
III. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  
 

 
1. CELE I ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PRACY WYCHOWAWCZEJ 

 

 

 Szereg negatywnych zjawisk współczesnego świata oraz konieczność 

wsparcia wychowawczego oddziaływania rodziny, to główne przyczyny 

wzmocnienia wychowawczej roli szkoły i wyznaczenia jej nowych zadań. 

 

Nadrzędny cel  działań wychowawczych XVI Liceum Ogólnokształcącego: 

 wszechstronny rozwój ucznia mający na celu przygotowanie do 

samodzielnego i jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w 

społeczeństwie. 

 

Cele szczegółowe:  

 rozwijanie indywidualnych zainteresowań,  

 kształtowanie umiejętności pozwalających na włączenie się do grupy 

rówieśniczej i społecznej,  

 kształtowanie poczucia własnej wartości, sprawczości, godności i 

niezależności,  

 kształtowanie postaw patriotycznych,  

 wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w życiu rodziny, klasy i szkoły,  

 kształtowanie świadomości ekologicznej,  

 kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych,  

 kształtowanie zaradności osobistej.  

 

 Szczegółowe cele wychowawcze szkoły, wynikają ze wskazań zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego: 



 "Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie 

obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

 znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w 

wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym i duchowym), 

 rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie, 

 mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych 

przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie, 

 stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego 

z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, 

wolność własną z wolnością innych, 

 poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania 

wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego 

miejsca w świecie, 

 uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego 

oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w 

państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania 

postaw patriotycznych, 

 przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 

wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

 kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i 

rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole 

wspólnotę nauczycieli i uczniów”       

 



    Zgodnie z nadrzędnym celem, w XVI Liceum Ogólnokształcącym 

wychowanie rozumiane jest jako świadomie organizowana działalność szkoły, 

która ma na celu służyć wspieraniu działań rodziny w zakresie 

wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów. 

 

Naczelnym zadaniem naszej szkoły, jest zatem dążenie do takiego rozwoju 

osobowości ucznia, aby w każdej ze sfer: fizycznej i zdrowotnej, intelektualnej, 

emocjonalnej i duchowej, osiągnął on pełną wszechstronną dojrzałość. 

 Prymat w wychowaniu młodych ludzi przyznajemy ich rodzicom, 

wychodząc z założenia, że osobowość, system wartości i postawa młodego 

człowieka, kształtuje się głównie w domu rodzinnym.  

Na podstawie diagnozy środowiska wychowawczego uczniów XVI Liceum 

Ogólnokształcącego, określono szczegółowe cele wychowania, wyznaczające 

kierunek ich rozwoju. Cele te realizowane są poprzez zamierzone zadania 

wychowawcze, obejmujące różne obszary życia szkoły, jak i oddziaływania 

niezamierzone. Dokonują się m.in. : 

 w bezpośrednim kontakcie osobowym ucznia z wychowawcą i 

nauczycielami, 

 na  każdej godzinie lekcyjnej, w ścisłym związku z dydaktyką , gdzie 

kompetencja nauczyciela i uczciwość w przekazywaniu wiedzy, są 

pożądanymi cechami  

 na godzinach wychowawczych, przeznaczonych przez wychowawcę 

do realizacji treści wychowawczych wynikających z harmonogramu 

wychowawczego szkoły 

 poprzez wpływ grup rówieśniczych, w których zachodzą prawidłowe 

relacje osobowe i panują zdrowe zasady lub przeciwnie - nasilają się 

zachowania patologiczne.  

 

Ważnym zadaniem naszej szkoły, jest wprowadzanie ucznia w kontakty 

społeczne i konfrontowanie jego wiedzy i umiejętności z rzeczywistością.  



 To tutaj młody człowiek zostaje wprowadzony w szerszy krąg rówieśniczy 

oraz, w razie potrzeby, otrzymuje pomoc w dla przezwyciężenia 

trudności w kontaktach społecznych. 

 Na terenie szkoły kształtować się powinny umiejętności pracy zespołowej 

oraz umiejętności organizacyjne uczniów, budowana powinna być 

samorządność. 

 W zderzeniu z poglądami rówieśników odbywają się pierwsze 

konfrontacje ocen moralnych, młody człowiek musi dokonywać 

pierwszych poważnych wyborów. 

 Tu, w końcu młody człowiek powinien uczyć się rzetelnej pracy i 

zdobywania potrzebnej mu wiedzy. 

 

W realizacji wielu zadań, szkołę wspierają instytucje wychowawcze, 

organizacje młodzieżowe, poradnie. Wspierają również rodzice poprzez : 

 uczestnictwo we wszystkich formach spotkań organizowanych przez 

szkołę 

 systematyczną współpracę z wychowawcą, pedagogiem szkoły, w celu 

realizacji wspólnego kierunku wychowania oraz pomocy w wypełnianiu 

obowiązków ucznia ( w tym obowiązku szkolnego) 

 zaangażowanie w organizację przedsięwzięć podejmowanych w celu 

integracji środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli 

 pomoc w zapobieganiu zagrożeniom, tworzenia atmosfery 

bezpieczeństwa i odpowiedzialności za dziecko. 

 

 

 

 

 

 



2. PRIORYTETY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH  
 

         Myślą przewodnią naszego programu jest przeświadczenie, że uczniowie 

uczą się od nauczycieli i wychowawców, ale i ich opiekunowie stają się bogatsi 

w doświadczenia i przeżycia dzięki obcowaniu z młodzieżą, której można tak 

wiele wartości przekazać we wspólnym działaniu, pokonywaniu trudności, 

dzieleniu się sukcesami czy radzeniu sobie z porażkami. 

         Na podstawie diagnozy środowiska wychowawczego XVI Liceum 

Ogólnokształcącego  przyjęto następujące priorytety wychowawcze (misje): 

 

A. rozwijanie i kształtowanie postaw szacunku dla rodziny, patriotyzmu 

lokalnego, tożsamości narodowej (uznawanie wartości humanistycznych) 

B. wielostronne kształtowanie osobowości ucznia i przekazywanie 

niezbędnej wiedzy koniecznej do funkcjonowania we współczesnym 

świecie 

C. przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie 

D. kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju  

E. kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych 

 

 

3. MODEL ABSOLWENTA I NAUCZYCIELA W XVI LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w aspekcie działań wychowawczych 

 ROLA DYREKTORA 
 

Model absolwenta 

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego 

oddziaływania po trzyletnim procesie wychowawczym uczeń: 



 rozumie zjawiska z otaczającej go rzeczywistości i potrafi być wobec 

nich krytyczny, 

 stale rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania 

 dba o kulturę języka, jest komunikatywny, potrafi dyskutować, 

 szanuje godność własną i drugiego człowieka, 

 podejmuje działania proekologiczne i dba o zdrowie własne i 

najbliższych, 

 potrafi planować swój rozwój, wyznaczać cele życiowe i je realizować, 

 zna, rozumie i stosuje zasady moralne, jest odpowiedzialny, 

 potrafi posługiwać się nowoczesnymi nośnikami informacji i korzystać 

z różnych źródeł wiedzy, 

 ma poczucie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej 

 potrafi radzić sobie z przeszkodami, problemami współczesnego 

świata, trudności traktuje jak wyzwanie, 

 potrafi budować prawidłowe relacje w grupie rówieśniczej i w 

społeczeństwie 

 czuje się Europejczykiem, obywatelem świata 

 

 

Model nauczyciela - wychowawcy 
 

 Aby sprostać założeniom programowym szkoły, by misja i wizja szkoły 

były realne, musimy stale rozwijać swój profesjonalizm pedagogiczny. 

 Pojęcie to dotyczy osoby nauczyciela, warunków, w jakich pracuje, źródeł 

z których korzysta, umiejętności współpracy z innymi podmiotami (placówkami 

pedagogiczno-opiekuńczymi, rodzicami). 

 



Nauczyciel XVI Liceum Ogólnokształcącego: 

1) pracuje na oczekiwanym w szkole poziomie: 

 aktualizuje swoją wiedzę, uczestniczy w doskonaleniu zewnętrznym i 

wewnętrznym, 

 stosuje aktywne metody nauczania, 

 stosuje określone metody pomiaru dydaktycznego, 

 zna model absolwenta liceum 

2) podejmuje działania w celu wzmocnienia motywacji uczniów do nauki: 

 systematycznie ocenia wyniki pracy uczniów i analizuje je wraz z 

rodzicami uczniów, 

 stawia odpowiednie wymagania uczniom zdolnym i mającym 

trudności, 

 uczy planowania działań edukacyjnych, autoprezentacji, 

rozwiązywania problemów edukacyjnych zespołowo, 

 zachęca do korzystania z różnych źródeł informacji 

3) jest aktywnym członkiem rady pedagogicznej: 

 podejmuje w szkole działania pozalekcyjne i pozaszkolne, 

 uczestniczy w analizowaniu i rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, programowych, organizacyjnych, 

 współdziała z innymi nauczycielami i dyrekcją szkoły, 

 podejmuje działania innowacyjne (w zakresie dyd.-wych.-

opiekuńczym), dąży do konstruktywnych, budujących zmian. 

4) współpracuje z rodzicami w zakresie: 

 organizowania życia kulturalnego klasy, 

 inicjowania działań wynikających z Programu Wychowawczo-

profilaktycznego 

 pedagogizacji rodziców, 



 wdrażania i motywowania uczniów do pracy nad sobą (do 

samokształcenia i samowychowania), 

 wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

oraz w działaniach edukacyjnych, 

5) współpracuje z pedagogiem w zakresie profilaktyki: 

 rozpoznaje potrzeb uczniów poprzez diagnozę środowiska 

wychowawczego oraz środowiska klasowego, 

 opracowuje strategię przeciwdziałania problemom wychowawczym 

oraz metody radzenia sobie w sytuacji ich występowania ( np. wagary, 

niepowodzenia szkolne), 

 prowadzi edukację prozdrowotną wśród uczniów i rodziców, w 

szczególności dotyczącą profilaktyki uzależnień, 

 podejmuje działania mające na celu ograniczenie zachowań 

agresywnych i przemocy w szkole, 

 wspiera uczniów w sytuacjach trudnych, 

6)  współpracuje z instytucjami wspierającymi wychowawczą działalność szkoły: 

 kieruje uczniów na badania specjalistyczne lub psychologiczno-

pedagogiczne 

 wnioskuje o podjęcie działań opiekuńczych wobec uczniów 

przejawiających znamiona demoralizacji 

 podejmuje działania na rzecz uczniów i ich rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji życiowej( pomoc materialna), 

7) prezentuje postawy i umiejętności wychowawcze ułatwiające współpracę 

z wychowankiem: 

 przejawia empatię i zainteresowanie ludźmi oraz sprawami 

społecznymi, 

 ma świadomość siebie oraz poczucie odpowiedzialności, 



 stosuje jasne metody etyczne, 

 jest otwarty, ciepły i opiekuńczy. 

 

Rola dyrektora w pracy wychowawczej XVI Liceum Ogólnokształcącego: 

 koordynowanie i nadzorowanie działań wychowawczych 

 organizowanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania szkoły, 

wspieranie i motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji w zakresie 

umiejętności wychowawczych. 

 
4. PODEJMOWANE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE 

 
 Zgodnie z priorytetami przyjętymi działań wychowawczych w XVI Liceum 

Ogólnokształcącym, ustalono zakres działań zmierzających do realizacji 

ustalonych celów wychowawczych: 

A. ROZWIJANIE I KSZTAŁTOWANIE POSTAW SZACUNKU DLA RODZINY, PATRIOTYZMU 
LOKALNEGO I TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ 

 
 

CELE 
 

ZADANIA 
WYCHOWAWCZE 

FORMY 
REALIZACJI 

 
1. Wzmacnianie 
    świadomości  
    roli rodziny w 
    życiu  
    człowieka 

 
1. Kształtowanie szacunku do tradycji i historii 

własnego domu i rodziny 
2. Rozbudzanie postawy bycia aktywnym członkiem 

rodziny 
3. Kształtowanie odpowiedzialności za rodzinę i 

szacunku wobec jej członków 
4. Promowanie wśród uczniów rodziny jako 

wspólnoty gwarantującej prawidłowe 
funkcjonowanie w świecie dorosłym 

 
- lekcje 

wychowawcze 
- lekcje j. polskiego 

religii, WOS, Wych. 
Do Życia w Rodzinie  

- imprezy klasowe w 
udziałem rodziców 

 

2. Wzmacnianie 
    patriotyzmu 
    lokalnego 

1. Zapoznanie z historią regionu 
2. Ukazywanie miejsc szczególnie ważnych i 

ciekawych , prezentacja lokalnych wydarzeń i 
tradycji 

3. Prezentowanie ciekawych osób tworzących 
społeczność lokalną 

4. Zapoznanie z instytucjami działającymi w 
środowisku lokalnym (prezentacja lokalnego 

- lekcje 
wychowawcze, 
WOS 

- konkursy wiedzy o 
regionie 

- udział w lokalnych 
imprezach 



dorobku naukowego i kulturalnego) 
 

3. Kształtowanie 
    tożsamości 
    narodowej  

1. Pogłębianie wiedzy celem lepszej znajomości 
historii własnego narodu i państwa 

2. Kształtowanie obrazu Polski i Polaków we 
współczesnym świecie 

3. Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych 
oraz poczucia przynależności i odpowiedzialności  

4. Kształtowanie aktywności obywatelskiej poprzez 
ukazywanie mechanizmów funkcjonowania 
instytucji władzy państwowej, samorządowej oraz 
organizacji społecznych 

 

- lekcje historii, WOS 
- blok humanistyczny 

i przyrodniczy 
- konkursy wiedzy o 

Polsce 
- wycieczki 

krajoznawcze 
 

4. Kształtowanie 
    tożsamości  
    kulturowej 

1. Poznawanie polskiego dorobku kulturowego 
2. Poznanie dzieł sztuki wchodzących w skład 

dziedzictwa polskiej, europejskiej i światowej 
kultury 

3. Przygotowanie ucznia do świadomego i 
krytycznego odbioru dzieł kultury (także masowej) 

- wycieczki do miejsc 
spotkań ze sztuką : 
teatr, muzeum, 
kino 

- lekcje sztuki, 
historii 

- lekcje j. polskiego 

 

B. WIELOSTRONNE KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIA I PRZEKAZYWANIE WIEDZY, 
KONIECZNEJ DO FUNKCJONOWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 

 
 

CELE 
 

ZADANIA 
WYCHOWAWCZE 

FORMY 
REALIZACJI 

 
1.Przygotowanie do 
   rozumnego 
   odbioru i oceny 
   informacji oraz 
   zjawisk zachodzą- 
   cych we wspól- 
   czesnym świecie 

 
1. Rozumienie natury i roli mediów we 

współczesnej cywilizacji  
2. Kształtowanie umiejętności krytycznego 

korzystania ze źródeł informacji 
3. Zapoznanie z tradycyjnymi i współczesnymi 

źródłami informacji 
4. Pomoc w zrozumieniu przemian zachodzących 

w otaczającym nas świecie 
5. Kształtowanie umiejętności obserwacji i 

wyciągania wniosków 

 
- lekcje przedmiotowe : 

język polski, historia, 
WOS, geografia,  

- lekcje wychowawcze 
- koła przedmiotowe 
- zajęcia w terenie 
- metody aktywizujące 

w procesie nauczania 
- lekcje biblioteczne 
 

2. Ukazanie obrazu  
    człowieka we 
    współczesnym 
    świecie 

1. Ukazanie zagrożeń współczesnego świata dla 
jednostki 

2. Ukazanie wpływu postępu technicznego i 
cywilizacyjnego na życie ludzi 

3. Kształtowanie postaw humanistycznych -rozwój 
moralny, duchowy a system wartości 
współczesnego obywatela świata 

 

- lekcje WOS, blok 
humanistyczny 

- lekcje religii 
- dyskusje 

przygotowywane przez 
uczniów 

- "Tygodnie naukowe" 

- lekcje wychowawcze  

3.  Wspieranie 
intelektualnego 
rozwoju uczniów 

1. Inspirowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i 
zainteresowań 

2. Kształtowanie umiejętności uczenia się 

- lekcje przedmiotowe 
- lekcje wychowawcze 
- koła przedmiotowe 



3. Utrwalanie nawyków samokształceniowych 
4. Doskonalenie umiejętności komunikacji w celu 

precyzyjnego formułowania myśli w mowie i w 
piśmie 

5. Przygotowanie do wykorzystywania 
nowoczesnej technologii informacyjnej w toku 
zdobywania wiedzy (w tym technologii 
komputerowej) 

6. Zapewnienie dostępu do materiałów 
edukacyjnych 

7. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych, jako 
sposobu prezentowania swojego potencjału 
intelektualnego 

8. Pomoc uczniom w rozwijaniu poczucia własnej 
wartości oraz wiary we własne możliwości 

- lekcje biblioteczne 
- lekcje informatyki 
- udział w konkursach i 

olimpiadach 
przedmiotowych 

- szkolne imprezy 
naukowe 

- pomoc 
psychologiczno-
pedagogiczna 

 

C. PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA I AKTYWNEGO UDZIAŁU W GRUPIE I SPOŁECZEŃSTWIE 

 

 
CELE 

 

ZADANIA 
WYCHOWAWCZE 

FORMY 
REALIZACJI 

 
1. Kształtowanie  
    tożsamości  
    osobowej i  
    systemu  
    wartości 

 
1. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania 

wartości moralnych oraz zdolności odróżnienie 
dobra od zła 

2. Rozwijanie postaw moralnych w oparciu o 
wartości tolerancji, otwartości, akceptacji, 
wytrwałości i odpowiedzialności, poprawnej 
rywalizacji oraz empatię i wyrozumiałość 

 

 
- praca w szkolnym 

wolontariacie 
- lekcje wychowawcze, 

religii, Wych. do Życia 
w Rodzinie 

- udział w akcjach 
charytatywnych 

 

 
2.Przekazywanie 
   umiejętności  
   bycia członkiem 
   grupy i  
   społeczeństwa 

 
1. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i 

poszanowania norm grupowych 
2. Zapoznanie z zasadami prawidłowej 

komunikacji 
3. Tworzenie atmosfery sprzyjającej wymianie 

poglądów, wysłuchiwania opinii innych i 
wyrażania własnego zdania 

4. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania 
problemów z zachowaniem praw 
poszanowaniem godności członków grupy 

5. Wzmocnienie świadomości roli członka grupy i 
odpowiedzialności za nią 

6. Dbałość o kulturę zachowań tj. przestrzegania 
kulturalnego zachowania na co dzień, 
poszanowanie języka polskiego, troska o mienie 
szkolne 

7. Stwarzanie warunków do stosowania 
demokratycznych procedur w życiu szkoły oraz 

 
- działalność w 

Samorządzie 
Uczniowskim 

- lekcje wychowawcze, 
polskiego,  

- zajęcia prowadzone 
metodą pracy w 
grupie, dyskusje 

- udział w imprezach 
szkolnych i klasowych  

- imprezy sportowe 
- turnieje, zawody, 

lekcje wf 
 



samorządności uczniowskiej 
8. Kształtowanie postaw moralnych i społecznych 

w oparciu o wartości tkwiące w sporcie, 
rekreacji i turystyce (rozwijanie postawy 
wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, 
odpowiedzialności, równości szans, szacunku 
dla przeciwnika, czystej gry, umiejętności 
właściwego zachowania się w sytuacji 
zwycięstwa i porażki 

 

 

D. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PLANOWANIA WŁASNEGO ROZWOJU 
 
 

 
CELE 

 

ZADANIA 
WYCHOWAWCZE 

FORMY 
REALIZACJI 

 
1. Przysposabia- 
    nie do  
   ustawicznego  
   kształcenia i     
  samokształcenia 

 
1. Kształtowanie umiejętności planowania i 

wyznaczania celów 
2. Rozwijanie potrzeby i umiejętności 

samodoskonalenia 
3. Zapoznanie z systemem edukacji 

ponadgimnazjalnej i zasadami rekrutacji 
4. Stworzenie możliwości kształtowania i rozwoju 

zainteresowań uczniów 
5. Inspirowanie dociekliwości i postawy badawczej 

uczniów 
6. Poznanie edukacji w Europie  
 

 
- lekcje wychowawcze 
- lekcje Wych. do 

Życia w Rodzinie 
- lekcje WOS 
- współpraca z 

poradnią 
psychologiczno-
pedagogiczną 

- indywidualne 
poradnictwo 

- prezentacje szkół 
policealnych oraz 
wyższych 

- udział w ich "Dniach 
Otwartych" 

- koła zainteresowań 
- lekcje przedmiotowe 
 

2. Stworzenie  
    uczniom 
    warunków i  
    możliwości do 
    samopoznania 

1. Wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej 
osoby (mocne, słabe strony), poczucia własnej 
wartości oraz wiary we własne możliwości 

2. Pomoc w określaniu poziomu zdolności uczniów 
oraz ich zainteresowań 

3. Doskonalenie umiejętności precyzowania 
predyspozycji zawodowych 

4. Wspieranie ucznia w pracy nad sobą (charakter, 
temperament, zachowanie) 

 

- warsztaty 
zawodoznawcze 

- lekcje Wych. Do 
Życia w Rodzinie 

- lekcje wychowawcze 
- współpraca z 

poradnią 
psychologiczno-
pedagogiczną 

 
3.Przygotowanie 1. Kształtowanie umiejętności odkrywania i - lekcje WOS 



   do aktywnego i  
   świadomego 
   uczestnictwa w 
   życiu gospodar- 
   czym i społe- 
   cznym 

rozwijania własnych kwalifikacji zawodowych 
2. Poznawanie współczesnych tendencji na rynku 

pracy 
3. Kształtowanie umiejętności aktywnego 

poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru 

4. Wskazywanie form i możliwości aktywności 
młodzieży w Polsce i w strukturach Unii 
Europejskiej  

- lekcje geografii 
- lekcje wychowawcze 
- poradnictwo 

zawodowe 
-  

 

E. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH I  PROZDROWOTNYCH 

 
 

CELE 
 

ZADANIA 
WYCHOWAWCZE 

FORMY 
REALIZACJI 

 
1. Wdrażanie 
    do  
    prowadzenia i  
   podejmowania 
    działań pro- 
   ekologicznych 

 
1. Ukazanie wpływu człowieka na środowisko 
2. Kształtowanie postaw uczniów zgodnie z zasadami 

dbałości o ochronę środowiska 
3. Ustalanie miejsc zagrożeń ekologicznych w 

najbliższym środowisku lokalnym 

 
- lekcje biologii, 

ekologii, ekologii, 
chemii, geografii 

- konkursy 
ekologiczne 

- udział w akcjach i 
imprezach 
ekologicznych 

 

2. Kształtowanie 
    postawy  
   odpowiedzial- 
   ności za 
   zdrowie swoje 
   i innych 

1. Tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy nt. 
działania własnego organizmu 

2. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności 
niezbędne do skutecznych zachowań w przypadku 
wystąpienia zagrożeń 

3. Zwiększenie zainteresowania uczniów sprawami 
zdrowia i przekazywanie im rzetelnej wiedzy o 
różnych jego aspektach (fizycznym, psychicznym, 
społecznym i duchowym) oraz o czynnikach 
sprzyjających zdrowiu 

4. Tworzenie w szkole środowiska przyjaznego dla 
zdrowia we wszystkich jego aspektach 

5. Rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością 
lokalną w zakresie edukacji prozdrowotnej 

 

- lekcje biologii, 
WDŻWR 

- lekcje 
wychowawcze 

- działania 
wynikające z 
programu 
profilaktyki 

- szkolenia rodziców 
i nauczycieli 

 

 

 

 

 

 



5. KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 
 

Kryteria efektywności działań wychowawczych wynikają z założeń opisujących 

model absolwenta: 

 

 uczeń rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania 

 posiada wysoką frekwencję na zajęciach szkolnych 

 odznacza się wysoką kulturą osobistą i respektuje zasady współżycia 

społecznego 

 zaangażowany jest w życie szkoły 

 dba o czysty wygląd zewnętrzny zgodny ze Statutem Szkoły 

 ma poczucie odpowiedzialności wywiązywania się z powierzonych i 

dobrowolnie przyjętych zadań 

 


