolny 

-akademie  

i apele szkolne 

-imprezy 

klasowe  

i szkolne, 

-wyjścia  

i wycieczki 

-dyżury 

uczniowskie 

-pełnienie 

funkcji  

w samorządzie 

szkolnymi  

i klasowym, 

wolontariat  

 

13. 

 

Realizowanie 

potrzeb 

wynikających  

z bieżących spraw 

klasowych 

-Bieżąca analiza 

frekwencji, zachowania  

i osiągnięć 

edukacyjnych, 

-Przezwyciężanie 

niepowodzeń 

edukacyjnych uczniów. 

-Bieżące rozwiązywanie 

problemów uczniowskich  

i klasowych. 

-wychowawca  

-rodzice 

-nauczyciele 

-cały rok 

szkolny 

-analiza 

zestawień 

frekwencji 

i ocen za 

semestr  

I i II 

-rozmowy  

w klasie  

i indywidualne  

-dyskusje 

 -ścisła 

współpraca  

z rodzicami 
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2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

20. 

21. 

 

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły- procedury bezpieczeństwa w związku z COVID -19. 

Statut Szkoły i inne dokumenty szkolne- przypomnienie i omówienie wybranych fragmentów. 

Styl poznawczy a efektywność procesu uczenia się.  

Jak być zgranym zespołem klasowym? 

Moje zainteresowania. 

Twój idol, twój autorytet. 

Moje cele i dążenia życiowe. 

Rodzina w życiu człowieka. 

Zdrowy styl życia. . 

Kształtowanie odpowiedzialności za powierzone obowiązki. 

Kształtowanie umiejętności psychospołecznych. 

Przezwyciężanie niepowodzeń edukacyjnych uczniów- bieżąca analiza sytuacji, nauka 

samokontroli, samooceny. 

Kształtowanie postaw prospołecznych 

Koleżeństwo i przyjaźń - więzi międzyludzkie. Czy warto okazywać uczucia i jak to robić? 

Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie, rekreacji i 

turystyce. 

Zachowania asertywne- sposoby rozwiązywania konfliktów 

Sztuka dyskusji- jak polemizować i krytykować. 

Aktywne słuchanie –komunikacja werbalna i pozawerbalna 

Wpływ środowiska na zachowanie młodzieży. Jak obronić się przed negatywnym wpływem innych 

osób. 

Refleksje nad wolnością – czym dla mnie jest niepodległość 

4  - 5 godzin – lekcje do dyspozycji wychowawcy:  organizacja uroczystości szkolnych, Wigilii 

klasowej, bieżące sprawy, wyjścia klasowe. 

1 godzina - omówienie frekwencji i bieżących ocen w semestrze I.  

1 godzina -  omówienie frekwencji i bieżących ocen w semestrze II. 

 

PLAN  DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH  -   KLASY  IV  LO 

Hasło:  Określanie swojej drogi zawodowej 

Cel wychowania:   

Wspomaganie ucznia w planowaniu własnego  rozwoju  

 

Efekty działań wychowawczych: 

 Uczeń umie doskonalić swój warsztat pracy umysłowej i samokształceniowej 

 Potrafi przezwyciężać napięcia i umie radzić sobie ze stresem 

 Współdziała z innymi,  świadomie dokonuje wyborów, analizuje własne działania  

i wyciąga wnioski 

 Posiada umiejętności planowania własnego rozwoju intelektualnego i społecznego  

 Planuje swoją drogę edukacyjną i zawodową 

 Podejmuje odpowiedzialność za kreowanie własnego rozwój oraz za decyzje dotyczące życiowych 

wyborów, w tym dalszego kształcenia lub pracy zawodowe 

Lp. Cele Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Sposób 

realizacji 

 Uczniowie znają -Zasady bezpieczeństwa -wychowawca -wrzesień/ -odczytanie  
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1.  swoje prawa  

i obowiązki oraz 

podstawowe 

dokumenty 

obowiązujące  

w szkole. 

na terenie szkoły- 

procedury 

bezpieczeństwa w 

związku z COVID -19. 

-Przypomnienie 

podstawowych 

dokumentów szkolnych  

(w szczególności 

zwrócenie uwagi na 

WSO, zasady 

bezpieczeństwa w szkole 

i poza nią). 

-Przypomnienie 

wymagań 

obowiązujących w szkole  

i konsekwencji ich 

niespełniania. 

-Dyrekcja 

-pedagog szkolny 

październik 

oraz 

systematyczne 

przypominanie  

w trakcie roku 

szkolnego 

i omówienie 

dokumentów 

-rozmowa  

z rodzicami  

w trakcie 

zebrań we 

wrześniu  

i później wg 

konieczności 

 

2. 

Wybór i działalność 

samorządu 

klasowego  

i szkolnego 

- Zastosowanie procedur 

demokratycznych  

w działalności 

społeczności 

uczniowskiej i w 

wyborach do samorządu. 

-Inspirowanie  

i organizowanie  działań 

samorządowych  

w zespołach klasowych 

 i szkole. 

-Kształtowanie postaw 

ponoszenia 

odpowiedzialności za 

podjęte decyzje. 

-wychowawca 

-opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

-Dyrekcja 

-wrzesień, cały 

rok szkolny 

-

autoprezentacja 

kandydatów, 

wybory poprzez 

głosowanie, 

apele, dyskusje  

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Zapoznanie  

z kalendarzem 

egzaminu 

dojrzałości oraz 

jego podstawami 

prawnymi  

 

 

 

 

-Zapoznanie  

z regulaminem egzaminu 

dojrzałości. 

- Uświadomienie, w jaki 

sposób można wpłynąć 

na swoje oceny. 

-Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

siebie. 

-wychowawca  

i nauczyciele 

wspólnie  

z rodzicami 

-cały rok 

szkolny 

-obserwacje, 

dyskusje, 

pogadanki 

-spotkanie 

Dyrekcji  

z rodzicami 

maturzystów 

-zebrania 

wychowawcy   

z rodzicami 

 

4. 

Pomoc  w wyborze 

własnej drogi 

życiowej (wybór 

przedmiotów na 

egzaminie 

maturalnym  

i kierunku studiów) 

 

-Poznanie czynników 

mających wpływ na 

wybór zawodu. 

-Znaczenie wiedzy  

i kompetencji  

w dokonywaniu. 

wszelkich wyborów 

- Ustalenie swoich 

mocnych stron, 

-wychowawca 

i nauczyciele, 

rodzice 

-pedagog, 

psycholog z PP-P, 

-współpraca  

z uczelniami, 

szkołami 

policealnymi  

-cały rok 

szkolny 

-dyskusja 

-samoocena, 

-praca  

z wychowawcą,  

z psychologiem 

Specjalistyczne

j Porani 

Zawodowej 

-Salon 
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zainteresowań, wartości. 

 

i pomaturalnymi maturzystów 

(prezentacja 

uczelni) 

-udział  

w „Otwartych 

drzwiach” 

 

5. 

 

Wdrażanie do 

planowania pracy  

w związku  

z egzaminem 

maturalnym 

 

 

 

-Określenie swojego 

nastawienia do 

zdobywania wiedzy  

i uczenia się. 

-Doskonalenie 

umiejętności planowania 

i organizowania nauki. 

-Usprawnienie technik 

uczenia się. 

-Ukazanie sposobów 

wykorzystania własnego 

potencjału 

intelektualnego. 

 

 

 

-wychowawca  

i nauczyciele 

 

 -Dyrekcja 

-pedagog, 

psycholog 

 

-cały rok 

szkolny 

-dyskusja, 

samoocena 

-dzielenie się 

pomysłami 

dotyczącymi 

organizacji 

pracy, -praca  

z wychowawcą 

-spotkania  

z psychologiem 

Specjalistycznej 

Porani 

Zawodowej 

-zajęcia 

fakultatywne  

z 

poszczególnych 

przedmiotów,  

-konsultacje  

z nauczycielami 

poszczególnych 

przedmiotów   

-mobilizujące 

do 

samodzielnej 

pracy  

 

6. 

 

Przezwyciężanie 

napięć  

i emocji związanych  

z egzaminami 

 

-Przypomnienie teorii 

dotyczącej stresu. 

- Uświadomienie, że stres 

jest nieodzownym 

elementem życia 

człowieka. 

-Ukazanie strategii 

radzenia sobie  ze 

stresem, 

odreagowywania napięć. 

-wychowawca 

 

-nauczyciele  

-rodzice, 

-pedagog szkolny, 

psycholog- 

doradca 

zawodowy 

-cały rok 

szkolny 

-wykład 

-pogadanki, 

realizacja 

programu 

„Stres pod 

kontrolą” 

- dyskusje, 

wymiana 

doświadczeń 

przez uczniów 

 

7. 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

psychospołecznych  

 

-Wzmacnianie poczucia 

własnej wartości, 

pokonywania słabości, 

wyrażania własnych 

poglądów, tolerancji. 

-Dokonywanie 

świadomych wyborów w 

trosce o własne zdrowie  

i bezpieczeństwo. 

- wychowawca, 

nauczyciele, 

rodzice, pedagog 

szkolny 

-specjaliści  

z zakresu 

profilaktyki 

uzależnień 

-cały rok 

szkolny 

-zajęcia 

profilaktyczne-

filmy 

edukacyjne, 

dyskusje, 

pogadanki 

-indywidualne 

rozmowy 

pedagogizacja 
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 rodziców 

poprzez 

poradnictwo, 

pogadanki, 

ulotki 

 

8. 

 

Przygotowanie do 

trafnego wyboru 

zawodu i dalszej 

drogi kształcenia 

 

 

- Pomoc w 

rozpoznawaniu swoich 

preferencji zawodowych. 

-Kształtowanie 

pożądanych cech 

charakteru potrzebnych  

w danych zawodach. 

-Nabywanie informacji 

na temat możliwości 

dalszego kształcenia w 

wybranym zawodzie. 

 

 

 

 

-wychowawca  

i nauczyciele 

-pedagog, 

pracownicy 

specjalistycznych 

placówek: 

Specjalistyczna 

Poradnia 

Zawodowa, 

Centrum 

Konsultacji 

Edukacyjnej 

„Absolwent”, 

Zrzeszenie 

Studentów 

Polskich, studenci 

wyższych uczelni 

-cały rok 

szkolny 

-pogadanki  

i dyskusje 

-zajęcia 

warsztatowe, 

wyjścia, 

wycieczki, 

-udział  

w „Otwartych 

drzwiach”  

uczelni i szkół 

pomaturalnych 

-korzystanie  

z informatorów 

opracowanych 

przez wyższe 

uczelnie 

dotyczących 

programu  

i rekrutacji 

 

9. 

 

Przygotowanie do 

aktywnego 

poruszania się po 

rynku pracy 

 

-Analiza rynku pracy 

lokalnego, krajowego  

i zagranicznego. 

-Poznawanie aktywnych 

form poszukiwania 

pracy. 

-Wartości cenione w 

pracy. 

-Sposoby 

autoprezentacji. 

-wychowawca 

-pracownicy 

specjalistycznych 

placówek: 

Specjalistyczna 

Poradnia 

Zawodowa, 

Mobilne Centrum 

Informacji 

Zawodowej 

-cały rok 

szkolny  

-obserwacje, 

pogadanki, 

dyskusje, 

zajęcia 

warsztatowe 

 

10. 

 

Włączanie uczniów 

do różnych form 

aktywności w klasie  

i szkole, 

organizowanie 

imprez oraz 

uroczystości 

klasowych i 

szkolnych 

 

-Przygotowanie imprez 

klasowych i szkolnych, 

”studniówki”. 

-Aktywizowanie 

młodzieży w życiu 

klasowym ,szkolnym  

i środowisku lokalnym. 

-Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

powierzone obowiązki. 

 

-wychowawca  

i nauczyciele 

- rodzice 

-Samorząd 

Uczniowski 

- Dyrekcja 

-cały rok 

szkolny 

-akademie  

i apele szkolne 

-imprezy 

klasowe  

i szkolne, 

-wyjścia  

i wycieczki 

-dyżury 

uczniowskie 

-pełnienie 

funkcji  

w samorządzie 

szkolnymi  

i klasowym, 

wolontariat  
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L.p. Tematy godzin wychowawczych klasy III LO 

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

21. 

 

22. 

Organizacja roku szkolnego. Wybór samorządu klasowego.  

Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły- procedury bezpieczeństwa w związku z COVID -

19. Statut Szkoły i inne dokumenty szkolne- przypomnienie i omówienie wybranych 

fragmentów. 

Omówienie procedur związanych z egzaminem maturalnym. 

Czym kierować się przy wybieraniu przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym? 

Zapoznanie się e strukturą egzaminu maturalnego. Jak poprawnie wypełnić deklarację? 

Refleksje nad wolnością – czym dla mnie jest niepodległość? 

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego - omówienie metod powtarzania i utrwalania 

materiału. 

Organizacja pacy umysłowej w okresie przygotowywania się do egzaminu.  

Metody efektywnej nauki. 

Kryteria, predyspozycje, cechy charakteru istotne przy wyborze zawodu. 

Nadzieje i obawy przed rozpoczęciem dorosłego życia. 

Wzmacniam poczucia własnej wartości i pokonuję słabości. 

Co dalej z moją drogą życiową – wybór dalszego etapu kształcenia. 

Przedstawienie oferty edukacyjnej uczelni wyższych, zasady rekrutacji. 

Jak radzić sobie ze stresem podczas egzaminu. 

Kształtowanie odpowiedzialności za powierzone obowiązki. 

Analiza wyników w nauce oraz frekwencji za I półrocze. 

Podsumowanie próbnej matury – wnioski do dalszej pacy. 

Konsekwencje prawne i zdrowotne  zażywania i posiadania narkotyków. 

Umiejętność autoprezentacji - przygotowanie do wystąpień publicznych (egzamin ustny, 

rozmowa kwalifikacyjna). 

Przezwyciężanie niepowodzeń edukacyjnych uczniów- bieżąca analiza sytuacji, nauka 

samokontroli, samooceny. 

Dobre i złe chwile przeżyte wspólnie. 

 

11. 

 

Realizowanie 

potrzeb 

wynikających  

z bieżących spraw 

klasowych 

-Bieżąca analiza 

frekwencji, zachowania  

i osiągnięć 

edukacyjnych, 

-Przezwyciężanie 

niepowodzeń 

edukacyjnych uczniów. 

-Bieżące rozwiązywanie 

problemów uczniowskich  

i klasowych. 

-wychowawca  

-rodzice 

-nauczyciele 

-cały rok 

szkolny 

-analiza 

zestawień 

frekwencji 

i ocen za 

semestr  

I i II 

-rozmowy  

w klasie  

i indywidualne  

-dyskusje 

 -ścisła 

współpraca  

z rodzicami 
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23. 

24. 

 

Analiza wyników w nauce oraz frekwencji za II półrocze. 

Pożegnanie ze szkołą. 

4  - 5 godzin – lekcje do dyspozycji wychowawcy:  przygotowanie studniówki, uroczystości 

szkolnych ,Wigilii klasowej, bieżące sprawy, wyjścia klasowe. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie 

 

50 

 

 
 


