
 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY 

GIMNAZJUM NR132 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE  

NA ROK SZKOLNY 2012/13 
 

 

 



 

 

I. ZDOBYWAMY WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, ABY ZNALEŹĆ SWOJE MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM 
 

 

CELE WYCHOWAWCZE 

 

CELE OPERACYJNE 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

TERMINY 

 

1. Poznawanie zasad 

funkcjonowania państwa 

demokratycznego 

 

 Uczeń poznaje zasady 

funkcjonowania instytucji 

samorządowych                         

i państwowych i umie 

korzystać z ich 

działalności 

 Uczeń bierze aktywny 

udział w pracach SU 

 Uczeń zna zasady 

funkcjonowania państwa 

demokratycznego 

 Uczeń bierze udział                 

w pracach Młodzieżowej 

Rady Dzielnicy Ursus 

 

 

 Wycieczka do parlamentu 

 Wybory do SU 

 Działalność SU 

 Udział w pracach Młodzieżowej Rady 

Dzielnicy Ursus 

 Lekcje WOS-u 

 Lekcje wychowawcze 

 

 

Nauczyciele WOS-u, 

opiekunowie SU, 

wychowawcy 

opiekun 

Młodzieżowej Rady 

Dzielnicy Ursus 

 

Cały rok 

 



 

2. Kształtowanie 

odpowiednich postaw 

społecznych: 

 wyrabianie  

obowiązkowości, 

rzetelności, 

zaradności, 

 kształtowanie 

odpowiedzialności za 

losy jednostki                      

i grupy, 

 wyzwalanie zdolności 

organizacyjnych                  

i przywódczych 

 

 

 Uczeń bierze 

odpowiedzialność za 

sukces lub porażkę 

swojego działania 

 Wywiązuje się w terminie 

z powierzonych mu zadań, 

dotrzymuje danego słowa 

 Uczeń prezentuje postawę  

prospołeczną 

 

 

 Aktywna praca uczniów w samorządzie 

klasowym i SU  

 Zachęcanie do pracy na rzecz klasy, 

szkoły, środowiska lokalnego 

 Wspólne organizowanie imprez 

klasowych i szkolnych 

 Tworzenie koleżeńskich kół pomocy 

 Tworzenie samorządu klasowego, sekcji 

uczniowskich (zadaniowych) 

 Zespołowe rozwiązywanie zadań 

 Udział uczniów w pracach wolontariatu 

 Współpraca z Ośrodkiem Kultury ,,Arsus” 

 Udział w pracach Młodzieżowej Rady 

Dzielnicy Ursus 

 

 

Wychowawcy, 

opiekunowie SU, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

wspomagający, 

opiekunowie 

wolontariatu 

 

Cały rok 

 

3. Poznanie praw człowieka, 

praw dziecka, znajomość 

praw obywatelskich 

 

 

 

 

 Uczeń zna i rozumie  

prawa dziecka                               

i człowieka, wie jak z nich 

korzystać 

 Umie zorganizować 

wybory do 

demokratycznych 

organizacji działających 

na terenie szkoły 

 Uczestniczy w pracach 

tych organizacji 

 

 

 

 

 

 Zapoznanie uczniów  z Konstytucją RP, 

Konwencją Praw Dziecka, Powszechną 

Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela 

 Uczestniczenie w pracach SU, samorządu 

klasowego, wolontariatu 

 Lekcje wychowawcze dotyczące praw 

dziecka i człowieka 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele WOS -u, 

historii, 

opiekunowie SU, 

nauczyciele 

wspomagający 

 

I semestr 

 

Wrzesień 

 

Cały rok 

 



 

4. Uświadomienie celowości 

stosowania się do przepisów 

i norm obowiązujących                        

w społeczeństwie 

 

 

 Uczeń dostrzega 

konieczność stosowania 

się do reguł 

obowiązujących                           

w społeczeństwie, szkole 

 

 

 Zawarcie kontraktów obowiązujących              

w klasach 

 Stosowanie nagród i kar 

 Współpraca z rodzicami (bieżące 

informowanie) 

 Lekcje wychowawcze 

 Spotkania z przedstawicielami policji, 

Straży Miejskiej dla uczniów i rodziców 

 Udział klas I w programie ,,Decyduję 

świadomie” 

 Zapoznanie ze Statutem i regulaminami 

obowiązującymi w szkole 

 Konkurs dotyczący znajomości 

regulaminów obowiązujących w szkole 

 Apele porządkowe 

 

 

 

 

Dyrektor 

wychowawcy, 

rodzice, 

nauczyciele 

wspomagający, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

zespół do spraw 

przestrzegania 

dyscypliny 

 

Wrzesień,  

cały rok 

 

II. PIELĘGNUJEMY I SZANUJEMY TRADYCJE WŁASNE I INNYCH NARODÓW. WIELOKULTUROWOŚĆ W NASZEJ SZKOLE. TWORZYMY 

TRADYCJE NASZEJ SZKOŁY. 

 
 

1. Współpraca ze  

środowiskiem lokalnym 

 

 Uczeń angażuje się                   

w lokalne przedsięwzięcia 

i imprezy oraz pomoc 

innym 

 Zna historię regionu 

 Wie gdzie znajdują się 

najważniejsze instytucje – 

 

 Wycieczki mające na celu poznanie 

historii najbliższej okolicy 

 Współorganizacja rajdu ,,Szlakiem naszej 

historii”  

 Odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci 

narodowej 

 Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, 

 

Nauczyciele 

WOS -u, historii, 

j. polskiego 

opiekunowie SU, 

wychowawcy 

 

Zgodnie                   

z kalendarzem 

uroczystości                 

i imprez 

lokalnych 



domy kultury, urząd 

dzielnicy, biblioteka 

publiczna 

w uroczystościach odbywających się na 

terenie dzielnicy 

 Udział w pracach Młodzieżowej Rady 

Dzielnicy Ursus 

 Współpraca z Ośrodkiem Kultury ,,Arsus” 

 Współpraca z biblioteką, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, OPS-em 

 

 

2. Uświadomienie 

odrębności wynikającej                

z własnej historii, języka, 

położenia geograficznego 

  

 

 Uczeń umie dostrzec 

odrębność polskiej 

tradycji 

 Zna najważniejsze 

rocznice i święta 

państwowe 

 Poprawnie posługuje się 

językiem ojczystym  

 

 Przygotowanie akademii 

upamiętniających narodowe święta – 

Święto Niepodległości, rocznica 

Konstytucji 3 Maja 

 Upamiętnienie ważnych wydarzeń 

historycznych  -  złożenie kwiatów pod 

pomnikami 

 Organizowanie uroczystości klasowych                       

i szkolnych: andrzejek, mikołajek, wigilii, 

Dnia Matki, Dnia Dziecka 

 Prezentowanie dorobku wielkich Polaków 

poprzez gazetki okolicznościowe, 

wycieczki, rajdy 

 Wycieczki turystyczno krajoznawcze 

mające na celu poznanie wybranej części 

kraju 

 

Nauczyciele 

j. polskiego, 

historii, WOS – u,  

geografii, 

plastyki, 

wychowawcy 

 

 

Zgodnie                  

z kalendarzem 

imprez  



3. Kształtowanie szacunku 

dla własnego państwa                

i symboli narodowych 

 

 

 

 

 

 Uczeń zna hymn                         

i symbole narodowe 

 Wie jak się zachować                

w czasie uroczystości 

 Dba o odpowiedni strój               

w czasie oficjalnych 

spotkań 

 

Dbałość o odpowiednie zachowanie się                   

w czasie spotkań oficjalnych, uroczystości 

państwowych  i szkolnych 

 

Nauczyciele 

j. polskiego, 

historii, plastyki, 

wychowawcy 

 

Cały rok 

 

 

 

4. Poznawanie kultur innych       

narodów: 

 

 Kształtowanie postawy 

otwartości,  szacunku                 

i tolerancji wobec 

uczniów odmiennych 

kultur, wyznań 

narodowości                              

i mniejszości 

narodowych 

 

 

 Adaptacja i integracja 

cudzoziemców                           

w środowisku szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adaptacja i integracja 

młodzieży mniejszości 

narodowych, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem uczniów 

pochodzenia romskiego 

 

 Zainteresowanie kulturą, 

obyczajowością, tradycjami uczniów 

innych narodowości 

 Integracja w zespole klasowym 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

(pomoc w nauce) 

 Stworzenie warunków do nauki języka 

polskiego 

 Współpraca z rodzicami 

 Rozwiązywanie problemów 

pojawiających się na tle różnic 

kulturowych 

 Nawiązanie kontaktu z instytucjami 

zajmującymi się cudzoziemcami 

 

 Poprawa stanu wiedzy na temat 

społeczności romskiej i poprawa 

wizerunku Romów w społeczeństwie 

polskim 

 Integracja poprzez edukację 

obywatelską i umożliwienie pełnego 

 

Dyrektor 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

wspomagający,   

opiekunowie SU 

 

 

Cały rok 

 

 



uczestnictwa w społeczności 

 Zmiana negatywnych stereotypów                      

i uprzedzeń 

 Pomoc materialna 

 Pokonywanie barier i nawiązanie 

współpracy z rodzicami – 

uświadamianie celowości obowiązku 

szkolnego i nauki 

 Kontrola realizacji obowiązku 

szkolnego 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych – 

wszechstronna pomoc w nauce 

 Realizacja programu dotyczącego 

Romów w Polsce 

 Lekcje wychowawcze  

 Lekcje WOS-u 

 Tworzenie gazetek dotyczących innych 

kultur i narodów 

 Prezentacje dotyczące mniejszości 

narodowych i etnicznych 

zamieszkujących Polskę (lekcje WOS-u) 

 Nawiązanie współpracy ze szkołą                         

z Niemiec 

 

 

5. Tworzenie tradycji 

szkolnych 

 

 

 Kształtowanie poczucia 

współodpowiedzialności 

za szkołę 

 Rozwijanie szacunku dla 

mienia własnego, cudzego 

i wspólnego poszanowania 

mienia społecznego 

 

 Organizacja imprez i uroczystości 

szkolnych i klasowych: Andrzejki, 

Wigilia, Dzień na Tak, Dzień Dziecka, 

Dzień Sportu, Uroczyste ślubowanie  

Klas I  

 Bal gimnazjalisty 

 Zapoznanie uczniów z historią szkoły- 

 

Nauczyciele,  

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

wspomagający, 

Opiekunowie SU 

 

 

Zgodnie                     

z kalendarzem 

imprez 



 Uczeń dba o dobro 

własne, klasowe, szkolne 

 

godziny wychowawcze. 

 Apel dotyczący historii szkoły 

 Promowanie stroju galowego 

 

 

III. POZNAJEMY I SZANUJEMY SIEBIE ORAZ INNYCH. ŻYJEMY W ZGODZIE  ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM CZŁOWIEKA. 

 
 

1.  Kształtowanie u uczniów 

cech osobowo twórczych 

takich jak: 

 

 Odpowiedzialność za 

słowa i czyny, 

 Wytrwałość, 

systematyczność, 

podejmowanie                       

i doprowadzanie 

zadań do końca 

 Wysoka kultura 

osobista 

 

 Uczeń poszerza swoją 

wiedzę, dba                                      

o wszechstronny rozwój 

własnej osobowości. 

 Uczeń rozwija w sobie 

potrzebę samorealizacji                  

i samorozwoju 

 

 Wdrażanie do autokontroli i samooceny 

 Praca w SU 

 Promowanie i nagradzanie osób 

wyróżniających się właściwą postawą 

prospołeczną oraz wysoką kulturą 

osobistą- konkurs Uczeń Roku 

 Dostosowanie oferty zajęć 

pozalekcyjnych (rozwijających 

uzdolnienia i zainteresowania) do potrzeb 

uczniów 

 Konkurs  savoir-vivre  

 

Wychowawcy 

nauczyciele, 

opiekunowie SU 

opiekunowie 

wolontariatu, 

nauczyciele 

wspomagający 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

2. Szkoła miejscem 

edukacji, wspomagania  

i wychowania uczniów  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

 

 

 

 

 

 Uczeń dostrzega 

wspierającą rolę zespołu 

klasowego 

 Rozpoznaje swoje słabe 

strony  i pracuje nad ich 

poprawą 

 Świadomy jest celowości 

podejmowanych działań 

wyrównujących braki                      

i zaległości edukacyjne 

 

 Diagnozowanie środowiska 

wychowawczego uczniów 

 Rozpoznawanie problemów i określanie  

przyczyn ich powstawania, 

 Zalecanie konsultacji w poradniach 

specjalistycznych i/lub Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej 

 Organizowanie dostępnych form 

pomocy: 

a. Organizowanie zajęć dydaktyczno – 

 

Pedagog 

nauczyciele 

poszczególnych 

edukacji, 

wychowawcy 

nauczyciele 

wspomagający 

terapeuci 

pedagogiczni 

socjoterapeuci 

 

Cały rok 



 Uczeń wie gdzie i do kogo 

zwrócić się o pomoc w 

przypadku dostrzeżonych 

trudności 

wyrównawczych, 

b. Organizowanie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, 

c. Organizowanie zajęć 

socjoterapeutycznych, 

d. Organizowanie zajęć 

rewalidacyjnych, 

e. Organizowanie terapii logopedycznej, 

f. Organizowanie zajęć rozwijających 

uzdolnienia uczniów. Działalność  

Koła Teatralnego „Spotkajmy się w 

teatrze”, Realizacja programu 

„Trening Umysłu” 

g. Tworzenie klas integracyjnych, 

  Opieka psychologa i pedagoga 

 Warsztaty psychologiczne 

  Opracowanie Indywidualnych Programów   

Edukacyjno Teraupetycznych dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

 Opracowanie Kart Indywidualnych Potrzeb 

Ucznia i Planów Działań Wspierających 

 Zindywidualizowanie pracy dydaktyczno –

wychowawczej z uczniami 

 Bieżące monitorowanie postępów uczniów 

w nauce i zachowaniu. Ocena skuteczności 

działań. 

 Analiza pojawiających się trudności, 

niepowodzeń szkolnych, 

 Ścisła współpraca z rodzicami 

 Współpraca z placówkami 

wspomagającymi działania szkoły 

psycholog, 

specjalista do 

spraw rodzinnych 

 



 Organizowanie zespołów samopomocy 

koleżeńskiej 

 Indywidualna praca z dzieckiem i rodziną    

z problemami emocjonalnymi                                 

i zaburzeniami zachowania 

 Zapewnienie optymalnej realizacji zaleceń 

zawartych w orzeczeniach i opiniach PPP  

 

 

 

 

3.Współpraca z rodzicami. 

Podnoszenie wiedzy                       

i umiejętności 

pedagogicznych rodziców. 

 

 

 Rodzic staje się partnerem 

w dążeniu do  

wszechstronnego rozwoju 

osobowego ucznia 

 Rodzic rozumie potrzebę 

współpracy ze szkołą 

 

 

 Zapoznanie rodziców z dokumentacją 

obowiązującą w szkole 

 Współdecydowanie w granicach 

przewidzianych prawem o organizacji 

życia szkolnego i nauczania 

 Współdecydowanie rodziców                             

o kierunkach pracy wychowawczej                  

w poszczególnych zespołach klasowych 

 Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych oraz 

pokonywaniu trudności szkolnych 

dziecka 

 Poszerzanie wiedzy rodziców na temat 

wybranych zagadnień związanych                      

z procesem wychowania i problemami 

okresu dorastania 

 Bieżące informowanie rodziców                         

o postępach dziecka w nauce                             

i zachowaniu 

 Rozmowy indywidualne z rodzicami 

 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele, 

psycholog, 

nauczyciele 

wspomagający 

 

Podczas zebrań             

z rodzicami 

oraz według 

potrzeb 



 Angażowanie rodziców do 

organizowania i uczestnictwa                          

w imprezach klasowych i szkolnych 

 Podziękowania i listy gratulacyjne dla 

rodziców uczniów osiągających bardzo 

dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz 

rodziców szczególnie zaangażowanych          

w prace na rzecz szkoły, klasy  

 Praca nad właściwym stosunkiem 

dziecka do obowiązków szkolnych 

 Współpraca z Radą Rodziców 

 Pedagogizacja rodziców (organizowanie 

spotkań ze specjalistami) 

 Mobilizowanie do współpracy                            

i egzekwowanie niezbędnych działań 

wychowawczych na rzecz dziecka. 

 Spotkania rodziców z instytucjami 

wspierającymi szkołę (m.in. Policją, 

Strażą Miejską) 

 

4. Aktywność ruchowa                   

i umysłowa  

 

 Uczeń rozumie potrzebę 

aktywności fizycznej                   

i umysłowej 

 Uczeń zna przyczyny 

powstawania wad 

postawy. 

 Wie jak uniknąć wad 

postawy ciała. 

 Zna zasady higieny pracy 

umysłowej 

 

 Konkursy, zawody sportowe  

 Dzień Sportu, 

 Uczestniczenie w szkolnym klubie 

sportowym - SKS, 

 Wyjście na basen, na lodowisko, 

 Zachęcanie do różnych form aktywności 

 Pogadanki na lekcjach wychowania 

fizycznego o wpływie ćwiczeń 

fizycznych na organizm człowieka 

 Sparingi, spotkania, mecze towarzyskie 

 Rozgrywki sportowe klasowe, szkolne 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

plastyki,                         

j. polskiego, 

wychowawcy 

 

 

Zgodnie                    

z kalendarzem 

imprez                      

i harmonogramem 

wycieczek. 



 Inspirowanie do samodzielnego 

planowania samorozwoju i drogi 

życiowej 

 Koła zainteresowań 

 Zachęcanie do aktywności czytelniczej – 

konkurs na szkolnego Czytelnika Roku 

 Wieczorki twórczości własnej 

 

 

5.Uświadamianie 

konieczności segregowania 

odpadów i ochrony 

środowiska naturalnego  

 

 Uczeń zna zagrożenia 

związane ze 

zanieczyszczeniem 

środowiska 

 Potrafi przeciwdziałać 

zagrożeniom środowiska 

 

 Udział w corocznej akcji „Sprzątanie 

świata” 

 Udział w dzielnicowym konkursie 

ekologicznym 

 Lekcje biologii, godziny wychowawcze, 

lekcje plastyki 

 Wtórne wykorzystanie odpadów- 

konkurs na formę 

 

 

Nauczyciele 

biologii, plastyki 

wychowawcy 

 

Cały rok zgodnie 

z 

harmonogramem 



 

6.Edukacja prozdrowotna 

 

 Higiena osobista                          

i otoczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bezpieczeństwo                  

i pierwsza pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczeń Rozumie, czym jest 

zdrowie 

 Potrafi wymienić czynniki, 

które wpływają pozytywnie      

i negatywnie na zdrowie 

 Zna zasady higienicznego 

postępowania w odniesieniu 

do własnego ciała i 

środowiska 

 Zna budowę i zasady 

pielęgnacji skóry. 

 Zna negatywne skutki 

nadmiernego 

nasłonecznienia. 

  Wie czym jest hałas. Jest 

świadomy negatywnego 

wpływu hałasu.  

 Dba o higienę i estetykę 

pomieszczeń  

 

 Uczeń zna przepisy 

bezpieczeństwa w domu, 

szkole, miejscu publicznym- 

BHP 

 Wie jak bezpiecznie 

zachować się na wycieczce, 

w czasie zajęć ruchowych 

 Uczeń dostrzega i reaguje na 

potrzeby osób starszych                       

i niepełnosprawnych. 

 

 

 Lekcje WDŻ 

 Lekcje biologii 

 Lekcje wychowawcze 

 Lekcje w-f 

 Systematyczna kontrola prac 

porządkowych przez zespół do spraw 

przestrzegania regulaminu szkolnego 

oraz do spraw porządku                                                          

i estetyki  

 Imprezy, akcje promujące zdrowie 

 Realizacja programu „Trzymaj 

formę” 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogadanki na godzinach 

wychowawczych i przedmiotowych 

 Zajęcia z pierwszej pomocy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

biologii, WDŻ, 

wychowania 

fizycznego 

wychowawcy, 

opiekunowie 

pracowni, 

zespół do spraw 

przestrzegania 

regulaminu 

szkolnego oraz do 

spraw porządku              

i estetyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wspomagający, 

nauczyciele 

edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

biologii, 

wychowania 

fizycznego, 

pedagog, 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Żywność i żywienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozpoznaje, unika i potrafi 

radzić sobie w sytuacjach 

niebezpiecznych                             

i kryzysowych. 

 Zna i stosuje zasady 

udzielania pierwszej pomocy 

 

 Uczeń zna i stosuje zasady 

zdrowego żywienia 

 Wie jakie produkty 

spożywcze mają wartości 

odżywcze 

 Rozumie dlaczego dieta 

powinna być urozmaicona, a 

posiłki regularne 

 Wie jakie owoce i warzywa 

są źródłem, jakich witamin 

 Trafnie interpretuje 

informacje zamieszczone na 

opakowaniach produktów 

spożywczych 

 Zna zasady podstawowej 

diety 

 Zna zasady 

przygotowywania                              

i przechowywania żywności 

 Zna prawa konsumenta 

 Potrafi zinterpretować ukryte 

treści reklamy 

 Zna pojęcia anoreksji, 

bulimii oraz ich skutki 

 Zna przyczyny i skutki 

 

 

 

 

 

 

 

 Lekcje techniki 

 Lekcje biologii 

 Lekcje wychowawcze 

 Spotkania z przedstawicielami Biura 

Ochrony Konsumenta 

 Działalność sklepiku uczniowskiego 

 Akcja- „Drugie śniadanie w szkole” 

 Współpraca z osobą prowadzącą 

sklepik szkolny 

 Ankiety o zdrowym odżywianiu 

skierowane do uczniów 

 Wywiady z rodzicami o zdrowym 

odżywianiu się  

 Projekcje filmów o tematyce 

anoreksji, bulimii i otyłości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pielęgniarka 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

techniki, biologii, 

chemii, plastyki, 

opiekun sklepiku, 

pedagog, 

wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Wychowanie do 

życia w rodzinie                 

i społeczeństwie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psychospołeczne 

aspekty zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otyłości. 

 

 Uczeń jest świadomy zmian 

zachodzących w organizmie 

w okresie dojrzewania 

 Przestrzega zasad higieny            

w okresie dojrzewania 

 Zna zagrożenia wynikające   

z podjęcia zbyt wczesnej 

inicjacji seksualnej. 

 

 

 

 

 Uczeń wie co to jest stres                

i zna kilka technik relaksacji 

 Zna i stosuje różne sposoby 

redukowania nadmiernego 

stresu  

 Zna skutki długotrwałego 

stresu 

 Uczeń wie gdzie może 

szukać pomocy w przypadku 

wystąpienia sytuacji 

stresogennych 

 Jest świadomy, że zdrowy 

tryb życia może przyczynić 

się do uniknięcia chorób 

spowodowanych 

długotrwałym stresem 

 Uczeń wie, że uzależnienia 

nie pomagają w redukcji 

 

 

 Lekcje WDŻ 

 Lekcje biologii 

 Lekcje WOS-u 

 Lekcje wychowawcze 

 Spotkania z pielęgniarką szkolną 

 

 

 

 

 

 

 Lekcje biologii 

 Lekcje w-f 

 Lekcje WDŻ 

 Lekcje wychowawcze 

 Szukanie i wzmacnianie mocnych 

stron ucznia 

 Praca nad redukcją słabych stron 

 Kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych (porozumiewania 

się, rozwiązywania konfliktów, 

radzenia sobie ze stresem i zmianą, 

współpracy)   

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

WDŻ, WOS-u, 

biologii, 

wychowawcy, 

pedagog, 

pielęgniarka 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

biologii, 

wychowania 

fizycznego, 

WDŻ, 

wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog, 

nauczyciele 

wspomagający, 

Socjoterapeutka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizacja pracy              

i czasu wolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

stresu.  

 Rozumie jak ważne dla 

zdrowia są dobre relacje z 

innymi ludźmi, w tym 

rodzicami oraz rówieśnikami 

tej samej i odmiennej płci 

 Zna konstruktywne sposoby 

radzenia sobie z 

negatywnymi emocjami 

 Akceptuje jako podstawową 

zasadę potrzebę 

wzmacniania poczucia 

własnej wartości i szacunku 

do innych osób. 

 Wie co oznacza zachowanie 

asertywne i potrafi 

wykorzystać je w życiu 

codziennym. 

 

 

 

 

 Potrafi opracować rozkład 

dnia, uwzględniając 

proporcje między pracą,             

a wypoczynkiem, wysiłkiem 

umysłowym a fizycznym 

 

 Rozwija swoje 

zainteresowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zajęcia pozalekcyjne (koła 

zainteresowań 

 Zajęcia sportowe 

 Kontakt z lokalnymi placówkami 

kulturalnymi 

 Przedstawienie alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego 

 Organizacja wycieczek szkolnych 

 Hobby- prezentacja swoich 

umiejętności nabytych na różnych 

zajęciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

plastyki, muzyki, 

języka polskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Profilaktyka 

uzależnień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczeń zna przepisy prawne 

dotyczące posiadania                    

i zażywania substancji 

psychoaktywnych 

 Uczeń zna szkody zdrowotne 

i społeczne związane                       

z paleniem tytoniu, 

nadużywaniem alkoholu                   

i innych substancji 

psychoaktywnych 

 Posiada podstawową wiedzę 

na temat narkotyków oraz 

HIV i AIDS 

 Zna podstawowe zasady 

przechowywania                                  

i zażywania leków i innych 

substancji 

 

 

 

 

 

 

 

pozalekcyjnych/pozaszkolnych 

 Przeprowadzenie badań na temat 

sposobów spędzania czasu wolnego 

przez młodzież 

 

 

 Pogadanki, spektakle, audycje TV 

 Dyskusje na lekcjach 

wychowawczych 

 Rozmowy indywidualne 

 Udział w programach 

profilaktycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół 

zadaniowy, 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

wspomagający 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 



 

IV. Oceniamy i wybieramy najważniejsze wartości życiowe 
 

 

1. Kształtowanie postawy 

otwartości na potrzeby 

innych 

 

 

 Uczeń zauważa potrzeby 

innych i stara się im 

pomóc 

 Uczeń bierze udział w 

pracach wolontariatu 

 

 Lekcje wychowawcze 

 Prace wolontariatu (udział w  akcjach 

charytatywnych: Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, zbiórka żywności; 

współpraca wolontariatu szkolnego                

z OPS, integracja niepełnosprawnych 

uczniów ze środowiskiem uczniowskim) 

 Kółka pomocy koleżeńskiej 

 Przybliżenie pracy organizacji 

charytatywnych m.in. MONAR, Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

działalność Janiny Ochojskiej 

. 

 

Wychowawcy 

nauczyciele 

poszczególnych 

edukacji, 

pedagog 

 

Cały rok, zgodnie 

z potrzebami. 

 

2. Preorientacja zawodowa 

 

 

 Uczeń świadomie 

podejmuje decyzję 

dotyczącą wyboru dalszej 

drogi kształcenia. 

 

 Dostarczanie wiedzy dotyczącej różnych 

grup zawodowych (dyskusje, ankiety, 

testy) 

 Indywidualne poradnictwo zawodowe 

 Wykonanie tablicy informacyjnej na 

temat wyboru zawodu i szkoły 

ponadgimnazjalnej 

 Rozmowy z rodzicami uczniów na temat 

właściwego wyboru zawodu 

 Spotkania z doradcą zawodowym 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

dla rodziców i uczniów 

 

 

Nauczyciele, 

Wychowawcy, 

Psycholog z PPP 

Pedagog 

 

 

 

Cały rok, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

II semestru. 



 

 


