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Wprowadzenie 

Stwierdzając, że wychowanie, obok nauczania i kształcenia, jest integralnym elementem edukacji szkolnej, kierując się zasadami 

umieszczonymi w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.), 

respektując uniwersalne zasady etyki, przyjmując za cel rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania                 

polskiego dziedzictwa kulturowego oraz otwarcia na wartości kultur Europy i świata, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Braniewie zapewnia 

każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju osobowego oraz przygotowanie do wypełniania obowiązków społecznych, oparte na 

zasadach wolności, demokracji, tolerancji, solidarności i sprawiedliwości. Działania wychowawcze szkoły obejmują wszystkich uczniów                          

i nastawione są na otwarcie ich na prawdę, dobro i piękno oraz na zachęcenie do poszukiwania wzniosłych wartości i pozytywnych wzorców. 

Zespół Szkół Zawodowych im Jana Liszewskiego w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzać będzie 

do tego, aby uczniowie:                

 znajdowali w szkole warunki wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym), 

 rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie w świecie prawdy, dobra i piękna, 

 mieli świadomość wartości i użyteczności edukacji szkolnej, 

 stawali się coraz bardziej samodzielni i odpowiedzialni, 

 poszukiwali, odkrywali i dążyli drogą rzetelnej pracy do osiągania życiowych celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca 

w świecie, 

 uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego, 

 przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, ze zrozumieniem wartości każdej z tych wspólnot, w duchu 

odpowiedzialności, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla dziedzictwa kulturowego, 

 przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość 

doskonalenia się, 

 kształtowali w sobie postawę współdziałania i dialogu, umiejętność słuchania innych i szanowania ich poglądów, współtworzyli w szkole 

wspólnotę nauczycieli i uczniów. 
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Cele i zadania programu wychowawczego 

 

Uznając, że wychowanie stanowi istotny wymiar pracy każdego nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych cele i zadania wychowawcze 

będą realizowane na wszystkich zajęciach edukacyjnych, przez działania wychowawcze zaprojektowane w tematycznych programach 

wychowawczych, w trakcie zajęć pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych oraz poprzez działania nauczycieli pełniących obowiązki 

wychowawców klasowych. 

1. Rozwój i kształtowanie własnej osobowości 

 kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i 

otrzymywania wsparcia, 

 nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości, 

  zachęcanie do głębszego poznawania siebie i pracy nad własnym rozwojem intelektualnym i duchowym, 

 przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości, dokonywania ich oceny i hierarchizacji, 

 uczenie krytycznego odbioru tego, co niesie ze sobą kultura masowa, 

 kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonywane wybory moralne, 

 uczenie umiejętności szanowania poglądów innych, wyrażania poglądów własnych i ich obrony oraz rozwijanie umiejętności prezentacji 

swego stanowiska, dialogu i współdziałania z innymi, 

 kształtowanie postawy tolerancji dla odmienności rasowych, narodowych, światopoglądowych, wyznaniowych, kulturowych, 

 rozwijanie indywidualnych zainteresowań, rozbudzanie potrzeby samodoskonalenia; wprowadzanie w świat kultury i sztuki, 

umożliwienie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i duchowego drogą przeżyć estetycznych, 

 stwarzanie sytuacji rozbudzających aktywność i twórczość, 

 kształtowanie nawyków dbania o estetykę wyglądu własnego i najbliższego otoczenia, kształtowanie kultury bycia na co dzień, 

rozwijanie troski o kulturę języka i odpowiedzialności za słowo, 

 pomoc w rozwiązywaniu dylematów związanych z wyborem szkoły, studiów, zawodu i przestrzeganie przed minimalizowaniem aspiracji 

życiowych. 
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2 Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

 uświadomienie współzależności między wymiarami zdrowia, np. fizycznym, psychicznym i duchowym oraz odpowiedzialności za 

ochronę własnego zdrowia, 

 kształtowanie postaw dbałości o własny rozwój fizyczny, sprawność i odporność organizmu oraz o higienę ciała i otoczenia, 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych i turystycznych wspierających rozwój fizyczny, 

 przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń społecznych; ratownictwo w nagłych stanach zagrożenia życia. 

 

3. Wychowanie do życia w rodzinie 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z okresem dorastania i dojrzewania, 

 ukazywanie jedności pomiędzy działaniem seksualnym a miłością i odpowiedzialnością, 

  kształtowanie umiejętności obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunku dla ciała innej osoby, 

 pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości i odnoszeniu jej do wartości nadrzędnych, takich jak poszanowanie życia, 

miłość, małżeństwo, rodzina, akceptacja i szacunek w relacjach między ludźmi, 

 uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka, promowanie wzoru małżeństwa opartego na wierności, uczciwości, odpowiedzialności                 

i partnerstwie, 

 kształtowanie pozytywnych wzorów funkcjonowania rodziny, 

 nabywanie umiejętności korzystania ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym 

oddziaływaniem na rozwój osobowy i życie rodzinne 
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4. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 

 uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny, w tym obowiązku jej obrony i dbałości o jej dobre imię, 

 kształtowanie postaw szacunku wobec godła i hymnu państwowego, 

 rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej i państwowej, 

 rozwijanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego i zespołowego działania na rzecz społeczności uczniowskiej, lokalnej, 

regionu i państwa, 

 ukazanie wzorca państwa prawa, funkcjonującego na podstawie mechanizmów demokratycznych, kształtowanie kultury prawnej, 

 obchody świąt państwowych i rocznic historycznych, 

  kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy o zasadach ustroju Rzeczypospolitej do interpretacji wydarzeń życia publicznego, 

  zapoznanie z prawami i obowiązkami obywatela Rzeczypospolitej, 

 kształtowanie umiejętności podporządkowania się wymogom procedur demokratycznych we wspólnym działaniu (np. w zespole 

klasowym, samorządzie uczniowskim). 

 Kształtowanie poczucia własnej wartości, 

 Integracja zespołu klasowego 

 Umiejętność określania własnych emocji 

 Umiejętność rozróżniania koleżeństwa przyjaźni, miłości 

 Uświadamianie przynależności do środowiska lokalnego, 

 Wdrażanie do uczciwości wobec siebie i otoczenia,  

 Kształtowanie odpowiedzialności i konsekwencji za swoje czyny, 

 Właściwe wypełnianie roli ucznia, przestrzegania statutu szkoły, 

 Rozbudzanie tolerancji dla mniejszości narodowych, 

 Nauka odpowiedzialnego korzystania z internetu 
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5. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym 

 poznanie mechanizmów gospodarki wolnorynkowej, 

 rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości dotyczącej przyszłej aktywności zawodowej i gospodarczej, 

 kształtowanie umiejętności planowania rozwoju własnego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 

 rozwijanie ducha przedsiębiorczości i umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi, 

 poznanie podstawowych zasad etycznych życia gospodarczego i nabywanie umiejętności stosowania ich w życiu szkolnym (np. rzetelna 

praca, punktualność, dotrzymywanie danego słowa, wywiązywania się z powierzonych funkcji i zadań, prawdomówność, uczciwość), 

 kształtowanie umiejętności sporządzania dokumentów określonych procedurą ubiegania się o pracę (np. list motywacyjny, życiorys, 

kwestionariusz osobowy) oraz zdolności do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej — sztuka autoprezentacji. 

6. Kształtowanie postaw proekologicznych 

 poznanie współzależności między różnymi elementami środowiska oraz zrozumienie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat 

przyrody, 

 rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo świata przyrody, 

 organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu, 

 wpajanie umiejętności przestrzegania ładu i porządku w miejscach publicznych i w środowisku naturalnym (np. w lesie, na plaży). 

7. Rozwijanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu 

 rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i jej związkach z historią i kulturą narodu, 

 nawiązywanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie, 

 udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych. 
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8. Kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu 

 przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym, 

 poznawanie tradycji i kultury własnego narodu 

 aktywizowanie do podejmowania inicjatywy własnej oraz pracy w zespole, 

 budowanie własnej kariery szkolnej, 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej, 

 aktywne uczestnictwo w kulturze, 

 dojrzała samoocena – dokonywanie wyborów adekwatnych do własnych możliwości i uzdolnień, 

 nauka odpowiedzialnego korzystania z internetu, obiektywnego odbioru informacji medialnych 

9. Kształtowanie postawy poszanowania innych kultur i tradycji 

 zapoznanie z różnorodnością kultury światowej, 

 aktywny udział w poznawaniu innych kultur, wyjazdy edukacyjne 

 nauka tolerancji i akceptacji odmiennych kultur, wyznań wartości, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 budowanie dobrego wizerunku szkoły w oczach przyszłych absolwentów 

 

10. Kształtowanie postaw proeuropejskich: wychowanie proeuropejskie 

 uświadamianie wielowiekowych związków Polski z Europą, 

 określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie, 

 rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej, 

 zapoznanie z celami, podstawami ustrojowymi i instytucjonalnymi Unii Europejskiej oraz z zasadami funkcjonowania najważniejszych 

organizacji europejskich, 
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 uświadomienie korzyści procesu integracji z Unią Europejską jako środka prowadzącego do przyspieszenia transformacji ustrojowej i 

osiągnięcia warunków do rozwoju kraju, 

 popularyzowanie wiedzy na temat krajów nauczanych w szkole języków, 

 rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur i obyczajów, 

 umożliwianie uczniom nawiązywania kontaktów z młodzieżą z różnych krajów europejskich 

 

11. Rozwijanie samorządności uczniowskiej 

 rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem szkoły, 

 współudział w realizowaniu zadań dotyczących działalności szkoły (np. wyrażanie opinii o pracy nauczycieli, organizacja imprez szkolnych 

i klasowych itp.), 

 umożliwienie składania Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej propozycji dotyczących życia społeczności uczniowskiej, 

 stosowanie procedur demokratycznych w działalności społeczności uczniowskiej (np. w wyborach opiekuna samorządu uczniowskiego i 

rzecznika praw uczniów). 

  

12. Organizacja czasu wolnego ucznia 

 organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, 

 wycieczki o charakterze poznawczym, 

 udział w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań, 

 przygotowywanie imprez szkolnych, 

 wyjścia do teatru, kina, muzeum, itp. 

13. Wolontariat szkoły 
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Ideą wolontariatu jest dobrowolna i bezpłatna działalność, ludzi na rzecz innych. Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego 

w Braniewie już od kilku lat angażuje się w przedsięwzięcia niosące pomoc potrzebującym osobom takim jak: 

 osoby starsze 

 osoby przewlekle chore 

 osoby w trudnej sytuacji finansowej 

14. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 

 Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, frekwencji, problemach wychowawczych: Zespół Wychowawczy 

  Pedagogizacja rodziców na zebraniach ogólnych z pedagogiem Szkolnym,  

 Konsultacje z pedagogiem dla uczniów i rodziców. 

 Współuczestniczenie Rady Rodziców w opracowywaniu Programu Wychowawczego szkoły. 

 Udzielanie rodzicom porad w oparciu o obserwację i diagnozę ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych. 

 Wskazywanie instytucji wspomagających rodziców, ułatwianie zainteresowanym rodzicom kontaktów z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną, GOPS-em, MOPS-em, poradniami uzależnień itd. 

 Przeprowadzanie badań ankietowych, wywiadów z rodzicami, warsztatów. 

 Prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami 

 Zwiększenie częstotliwości wzajemnych kontaktów: nauczyciel rodzic poprzez stworzenie konsultacji dla rodziców. 

 Poznawanie przez rodziców grona pedagogicznego oraz problemów, osiągnięć poszczególnych uczniów i klas. 

  Udział rodziców w uroczystościach szkolnych, szczególnie rodziców należących do Trójek Klasowych, Rady Rodziców. 

 Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (odwiedziny w domach uczniów)wg potrzeb i zasadności. 

 Wspólne dyskusje (w trudnych sytuacjach wychowawczych), w których uczestniczyć mogą: wychowawca, dyrektorzy, nauczyciele, 
pedagog, psycholog szkolny oraz uczeń i jego rodzice – efekt: rozwiązanie problemu lub podpisanie kontraktu 
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15. Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym 

 Udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez instytucje organizacje lokalne. 

 Działanie na rzecz własnego środowiska (Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata). 

 Organizowanie spotkań z rodzicami, Radą Rodziców, władzami lokalnymi. 

 Aktywny udział rodziców w przygotowywaniu uroczystości szkolnych, lokalnych. 

 Zapraszanie na uroczystości szkolne przedstawicieli władz lokalnych i instytucji. 

 Współpraca z Domami Pomocy Społecznej w Braniewie, DD ,,Słoneczne Wzgórze’’. 

 Organizowanie wycieczek na terenie powiatu. 

 Osobiste przekazywanie ( w różnej formie) życzeń świątecznych i okolicznościowych przez dyrekcję i uczniów szkoły zaprzyjaźnionym 
instytucjom. 

 Wolontariat młodzieży na rzecz osób potrzebujących pomocy z terenu Braniewa i gminy. 

16. Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły.  

Treści wychowawcze zawarte są we wszystkich rozdziałach Statutu Szkoły:  

- wdraża się uczniów do samodzielnego i systematycznego podnoszenia wiedzy dla osiągnięcia określonych celów i zaspokojenia ambicjonalnej 
sfery ucznia; 

- pogłębia poczucie obowiązku i dyscypliny pracy oraz rozwija samorządne formy działalności młodzieży; 

- umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez możliwość uczestnictwa w 
różnych formach działalności szkoły; 

- przygotowuje uczniów do świadomego odbioru kultury; 

- rozwija wśród młodzieży przekonanie o konieczności ochrony środowiska naturalnego, rozbudza zainteresowanie wiedzą ekologiczną. 

Zasady, którymi szkoła kieruje się w realizacji celów i zadań szkoły: 

- opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele, wychowawcy  
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- w czasie praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu opiekę nad uczniami sprawują pracodawcy lub wyznaczeni opiekunowie placówki w 
której jest realizowany program; 

- podczas organizowanych uroczystości szkolnych młodzież znajduje się pod opieką nauczycieli; 

- szkoła umożliwia organizowanie wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych oraz uczestnictwo w zawodach sportowych zgodnie 
z harmonogramem stanowiącym załącznik do planu pracy; opiekę nad młodzieżą sprawuje wychowawca lub wyznaczeni nauczyciele (zgodnie               
z obowiązującymi przepisami); osobami wspomagającymi pracę nauczyciela są  przedstawiciele rodziców danego oddziału bądź oddziałów lub 
rady rodziców 

- każdy nauczyciel jest zobowiązany do opieki nad młodzieżą przebywającą w szkole zgodnie z ramowym rozkładem zajęć w danym 

dniu; do jego obowiązków należy pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym planem dyżurów. O zadaniach 
wychowawczych szkoły traktuje także Statut Szkoły , który mówi o powierzaniu przez dyrektora wybranym nauczycielom opieki nad uczącą się 
młodzieżą. Tę rolę powierza się wychowawcom klas. Istnienie i działanie Samorządu Szkolnego jest istotnym elementem w życiu szkoły. 

 Uczy samodzielności, kreatywności w działaniu na rzecz społeczności szkolnej.: 

- możliwość prowadzenia gazetki szkolnej, radiowęzła, 

- rozwijanie własnych zainteresowań np. SKS i koła zainteresowań 

Statut zobowiązuje wicedyrektorów do współpracy z Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami działającymi w szkole. Rozdział 
„Organizacja szkoły” mówi o podstawowej formie pracy szkoły wskazując, że są nią zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 
klasowo-lekcyjnym. Statut mówi o obowiązkach nauczyciela bibliotekarza zakłada obowiązek prowadzenia rozmów z czytelnikami o książkach 
oraz prowadzeniu różnych form wizualnej informacji i propagowanie książek.  

W zakres zadań nauczyciela oraz innych pracowników szkoły statutu wskazuje na odpowiedzialność nauczyciela za pracę dydaktyczno-
wychowawczą i opiekuńczą w szkole. Do jego obowiązków należy : 

- wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

- bezstronne, obiektywne, systematyczne i umotywowane ocenianie uczniów, szczegółowe zasady oceniania określają Wewnątrzszkolne Zasady 
Oceniania oraz opracowany przez nauczyciela Przedmiotowe Zasady Oceniania , 
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- udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, w tym zakresie nauczyciel korzysta z 
pomocy np. uczniów zdolnych w ramach wewnątrz klasowych zespołów samopomocy, analizuje z rodzicami formy pomocy, rozpoznaje szeroko 
pojęte środowisko wychowawcze w celu przezwyciężenia negatywnych zjawisk. 

Wychowawcy  narzuca sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami: 

- mówi o potrzebie utrzymywania kontaktów z rodzicami w celu podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

W statucie o  prawach i obowiązkach ucznia zapewnia uczniom opiekę wychowawczą, życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym, rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów. Element wychowawczy jest także zawarty w obowiązkach ucznia. 

Mówi on o: 

- opiece wychowawczej i warunkach pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 
bądź psychicznej i poszanowanie jego godności; 

- życzliwym, podmiotowym traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym; 

- rozwijaniu zainteresowań, zdolności i talentów. 

Elementem pracy wychowawczej jest stosowanie wobec uczniów różnych form nagradzania i wyróżniania. Uczeń może otrzymać nagrodę lub 
zostać wyróżniony za: wzorową postawę i wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach szkoły, dzielność i odwagę, sukcesy w 
konkursach, olimpiadach zawodach sportowych. 

Punkt „Nagrody i kary wobec ucznia Szkoły” traktuje o systemie kar i nagród przewidzianych za określone zachowanie i działalność. 

Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie zawiera wiele elementów dotyczących zadań wychowawczych szkoły. 
Wskazując rolę dyrektora szkoły, zastępcy dyrektora, nauczycieli i wychowawców, jako tych, którzy są odpowiedzialni za całokształt pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. Jasno zostały określone zadania, a także prawa i obowiązki uczniów, które są istotnym elementem w pracy każdej 
placówki oświatowej. 

17. Obowiązki wychowawcy klasowego 
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 Zapoznaje uczniów z kodeksem praw ucznia, statutem szkoły, 

 Prowadzi godziny wychowawcze według ustalonej tematyki, zgodnej z ogólnymi  zadaniami wychowawczymi szkoły. 

 Integruje klasę i dba o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy. 

 Poznaje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje uczniów. 

 Organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności: 

  - tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie, 

 - rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami i społecznością szkoły. 

 Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z 
trudnościami. 

 Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków i klasową radą wychowawców. Informuje ich o wynikach i problemach w zakresie 
wychowania i kształcenia. Włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy i szkoły. 

 Rozpoznaje sytuację wychowawczą uczniów i informuje uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie. 

 Udziela uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub szkolnych. 

 Współdecyduje z samorządem klasy i z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe 
okresy. 

 Współpracuje z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką. 

 Prowadzi dokumentację szkolną zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

 Realizuje i ewaluuje plan pracy wychowawczej. 

 Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia. 

18. Osoby i instytucje współpracujące w realizacji Programu Wychowawczego. 

 Uczniowie 

 Wychowawcy klas 

 Nauczyciele 

 Pedagog szkolny 

 Rodzice uczniów 

 Pozostali pracownicy szkoły 
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 Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta 

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu-KO Olsztyn 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID 

 Powiatowa Komenda Policji w Braniewie 

 Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej  

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 

  Braniewskie Centrum Kultury 

  Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Braniewie 

  MOS „Zatoka” Braniewo 

  Inne instytucje w zależności od potrzeb 
 

19. Ewaluacja Programu 

Celem ewaluacji jest dostarczenie informacji ułatwiających podejmowanie decyzji w zakresie ewentualnych, koniecznych zmian. 
Program ten będzie poddawany ewaluacji wewnętrznej i formatywnej (kształtującej) w roku szkolnym. Wiąże się to z ewentualnymi zmianami 
w zaplanowanym wcześniej programie – realizacją działań niezaplanowanych oraz braku realizacji niektórych przedsięwzięć z przyczyn 
obiektywnych. Po trzech latach realizacji Programu Wychowawczego będzie on poddany ewaluacji wewnętrznej sumującej. Będzie ona 
polegała na przeprowadzeniu badania ankietowego wśród uczestników programu: uczniów, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców. Wyniki 
tych badań staną się podstawą do ewaluacji wstępnej przy konstruowaniu następnego Programu Wychowawczego Szkoły na dalsze lata nauki 
w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. Planuje się także korzystanie z innych metod ewaluacji. Są nimi: obserwacja, 
rozmowy indywidualne, wywiady oraz analiza dokumentów. 
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Harmonogram działań na rok szkolny 2015/2019 

 

KLASA I 

CELE SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

Integracja klasowa Zajęcia integracyjne; Zajęcia integracyjne w klasach, organizacja imprez 
klasowych; Przeprowadzenie ankiety - ,,Jak się czujesz w naszej szkole?”, 
umiejętność rozróżniania koleżeństwa, przyjaźni, miłości. 

Wychowawcy klas  Cały rok 

Poznawanie samego siebie Rozmowy na lekcjach wychowawczych i innych, umiejętność określania 
własnych emocji, kształtowanie poczucia własnej wartości, wdrażanie do 
uczciwości wobec siebie i otoczenia; 

Wychowawcy klas, 
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Kształtowanie poczucia tożsamości 
ze szkołą 

Organizowanie sytuacji wychowawczych sprzyjających integracji całej 
społeczności uczniowskiej;  Wycieczki klasowe - edukacyjne i 
krajoznawcze; Otrzęsiny; Spotkania wigilijne i przed Świętami 
Wielkanocnymi; Dzień sportu; Zawody i turnieje sportowe; Akcje 
charytatywne 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele  

Cały rok 

Poznanie praw i obowiązków ucznia Rozmowy, dyskusje na lekcjach wychowawczych; znajomość  i 
przestrzeganie statutu szkoły, poznanie praw i obowiązków ucznia, 
dziecka, właściwe wypełnianie roli ucznia; 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Autorytety Rozmowy, dyskusje na lekcjach wychowawczych; Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Zapewnienie uczniom 
bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły – lekcje wychowawcze 
Bezpieczeństwo uczniów w szkole (szkolenia bhp, dyżury nauczycieli, 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 
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monitoring); Budowanie zaufania uczniów i ich rodziców wobec szkoły, 
Rozwijanie poczucia wspólnoty wśród uczniów i odpowiedzialności za 
zachowanie swoje i kolegów,  Bezzwłoczne reagowanie na jakiekolwiek 
przejawy agresji i przemocy, Konsekwentne budowanie autorytetu 
wychowawcy i nauczyciela poprzez podnoszenie kompetencji 
wychowawczych. 

Wychowanie człowieka przyjaznego 
środowisku 

Lekcje wychowawcze poświęcone problemom środowiska ; Lekcje biologii, 
geografii ; Wycieczki krajoznawcze ; Udział szkoły w Akcji „Sprzątanie 
Świata”, „Dzień Ziemi” 

Wychowawcy, 
nauczyciele biologii, 
geografii, 
przedmiotów 
zawodowych (leśnik) 

 
Cały rok 

Dbanie o czystość i estetykę terenu 
szkoły 

Dbanie o porządek w szkole, wystrój klas i korytarzy Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Planowanie kariery edukacyjnej i 
zawodowej ucznia 

Poradnictwo zawodowe dla uczniów (doradztwo grupowe i indywidualne); 
Dlaczego warto studiować?; Predyspozycje zawodowe i edukacyjne; 
Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą – jak się przygotować; Ocena 
własnych zdolności i możliwości;  Wartości cenione w pracy zawodowej; 
Planowanie kariery;  

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
doradca zawodowy 

Cały rok 

Szkoła prowadzi zajęcia z orientacji 
zawodowej i planowania kariery 

Zajęcia z doradcą zawodowym na godz. wychowawczych i indywidualnie pedagog, psycholog 
doradca zawodowy 

Cały rok 

Działania ukierunkowujące 
Zainteresowania uczniów różnymi 
dziedzinami wiedzy zwłaszcza 
związanej z programem nauczania. 

Udział w olimpiadach przedmiotowych. Udział w konkursach 
przedmiotowych; 
Zajęcia dydaktyczne prowadzone metodami aktywizującymi  Inspirowanie 
młodzieży do twórczości własnej, organizowanie wystaw prac 
uczniowskich, eksponowanie informacji w formie gazetek, tablic, na 
stronie internetowej szkoły.  
Angażowanie uczniów do udziału w przygotowywaniu gazetek, plakatów i 
występów artystycznych. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych  

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Kształtowanie wrażliwości 
uczuciowej 

Kształcenia wrażliwości i nieobojętności na przejawy przemocy, zła, 
wulgarności Kształtowanie pożądanych postaw moralnych młodzieży  
Uwrażliwianie na potrzeby innych; propagowanie idei wolontariatu  
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę  
Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Szkolne Dni Stop Przemocy”  

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

Cały rok 
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Kultura słowa- zapobieganie 
wulgaryzacji języka 

Tematyka godzin wychowawczych; Lekcje języka polskiego 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Uzależnienia narkotyki, dopalacze Lekcje wychowawcze, spotkania np. z pielęgniarką, policjantem 
Pogadanki na temat skutków zażywania narkotyków, dopalaczy, 
tematyczne gazetki ścienne,  

pedagog, psycholog 
pielęgniarka szkolna 

Cały rok 

Ochrona uczniów przed treściami 
niebezpiecznymi(internet, 
cyberprzemoc) 

Lekcje wychowawcze spotkania np. z policjantem, osobami zajmującymi 
się takimi problemami, ochrona własnego wizerunku i i nnych, prawa 
autorskie, anonimowość 
 

pedagog, psycholog 
pielęgniarka szkolna 

Cały rok 

Rozwijanie samoświadomości i 
realnej samooceny 

Umożliwienie uczniom badania własnych umiejętności przez zastosowanie 
gotowych testów, a także testów przygotowanych przez nauczycieli wg 
zasad pomiaru dydaktycznego; rozmowy i dyskusje z wychowawcą klasy, 
nauka odpowiedzialnego korzystania z internetu; 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

Jak osiągnąć sukces? Inspirowanie młodzieży do twórczości własnej, organizowanie wystaw 
prac uczniowskich, eksponowanie informacji w formie gazetek, tablic, na 
stronie internetowej szkoły.  
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

Higiena osobista, strój szkolny, strój 
galowy 

Lekcje wychowawcze, spotkania np. z pielęgniarką szkolną,  
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pielęgniarka szkolna 

Cały rok 

Aktywność fizyczna Systematyczne uczestnictwo uczniów w zajęciach wychowania fizycznego, 
rajdy, wycieczki, badania okresowe, udział w zawodach sportowych, SKS, 
udział w zawodach 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Cały rok 

Choroby cywilizacyjne (nadwaga, 
odchudzanie się) 

Lekcje wychowawcze, spotkania np. z pielęgniarką szkolną, osobami 
zajmującymi się takimi problemami 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
Pielęgniarka szkolna 

Cały rok 

Zdrowe odżywianie Lekcje wychowawcze, spotkania np. z pielęgniarką szkolną, osobami 
zajmującymi się takimi problemami 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
Pielęgniarka szkolna 

Cały rok 

Wychowanie w duchu poszanowania 
godności drugiego człowieka i 
tolerancji dla odmienności 
światopoglądowej, religijnej, 

Lekcje wychowawcze poświęcone tolerancji, rozbudzanie tolerancji dla 
mniejszości narodowych 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
Dyrekcja szkoły 

Cały rok 
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narodowej, kulturowej  

Rozwijanie wartości związanych z 
rodziną, miłością i przyjaźnią  

Lekcje wychowawcze poświęcone: rodzinie, miłości , przyjaźni.  
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

Kształtowanie pożądanych postaw  
moralnych młodzieży  

Tworzenie sytuacji wychowawczych posiadających walory moralne  
Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.  
Kształtowanie odpowiedzialności  i konsekwencji za swoje czyny.  

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Budowanie szacunku dla symboli 
narodowych, religijnych i miejsc 
pamięci  

Uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających różne wydarzenia 
historyczne  
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
Dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Wychowanie do patriotyzmu i  
postaw obywatelskich.  

Poznanie ważnych wydarzeń związanych z historią i tradycjami regionu i 
kraju poprzez realizację tematyki lekcji historii, WOS, j. polskiego.  
Poznanie miejsc pamięci narodowej w regionie i w kraju.  
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
Dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Przygotowanie młodzieży 
do demokratycznego 
i odpowiedzialnego podejmowania 
decyzji. 

Zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły oraz prawami i obowiązkami 
ucznia. 
Kampania wyborcza do Samorządu Szkolnego. 
Wybory do Zarządu Samorządu Szkoły. 
Opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego 
Systematyczne organizowanie apeli szkolnych. 
Uaktualnianie na bieżąco gabloty zawierającej informacje Samorządu 
Szkolnego. 
Dbałość o sprzęt i urządzenia szkoły i internatu; prowadzenie rozmów z 
młodzieżą na godz - wych. 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
Dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Aktywny udział młodzieży w życiu 
środowiska lokalnego. 

Współpraca szkoły ze strukturami samorządowymi. 
Współpraca z organizacjami działającymi na terenie Braniewa i powiatu 
Współudział szkoły w organizowaniu imprez w środowisku 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
Dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Historia i tradycje naszej szkoły. 
Oddziaływanie patriotyzmu i 
postawy obywatelskiej. Szacunek 
dla symboli narodowych 

Organizowanie imprez i uroczystości, które stały się tradycją szkoły 
Zapraszanie przedstawicieli instytucji wspierających szkołę. 
Zapoznanie uczniów klas I z historią, patronem szkoły 
Wybór i udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych i 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
Dyrekcja szkoły 

Cały rok 
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pozaszkolnych. 

 

 

 

 

 

KLASA II 

CELE SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

Zwiększanie skuteczności 
zapobiegania chorobie HIV, AIDS 

Organizacja 1 grudnia DNIA ZAPOBIEGANIA AIDS; gazetki szkolne na temat 
tej choroby; pogadanki, lekcje wychowawcze; lekcje „Wychowanie do 
życia w rodzinie” 

Wychowawcy klas  
pielęgniarka szkolna, 
pedagog  

grudzień 

Przemoc „Niebieska karta” Diagnozowanie środowiska uczniów – ankieta. 
Organizowanie poradnictwa odpowiadającego potrzebom uczniów i ich 
rodzin. 

Wychowawcy klas, 
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Kształtowanie umiejętności 
społecznych ważnych w kontaktach z 
innymi ludźmi 

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych  
Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i podejmowania 
decyzji  
Nabywanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych 
Kształtowanie umiejętności sztuki prowadzenia dyskusji  
Rozwijanie umiejętności asertywnych  
Wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka i 
tolerancji dla odmienności światopoglądowej, religijnej, narodowej, 
kulturowej  

Wychowawcy klas, 
nauczyciele  
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Kultura słowa -zapobieganie 
wulgaryzacji języka 

Tematyka godzin wychowawczych; Lekcje języka polskiego 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 
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Krwiodawstwo Propagowanie  „Akcji Honorowego Krwiodawstwa” 
Wykłady, pogadanki 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Uzależnienia narkotyki, dopalacze
  
  
 

Lekcje wychowawcze, spotkania np. z pielęgniarką, policjantem 
Pogadanki na temat skutków zażywania narkotyków, dopalaczy, 
tematyczne gazetki ścienne, 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

Zdrowe odżywianie a anoreksja, 
bulimia 

Lekcje wychowawcze, spotkania np. z pielęgniarką szkolną, osobami 
zajmującymi się takimi problemami 
Uczenie asertywnych zachowań w walce z nałogami, promowanie 
zdrowego trybu życia. 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pielęgniarka szkolna 
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Eliminowanie agresji werbalnej  
i pozawerbalnej 

Młodzież w sieci”, pogadanka na temat cyberprzemocy. 
Udział w akcji Razem przeciw przemocy 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

Posługiwanie się podstawowym 
dokumentami 

Umiejętność posługiwania się podstawowymi dokumentami; lekcje 
wychowawcze, lekcje przedsiębiorstwa,  

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Poznawanie swoich słabych  i 
mocnych stron 

Zajęcia psycho-edukacyjne dostarczające uczniom informacji zwrotnych na 
temat ich własnych postaw, mocnych i słabych stron 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 

 
Cały rok 

Przyjęcie pozytywnej postawy wobec 
życia ludzkiego, osób 
niepełnosprawnych i chorych 

Realizowanie zagadnień na godzinach wychowawczych, lekcjach religii,  Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Umiejętność w określeniu i 
wyrażaniu uczuć 

Uczenie technik ułatwiających wyrażanie uczuć Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Problemy rodzinne Lekcje wychowawcze, uczenie technik ułatwiających rozwiązywanie 
problemów; pedagogizacja rodziców; Włączenie rodziców w pomoc 

pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

Rola rodziców Współpraca dyrekcji i Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców. 
Udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczego i Szkolnego Pro- 
gramu Profilaktyki. Organizowanie Dni otwartej szkoły. Godziny 
konsultacji, terminarz spotkań nauczycieli z rodzicami; Zapraszanie 
rodziców na uroczystości szkolne, włączanie rodziców do działań 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 



 

22 
 

klasowych i szkolnych, Wyróżnianie rodziców zaangażowanych 

Kontynuowanie tradycji uroczystości 
szkolnych i uczuć patriotycznych 

Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 
Ślubowanie klas pierwszych; Przekazanie sztandaru;  
Dzień Otwarty szkoły- promocja szkoły  
Organizacja i aktywny udział w imprezach o charakterze patriotycznym i 
rocznicowym Dzień Edukacji narodowej, 11 listopada, Święto 3 maja 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Cały rok 

Godne reprezentowanie szkoły Uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez społeczność 
lokalną; Promocja szkoły w środowisku i w mediach – strona w internecie 
Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła informacji 
Kształcenie umiejętności szacunku do szkoły, jej patrona, a także symboli. 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Szacunek do nauczycieli, 
pracowników szkoły, szacunek 
względem siebie 

Apel informacyjno – organizacyjny; Tematyka godzin wychowawczych Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Kultura ubioru, umiejętność 
dostosowywania stroju     

Godziny wychowawcze;  
Mój wkład w  kreowanie wizerunku – znaczenie dostosowywania ubioru 
do okoliczności ( komunikacja niewerbalna) 
Cała społeczność szkolna przestrzega obowiązku noszenia odpowiedniego 
stroju 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

Zapobieganie wadom postawy Pogadanki, lekcje wychowawcze, lekcje wych. fizycznego,   zajęcia 
prozdrowotne 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele wych. 
fizycznego 
pielęgniarka szkolna 

Cały rok 

Predyspozycja zawodowa Uczestnictwo w zajęciach  z doradztwa zawodowego;  przygotowanie 
młodzieży do wejścia na rynek pracy, w szczególnych przypadkach 
pomaganie uczniom w rozpoznawaniu swoich predyspozycji zawodowych, 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
doradca zawodowy 
pedagog 

Cały rok 

Bezpieczeństwo   Dyżury nauczycieli, opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych                      
i odbywających się poza szkołą, wycieczek szkolnych,  przeprowadzanie 
wywiadów i ankiet na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole; 
Budowanie zaufania uczniów i ich rodziców wobec szkoły,  Rozwijanie 
poczucia wspólnoty wśród uczniów i odpowiedzialności za zachowanie 
swoje i kolegów,  Bezzwłoczne reagowanie na jakiekolwiek przejawy 
agresji i przemocy,  Konsekwentne budowanie autorytetu wychowawcy             

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Cały rok 
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i nauczyciela poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych. 

Odpowiedzialność nieletnich i 
pełnoletnich 

Wychowanie świadomego człowieka i ucznia umiejącego poruszać  się 
zakresie prawa, nauka odpowiedzialnego korzystania z internetu, 
obiektywnego odbioru informacji medialnych; 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Cały rok 

Uczestnictwo w społeczności lokalnej Angażowanie się w prace społeczności lokalnej; aktywne uczestnictwo we 
wszystkich obszarach społeczności lokalnej 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Cały rok 

Samopomoc uczniowska Kształcenie postawy empatii wobec członków grupy rówieśniczej, 
odpowiedzialności za człowieka, poszanowania jego wolności i dobra 
pogadanki podczas lekcji wychowawczych i innych zajęć dydaktycznych,  
warsztaty prowadzone przez nauczyciela wychowawcę, pedagoga 
szkolnego, psychologa, dyskusje prowadzone podczas zajęć,  

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
Dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Kształtowanie postawy 
poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu 

Przygotowanie do uczestnictwa w zyciu społecznym, poznanie kultury i 
tradycji własnego narodu, aktywizowanie do podejmowania inicjatywy 
własnej oraz pracy w zespole, budowanie własnej kariery szkolnej, 
rozbudzanie ciekawości poznawczej, aktywne uczestnictwo w kulturze, 
dojrzała samoocena (dokonywanie wyborów adekwatnych do własnych 
możliwości i uzdolnień; 

  

 

KLASA III 

CELE SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

Wolontariat: wartość życia, wartość 
śmierci 

Zajęcia w grupach na temat wolontariatu hospicyjnego(psycholog) 
Tematyka godzin wychowawczych 
Zajęcia z uczniami na temat pracy z ludźmi chorymi i starszymi 

pedagog , psycholog Cały rok 

Kultura słowa-zapobieganie 
wulgaryzacji języka 

Tematyka godzin wychowawczych; Lekcje języka polskiego 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Bezpieczeństwo   dyżury nauczycieli, opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych i 
odbywających się poza szkołą, wycieczek szkolnych,  przeprowadzanie 
wywiadów i ankiet na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole; Budowanie 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 
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zaufania uczniów i ich rodziców wobec szkoły,  Rozwijanie poczucia 
wspólnoty wśród uczniów i odpowiedzialności za zachowanie swoje i 
kolegów,  Bezzwłoczne reagowanie na jakiekolwiek przejawy agresji i 
przemocy,  Konsekwentne budowanie autorytetu wychowawcy i 
nauczyciela poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych. 

Kształtowanie systemu wartości 
młodzieży 
 

Moje wartości w życiu – pogadanka podczas godzin wychowawczych  Wychowawcy klas, 
nauczyciele  
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Dorastanie do miłości  
 

Tematyka godzin wychowawczych oraz wychowania do życia rodziny na 
temat miłości 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Narkotyki, dopalacze i napoje 
energetyzujące, alkohol  a leczenie 
 

Tematyka godzin wychowawczych, lekcje biologii 
Spotkanie z lekarzem  
Tematyka godzin wychowawczych, 
Spotkanie z lekarzem – internistą, policjantem, osobą z poradni uzależnień, 
osobą która wyszła z nałogu, osobą z poradni AA 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog, 
pielęgniarka  szkolna 

Cały rok 

Eliminowanie agresji werbalnej  
i pozawerbalnej 

„Młodzież w sieci”, pogadanka na temat cyberprzemocy. 
Udział w akcji Razem przeciw przemocy, Inicjatywy antydyskryminacyjne 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

Zapobieganie chorobom społecznym i 
cywilizacyjnym 

Tematyka godzin wychowawczych 
Realizacja zagadnień z Programu Profilaktyki szkoły 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pielęgniarka szkolna 
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Profilaktyka uzależnień Realizacja zagadnień Programu Profilaktyki 
Tematyka godzin wychowawczych 
Spotkanie ze specjalistą np. uzależnień 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 

pielęgniarka szkolna 

Cały rok 

Krwiodawstwo i transplantacja. Prelekcja przedstawicieli PCK   
Udział uczniów w akcji krwiodawstwa 
Udział w prelekcjach przedstawicieli np. Centrum Transplantologii, osób po 
przeszczepie 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
pedagog, psycholog 
pielęgniarka szkolna 

Cały rok 

Kształtowanie odporności psychicznej i 
asertywności 

Tematyka godzin wychowawczych 
Spotkania z pedagogiem, Uczenie technik ułatwiających wyrażanie uczuć i 

Wychowawcy, 
nauczyciele 

 
Cały rok 
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postaw pedagog, psycholog 

Radzenie sobie ze stresem Tematyka godzin wychowawczych, zajęcia warsztatowe organizowane przez 
pedagoga, psychologa lub osobę z PPP 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog, 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Przygotowanie ucznia do aktywności 
na rynku pracy 

Uczestnictwo w zajęciach  z doradztwa zawodowego,  przygotowanie 
młodzieży do wejścia na rynek pracy, w szczególnych przypadkach 
pomaganie uczniom w rozpoznawaniu swoich predyspozycji zawodowych, 
Zajęcia przygotowujące do aktywnego poszukiwania pracy (lekcja 
przedsiębiorczości) –pisanie CV, referencje 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych 

Cały rok 

Biała wstążka Pogadanki, lekcje wychowawcze, spotkanie z policjantem ,osobami, które 
były ofiarami; zajęcia warsztatowe na temat przemocy wobec drugiej osoby 
Uczenie technik ułatwiających wyrażanie uczuć i postaw 

pedagog, psycholog 
wychowawcy klas, 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Jak dbać o swoje zdrowie? Pogadanki, lekcje wychowawcze, lekcje wych. Fizycznego,   zajęcia 
prozdrowotne; Systematyczne uczestnictwo uczniów w zajęciach 
wychowania fizycznego, rajdy, wycieczki, badania okresowe, udział w 
zawodach sportowych, SKS, udział w zawodach,  

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
pielęgniarka szkolna, 
nauczyciele wych. 
Fizycznego 

Cały rok 

Zdrowe żywienie a aktywność fizyczna Pogadanki, lekcje wychowawcze, lekcje wych. Fizycznego,  zajęcia 
prozdrowotne; Systematyczne uczestnictwo uczniów w zajęciach 
wychowania fizycznego, rajdy, wycieczki, badania okresowe, udział w 
zawodach sportowych, SKS, udział w zawodach 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
pielęgniarka szkolna, 
nauczyciele wych. 
Fizycznego 

Cały rok 

Kształtowanie poczucia własnej 
wartości oraz umiejętności 
dokonywania samooceny 

Tematyka godzin wychowawczych 
Ocena własnej pracy i postawy  w roku szkolnym 
Kryteria oceny zachowania 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Cały rok 

Pedagogizacja rodziców Prelekcje podczas wywiadówek dyrekcja szkoły, 
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Wspieranie rodziców w procesie 
wychowania i rozwiązywaniu 
problemów 

Rozmowy indywidualne z pedagogiem i wychowawcą Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 
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Kształtowanie norm godnego 
zachowania podczas uroczystości 
szkolnych i środowiskowych 

Tematyka godzin wychowawczych, lekcje historii, języka polskiego Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

Poznawanie własnego regionu i kraju Harmonogram wycieczek szkolnych 
wyjścia na ogniska, do BCK, biblioteki miejskiej  

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Pogłębianie wiedzy na temat historii 
naszego miasta 

Lekcje historii 
Tematyka godzin wychowawczych 
Udział w konkursach organizowanych przez starostwo powiatowe 
Udział w wystawach organizowanych przez BCK, bibliotekę miejską 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Cały rok 

Nabycie świadomości obowiązków i 
praw obywatelskich 

Wybory do SU i samorządów klasowych w oparciu o Regulamin SU 
Współtworzenie i opiniowanie dokumentów szkolnych, wybór Rzecznika 
Praw Ucznia 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Kształtowanie szacunku dla własnego 
państwa, symboli narodowych, 
religijnych oraz pamiątek 
historycznych 

Przygotowywanie uroczystości patriotycznych 
Wycieczki do sejmu oraz miejsc pamięci np. 
Tematyka godzin wychowawczych 
Udział pocztu sztandarowego i delegacji młodzieży w uroczystościach 
patriotycznych organizowanych przez władze miasta i powiatu 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Postawy wobec ksenofobii, 
nacjonalizmu, rasizmu, szowinizmu 

Lekcje wychowawcze poświęcone tolerancji.  
Udział w Akcji „Jestem przeciw nienawiści”,  

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Cały rok 

Prawa człowieka i dziecka i ich łamanie 
praw 

Tematyka godzin wychowawczych, lekcje historii, przedsiębiorczości, języka 
polskiego, gazetka ścienna, wystawy 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Przygotowanie młodzieży 
do demokratycznego 
i odpowiedzialnego podejmowania 
decyzji. 

Zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły oraz prawami i obowiązkami ucznia. 
Kampania wyborcza do Samorządu Szkolnego. 
Wybory do Zarządu Samorządu Szkoły. 
Opracowanie planu pracy Zarządu Samorządu Szkoły 
Systematyczne organizowanie apeli szkolnych. 
Uaktualnianie na bieżąco gabloty zawierającej informacje Samorządu 
Szkolnego. 
Dbałość o sprzęt i urządzenia szkoły i internatu; prowadzenie rozmów z 
młodzieżą na godz – wych. 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 
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Aktywny udział młodzieży w życiu 
środowiska lokalnego. 

Współpraca szkoły ze strukturami samorządowymi. 
Współpraca z organizacjami działającymi na terenie Braniewa i powiatu 
Współudział szkoły w organizowaniu imprez w środowisku 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Historia i tradycje naszej szkoły. 
Oddziaływanie patriotyzmu i postawy 
obywatelskiej. Szacunek 
wobec  symboli narodowych 

Organizowanie imprez i uroczystości, które stały się tradycją szkoły 
Zapraszanie przedstawicieli instytucji wspierających szkołę. 
Zapoznanie uczniów klas I z historią, patronem szkoły 
Wybór i udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych i 
pozaszkolnych. 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Kształtowanie postawy poszanowania 
innych kultur i tradycji 

Zapoznanie z różnorodnością kultury światowej, aktywny udział w 
poznawaniu innych kultur, wyjazdy edukacyjne, nauka tolerancji i 
akceptacji odmiennych kultur, wyznań wartości, umiejętność pracy w 
zespole, budowanie dobrego wizerunku szkoły w oczach przyszłych 
absolwentów 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

 

 

 

 

KLASA IV 

CELE SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

Kultura słowa-zapobieganie 
wulgaryzacji języka 

Tematyka godzin wychowawczych; Lekcje języka polskiego 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Bezpieczeństwo   Dyżury nauczycieli, opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych i 
odbywających się poza szkołą, wycieczek szkolnych,  przeprowadzanie 
wywiadów i ankiet na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole; Budowanie 
zaufania uczniów i ich rodziców wobec szkoły,  Rozwijanie poczucia 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 
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wspólnoty wśród uczniów i odpowiedzialności za zachowanie swoje i 
kolegów,  Bezzwłoczne reagowanie na jakiekolwiek przejawy agresji i 
przemocy,  Konsekwentne budowanie autorytetu wychowawcy i 
nauczyciela poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych. 

Kształtowanie systemu wartości 
młodzieży 
 

Moje wartości w życiu – pogadanka podczas godzin wychowawczych  Wychowawcy klas, 
nauczyciele  
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Dorastanie do miłości  
 

Tematyka godzin wychowawczych oraz wychowania do życia rodziny na 
temat miłości 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Narkotyki, dopalacze i napoje 
energetyzujące, alkohol  a leczenie 
 

Tematyka godzin wychowawczych, lekcje biologii 
Spotkanie z lekarzem, Uświadomienie „Nie dziękuję, nie biorę” 
Tematyka godzin wychowawczych, 
Spotkanie z lekarzem – internistą, policjantem, osobą z poradni uzależnień, 
osobą która wyszła z nałogu, osobą z poradni AA 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog, 
pielęgniarka  szkolna 

Cały rok 

Eliminowanie agresji werbalnej  
i pozawerbalnej 

„Młodzież w sieci”, pogadanka na temat cyberprzemocy. 
Udział w akcji Razem przeciw przemocy, Inicjatywy antydyskryminacyjne 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

FAS (dzieci urodzone z chorobą 
alkoholową) 

Tematyka godzin wychowawczych, spotkanie z pielęgniarką szkolną Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Cały rok 

Jak osiągnąć sukces? Inspirowanie młodzieży do twórczości własnej, organizowanie wystaw prac 
uczniowskich, eksponowanie informacji w formie gazetek, tablic, na stronie 
internetowej szkoły.  
Wskazanie źródeł informacji o uczelniach w regionie i w kraju 
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (badanie predyspozycji 
zawodowych) Godziny wychowawcze na temat metod uczenia się i 
powtarzania wiadomości 
Wskazywanie źródeł pozyskiwania informacji (film, media) 
Zajęcia z pedagogiem Metody i techniki uczenia się 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Cały rok 

Krwiodawstwo i transplantacja, szpik 
kostny 

Tematyka godzin wychowawczych 
Prelekcje przedstawicieli PCK   
Udział uczniów w akcji krwiodawstwa 
Udział w prelekcjach przedstawicieli np. Centrum Transplantologii, osób po 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
pedagog, psycholog 
Pielęgniarka szkolna 

Cały rok 
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przeszczepie 

Eutanazja Tematyka godzin wychowawczych, spotkanie z lekarzem Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog, 
pielęgniarka  szkolna 

Cały rok 

Uwrażliwianie na potrzeby 
innych 

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i społeczność 
lokalną oraz ogólnopolską 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

Różowa wstążka 
Prostata : zwiększanie świadomości 
zapobiegania nowotworom 

Prelekcje prowadzone na godzinach wychowawczych dl a dziewcząt i 
chłopców; gazetki ścienne; lekcje wychowania do życia w rodzinie 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 

pielęgniarka szkolna 

Cały rok 

Rozwój zawodowy Poradnictwo zawodowe dla uczniów (doradztwo grupowe i indywidualne). 
Dlaczego warto studiować? Predyspozycje zawodowe i edukacyjne. 
Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą – jak się 
przygotować.  Ocena własnych zdolności i możliwości. 
Wartości cenione w pracy zawodowej.  Planowanie kariery. 
Np. zorganizowanie Tygodnia Kariery Zawodowej 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
pedagog, psycholog 
doradca zawodowy 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Staże, kursy, doskonalenia Udział młodzieży w stażach, kursach i w różnych formach doskonalenia 
zawodowego organizowanych przez szkołę, tematyka godzin 
wychowawczych, lekcje przedsiębiorczości; zajęcia warsztatowe 
prowadzone przez pedagoga lub doradcę zawodowego 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
dyrekcja szkoły 

 
Cały rok 

Wychowanie liderów szkolnych Wykształcenie wśród młodzieży umiejętności współpracy i podejmowania 
decyzji , pomocy innym. 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
Pedagog, psycholog, 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 
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Alternatywne formy spędzania czasu 
wolnego – aktywny wypoczynek 

Pogadanki, lekcje wychowawcze, lekcje wych. fizycznego,   zajęcia 
prozdrowotne; Systematyczne uczestnictwo uczniów w zajęciach 
wychowania fizycznego, rajdy, wycieczki, badania okresowe, udział w 
zawodach sportowych, SKS, udział w zawodach; gazetka ścienna, pokazanie 
młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 
nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych 

Cały rok 

Samopomoc uczniowska Kształcenie postawy empatii wobec członków grupy rówieśniczej, 
odpowiedzialności za człowieka, poszanowania jego wolności i dobra 
pogadanki podczas lekcji wychowawczych i innych zajęć dydaktycznych,  
warsztaty prowadzone przez nauczyciela wychowawcę, pedagoga 
szkolnego, psychologa, dyskusje prowadzone podczas zajęć, 

pedagog, psycholog 
wychowawcy klas, 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Rodzina jako podstawowa komórka 
społeczna 

Pogadanki, lekcje wychowawcze, wychowania do życia w rodzinie, 
określanie swojego miejsca w rodzinie; przygotowanie młodzieży do 
stworzenia własnej rodziny 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
pedagog, psychoog 

Cały rok 

Przywiązanie do środowiska lokalnego 
i dziedzictwa kulturowego 

Kształcenie umiejętności poszanowania dziedzictwa kulturowego, 
Udział w różnych uroczystościach,  poszanowanie symboli narodowych 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
 

Cały rok 

Rozwijanie świadomości wspólnoty 
europejskiej 

Poznanie systemu ochrony praw człowieka krajów Europejskich; Lekcje 
geografii, historii – zapoznanie z organizacjami i instytucjami krajów Polski i 
Europy, do których można się zwrócić o pomoc przebywając za granicą. 
Lekcje wychowawcze poświęcone historii, kulturze i obyczajom krajów 
europejskich 
Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Człowieka 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Cały rok 

Higiena osobista, strój Tematyka godzin wychowawczych, spotkania z pielęgniarką szkolną, lekcje 
wych. fizycznego,   zajęcia prozdrowotne,  
Cała społeczność szkolna przestrzega obowiązku noszenia odpowiedniego 
stroju 

dyrekcja szkoły, 
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Odpowiedzialność za stan naszej 
planety 

Tematyka godzin wychowawczych, lekcje biologii, geografii, 
przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych, gazetka ścienna, udział  w 
akcjach: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, udział w konkursach, 
olimpiadach na temat ekologii 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
nauczyciele biologii, 
geografii, 
przedmiotów 
zawodowych 

Cały rok 
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Szanowanie tradycji pokoleniowej Tematyka godzin wychowawczych; Wychowanie w szacunku do patrona 
Szkoły, tradycji szkolnej, kultywowanie tradycji pokoleniowej poprzez 
uroczystości szkolne, ogólnopolskie, lokalne 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Cały rok 

Pedagogizacja rodziców Prelekcje podczas wywiadówek dyrekcja szkoły, 
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Wspieranie rodziców w procesie 
wychowania i rozwiązywaniu 
problemów 

Rozmowy indywidualne z pedagogiem i wychowawcą Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Kształtowanie systemu wartości 
młodzieży 
 

Moje wartości w życiu – pogadanka podczas godzin wychowawczych  Wychowawcy klas, 
nauczyciele  
pedagog, psycholog 

Cały rok 

Współpraca z rodzicami Systematyczne dążenie do lepszego kontaktu nauczycieli, rodziców i 
uczniów, zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w pracach szkoły 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 

Kształtowanie postawy poszanowania 
innych kultur i tradycji 

Zapoznanie z różnorodnością kultury światowej, aktywny udział w 
poznawaniu innych kultur, wyjazdy edukacyjne, nauka tolerancji i 
akceptacji odmiennych kultur, wyznań wartości; 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
dyrekcja szkoły 

Cały rok 
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TREŚCI WYCHOWAWCZE ZAWARTE W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH SZKOLNYCH 

Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych: 
uczyć systematyczności, dokładności i punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm, pracowitości, 
podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokrytycyzmu, uczyć poprawnej 
komunikacji i współpracy w grupie, uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, dbać o poprawne wyrażanie się 
uczniów, promować szkołę (konkursy, imprezy, rozgrywki sportowe).Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie 
treści przedmiotowych do ukazania: wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka, 
przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów, idei, 
procesu podejmowania decyzji i ich skutków, rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów, tradycji 
rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka, wartości rodziny w życiu człowieka, piękna 
przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji, osiągnięć człowieka, będących 
skutkiem jego pracy i zaangażowania, znaczenia norm moralnych w życiu człowieka, zagrożeń dla człowieka ze strony 
przyrody i cywilizacji oraz sposobów ich uniknięcia, rzetelnego myślenia koniecznego do poszukiwania prawdy i odkrywania 
dobra, zalet wzrostu czytelnictwa wśród młodzieży (lekcje biblioteczne, wartościowe czasopisma, zamiłowanie do książek). 
 
 

REALIZACJA TREŚCI WYCHOWAWCZYCH NA LEKCJACH WYCHOWAWCZYCH – PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA 
POSZCZEGÓLNYCH KLAS: 

Tematy lekcji wychowawczych będą dostosowane do potrzeb klasy. Wychowawca klasy na podstawie obserwacji, 
rozmów z uczniami i rodzicami decyduje o tematyce rozmów wychowawczych. 

 

. ZAŁĄCZNIKI – PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE: 
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1. PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO PRZY ZSZ 
2. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
3. PROGRAM DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”. 
4. PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 
5. PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 
6. PLAN PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 
7. PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
8. PLAN PRACY KIEROWNIKA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 
9. PROGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 
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