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WSTĘP 

 
 Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w celu zintegrowania działań z obszaru wychowania i profilaktyki.  Mają one wspierać ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości  
w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.  Jest to możliwe tylko dzięki wspólnej pracy wszystkich członków grona pedagogicznego, innych pracowników szkoły, 
przy aktywnym wsparciu ze strony rodziców   i akceptacji proponowanych działań przez uczniów.  Do skonstruowania  programu wykorzystaliśmy wyniki ewaluacji z poprzednich lat, dzięki 
którym wygenerowano wnioski do dalszej pracy, doskonalenia i rozszerzania podjętych już działań oraz ich modyfikacji. Analizowaliśmy wyniki ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i 
nauczycieli, wnioski z obserwacji zachowań uczniów, a także wnioski z obserwacji losów naszych absolwentów. Program wychowawczo-profilaktyczny  został  opracowany na   3 lata  z 
możliwością modyfikacji. Będzie uzupełniony o kalendarz działań wychowawczych i profilaktycznych przygotowywanych na każdy rok szkolny, a także o programy wychowawcze w 
poszczególnych zespołach klasowych.  Wychowawcy, po rozmowie ze swoimi uczniami i konsultacjami z rodzicami zaplanują działania na dany rok szkolny. 
 
Na rok szkolny 2021/2022 Program Wychowawczo -Profilaktyczny  został zmodyfikowany w oparciu o: 
- ewaluację działań profilaktyczno-wychowawczych zrealizowanych w roku szkolnym 2020/2021, 
- diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 
- diagnozę przeprowadzoną po powrocie uczniów do szkół (czerwiec 2021) 
- badanie ankietowe uczniów klas pierwszych, dotyczące ich oczekiwań wobec działań szkoły w zakresie profilaktyki i wychowania (wrzesień 2021r.). 
 
Z przeprowadzonych diagnoz wynika, że uczniowie i rodzice, po powrocie do szkoły z nauki zdalnej, oczekują wsparcia w formie: 
 

 zajęć integracyjnych w klasach (64 % ankietowanych uczniów, 25,5 %  badanych rodziców) 
 dodatkowych zajęć  wyrównujących braki z poszczególnych przedmiotów – dla chętnych uczniów ( 34 % ankietowanych uczniów, 25,5% rodziców) 

 zwiększenia liczby zajęć dotyczących radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi emocjami (14 % badanych uczniów) 

 prowadzenia działań mających na celu zwrócenie uwagi uczniów na konieczność  dbania o zdrowie psychiczne , higienę pracy oraz aktywne spędzanie czasu wolnego (25,4 % 
ankietowanych rodziców), 

 zaproszenia specjalisty do przeprowadzenia warsztatów  dotyczących motywacji (j.w.). 
 
Uczniowie klas I- wszych wskazali potrzebę zajęć dotyczących : 

 tolerancji (80 % badanych uczniów), 

 umiejętności radzenia sobie z obniżonym nastrojem, smutkiem, przygnębieniem, zaniżona samooceną (65 % uczniów klas I-wszych), 

 seksualności człowieka (37 % badanych). 
Wśród głównych problemów, z jakimi według uczniów klas I – wszych  borykają się  ich rówieśnicy, znalazły się: 

 trudności w kontaktach z rówieśnikami (74, 6 % wskazań), 

 stres (64 % wskazań) 

 nastroje smutku i przygnębienia (46 % wskazań), 
 
 
 

 



W działaniach w obszarze profilaktyki i wychowania uwzględniono także kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 
 
W bieżącym roku szkolnym zaplanowano następujące zagadnienia: 
1. Profilaktyka uzależnień 
2. Tolerancja 
3. Zdrowie psychiczne  
4. Przeciwdziałanie przemocy i agresji 
5. Asertywność 
6. Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
7. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.  
8. Bezpieczne zachowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego 
9. Odpowiedzialność za środowisko naturalne 

 
 
1. WIZJA WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI W SZKOLE. 
 
Wychowanie to  wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 
Wychowanek nasz jest: 

1. Człowiekiem wraz ze swoją: 
- fizycznością 
-  psychiką 
- duchowością 

2. Człowiekiem- osobą – podmiotem swoich działań, posiadającą swoją wartość i godność, zdolną do samodoskonalenia się, niepowtarzalną i integralną, wolną w wyborach 
3. Człowiekiem – osobą w drodze doskonalenia własnego człowieczeństwa, by z jednostki niesamodzielnej, niezdolnej do reflektowania siebie, zależnej, stać się kimś samodzielnym, 

samoświadomym, dojrzale kochającym i wolnym. 
Na gruncie szkolnym integralność wychowania wymaga  
1. Wspierania we wszechstronnym rozwoju z uwzględnieniem jego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, uczuciowego, umysłowego, społecznego, moralnego, duchowego; 
2. Zintegrowania nauczania z wychowaniem – nauczanie ma wspomagać rozwój poznawczy człowieka w sposób systematyczny i uporządkowany. Ma pomagać w budowaniu spójnego 

systemu reprezentacji świata, unikaniu zarówno relatywizmu poznawczego jak  i moralnego. 
3. Widzenia ucznia w kontekście warunków środowiskowo – społecznych. 
4. Spójnego, ogólnie przyjętego przez grono uczące programu wychowawczo-profilaktycznego, który pomagałby wychowankowi zbudować wewnętrznie uporządkowany, zdrowy 

system wartości wspomagający samodzielność w dojrzałym działaniu i który chroniłby go przed relatywizmem moralnym. 
 
Profilaktyka -  to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:  wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z 
trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);  ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, 
które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;  inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają 
prowadzenie zdrowego stylu życia.  (Z.B. Gaś) 

 
Do zbadanych czynników ryzyka (cechy jednostki i środowiska, które sprzyjają podejmowaniu zachowań         
ryzykownych) należą: 

- środowisko społeczne promujące pewne wzorce zachowań  

- normy społeczne ( promujące, prowokujące pewne zachowania) 



- modelowanie takich zachowań w domu i w szkole 

- konflikty i doświadczenia izolacji w dzieciństwie 

- grupa rówieśnicza, w której normą są zachowania dysfunkcyjne 

- niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów życiowych 

- łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych 

- wczesna inicjacja w zachowania ryzykowne ( K. Wojcieszak, 2000) 
 

Czynniki chroniące to cechy jednostki i środowiska zwiększające odporność uczniów na działania czynników ryzyka. Do zbadanych czynników chroniących należą: 

- silna więź emocjonalna z rodzicami 

- zainteresowanie nauką szkolną 

- regularne praktyki religijne 

- uwewnętrzniony szacunek do norm, wartości, autorytetów 

- stała opieka sprawowana przez kompetentną osobę dorosłą 

- zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce 

- umiejętność rozwiązywania problemów 

- wrażliwość społeczna 

-  poczucie własnej skuteczności  ( J. Szymańska, 2000) 
 
Działania profilaktyczne powinny być nakierowane na osłabianie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących. W zależności od adresata, do którego skierowane są działania 
profilaktyczne, rozróżnia się trzy poziomy profilaktyki: 
Działania na pierwszym poziomie (tzw. profilaktyka I stopnia lub profilaktyka uniwersalna) kierowane są do tych wszystkich osób, które nie wykazują jeszcze dysfunkcji w rozwoju lub 
zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć je w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz dbania o własne 
zdrowie  i życie. 
Działania na drugim poziomie (tzw. profilaktyka II stopnia lub profilaktyka selektywna) kierowane są do osób, w których rozwoju lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy zaburzeń, a 
jej celem jest zahamowanie rozwoju dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności. 
Działania na trzecim poziomie (tzw. profilaktyka III stopnia lub profilaktyka skoncentrowana na jednostce) kierowane są do osób, które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym 
czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność, a teraz wracając do swojego naturalnego środowiska potrzebują wsparcia, mającego pomóc  w readaptacji i uchronieniu ich  przed 
nawrotem trudności. 
 
Szkoła jest miejscem działalności zadaniowej uczniów, a więc ujawnia a wręcz wyzwala trudności dzieci i młodzieży a także jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania 
interpersonalnego  i społecznego w grupie rówieśniczej. Mimo, że zawsze najważniejsze jest środowisko rodzinne, a z wiekiem dzieci coraz większego znaczenia nabiera środowisko 
rówieśnicze, to szkoła ze wszystkimi jej pracownikami, specyfiką podziału na klasy, ilością godzin spędzonych w jej murach, jest jednym z ważniejszych środowisk wychowawczych. 
(Mirosława Wieczorek-Stachowicz „Poradnik dla nauczyciela”) 
Ważne jest zatem, aby działania profilaktyczne były przemyślane  i dostosowane do potrzeb środowiska szkolnego. 
 
 
OCZEKIWANIA PODMIOTÓW SZKOŁY: 
Na podstawie rozmów przeprowadzonych z rodzicami i uczniami w czasie spotkań indywidualnych, zebrań plenarnych, spotkań z wychowawcami,  ankiet  przeprowadzonych wśród uczniów 
i nauczycieli wygenerowaliśmy oczekiwania podmiotów szkoły, które są następujące: 
Rodzice oczekują, aby dziecko: 



- było szczęśliwe, 
- było człowiekiem umiejącym podejmować decyzje, 
- było dobrym człowiekiem, 
- było odpowiedzialne, 

      Uczniowie oczekują, że: 
            - będą rozumiani – ich decyzje będą brane pod uwagę, 

- będą szanowani, nie będzie się ich obrażać i poniżać, 
- będą mogli stanowić o sobie. 
 

 
GŁÓWNY CEL WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI  W SZKOLE:  
 
WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBY UCZNIA 
 
Cele szczegółowe i sposób ewaluacji: 
 

I. Cele zasadnicze: 
1. Dobrowolne podejmowanie trudu nauki (analiza ocen z poszczególnych przedmiotów, analiza wyników egzaminu maturalnego) 
2. Pilność, czyli sprawność wykonywania wszystkiego, co robi się dobrze, w sposób najlepszy, jak jest to możliwe (analiza ocen, frekwencji, udziału uczniów w olimpiadach, 

konkursach przedmiotowych, analiza wyników egzaminu maturalnego) 
3. Cierpliwość, czyli niepoddawanie się zniechęceniu, które powstaje pod wpływem trudności (analiza frekwencji, dokumentów pedagoga szkolnego) 
4. Rozbudzanie ciekawości dla wszelkiej wiedzy, ale z umiarem, aby uniknąć dyletantyzmu (analiza statystyk wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, udział uczniów w 

olimpiadach, konkursach) 
5. Umiejętność wypoczywania po pracy ( ankiety przeprowadzone wśród uczniów i rodziców) 

II. Dyscyplina: 
1. Obowiązkowość – stałość w wykonywaniu obowiązków (analiza uwag w dzienniku lekcyjnym, frekwencji) 
2. Dbałość o zdrowie i higienę (ankieta przeprowadzona wśród uczniów i rodziców, analiza realizacji tematów godzin wychowawczych na temat profilaktyki zachowań ryzykownych, 

higieny zdrowia psychicznego i fizycznego, realizacja programów profilaktycznych) 
3. Skromność, czyli umiar w wyglądzie i zachowaniu zewnętrznym (obserwacja uczniów przez nauczycieli i innych pracowników szkoły, analiza ankiet skierowanych do uczniów, 

analiza protokołów Zespołu Wychowawczego) 
III. Cnoty społeczne: 

1. Przezwyciężanie egocentryzmu: 

- szacunek dla godności osoby – budzenie wrażliwości na drugiego człowieka (udział uczniów w akcjach charytatywnych, wymianach międzynarodowych) 

- szacunek w sposobie zachowania (obserwacja zachowań uczniów, analiza wyników ankiet dotyczących  przestrzegania norm społecznych) 
 

2. Odpowiedzialność za drugiego człowieka: (obserwacja, dyskusje z uczniami, rozmowy z nauczycielami, rodzicami) 
a. solidarność 
b. koleżeństwo 
c. przyjaźń 

 
3. Odpowiedzialność za dobro wspólne: 
a. za dobra materialne 
b. za dobra niematerialne  
c. za dobra duchowe 



d. za środowisko naturalne 
 

IV. Uczeń wobec celu swojego życia: 
1. Samopoznanie i samoocena ( obserwacja uczniów, rozmowy z rodzicami) 
2. Posiadanie ideału osobowościowego – przygotowanie do podjęcia ról i zadań w dalszym życiu          ( badanie losów absolwentów) 
a. małżeństwo, rodzina, inne powołania, 
b. zawód, 
c. miejsce w społeczeństwie 

 
3. Poszukiwanie sensu własnego życia. 

 
 
MISJA SZKOŁY: 

Nasz absolwent człowiekiem sukcesu 

 Tworzymy z rodzicami i władzami samorządowymi atmosferę dydaktyczną  i wychowawczą, sprzyjającą kształtowaniu młodego człowieka jako obywatela nowoczesnego 
społeczeństwa, aktywnego mieszkańca naszej społeczności lokalnej oraz Europejczyka. 
 Istotą funkcjonowania szkoły jest dydaktyka i wychowanie. Tych dwóch obszarów nie da się oddzielić, stanowią bowiem nierozerwalną część procesu, którego adresatem jest uczeń. 
Klimat edukacyjny  i wychowawczy tworzą nauczyciele, dlatego pomiędzy uczniami i nauczycielami musi występować więź oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Taka relacja daje 
pewność, że nauka i praca w szkole będzie przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem. Taką niezwykłą wieź udało się wypracować: uczniowie systematycznie poprawiają swoje wyniki 
maturalne, chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych,  występują wraz z nauczycielami i samorządowcami w przedstawieniach teatralnych, uczestniczą w rajdach integracyjnych, 
uczestniczą w licznych inicjatywach nauczycielskich. Efektem takiej postawy jest niezwykła aktywność uczniów zarówno w projektach wychowawczych jak i edukacyjnych. Takie 
spostrzeżenie zostało odnotowane również w Raporcie z ewaluacji przeprowadzonej w strzegomskim LO w marcu 2010 r. (aktywność uczniów została oceniona na poziomie A). Jest to 
najlepszy dowód na to, że uczniowie chętnie angażują się w życie szkoły. Taką wizję szkoły pragniemy kontynuować, dbając o rozwój emocjonalny, wychowawczy i edukacyjny uczniów jak 
również  poczucie spełnienia zawodowego nauczycieli.  
 

Działania skierowane do rodziców w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego: 

1. Systematyczne informowanie rodziców o nieobecnościach na zajęciach lekcyjnych poprzez kontakt telefoniczny w dniu nieobecności ucznia w szkole. 
2. Indywidualne rozmowy z rodzicami w przypadku pojawiających się trudności dydaktycznych, wychowawczych, zaobserwowanych niepokojących sygnałów w obszarze zdrowia 
psychicznego czy fizycznego. 
3. Spotkania rodzic-uczeń-pedagog w celu przeanalizowania wyboru przedmiotów maturalnych i zasad rekrutacji na uczelnie wyższe (spotkania realizowane w klasach trzecich) 
4. Spotkania z rodzicami na zebraniach plenarnych z dyrekcją szkoły i wychowawcami przeprowadzane kilka razy w roku szkolnym w celu omówienia spraw bieżących, analizy postępów w 
nauce. 
5. Zapraszanie rodziców na spotkania Zespołu Wychowawczego w przypadku pojawiających się trudności w nauce i wysokiej absencji na zajęciach lekcyjnych. 
6. Zapraszanie rodziców na spotkanie zespołu dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
7. Udzielanie rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, kierowanie do specjalistów w przypadku pojawienia się trudności wychowawczych. 
8. Psychoedukacja rodziców na temat: planowania ścieżki kariery zawodowej uczniów, kryzysów okresu adolescencji, higieny zdrowia psychicznego i fizycznego 
 
Działania skierowane do nauczycieli: 

1.Wspieranie nauczycieli  w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań                i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 
2. Uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego w obszarze profilaktyki                     i wychowania (szkolenia zewnętrzne, szkoleniowe rady pedagogiczne) 
3. Udostępnianie nauczycielom i wychowawcom literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, charakterystyki okresu dorastania. 



4. Umieszczanie materiałów z obszaru wychowania i profilaktyki na platformie edukacyjnej FRONTER. 
 
 
 
Pracownicy szkoły współpracują z następującymi instytucjami wspierającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły: 
1. Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Świdnicy- zapraszanie pracowników na spotkania z uczniami, pomoc w diagnozowaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych, 
kierowanie na terapię  
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu- uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscylinarnego 
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy- uczestnictwo w spotkaniach zespołu ds. pieczy zastępczej, uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez PCPR 
4. Centrum Interwencji Kryzysowej w Świdnicy- kierowanie uczniów i rodziców na konsultacje do psychoterapeutów 
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – wspieranie szkoły w inicjatywach na rzecz młodzieży licealnej   
( przedstawienia andrzejkowe, dodatkowe zajęcia wakacyjne dla maturzystów, pozyskiwanie funduszy na zajęcia profilaktyczne) 
6. Uczniowski Klub Sportowy „LO” Strzegom- wspieranie szkoły w inicjatywach na rzecz młodzieży licealnej ( pozyskiwanie funduszy na organizację ferii zimowych, zajęć sportowych, 
dożywiania młodzieży) 
7. Komenda Powiatowe Policji w Świdnicy- zapraszanie pracowników na spotkania z młodzieżą  
8. Komisariat Policji w Strzegomiu- zapraszanie pracowników na spotkania z młodzieżą, współpraca w przypadku naruszenia norm współżycia społecznego 
9. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy 
10. Starostwo Powiatowe w Świdnicy-Wydział Zdrowia w Świdnicy- wsparcie finansowe konkursu pt.        „ Młodość wolna od papierosa” 
11. Urząd Miejski w Strzegomiu -Wydział Oświaty i Wychowania- współpraca w zakresie rządowego programu” Wyprawka Szkolna. 
 
 
 
 
ROZWÓJ  W SFERZE FIZYCZNEJ UCZNIA 
 
 

SFERA ROZWOJU CELE SPOSÓB REALIZACJI UCZESTNICY ODPOWIEDZIALNI SPOSÓB EWALUACJI 

DBANIE O ZDROWIE 
WŁASNE I INNYCH 
OSÓB 

1. Kształtowanie właściwych 
nawyków zdrowotnych  
i higienicznych. 
 
2. Kształtowanie umiejętności 
samodzielnego dokonywania 
wyborów zachowań chroniących 
zdrowie własne  i innych ludzi. 
 
3. Promocja zdrowego stylu życia. 

4. Nauka spędzania czasu wolnego  
w konstruktywny sposób. 

5. Uświadomienie uczniom zagrożeń 
związanych z używaniem substancji 

1. Realizacja programu pt.” 
Różowa wstążeczka” 
dotyczącego profilaktyki 
raka piersi, we współpracy ze 
Strzegomskim Centrum 
Medyczno-Diagnostycznym 
w Strzegomiu 

Uczennice klas III Wicedyrektor, pedagog 
szkolny. 

Rozmowa na temat 
atrakcyjności programu 
z uczestniczkami 

2. Realizacja programu  
„ Wybierz życie-pierwszy 
krok”. Profilaktyka raka 
szyjki macicy. 

Uczniowie klas II Nauczyciel wychowania do 
życia w rodzinie 

Rozmowa na temat 
atrakcyjności programu z 
uczestnikami. 

4. Realizacja zajęć na temat 
chorób przenoszonych drogą 
płciową.  

Uczniowie klas II Nauczyciel wychowania do 
życia w rodzinie 

Test sprawdzający poziom 
wiedzy 

5. Udział uczniów w Zainteresowani Pedagog szkolny  Uzyskane lokaty w 



psychoaktywnych powiatowym konkursie  
pt. „Dbam o zdrowie – HIV-
AIDS” 

uczniowie konkursie 

6. Udział uczniów w 
zajęciach na temat 
szkodliwości palenia           i 
powiatowym konkursie  pt. „ 
Młodość wolna od 
papierosa” 

Uczniowie klas I i II Pedagog szkolny.  Uzyskane lokaty w 
konkursie. 

Realizacja zajęć z uczniami 
na temat wpływu substancji 
psychoaktywnych na 
organizm nastolatka: 
1. Czy uzależnienie to 
choroba? 
2. Złudzenie szczęścia, czyli 
pułapka, którą jest narkotyk. 
3. Uzależnienia 
behawioralne. 
4. Młodość wolna od 
papierosa. 
5. Potrafię odmawiać. 
 

Uczniowie klas I, II, 
III 

Pedagog szkolny, 
zaproszeni specjaliści. 

Rozmowy na temat 
atrakcyjności zajęć i 
przekazanej wiedzy. 

Realizacja programu pn.” 
Ars-czyli jak dbać o miłość 
w klasach I” 

Uczniowie klas I Pedagog szkolny Ankieta ewaluacyjna 

Realizacja zajęć na temat 
zaburzeń odżywiania: 
anoreksja i bulimia. 

Uczniowie klas I, II Pedagog szkolny, 
zaproszeni specjaliści. 

Rozmowa na forum grupy. 

BEZPIECZEŃSTWO 1. Prezentowanie   modeli aktywnego 
spędzania czasu 

 

 

 

Promocja zdrowego trybu 
życia poprzez udział 
młodzieży w: 
-wycieczkach klasowych 
-zawodach sportowych 
- kołach sportowych 
-nurkowanie 
- wyjazdy na strzelnicę, 
paintball(a), poligon 

Wszyscy 
zainteresowani 
uczniowie.  
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele wychowania 
fizycznego. 
 
 
 
 
 
 

Listy obecności 
uczestników zajęć. 
 
 
 
 
 
 
 

2.Kształtowanie postaw 
zapobiegających wczesnym 

Realizacja treści na lekcjach 
wdż. 
 

Uczniowie klas 
I, ,II, III 
 

Nauczyciel wdż 
 
 

Rozmowa na forum grupy. 
 
 



kontaktom seksualnym. 

3. Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania zagrożeń 
cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, 
subkultury, choroby cywilizacyjne) i 
manipulacji polityczno-gospodarczych 
(rasizm, nietolerancja, terroryzm, 
rozpad więzi rodzinnych, brak 
ideałów, nachalna reklama). 

 

 

1. Spotkania uczniów z 
przedstawicielami Policji, 
zaproszonymi 
profilaktykami, terapeutami 
uzależnień. 
 

Uczniowie klas 
I, II, III 
 
 

Dyrektor szkoły, pedagog 
szkolny. 
 
 

Rozmowa z uczniami, 
ankiety ewaluacyjne. 
 
 

2. Realizacja celów na 
godzinach wychowawczych 
oraz przedmiocie – edukacja 
dla bezpieczeństwa. 
 
 

Uczniowie klas  
I II, III, 
 
 
 
 

Wychowawcy, nauczyciel 
przedmiotu. 
 
 
 
 

Rozmowa z uczniami. 
 
 
 
 

4. Zapoznanie uczniów  
z zagrożeniami bezpieczeństwa 
osobistego oraz sposobami 
reagowania na nie.  
Np.( kradzież kieszonkowa, napad 
rabunkowy, pobicie, uprowadzenie, 
usiłowanie gwałtu, odurzenie 
środkami psychoaktywnymi wbrew 
woli, zagrożenie płynące z Internetu) 

 

Rozmowy, dyskusja z 
wychowawcami, apele 
dyscyplinująco-porządkowe 
z dyrektorem szkoły. 
Realizacja zagadnień na 
przedmiocie edukacja dla 
bezpieczeństwa. 

Uczniowie klas I, II, 
III. 
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy, pedagog 
szkolny, dyrekcja szkoły 
 
 
 
 
 
 

Rozmowa z uczniami. 
 
 
 
 
 

3. Zapoznanie uczniów z tematyką 
zagrożeń terrorystycznych 

 

Spotkanie z 
przedstawicielem Komendy 
Powiatowej Policji w 
Świdnicy 
 

Uczniowie klas I 
 

Dyrekcja szkoły. 
 

Rozmowy z uczniami. 
 



4. Zapoznanie uczniów z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 

 

 
Zagadnienie realizowane na 
przedmiocie edukacja dla 
bezpieczeństwa. 
Uczestnictwo uczniów w 
konkursach i olimpiadach z 
zakresu pierwszej pomocy 
 

Uczniowie klas 
I, II. 
 

Nauczyciel edukacji dla 
bezpieczeństwa. 
 

Uzyskane lokaty w 
konkursach z zakresu 
pierwszej pomocy. 
 

5. Zapoznanie z procedurą 
zachowania w sytuacji zagrożenia 
epidemicznego 

 

 I -wsza godzina 
wychowawcza 

 

Uczniowie kl. I 
 

Wychowawcy kl. I 
 

Obserwacja zachowań 
uczniów  
 

6. Przypomnienie procedury 
zachowania w sytuacji zagrożenia 
epidemicznego 

I -wsza godzina 
wychowawcza 

Uczniowie kl. II-III Wychowawcy kl. II - III Obserwacja zachowań 
uczniów  
 

KSZTAŁTOWANIE  
POSTAWY  
EKOLOGICZNEJ  

1. Propagowanie ekologicznego 
modelu funkcjonowania we 
współczesnym świecie, 
uświadamianie zagrożeń 
cywilizacyjnych i ukazywanie 
sposobów zapobiegania degradacji 
środowiska naturalnego. 

1. Zajęcia w centrum 
Edukacji Ekologicznej w 
Myśliborzu  

Uczniowie klas o 
nachyleniu 
przyrodniczym 

Nauczyciele biologii Rozmowa z uczniami. 

2. Organizacja rajdu 
geograficznego 
 

Wszyscy uczniowie 
i nauczyciele 

Nauczyciel geografii, 
wychowawcy, dyrekcja 
szkoły 

Lista obecności 
uczestników zajęć. 
 
 

2. Uczestnictwo w działaniach 
mających na celu ochronę i 
zapobieganie dewastacji środowiska. 

1. Sadzenie drzewek przez 
absolwentów LO. 
 

Zainteresowani 
uczniowie. 
 

Wychowawcy. 
 
 

Ilość posadzonych 
drzewek. 
 

2.Zbieranie plastikowych 
nakrętek przez uczniów. 

Zainteresowani 
uczniowie. 
 
 

Zainteresowani uczniowie. 
 
 

Ilość zebranych nakrętek. 
 
 
 

3. Uczestnictwo uczniów w 
olimpiadach ekologicznych 
na etapie szkolnym i 
wyższym  
( Eko-planeta, Olimpiada 
Ekologiczna) 

Zainteresowani 
uczniowie. 

Nauczyciele biologii. Uzyskane wyniki w 
olimpiadach i konkursach. 

 



ROZWÓJ W SFERZE INTELEKTUALNEJ: 
 

SFERA ROZWOJU CELE SPOSÓB REALIZACJI  UCZESTNICY ODPOWIEDZIALNI SPOSÓB EWALUACJI 

SFERA 
INTELEKTUALNA 

1. Budzenie ciekawości 
poznawczej 

1. Wykazywanie celowości 
uczenia się i wytrwałości w 
realizacji celu. 
Zainteresowanie 
przedmiotem. Korzystanie z 
pomocy środków 
audiowizualnych. 
Systematyczność i jawność 
oceny. Wypracowany 
system motywujący 
uczniów. Trafnie dobrane 
treści programowe. 
Zgodność przekazywanych 
treści z otaczającą 
rzeczywistością 

Uczniowie klas I, II, III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów. 

Obserwacja uczniów. 
Uzyskiwane wyniki  
w nauce, frekwencja 

2. Rozwijanie umiejętności 
twórczego myślenia 

1.Stosowanie metod 
aktywizujących i 
problemowych.  

Uczniowie klas I, II, III Nauczyciele wszystkich 
przedmiotów, dyrekcja 
szkoły 

Laureaci konkursów 
przedmiotowych i olimpiad.  

Wyniki egzaminu 
maturalnego. 

Wyniki rekrutacji na 
uczelnie wyższe 
absolwentów szkoły 

2. Odejście od metody 
podawczej do metod 
problemowych i 
aktywizujących. 

Uczniowie klas I, II, III Nauczyciele wszystkich 
przedmiotów, dyrekcja 
szkoły 

Laureaci konkursów 
przedmiotowych i olimpiad.  

Wyniki egzaminu 
maturalnego. 

Wyniki rekrutacji na 
uczelnie wyższe 
absolwentów szkoły 

3. Organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych. Praca z 
uczniem zdolnym. 

Uczniowie klas I, II, III Nauczyciele wszystkich 
przedmiotów, dyrekcja 
szkoły 

Laureaci konkursów 
przedmiotowych i olimpiad.  

Wyniki egzaminu 



maturalnego. 

Wyniki rekrutacji na 
uczelnie wyższe 
absolwentów szkoły 

4.Udział w konkursach 
przedmiotowych i 
olimpiadach. 

Uczniowie klas I, II, III Nauczyciele wszystkich 
przedmiotów, dyrekcja 
szkoły 

Laureaci konkursów 
przedmiotowych i olimpiad.  

Wyniki egzaminu 
maturalnego. 

Wyniki rekrutacji na 
uczelnie wyższe 
absolwentów szkoły 

5.Stawianie  młodzieży 
wysokich lecz realnych 
wymagań adekwatnych do 
indywidualnych możliwości 
uczniów 

Uczniowie klas I, II, III Nauczyciele wszystkich 
przedmiotów, dyrekcja 
szkoły 

Laureaci konkursów 
przedmiotowych i olimpiad.  

Wyniki egzaminu 
maturalnego. 

Wyniki rekrutacji na 
uczelnie wyższe 
absolwentów szkoły 

3. Pomoc w odkrywaniu 
własnych możliwości, 
predyspozycji, talentów i ich 
twórczego wykorzystania.  

Wspieranie uzdolnień. 
Udział w szkolnych, 
międzyszkolnych, 
powiatowych konkursach. 
Udział w zajęciach 
pozalekcyjnych, projektach 
międzynarodowych 
rozwijających 
predyspozycje i talenty. 

Uczniowie klas I, II, III Grono pedagogiczne Uczestnictwo uczniów w 
konkursach, olimpiadach, 
zajęciach pozalekcyjnych. 

4. Wspieranie uczniów 
posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego, opinie 
psychologiczno-
pedagogiczne w osiąganiu 
sukcesów w nauce 

1. Dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do zaleceń 
orzeczenia lub opinii 
wydanych przez Poradnię 
Psychologiczno-
Pedagogiczną i możliwości 
rozwojowych ucznia. 
 

Uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, 
opinie psychologiczno-
pedagogiczne. 

Nauczyciele pracujący z 
uczniami. 

Kontrola dokumentacji 



2.Opracowanie 
Indywidualnych Programów 
Edukacyjno-
Terapeutycznych. 
 

Uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, 
opinie psychologiczno-
pedagogiczne. 

Nauczyciele pracujący z 
uczniami. 

Kontrola dokumentacji 

3.Realizacja zajęć 
rewalidacyjnych, 
dydaktyczno-
wychowawczych. 
 

Uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, 
opinie psychologiczno-
pedagogiczne. 

Nauczyciele pracujący z 
uczniami. 

Kontrola dzienników zajęć 
rewalidacyjnych 

4. Wsparcie 
psychologiczno-
pedagogiczne ww. uczniów. 

Uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, 
opinie psychologiczno-
pedagogiczne. 

Nauczyciele pracujący z 
uczniami, 
pedagog 

Kontrola dokumentacji 

5. Kształtowanie 
umiejętności selekcji, 
analizy i syntezy wiedzy.  

Stosowanie metod 
aktywizujących i 
problemowych na lekcjach 
oraz zajęciach 
pozalekcyjnych 

Uczniowie klas I, II, III Wszyscy nauczyciele. Hospitacje lekcji. 

6. Kształcenie umiejętności 
efektywnego uczenia się. 

Przeprowadzenie zajęć na 
temat metod efektywnego 
uczenia się . 

Uczniowie klas I, II, III Pedagog szkolny, 
wychowawcy. 

 Rozmowy z uczniami, 
dyskusje. 

7.  Kształtowanie 
umiejętności korzystania z 
różnych  źródeł informacji 

Informatyzacja dydaktyki. 
Lekcje biblioteczne. 

Uczniowie klas I, II, III Nauczyciel informatyki, 
nauczyciel bibliotekarz, 
pozostali nauczyciele. 

Umiejętne selekcjonowanie 
wiedzy z Internetu. 
Wzbogacanie warsztatu 
pracy nauczycieli, 
zwiększenie atrakcyjności 
lekcji poprzez zastosowanie 
programów komputerowych, 
tablic multimedialnych. 
Analiza statystyk 
wypożyczeń książek w 
bibliotece szkolnej. 
 

 8. Wsparcie uczniów po 
powrocie do szkół po nauce 
zdalnej - utrwalenie 
wiadomości i umiejętności z 

Zajęcia wspomagające Chętni uczniowie – 15 grup Nauczyciele prowadzący 
zajęcia 

Obserwacja uczniów. 
Uzyskiwane wyniki  
w nauce, frekwencja na 
zajęciach 



wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z 
zakresu kształcenia 
ogólnego –  

 
 
ROZWÓJ W SFERZE EMOCJONALNEJ: 
 

SFERA ROZWOJU  CELE SPOSÓB REALIZACJI UCZESTNICY ODPOWIEDZIALNI SPOSÓB EWALUACJI 

ROZWÓJ 
EMOCJONALNY 

Pomoc w określaniu i 
nazywaniu  uczuć, stanów 
psychicznych  i radzeniu 
sobie ze stresem, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji 
zagrożenia epidemicznego 
Kształtowanie umiejętności 
trafnej oceny własnych 
reakcji. 

 

Realizacja zajęć 
warsztatowych na temat  
technik radzenia sobie ze 
stresem, złością, agresją. 
1. „Akceptacja siebie” 
2. Zdrowie i higiena 
psychiczna. Jak dbać o 
swoje dobre samopoczucie” 
3. „Lęk i depresja. Gdzie 
szukać pomocy? 
4. „Rozbroić stres” 
5. „ Techniki relaksacyjne w 
szkole i w domu” 
 

Uczniowie klas I, II, III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagog szkolny, 
pracownicy poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej w 
Strzegomiu. 
 
 
 
 
 

Rozmowa z uczniami na 
forum grupy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia wsparcia 
pedagogiczno - 
psychologicznego 

Uczniowie klas III – po 
szkole podstawowej 

Pedagog szkolny Ankieta ewaluacyjna 

ROZWÓJ 
EMOCJONALNY 

Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna uczniom 
będącym w trakcie procesu 
terapii lub po zakończonym 
leczeniu. Wsparcie w 
powrocie do 
satysfakcjonującego i 
społecznie użytecznego 
trybu życia 

Rozmowy z uczniami, 
pomoc w adaptacji w 
środowisku szkolnym, 
udzielanie wsparcia 
rodzicom uczniów. 

Uczniowie będący w trakcie 
lub po zakończeniu 
terapii/leczenia. 

Wychowawcy, pedagog 
szkolny, dyrekcja szkoły. 

Obserwacja ucznia, 
rozmowy indywidualne. 

ROZWÓJ Pomoc uczniom mającym 
problemy z obniżonym 

Spotkania i rozmowy 
indywidualne z uczniami 

Uczniowie  klas I, II, III Pedagog szkolny, 
wychowawcy. 

Kontrola dokumentacji 
pedagoga szkolnego. 



EMOCJONALNY nastrojem, symptomami 
depresji. 

prowadzone przez pedagoga 
szkolnego, wychowawców. 
Konsultowanie trudnych 
przypadków  
ze specjalistami. 

ROZWÓJ 
EMOCJONALNY 

Warsztaty dla rodziców na 
temat problemów zdrowia 
psychicznego dzieci  
wskutek izolacji społecznej 

Zorganizowanie warsztatu 
dla  zainteresowanych 
rodziców 

Zainteresowani rodzice. Dyrekcja szkoły, pedagog 
szkolny 

Ankieta 

ROZWÓJ 
EMOCJONALNY 

Szkolenie dla chętnych 
rodziców:  Umiejętności 
rozpoznawania stanów 
emocjonalnych  dziecka, 
pomocy w radzeniu sobie  
z trudnymi emocjami i 
budowaniu   relacji 
interpersonalnych. 

Zorganizowanie szkolenia 
dla zainteresowanych 
rodziców 

Zainteresowani rodzice. Dyrekcja szkoły, pedagog 
szkolny 

Ankieta 

ROZWÓJ 
EMOCJONALNY 

Przygotowanie ulotek na 
temat instytucji i osób 
świadczących pomoc w 
trudnych sytuacjach.  

Przekazanie ulotek 
rodzicom na zebraniach. 

Rodzice klas I  Pedagog szkolny,  
wychowawcy klas I 

Zbieranie opinii na temat 
polecanych specjalistów. 

ROZWÓJ 
EMOCJONALNY 

Kształtowanie  postaw 
asertywnych i tolerancji. 

Zajęcia warsztatowe z 
uczniami na temat 
asertywnego zachowania, 
tolerancji i poszanowania 
drugiego człowieka. 

Uczniowie klas I i II,III Pedagog szkolny, 
wychowawcy 

Rozmowy z uczniami na  
forum grupy. 

Bezpieczne i celowe 
wykorzystywanie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w 
realizacji podstawy 
programowej kształcenia 
ogólnego.  

 Zajęcia warsztatowe na  
zagrożeń w Internecie   
( cyberprzemoc, seksting, 
umawianie się z osobami 
poznanymi w sieci, wpływ 
portali społecznościowych) 
1. Jak w necie bezpiecznie. 
2. Wyloguj się do życia. 
3. Zajęcia na temat 
sekstingu  

Uczniowie klas I, II, III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy. 
 
 
 
 
 
 
 

Dyskusje na zajęciach, 
ankiety ewaluacyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZWÓJ 
EMOCJONALNY 

5. Kształcenie postaw Organizowanie działań na 
rzecz innych: 

Zainteresowani uczniowie, 
Samorząd Uczniowski 

Nauczyciele odpowiedzialni 
za organizację 

Udział uczniów w akcjach 
charytatywnych, 



i  DUCHOWY. empatycznych  -WOŚP 
-schronisko dla zwierząt 
-pomoc koleżeńska w nauce 
- adopcja na odległość 
- współpraca z Zespołem 
Szkół Specjalnych w 
Strzegomiu 
- zbiórka zniczy i darów na 
Kresy. 
- „Pluszak w Pogotowiu” 
- przedstawienia teatralne, 
-akcje krwiodawstwa  
- Jarmark 
Bożonarodzeniowy  
i Wielkanocny 
 

poszczególnych imprez 
szkolnych, dyrekcja szkoły. 

wolontariacie  

 
 
ROZWÓJ W SFERZE  SPOŁECZNEJ: 
 

SFERA ROZWOJU CELE SPOSÓB REALIZACJI ODBIORCY ODPOWIEDZIALNI SPOSÓB EWALUACJI 

ROZWÓJ SPOŁECZNY. 
FUNKCJONOWANIE  
W GRUPIE. 

1. Kształtowanie 
umiejętności słuchania i 
komunikowania się  
(werbalnego i 
niewerbalnego) 

1.Realizacja godzin 
wychowawczych na temat 
komunikacji interpersonalnej, 
aktywnego słuchania. 

Uczniowie klas I, II, Wychowawcy, pedagog 
szkolny 

Rozmowa z uczniami na 
forum grupy. 

2. Systematyczne ćwiczenia 
umiejętności wypowiadania się 
w mowie i piśmie w ramach 
każdego przedmiotu  

Uczniowie klas I, II, II Nauczyciele. Rozmowy, dyskusje, prace 
pisemne. 

2. Rozwijanie 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów, prowadzenia 
negocjacji. 

1. Odniesienie  do szkolnego 
systemu kar i konsekwencji 

Uczniowie klas I, II, III Wychowawcy, pedagog, 
dyrekcja szkoły. 

Obserwacja zachowań 
uczniów. 

2. Godziny wychowawcze – 
jak być negocjatorem 

Uczniowie klas I, II Wychowawcy Dyskusja. 

3. Rozwiązywanie na bieżąco 
sytuacji konfliktowych 
występujących  w szkole 

Uczniowie klas I, II, III Wychowawcy, pedagog 
szkolny, dyrekcja szkoły 

Rejestr rozmów z uczniami i 
rodzicami, notatki z 
posiedzenie Zespołu 
Wychowawczego 

 



 

SFERA ROZWOJU CELE SPOSÓB REALIZACJI ODBIORCY ODPOWIEDZIALNI SPOSÓB EWALUACJI 

ROZWÓJ SPOŁECZNY. 
FUNKCJONOWANIE  
W GRUPIE. 

3. Integrowanie zespołu 
klasowego, tworzenie 
pozytywnego klimatu 
emocjonalnego w grupie 

1. Zajęcia integracyjne przy 
wykorzystaniu metod 
aktywizujących grupę. 

Wycieczki klasowe. 

Uczniowie klas I Wychowawcy klas, pedagog Obserwacja 

2. Wspólne ustalanie i 
przestrzeganie norm, reguł 
grupowych 

Uczniowie klas I, II, III Wychowawcy klas Obserwacja 

4. Uświadamianie 
uczniom zagrożeń 
płynących z braku 
tolerancji. 

 

 

1. Realizacja treści podstawy 
programowej przedmiotów 
humanistyczno-przyrodniczych. 

Uczniowie klas I, II, III Nauczyciele historii, wos 
języka polskiego 

 

2. Cykl zajęć na temat 
przeciwdziałania przemocy 
rówieśniczej w tym 
cyberprzemocy z udziałem 
pedagoga i zaproszonych 
specjalistów. 

Uczniowie klas I, II,  Wychowawcy, pedagog 
szkolny 

Dyskusja na lekcji, ankieta 
ewaluacyjna. 

3. Godziny wychowawcze na 
temat  tolerancji. 

1. Co to jest tolerancja? 

2. Każdy z nas jest inny. 

3. Subkultury młodzieżowe. 

Uczniowie klas I, II, III Wychowawcy klas, pedagog 
szkolny 

Dyskusja, ankieta 
ewaluacyjna. 

 
 

SFERA ROZWOJU CELE SPOSÓB REALIZACJI ODBIORCY ODPOWIEDZIALNI SPOSÓB EWALUACJI 

ROZWÓJ SPOŁECZNY. 
ŻYCIE  
W SPOŁECZEŃSTWIE 

1. Rozwijanie poczucia 
przynależności do 
społeczności lokalnej, 
ojczyzny, społeczności 

1. Realizacja programów 
nauczania historii, wos 

Uczniowie klas      I, II, 
III 

Nauczyciele historii i 
wiedzy o społeczeństwie 

Sprawdzian wiedzy. 

2. Uczestnictwo uczniów w 
wymianach międzynarodowych 
realizowanych w szkole. 

Zainteresowani 
uczniowie. 

Nauczyciele odpowiedzialni 
za realizację projektów. 

Rozmowa na plenum grupy. 



europejskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kultywowanie tradycji 
szkolnych: 
1) sztandar i poczet sztandarowy 
2) ceremoniał uroczystości 
szkolnych 
3) zjazdy absolwentów/ co 5 lat i 
dla absolwentów szkoły  
4) tablo 
5) przedstawienia andrzejkowe 
6) spotkania wigilijne 
7) konkurs stołów 
wielkanocnych 
8) konkurs piosenki 
anglojęzycznej 
9)  konkurs bożonarodzeniowy 
 

Uczniowie klas      I, II, 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cała społeczność szkolna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frekwencja na 
uroczystościach szkolnych, 
badanie poziomu 
zaangażowania w 
uroczystości szkolne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wdrażanie do 
samorządności. 

 

 

 

 

1. Aktywna praca w Samorządzie 
Uczniowskim. 

Cała społeczność 
szkolna. 

Opiekun SU 
 

Sprawozdanie z pracy SU. 
 

 
2. Miesiąc samorządności 
 

 
Uczniowie klas I, II 
 

 
Wychowawcy klas. 
 

Obserwacja poziomu 
zaangażowania w 
powierzone zadania. 

3. Przygotowania do MRMS: 
-udział w wybranych sesjach 
Rady Gminy 
-spotkania z przedstawicielami 
władz miasta. 

Zainteresowani 
uczniowie 
 
 
 

Wychowawcy, pedagog. 
 
 
 
 

 
Obserwacja poziomu 
zaangażowania w pracę 
Młodzieżowej Rady Miasta 
Strzegomia 

3. Kształtowanie 
właściwych postaw 
obywatelskich, wpajanie 
szacunku dla tradycji i 
historii narodowej oraz 
symboli narodowych 

 

1. Uczestnictwo w 
uroczystościach patriotyczno-
religijnych. 
 

Uczniowie klas I, I, III 
 
 
 

Nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy, dyrekcja 
szkoły. 
 

Rozmowa, obserwacja 
aktywności i stosunku do 
symboli państwowych 

2. Zwrócenie uwagi na znaczenie 
symboli narodowych w życiu 
(hymn państwowy, godło, flaga ) 

Uczniowie klas I, I, III 
 
 
 

Nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy, dyrekcja 
szkoły. 
 

Rozmowa, obserwacja 
aktywności i stosunku do 
symboli państwowych 

3.Opieka nad miejscami pamięci 
narodowej oraz obiektami 
zabytkowymi. 
 

Uczniowie klas I, I, III 
 
 
 

Nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy, dyrekcja 
szkoły. 
 

Rozmowa, obserwacja 
aktywności i stosunku do 
symboli państwowych 



4. Udział w uroczystościach 
organizowanych przez władze 
samorządowe i kościelne w SCK, 
Gross-Rosen, pod pomnikiem I. 
Paderewskiego, pod Pomnikiem 
Jana Pawła II, pod pomnikiem 
Sybiraków. 

Uczniowie klas I, I, III Nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy, dyrekcja 
szkoły. 

Rozmowa, obserwacja 
aktywności i stosunku do 
symboli państwowych 

4. Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności 
 

 

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie 
umiejętności trafnej oceny 
zjawisk społecznych. 

1. Aktywne uczestnictwo w 
życiu środowiska lokalnego. 
 
 

Uczniowie klas I, II, III 
 
 
 

Grono pedagogiczne. 
 
 
 

Obserwacja zaangażowania 
uczniów na rzecz środowiska 
lokalnego. 

2. Dbałość o wyposażenie 
pracowni. 

Uczniowie klas I, II, III Wychowawcy, pedagog 
szkolny. 
 

Obserwacja stanu klas i 
pracowni informatycznych, 
chemicznej. 

 

3. Systematyczna kontrola 
frekwencji. 

Uczniowie klas I, II, III Wychowawcy, pedagog 
szkolny. 
 
 

Codzienna analiza 
frekwencji. Comiesięczne 
podsumowanie frekwencji  
w poszczególnych zespołach 
klasowych 

Realizacja na godzinach 
wychowawczych zagadnień 
dotyczących problemów 
społecznych: 

- wpływ reklamy, przekazów 
medialnych na budowanie 
światopoglądu 

- znaczenie Internetu, portali 
społecznościowych w kreowaniu 
wizerunku młodych ludzi 

Uczniowie klas I, II, III Wychowawcy, pedagog 
szkolny. 

Rozmowy z uczniami po 
zakończonych zajęciach, 
ankiety ewaluacyjne. 

 
 
 

SFERA ROZWOJU CELE SPOSÓB REALIZACJI  ODBIORCY ODPOWIEDZIALNI SPSOSÓB EWALUACJI 

ROZWÓJ SPOŁECZNY  
I DUCHOWY. 

1. Kultywowanie tradycji 
narodowych, religijnych, 

Integracja środowiska szkolnego i 
kultura zachowań na 

Cała społeczność 
szkolna. 

Dyrekcja, wyznaczeni 
nauczyciele. 

Obserwacja zachowań 
uczniów. 



UCZESTNICTWO  
W KULTURZE 

rodzinnych i szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uroczystościach szkolnych: 
- uroczystość ślubowania uczniów 
klas I -szych 
-chrzest klas pierwszych 
-Dzień Edukacji Narodowej 
- przedstawienie andrzejkowe 
-opłatek i kolędowanie 
-Jasełka 
-Walentynki w szkole lub w klasie 
-Dzień kobiet  
-Obchody Pierwszego Dnia Wiosny 
-przygotowanie Studniówki i 
zabawy półmetkowej 
-udział w rekolekcjach 
wielkopostnych 
-promocja szkoły  
-przygotowanie obchodów Dnia 
Dziecka 
-uroczystość pożegnania klas 
maturalnych 
 
 

2. Zapoznanie z kulturą 
duchową narodu. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Wycieczki, których celem jest 
poznanie dorobku kultury swego 
miasta, regionu, kraju. 
 

Uczniowie klas I, II, 
III 
 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele języka 
polskiego, historii 
 

Rozmowa ewaluacyjna po 
zakończonej wycieczce. 
 
 

2. Wyjazdy do muzeów, kina, 
opery, filharmonii. 

Zainteresowani 
uczniowie. 
 

Nauczyciel języka 
polskiego. 
 

Rozmowa ewaluacyjna po 
zakończonej wycieczce. 
 
 
 

3.Warsztaty teatralne w szkole.  
 

Zainteresowani 
uczniowie. 
 

Nauczyciel bibliotekarz, 
nauczyciele języka 
polskiego. 

Frekwencja uczniów na 
warsztatach teatralnych. 
Wystawienie przedstawienia 
teatralnego. 



 
 
 

4. Organizacja wieczoru poezji. Zainteresowani 
uczniowie. 

Nauczyciel bibliotekarz, 
nauczyciele języka 
polskiego. 

Frekwencja na wieczorze 
czytania poezji. 

3. Kształtowanie 
umiejętności odczytywania 
różnorodnych tekstów 
kultury: obrazów, 
przekazów 
multimedialnych, 
ikonografii, tekstów 
obecnych w życiu 
codziennym \reklama\ i ich 
trafnej interpretacji. 

1. Zajęcia warsztatowe na temat 
wpływu reklamy na postawy 
młodego człowieka wobec dóbr 
materialnych i duchowych. 

 

 
Uczniowie klas 
I,II,III 
 
 
 

 
Wychowawcy, nauczyciele 
języka polskiego, pedagog 
szkolny. 

 
Rozmowa z uczniami na 
forum grupy. 

2. Zajęcia warsztatowe- wpływ 
Internetu na nasze życie – korzyści i 
zagrożenia. 

 

Uczniowie klas 
I,II,III 
 
 
 

Wychowawcy, nauczyciele 
języka polskiego, pedagog 
szkolny. 

Rozmowa z uczniami na 
forum grupy. 

 
 

 


