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       Motto: 
 „W wychowaniu chodzi właśnie o to,  

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem  

– o to, ażeby bardziej był, a nie więcej miał,  

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, 

 umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

 to znaczy, ażeby również umiał bardziej być  

     nie tylko z drugim, ale i dla drugich 

 

 

Jan Paweł II 

Przemówienie w UNESCO 02.06 1980 
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Życie jest szansą, wykorzystaj ją. 

Życie jest piękne, podziwiaj je. 

Życie jest rozkoszą, skosztuj jej. 

Życie jest marzeniem, urzeczywistnij je. 

Życie jest wyzwaniem –podejmij je. 

Życie jest obowiązkiem, spełnij go. 

Życie jest zabawą, baw się. 

Życie jest drogocenne, troszcz się o nie. 

Życie jest bogactwem, pomnóż je. 

Życie jest miłością, rozkoszuj się nią. 

Życie jest zagadką, rozwiąż ją. 

Życie jest obietnicą, spełnij ją. 

Życie jest smutkiem, przezwycięż go. 

Życie jest pieśnią, śpiewaj ją. 

Życie jest walką, podejmij ją. 

Życie jest tragedią, wystaw ją. 

Życie jest przygodą, odważ się. 

Życie jest szczęściem, zatrzymaj je. 

Życie jest perłą, nie zniszcz jej. 

Życie jest życiem, odnieś zwycięstwo. 

 

 

                              ( Matka Teresa z Kalkuty) 
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Podstawa prawna: 
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 

70,72)  

2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

3. Konwencja o Prawach Dziecka art. 3, 19, 33; 

4. Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r 

5. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1249); 

8. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

9. Nowa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 

11 stycznia 2017 r., poz. 59)  

10. Statut szkoły  

11.  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego 
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Wyniki diagnozy potrzeb  uczniów, 

rodziców i nauczycieli 
Do rodziców, uczniów TPSj oraz nauczycieli  została skierowana ankieta dotycząca potrzeb i 

celów wychowania wyznaczanych przez rodziców, nauczycieli,  potrzeb uczniów. Oto wyniki 

ankiet: 

 

RODZICE 

Oczekiwania rodziców wobec szkoły: 

1. Rozwijanie samodzielności oraz umiejętności pracy indywidualnej  

i zespołowej 

2. Wdrażanie do planowania swojej pracy i sprawnego wejścia na rynek 

pracy 

3. Kształtowanie sylwetki kreatywnego i odpowiedzialnego za siebie 

człowieka  

4. Przygotowanie do dalszej nauki 

5. Wychowanie w duchu wartości, patriotyzmu, demokracji i tolerancji 

Wartości ważne dla rodziców w procesie wychowania ich dziecka, w 

poszczególnych sferach: 
Sfera fizyczna Sfera 

emocjonalna 

Sfera 

intelektualna 

Sfera społeczna Sfera duchowa 

zdrowie Czułe serce 

Akceptacja 

cierpliwość 

wrażliwość 

Edukacja,nauka 

Rozsądek 

mądrość 

Bezpieczeństwo 

Grzeczność 

Koleżeństwo 

Obowiązek 

Odpowiedzialność 

Przyjaźń 

Rodzina 

Współpraca 

uprzejmość 

Dobroć 

Szacunek 

Honor 

Uczciwość 

Życzliwość 

Współczucie 

uczciwość 

 

UCZNIOWIE 

Oczekiwania uczniów wobec szkoły: 

1. Zdobycie umiejętności uczenia się 

2. Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem 

3. Zdobycie umiejętności radzenia sobie w grupie rówieśniczej 

 

Wartości ważne dla uczniów w poszczególnych sferach:  
Sfera fizyczna Sfera 

emocjonalna 

Sfera 

intelektualna 

Sfera społeczna Sfera duchowa 

Zdrowie 

odpoczynek 

Miłość 

Akceptacja 

Czułe serce 

cierpliwość 

pewność siebie 

Inteligencja 

Humor 

hobby 

Mądrość 

 

Rodzina 

Koleżeństwo 

Bezpieczeństwo 

Odpowiedzialność 

lojalność 

Szacunek 

prawda 

Dojrzałość 

honor 

Szczerość 
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radość 

Wrażliwość 

radość 

 

przyjaźń 

samodzielność 

tolerancja 

zaufanie 

rodzina 

uczciwość 

 

uprzejmość 

życzliwość 

dobroć 

prawda 

wiara 

uczciwość 

wybaczenie 

życie 

 

NAUCZYCIELE 

Potrzeby uczniów wg nauczycieli: 

1. Wdrażanie do planowania swojej pracy i sprawnego wejścia na rynek 

pracy 

2. Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i 

wykorzystania najnowszych technik multimedialnych 

3. Kształtowanie umiejętności uczenia się i stałego doskonalenia 

4. Rozwijanie samodzielności oraz umiejętności pracy indywidualnej i 

zespołowej 

5. Kształtowanie sylwetki kreatywnego i odpowiedzialnego za siebie 

człowieka 

6. Przygotowanie do dalszej nauki 

7. Przygotowanie do odpowiedniego pełnienia ról społecznych 

 

Wartości ważne  wg nauczycieli -w poszczególnych sferach:  
Sfera fizyczna Sfera 

emocjonalna 

Sfera 

intelektualna 

Sfera społeczna Sfera duchowa 

aktywność 

zdrowie 

energia 

sprawność 

fizyczna 

empatia 

wrażliwość 

pewność siebie 

czułe serce 

miłość 

kreatywność 

motywacja 

inteligencja 

edukacja 

ciekawość 

uczenie się 

wiedza 

pasja 

 

odpowiedzialność 

uczciwość 

asertywność 

tolerancja 

rodzina 

bezpieczeństwo 

koleżeństwo 

rodzina 

przyjaźń 

pracowitość 

punktualność 

dobre maniery 

 

szacunek 

dojrzałość 

sprawiedliwość 

wrażliwość 

dobroć  

honor 

prawość 

życzliwość 
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DEFINICJA WYCHOWANIA: 

 

Wychowanie to wspieranie dziecka w 

rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej, które powinno 

być wzmacniane i uzupełniane przez 

działania z zakresu profilaktyki dzieci i 

młodzieży 

  

 
 

Działalność wychowawcza w Technikum Przemysłu Spożywczego to 

proces, którego celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju 

ucznia, otwieranie przed nim różnych perspektyw i możliwości 

wyborów, inspirowanie do działania, pobudzanie, wspieranie 

zainteresowań wartościami uniwersalnymi, a także tworzenie 

warunków do ich przyjmowania i samodzielnego rozwijania.  

Proces ten realizowany jest przez wszystkich nauczycieli w ramach 

zajęć edukacyjnych, praktycznych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.  

Działalność wychowawcza wspierana jest przez wszystkich 

pracowników szkoły, rodziców i instytucje współpracujące ze szkołą. 
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Wzór absolwenta Technikum Przemysłu Spożywczego 

 

 

1. Jest odpowiednio przygotowany do wejścia na rynek pracy  

2. Umie planować swoje działania 

3. Jest samodzielny, potrafi pracować indywidualnie i zespołowo 

4. Dba o rozwój własnej osobowości, a w szczególności takich 

cech: odpowiedzialność, dobroć, szacunek, honor, życzliwość, 

uprzejmość, szczerość, dojrzałość 

5. Potrafi uczyć się i doskonalić swoje umiejętności 

6. Jest kreatywny i odpowiedzialny 

7. Umie korzystać z różnych źródeł informacji i najnowszych 

osiągnięć technicznych w przemyśle spożywczym 

8. Potrafi radzić sobie z trudnościami i pokonywać różnorodne 

wyzwania współczesnej rzeczywistości 

9. Jest przygotowany do pełnienia ról społecznych 

10. Zna i szanuje tradycje oraz symbole narodowe 
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CELE PROGRAMU  

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO  

W Technikum Przemysłu Spożywczego 

 

• wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka; 

• kształtowanie człowieka otwartego na ustawiczne dokształcenie się w 

zawodzie, aktywnego, zaradnego i przedsiębiorczego, ciekawego świata i 

użytecznego społeczeństwu; 

 

• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;  

 

• wspomaganie procesu kształtowania się  dojrzałego i odpowiedzialnego 

człowieka, tolerancyjnego, wrażliwego i otwartego na innych ludzi i świat; 

 

• przygotowanie młodego człowieka do radzenia sobie w różnych 

sytuacjach życiowych, do hierarchizacji wartości, samodyscypliny  

w pracy; 

 

     ●   przygotowanie do pełnienia ról społecznych 

 

• kształtowanie u ucznia umiejętności dokonywania samodzielnych 

wyborów i ponoszenia konsekwencji swoich wyborów; 

 

• kształtowanie człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, 

odpowiedzialnego za siebie i innych; 

 

• rozwijanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności narodowej 

oraz szacunku dla innych społeczeństw; 

 

• promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego; 

 

• wspomaganie pracy wychowawczej rodziców, opiekunów, efektywna 

współpraca z domem; 
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Adresaci Programu 

             

Adresatami niniejszego programu są: 

1. uczniowie uczący się w Technikum Przemysłu Spożywczego 

2. ich rodzice – w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za 

wychowanie swego dziecka – naszego ucznia; 

3. nauczyciele, którzy jednocześnie pełnią rolę realizatorów tego 

programu. 
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Realizatorzy Programu (bezpośredni, pośredni, wspomagający) 

 

1. Dyrekcja ZSCHiPS , w którego skład wchodzi Branżowa Szkoła 

Spożywcza 1 stopnia i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 

2. Wychowawcy poszczególnych klas 

3. Pedagog szkolny 

4. Nauczyciele przedmiotów uczący w TPS 

5. Nauczyciele bibliotekarze 

6. Samorząd Uczniowski 

7. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 

 

Instytucje wspomagające realizację Programu 

1. Fundacja Praesterno 

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin 

3. Komenda Miejska Policji-Wydział Prewencji 

4. Straż Miejska-sekcja ds. profilaktyki 

5. Zakłady pracy, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe 
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Formy realizacji programu 
 

1. Różnego rodzaju uroczystości szkolne związane z tradycjami szkolnymi  

i narodowymi- przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych 

2. Uczestnictwo młodzieży w uroczystościach lokalnych 

3. Wycieczki 

4. Udział w różnego rodzaju akcjach (szkolnych, miejskich) 

5. Realizacja tematów na zajęciach wychowawczych 

6. Praca w grupach 

7. Ćwiczenia indywidualne 

8. Wewnątrzszkolne konkursy- pedagodzy, nauczyciele 

9. Zajęcia sportowo-rekreacyjne – nauczyciele wychowania fizycznego 

10.  Działania interwencyjne i terapeutyczne 

11.  Zajęcia integracyjne dla klas 1 

12.  Zajęcia „Jak się uczyć?” w klasach 1 

13.  Zajęcia w klasach pierwszych i drugich– program edukacyjny 

poświęcony bezpieczeństwu w internecie „W sieci”- nauczyciele 

technologii informacyjnej:  

14.  Zajęcia praktyczne w zakładach pracy 

15.  Zajęcia dotyczące realizacji programu „Zapobieganie urazom powstałym 

na skutek wypadków drogowych”- przeszkoleni nauczyciele 

16.  Zajęcia dotyczące realizacji programu „Zapobieganie wadom cewy 

nerwowej”- przeszkoleni nauczyciele 

17.  Zajęcia dotyczące realizacji programu „Różowa wstążeczka” – 

przeszkoleni nauczyciele 

18.  Zajęcia poświęcone zdrowemu stylowi życia i profilaktyce uzależnień 

19.  Warsztaty dla uczniów klas III- „Jak sobie radzić ze stresem 

20.  Udział uczniów w kiermaszach organizowanych na cele charytatywne 

21. Udział uczniów w przedsięwzięciach związanych z kierunkiem 

kształcenia 

22.  Udział uczniów w programach realizowanych przez Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin 

23.  Udział w obchodach Światowego Dnia  Zdrowia Psychicznego 

24.  Działalność szkolnego Wolontariatu- nauczyciele religii, pedagog 

25.  Udział młodzieży w programie ”Lublin w sieci życzliwości” 

26.  Cykliczne projekty szkolne: „Noc Kultury w ZSChiPS”, „Nasze talenty” 

27.  Poradnictwo rodzinne, indywidualne 

28.  Poradnictwo dla rodziców (indywidualne i grupowe)- pedagog-

wychowawcy 

29.  Udział nauczycieli w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i 

warsztatach poświęconych problematyce wychowania i profilaktyki 

uzależnień 

30.  Procedury szkolne 
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REALIZACJA  

 

PROGRAMU  

 

WYCHOWAWCZEGO 
 

 

/propozycje dla wszystkich  

poziomów klas TPS/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWORZENIE I KULTYWOWANIE TRADYCJI SZKOLNEJ, 

RELIGIJNEJ,  
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LOKALNEJ I NARODOWEJ 

 Formy realizacji Spodziewane efekty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje szkolne 

- uroczystość przyjęcia młodzieży klas 

pierwszych w poczet uczniów Zespołu 

Szkół Chemicznych i Przemysłu 

Spożywczego 

 

 

 

 

 

 

 

umocnienie poczucia 

identyfikacji ze szkołą  

i środowiskiem; 

 

- apel poświęcony patronowi szkoły gen 

Franciszkowi Kleebergowi z okazji 

rocznicy śmierci i dla  

upamiętnienia bitwy pod Kockiem 

uroczystość pożegnania absolwentów i 

przekazania Sztandaru Szkoły uczniom 

klas młodszych 

przygotowywanie spotkań z byłymi 

pracownikami szkoły 

I Dzień Wiosny, szkolne „Mikołajki”, 

„Walentynki”, Dzień Sportu 

prowadzenie Kroniki Szkoły 

opieka nad salami i pomieszczeniami 

szkolnymi. 

apele szkolne – nagradzanie uczniów za 

osiągnięcia w nauce i pracy 

występy grup artystycznych 

Tradycje szkolno- 

religijne 
 

spotkania młodzieży całej szkoły z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

Wielkanocy i innych / wspólny opłatek, 

Jasełka itp./ 

Poznawanie i 

podtrzymywanie tradycji 

- integracja środowiska 

szkolnego 

pielgrzymka młodzieży klas 

kończących na Jasną Górę; 

uroczysty opłatek dla nauczycieli 

Tradycje lokalne 

identyfikacja ze 

środowiskiem 

 

- organizowanie wycieczek celem 

zapoznania uczniów z historią i 

architekturą naszego miasta /Stare 

Miasto, Zamek Lubelski, Muzeum Wsi 

Lubelskiej, Majdanek, wystawy, 

ekspozycje itp./ 

kontaktowanie się z instytucjami 

użyteczności publicznej- współpraca z 

uczelniami, zakładami pracy itp. 

- wytworzenie 

nawyku obcowania z 

kulturą; 

-  wykształcenie 

umiejętności 

kulturalnego 

współżycia z 

otoczeniem 

Tradycje 

narodowe  

 

przygotowanie imprez i uroczystości 

szkolnych, gazetek z okazji świąt 

narodowych /wg kalendarza imprez 

szkolnych/ 

umocnienie poczucia 

dumy narodowej 

uczestnictwo młodzieży w 

uroczystościach lokalnych, miejskich 
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związanych z obchodami świąt 

państwowych, rocznicowych. 

 

  

Rozwijanie umiejętności społecznych 

 
Formy realizacji Spodziewane efekty 

- autoprezentacja i kształtowanie własnego 

wizerunku w perspektywie wejścia na 

rynek pracy; 

- komunikacja werbalna  i kultura języka 

-ćwiczenie zachowań  asertywnych w 

różnych sytuacjach 

- trening radzenia sobie z emocjami 

- zapoznanie ze sposobami postępowania w 

sytuacjach konfliktowych i jak 

rozwiązywać konflikty; 

- poznawanie różnych sposobów spędzania 

wolnego czasu i jego planowania 

- wytyczanie celów 

- analiza swoich celów życiowych i ich 

wartościowanie 

 

- umiejętność przedstawiania swojej osoby, 

siebie 

 - prezentacji swoich mocnych stron 

- umiejętność porozumiewania się z innymi i w 

różnych sytuacjach(w grupie, w urzędzie, ze 

zwierzchnikiem 

- umiejętność obrony własnych argumentów 

- umiejętność panowania nad emocjami 

- umiejętność rozwiązywania konfliktów 

- umiejętność zarządzania własnym czasem;  

- umiejętność wytyczania sobie celów;  

- umiejętność planowania; 

- umiejętność podejmowania decyzji; 

 

 

 

 

 

 

 

Uwrażliwienie na potrzeby innych,  

wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w działalności  

społecznej, charytatywnej 
 

Formy realizacji Spodziewane efekty 

-  organizowanie pomocy ludziom potrzebującym; 

- udział w akcjach organizowanych na terenie miasta i kraju 

/”Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy”, „Wigilia Starego Miasta”, zbiórki dla 

dzieci z domów dziecka itp./; 

- doraźne akcje charytatywne 

- udział w zbiórkach organizowanych przez TPD, PCK; 

- wolontariat; 

- pomoc kobietom z Domu Samotnej Matki i Ośrodka Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 

 

wykształcenie postawy 

tolerancji i otwartości w 

stosunku do innych ludzi i 

świata 

umiejętność reagowania na 

zło; 

wybieranie przez uczniów 

właściwych wzorców 
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Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze,  

do korzystania z dóbr kultury i przygotowanie do umiejętnego 

spędzania czasu wolnego 
Formy realizacji Spodziewane efekty 

- wypracowanie szkolnego systemu przepływu informacji o 

wydarzeniach kulturalnych /gazetki, stałe miejsce 

ekspozycji/; 

- informowanie o istniejących instytucjach i placówkach 

kulturalnych, poznawanie tych placówek; 

- uczestniczenie w imprezach kulturalnych, literackich w 

szkole i środowisku; 

- wyjścia do kina,  

- udział w organizowaniu imprez szkolnych; 

- udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

zawodowych; 

- praca w kółkach zainteresowań związanych z profilem 

zawodowym  

-przedstawienie oferty i pokazanie możliwości rozwoju 

własnych zainteresowań; 

-zainteresowanie kulturalnymi 

sposobami spędzania wolnego 

czasu i korzystania z dóbr 

kultury 

-rozwijanie motywacji 

poznawczej; 

-uświadomienie znaczenia 

własnej aktywności w rozwoju 

osobistym i społecznym, 

zawodowym 

-wzmocnienie motywacji do 

wewnętrznego rozwoju i 

poznawania siebie 

- umiejętność podejmowania 

właściwych decyzji 

dotyczących swojego zdrowia i 

czasu wolnego 

 

 

 

Planowanie i rozwijanie własnych działań oraz zaspokajanie potrzeby 

samorealizacji 
 

Formy realizacji Spodziewane efekty 

 

- prowadzenie zajęć umożliwiających samopoznanie i 

samoakceptację, poszerzających umiejętności planowania 

własnych działań, uczących przyjmowania obowiązków i 

ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane wybory 

- stworzenie warunków umożliwiających uczniom realizację 

zadań opartych na pracy samorządowej w klasie,  szkole; 

- praca indywidualna z uczniem 

- uczenie umiejętnego dysponowania własnym czasem; 

- analiza zachowania i postępowania – samoocena  

- rozwijanie zainteresowań  osobistych i zawodowych 

 

- ukształtowanie i 

uświadomienie 

poczucia 

odpowiedzialności za 

swój rozwój; 

- uświadomienie 

znaczenia własnej 

aktywności w rozwoju 

osobistym i społecznym 

- wzmocnienie 

motywacji do rozwoju 

wewnętrznego i 

zawodowego; 



17 

 

- ilość uczniów 

biorących udział w 

dodatkowych zajęciach 

 

 

 

Kształtowanie postaw proekologicznych 
 

Formy realizacji 

 

Spodziewane efekty 

- praca w kółkach zainteresowań  

- organizowanie wycieczek tematycznych, przedmiotowych; 

- współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się 

ochroną środowiska; 

- udział w konkursach i olimpiadach 

 

wiedza jak dbać o 

środowisko naturalne i jakie 

działania może podjąć każdy 

człowiek by dbać o 

środowisko naturalne 

 

 

 

 

Rozwijanie kultury osobistej 
 

Formy realizacji 

 
Spodziewane efekty 

- uczenie zachowania się w  różnych miejscach publicznych; 

- zajęcia dotyczące savoire vivre w sytuacjach dnia codziennego; 

- przygotowanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 

(kino, teatr, wycieczka, muzeum, uroczystości); 

- zwracanie uwagi na umiejętność kulturalnego używania mowy 

ojczystej 

Wiedza uczniów dotycząca 

zachowania się w różnych 

sytuacjach 

 

 

 

Wdrażanie do higieny osobistej, dbania o estetykę wyglądu, uczenie 

racjonalnego; odżywiania, dbanie o zdrowie, w tym o zdrowie 

psychiczne 
 

Formy realizacji Spodziewane efekty 

 

- utrwalanie nawyków higienicznych; 

- przyzwyczajanie do dbałości o estetyczny wygląd, higienę 

osobistą, ład i czystość otoczenia 

- dyskusje nt. higieny osobistej wieku dorastania; 

- działania profilaktyczno – edukacyjne dotyczące uzależnień, 

chorób cywilizacyjnych; 

- redagowanie gazetek dotyczących w/w zagadnień 

Umiejętność radzenia sobie 

ze stresem 

-umiejętność - 

rozładowywania napięcia 

- Wiedza, jak i kiedy 

korzystać z pomocy 



18 

 

- udział w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez 

środowisko lokalne 

- Realizacja tematów jak sobie radzić ze stresem, higiena 

zdrowia psychicznego 
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Przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym - nauka 

poruszania się w świecie norm, praw, przepisów, umów i zasad 

współżycia społecznego 
 

Formy realizacji 

 

Spodziewane efekty 

 

- zapoznanie i analiza z obowiązującymi regulaminami i 

przepisami prawa (m.in. .szkolnego, w zakładach pracy) 

- zapoznanie się obowiązującymi  procedurami 

- zajęcia  rozwijające umiejętności porozumiewania się 

 i uczące rozwiązywania konfliktów 

 

wypracowanie z młodzieżą 

grupowych zasad  i norm 

współżycia  

-znajomość regulaminów, 

przepisów i umiejętność ich 

zastosowania 
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ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DLA 

POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW KLAS 
 

 

KLASY I i II 

 

HASŁO NADRZĘDNE/wiodące/ :  INTEGRACJA I ŻYCIE SPOŁECZNE 

 
ZADANIA: 

 

SPODZIEWANE EFEKTY: 

 

- integracja zespołów klasowych i szkół; 

- umożliwienie uczniom poznania siebie i 

innych; 

- ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych; 

- wykonywanie wspólnych zadań w grupie i 

branie odpowiedzialności za nie; 

-  poznawanie technik uczenia się 

- kształtowanie umiejętności podejmowania 

decyzji grupowych; 

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania 

konfliktów w grupie; 

- zasady współżycia społecznego 

- praca nad problemem odpowiedzialności i 

samodzielności 

- tolerancja 

- samoocena i samokrytyka 

- gospodarowanie czasem 

 

 

- wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie, 

poznanie siebie i innych, akceptacja siebie i 

innych; 

- ułatwienie funkcjonowania w grupie; 

- umotywowanie do lepszej pracy nad sobą i 

radzenia sobie z trudnościami; 

- przygotowanie do życia w środowisku 

szkolnym; 

- zwiększenie poczucia identyfikacji ze 

szkołą i środowiskiem; 

- uświadomienie efektów i konsekwencji 

podejmowanych wspólnie decyzji; 

- wykształcenie umiejętności 

odpowiedzialnego działania i zachowania; 

- pomoc w rozwoju ucznia; 

- kształtowanie poczucia estetyki i kultury 

osobistej; 
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KLASA II i III 

 

HASŁO NADRZĘDNE –  PROFILAKTYKA  
 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SPODZIEWANE  EFEKTY 

- próby określenia źródeł zagrożeń; 

- rozpoznawanie, identyfikowanie, 

klasyfikacja zagrożeń: 

a) uzależnienia i ich mechanizmy 

b) środki psychoaktywne 

c) sekty, subkultury, manipulacja 

odbiorcą w środkach masowego 

przekazu; 

d) zagrożenia cywilizacyjne w 

tym choroby: AIDS, bulimia, 

anoreksja; 

- pokazywanie sposobów 

przeciwstawiania się zagrożeniom, 

szczególnie w sytuacji presji 

środowiskowej i społecznej; 

- budowanie właściwych relacji z 

ewentualnymi ofiarami zagrożeń ; 

- zagrożenia globalne /np. zagrożenia 

środowiska/. Postawy proekologiczne 

wobec siebie, innych ludzi, bliższego  

- i dalszego otoczenia; 

- przygotowanie do  odpowiedzialnego 

podejmowania decyzji, 

- stwarzanie sytuacji , w których uczeń 

poszukuje odpowiedzi na pytania 

egzystencjalne 

-stres 

- wg. potrzeb klasy 

 

- zdobycie wiedzy o zagrożeniach 

cywilizacyjnych i uświadomienie 

niebezpieczeństw z nich wynikających; 

- pokazanie prawidłowych i wadliwych 

modeli i sposobów radzenia sobie z 

trudnościami; 

-umocnienie poczucia bezpieczeństwa; 

-kształtowanie umiejętności życia wśród 

innych ludzi,  budowania właściwych relacji 

międzyludzkich; 

- nabycie umiejętności prawidłowego 

wartościowania i dokonywania 

właściwych wyborów; 

-dalsze kształcenie motywacji do lepszej 

pracy nad sobą i radzenia sobie z 

trudnościami 

-wykształcenie postaw proekologicznych; 

-wykształcenie postawy otwartości wobec 

świata i jego problemów 

-nabycie wiedzy i umiejętności radzenia 

sobie z problemami 

-zwiększenie wiedzy o istocie zdrowia 

psychicznego 
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KLASY III  i IV 

 

HASŁO NADRZĘDNE: „DOKĄD ZMIERZAMY?” 

 (PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, SPOŁECZEŃSTWIE,  NA RYNKU PRACY ) 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE: 

 

SPODZIEWANE EFEKTY: 

 

- przygotowanie uczniów do wyboru 

dalszej drogi życiowe(dalsza nauka, 

podjęcie pracy, założenie rodziny) 

-przygotowanie do wejścia na rynek pracy; 

-przygotowanie do życia w społeczeństwie 

demokratycznym; poruszanie się w 

świecie norm, praw, przepisów, umówi 

zasad współżycia społecznego; 

- życie w rodzinie; 

- fazy miłości 

- role w rodzinie i ich charakterystyka 

- wyrabianie poczucia tożsamości; 

-poznanie różnych rodzajów 

niepełnosprawni i problemów ludzi 

niepełnosprawnych 

-poznanie różnych kultur, obyczajów-

akceptacja i  tolerancja 

- ćwiczenia dotyczące pisania CV, listów 

motywacyjnych, różnych podań 

- wg potrzeb klasy 

 

zwiększenie świadomości podejmowania 

ważnych decyzji życiowych; 

-poszerzenie wiedzy o zawodach, o 

możliwościach dalszego kształcenia; 

-zdobycie umiejętności pisania cv, ofert, listów 

motywacyjnych, autoprezentacji podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej 

-przygotowanie do życia w społeczeństwie , 

wśród innych ludzi; 

-zwiększenie samodzielności, dalszy rozwój 

osobowości; 

-przygotowanie do pełnienia w przyszłości 

określonych ról społecznych / ojca, matki.../; 

-wiedza o  zagrożeniach  i możliwościach 

pomocy 

-świadomość różnorodności kultur, chorób, 

problemów 

- umiejętność poszanowania odmienności  

 

 

 

 

 
  


