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Podstawy prawne Programu Wychowawczego 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póź. zmianami) 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 

prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( Dz. U. Nr 67, poz. 756 , Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1079 ) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2010r. Nr 33, poz. 178 ) 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z póź. zmianami ) 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 1 sierpnia 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842 ) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. 

poz. 822); 

 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej z dnia 8 

kwietnia 2010r. ( Dz. U. z 2010 nr 8, poz. 529) 

 Rządowy Program na lata 2014 – 2016 „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” przyjęty uchwałą Nr 130/2014 przez Radę Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. 

 Plan nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 
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Program Wychowawczy  na rok szkolny  2016/2017 

 

Obszary 

 

 

Cele 

wychowawcze 

 

Zadania wychowawcze 

 

Formy realizacji 

 

Osoba  

odpowiedzialna 

 

 

Uwagi  

o realizacji 

 I. Uczeń 

nabywa 

wiedzę 

i umiejętności 

 

Diagnoza potrzeb  

i możliwości 

uczniów 

klas pierwszych. 

 

Rozpoznanie możliwości 

intelektualnych uczniów klas 

pierwszych. 

Diagnoza uczniów „na wejściu”, analiza 

świadectw gimnazjalnych, wywiady 

 i obserwacje uczniów.  Tematyka zajęć  

z wychowawcą: Moje samopoczucie  

w szkole – ocena atmosfery szkolnej, 

samopoczucie uczniów w klasie. 

nauczyciele  

wychowawcy klas 

 

 

Poznawanie 

uzdolnień  

i zainteresowań 

uczniów. 

Motywowanie uczniów  

do rozwijania zainteresowań 

oraz rozwijania uzdolnień. 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  

Działania wychowawcze- udział uczniów  

w projektach, konkursach. 

 

wychowawcy klas 

nauczyciele 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

systematycznego 

oraz 

samodzielnego 

uczenia się. 

Kształtowanie umiejętności  

wyznaczania celów  oraz 

planowania  zarządzania czasem. 
 

Tematyka zajęć z wychowawcą: Sposoby 

spędzania czasu wolnego. Czynniki trafnego 

wyboru dalszego kierunku kształcenia 

 i przyszłego zawodu. 

Jak się uczyć? - zajęcia z efektywnego 

uczenia się. 

wychowawcy klas 

nauczyciele 

 

 

Motywowanie uczniów  

do systematycznej nauki  

oraz samodzielnego i aktywnego 

pogłębiania wiedzy.   

Tematyka zajęć z wychowawcą: Lubię się 

uczyć! Działania wychowawcze w kierunku 

poznania różnych sposobów i metod 

przyswojenia wiedzy. 

 

wychowawcy klas 

nauczyciele 

 

 

 

Poszukiwanie  

i wykorzystywania metod 

skutecznego uczenia się. 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  Wiem, jak 

się uczyć, aby się nauczyć! Wymiana 

spostrzeżeń w ramach współpracy zespołu 

nauczycieli uczących w klasie. 

 

wychowawcy klas 

nauczyciele, 

zespoły oddziałowe 
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Zapoznanie z zasadami  

i  procedurami egzaminu 

maturalnego, egzaminu z 

kwalifikacji w zawodzie. 

Tematyka zajęć z wychowawcą: Rola 

wykształcenia we współczesnym świecie. 

wychowawcy klas  

Przeciwdziałanie  

niepowodzeniom szkolnym, 

wagarom jako zachowaniom 

uniemożliwiającym osiągnięcie 

sukcesu szkolnego  

 

Współpraca zespołu nauczycieli uczących  

w klasie ( rozpoznanie sytuacji problemowej, 

podejmowanie zintegrowanych  działań 

wychowawczych), monitorowanie frekwencji,  

współpraca z rodzicami 

 

wychowawcy klas 

nauczyciele 

 

 

II. Uczeń 

zdobywa 

umiejętność 

współpracy 

z innymi 

ludźmi 

 

Tworzenie 

klimatu szkoły 

Budowanie właściwych relacji  

w zespole klasowym oraz  

tworzenie klimatu 

bezpieczeństwa i akceptacji   

w ( nowej dla klas I) szkole. 

Tematyka zajęć z wychowawcą: Jak budować 

właściwe relacje z nauczycielem? 

Obserwacja przestrzegania przez uczniów 

zasad i norm społecznych obowiązujących  

w szkole. 

wychowawcy klas 

nauczyciele 

 

 

 

Planowanie  

działań 

wychowawczych 

we współpracy  

z uczniami  

i rodzicami 

 

Inspirowanie uczniów  

do przejawiania inicjatywy  

i samodzielności  

w podejmowaniu zadań. 

Podejmowanie działań wychowawczych, 

Tematyka zajęć z wychowawcą : Tworzenie 

norm współpracy w grupie. Moja rola  

w grupie. 

wychowawcy klas 

nauczyciele 

 

Ustalenie zasad  i  form 

współpracy z rodzicami. 

 

Tematyka spotkań wychowawcy z rodzicami. wychowawcy klas 

 

 

Zachęcanie rodziców  

do aktywności na rzecz 

społeczności szkolnej.         

Zapoznawanie rodziców z bieżącymi 

problemami wychowawczymi uczniów. 

wychowawcy klas 

 

 

Promowanie postawy 

odpowiedzialności za siebie  

i innych 

Tematyka zajęć z wychowawcą: Kim jestem, 

czego oczekuję? 

Kształtowanie empatii,  uwrażliwianie na 

potrzeby drugiego człowieka, doskonalenie 

umiejętności podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji. 

wychowawcy klas 

nauczyciele 
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Respektowanie praw człowieka 

 

 

Tematyka zajęć z wychowawcą: Prawa  

i obowiązki ucznia. 

Zapoznanie uczniów z Powszechną 

Deklaracją Praw Człowieka oraz prawami 

dziecka  

i ucznia  

wychowawcy klas 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania problemów 

 i konfliktów. 

Tematyka zajęć z wychowawcą: Zasady 

savoir-vivre. Konstruktywne rozwiązywanie 

problemów. 

Doskonalenie umiejętności mediacyjnych 

uczniów. 

wychowawcy klas 

 

 

 

Współtworzenie 

tradycji szkoły. 

Poznawanie historii 

szkoły i budowanie  jej tradycji. 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  Udział 

 w uroczystościach klasowych i szkolnych. 

Dokumentowanie działań w Kronice Szkoły. 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

Wzmacnianie poczucia 

identyfikacji uczniów ze szkołą 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  Lubię moją 

szkołę! Wiem, dlaczego tu jestem! 

Udział uczniów w przygotowaniu Drzwi 

Otwartych Szkoły. Promowanie szkoły  

w środowisku lokalnym. 

  

 

 

Kształtowanie 

postawy 

patriotycznej, 

obywatelskiej 

uczniów, 

poczucia 

tożsamości 

narodowej. 

  

Zapoznanie uczniów z historią 

Wrocławia 

Tematyka zajęć z wychowawcą.   Mój 

Wrocław- znany i nieznany. Przyjaźń- jej rola 

w życiu człowieka. 

Organizacja i  udział uczniów   

w przygotowaniu uroczystości, apeli 

związanych z rocznicami historycznymi.  

nauczyciele historii 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

Udział uczniów w lekcjach muzealnych oraz 

w wycieczkach po Wrocławiu. 

Prezentacja Wrocławia –Europejskiej Stolicy 

Kultury  na zajęciach z wychowawcą.. 

wychowawcy klas          

III. Uczeń Rozwijanie  Realizowanie tematyki Tematyka zajęć z wychowawcą: Jak wychowawcy klas  
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kształtuje 

charakter, 

osobowość 

i wolę. 

w uczniach 

potrzeby 

poznawania 

swoich mocnych 

i słabych stron 

oraz pracy nad 

sobą. 

 

związanej z poczuciem 

dyscypliny, punktualności, 

sumienności 

 

postrzegają mnie inni? nauczyciele 

 

 

 Kształtowanie postawy 

uczciwości i wywiązywania się 

ze swoich obowiązków. 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  Sztuka 

autoprezentacji. 

 

wychowawcy klas 

nauczyciele 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

odróżniania dobra  od zła 

 i dokonywania moralnie 

słusznych wyborów. 

 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  Pięć stanów, 

których doświadczamy: lęk, depresja, 

akceptacja siebie, szczęście, miłość. 

Umiejętność rozpoznawania  i wyrażania 

uczuć. 

 

wychowawcy klas 

nauczyciele 

 

 

Przygotowanie ucznia do 

radzenia sobie w sytuacjach  

trudnych  i stresowych. 

 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  Jestem 

podobny do innych, różnię się od innych. 

Jak radzić sobie ze stresem? Silna wola a 

uległość – jaki jestem? 

wychowawcy klas 

 

 

 

Przeciwdziałanie 

zachowaniom 

niepożądanym 

Diagnoza skali zagrożenia 

uzależnieniami. 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  Istota 

dorosłości a jej pozory. Asertywność - sztuka 

odmawiania. 

Anonimowa ankieta wśród uczniów. 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

Uświadamianie uczniom 

skutków prawnych jako 

konsekwencji zachowań 

agresywnych i niezgodnych 

 z prawem. 

 

Tematyka zajęć z wychowawcą: Veto  

wobec przemocy i agresji. 

Realizowanie  działań wychowawczych 

zapobiegających zachowaniom agresywnym. 

wychowawcy klas 

 

 

 

Realizowanie działań 

profilaktycznych 

zapobiegających nałogom. 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  

Edukowanie młodzieży z zakresu uzależnień 

od nikotyny, narkotyków, alkoholu, sterydów, 

komputera. 

wychowawcy klas 

nauczyciele 
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Kształtowanie 

postawy troski o 

innych i chęci 

niesienia pomocy 

Zachęcanie uczniów do 

udziału w akcjach odbywających 

się na terenie szkoły. 

Tematyka zajęć z wychowawcą  Jak polubić 

siebie? 

wychowawcy klas 

SU 

 

Kształtowanie umiejętności 

udzielania pomocy innym. 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  Kiedy, 

dlaczego i jak możesz pomóc innym? 

Udział uczniów w akcjach wolontaryjnych. 

wychowawcy klas 

SU 
 

Motywowanie 

uczniów do 

dbania o swoje 

zdrowie  

i kondycję 

fizyczną. 

 

 

 

 

 

 

Promowanie zdrowego stylu 

życia i dbanie o kondycję 

fizyczną i psychiczną. 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  

Doskonalenie ciała i umysłu. Działania 

wychowawcze zmierzające do  rozwijania 

zainteresowań sportowych uczniów, 

promowania zdrowego stylu życia, zdrowego 

odżywiania i dbałości o zdrowie 

Tematyka zajęć z wychowawcą 

Problemy i uczucia młodego pokolenia. 

Uświadamianie uczniom odpowiedzialności 

związanej z życiem seksualnym człowieka. 

Udział uczniów w zajęciach sportowo – 

rekreacyjnych realizowanych w szkole i poza 

nią w ramach działań związanych  

z programem „ Szkoła w ruchu”.  

wychowawcy klas 

nauczyciele 

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

 

Kształtowanie 

postawy 

dojrzałego 

odbiorcy dóbr 

kultury. 

Motywowanie uczniów  

do udziału w życiu kulturalnym 

miasta. 

Tematyka zajęć z wychowawcą:  - wyjścia  

do teatrów, muzeów, na wystawy i imprezy 

związane z Wrocław ESK 2016 oraz z 

programem Kreatywny Wrocław. 

 

wychowawcy klas 

 

 

nauczyciele języka 

polskiego 

 

 

 

 

 

 Rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych  

w szkołach 

Wskazanie uczniom 

pozytywnych aspektów 

kompetencji informatycznych  

Wykorzystywanie technologii społeczeństwa 

informacyjnego w pracy, rozrywce 

 i porozumiewaniu się. 

Wykorzystywanie komputerów  

do uzyskiwania, oceny, przechowywania, 

tworzenia, prezentowania i wymiany 

informacji oraz do porozumiewania się i 

nauczyciel 

informatyki  
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uczestnictwa w sieciach współpracy za 

pośrednictwem Internetu. 

Upowszechnianie 

czytelnictwa, 

rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych 

wśród młodzieży  

Zainteresowanie ucznia książką 

Zwiększenie roli czytelnictwa  

w życiu młodzieży 

 

Tematyka zajęć z wychowawcą  

Głośne czytanie książek w szkołach, 

rozmowy i dyskusje czytelnicze 

podejmowane przez uczniów w gronie 

rówieśniczym, wspólne ustalanie listy 

nowości książkowych 

Spotkania z autorami książek, warsztaty 

aktywizujące czytelnictwo, konkursy 

czytelnicze dla uczniów, a także akcje pro 

czytelnicze 

dyrekcja  

nauczyciele 

wychowawcy 

nauczyciele języka 

polskiego  

 

 Kształtowanie 

właściwej 

postawy  

i respektowania 

norm 

społecznych  

Wskazanie uczniom istniejących 

w demokracji mechanizmów 

umożliwiających aktywne 

funkcjonowanie w 

społeczeństwie demokratycznym  

Tematyka zajęć z  wychowawcą 

Organizowanie różnego rodzaju debat 

i dyskusji, podkreślanie roli dialogu 

społecznego, prowadzącego do konsensusu w 

życiu lokalnej i globalnej społeczności 

dyrekcja  

wychowawcy klas 

nauczyciele WOK, 

WOS, HiS 

 

Przeciwdziałanie specyficznym 

dla grup młodzieżowych form 

wykluczenia z uwagi na status 

społeczny i ekonomiczny  

Budowanie świadomości roli 

społecznej u uczniów jako 

fundamentu świadomego 

społeczeństwa obywatelskiego 

Kształtowanie postawy szacunku 

i zrozumienia wobec innego 

Kształtowanie 

postawy  

antydyskrymina- 

cyjnej  

Uuświadamianie uczniom 

mechanizmów dyskryminacji  

na podstawie faktów; 

Zzapoznawanie uczniów  

z Prawami Człowieka i Dziecka; 

 

Zajęcia z wychowawcą  na temat działań 

antydyskryminacyjnych; 

Udział w programie Rozwoju Wolontariatu – 

Wyjdź poza swój świat  

 

wychowawcy klas  

 

dyrekcja 
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