
 

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ 

I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu 

 

(rok szkolny 2016/17) 

 

Podejmowane w szkole działania wychowawcze i opiekuńcze ukierunkowane są na kształtowanie i rozwijanie u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności za siebie i innych, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.  

Celem programu będzie zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego wszechstronnego rozwoju oraz przygoto-

wanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  

i wolności. 

Za podstawę umożliwiającą osiągnięcie zamierzonego celu przyjmuje się: 

- integralność wychowania z wiedzą oraz kreowaniem umiejętności i postaw, 

- spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą i rodziną, 

- personalizm ucznia, 

- oparcie wychowania na wartościach humanistycznych. 
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CELE WYCHOWAWCZE: 

 

1. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia w zakresie intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym, moralnym, społecznym, este-

tycznym i zdrowotnym. 

2. Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz więzi z krajem ojczystym, regionem. 

3. Dążenie do rozwijania u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

4. Kształtowanie świadomości moralnej w wymiarze indywidualnym i społecznym, dokonywania wyborów i hierarchii wartości. 

5. Ukazywanie celu i potrzeby kształcenia oraz użyteczności nabywania wiedzy w przygotowywaniu się do zadań w czynnym życiu 

zawodowym i społecznym. 

6. Wyrabianie umiejętności kreowania koncepcji własnego życia oraz realizacja postawionych celów, poprzez rzetelną pracę i uczci-

wość, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy. 

7. Tworzenie klimatu miłości i szacunku do Ojczyzny, rodziny, rówieśników, słabszych i potrzebujących. 

8. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i jego środowiska. 

9. Rozwijanie umiejętności właściwej komunikacji interpersonalnej i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 

10. Kształtowanie postaw poszanowania odrębności społeczno – kulturowych.  
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 
 

OBSZAR 

 
ZADANIA CELE 

SPOSÓB REALIZACJI 

FORMY PRACY 

 

TERMIN 

OSOBY  

ODPOWIE-

DZIALNE 

 

I 

 

OPIEKA 

PEDAGOGICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Systematyczne i planowe prowadzenie 

pracy opiekuńczej wynikającej z potrzeb 

młodzieży. 

2. Rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej i ma-

terialnej młodzieży. 

3. Prowadzenie poradnictwa:  

a) rodzinnego (współpraca z rodzicami); 

b) młodzieżowego. 

4. Współpraca nauczycieli i wychowawców  

z  psychologiem i pedagogiem. 

 

- zapewnienie poczucia bez-

pieczeństwa, przynależno-

ści, 

- rozwijanie poczucia  wła-

snej wartości i ważności, 

- poznanie sytuacji wycho-

wanków, 

- uświadomienie rodzicom 

naturalnej odpowiedzialno-

ści za los dziecka i jego 

rozwój, 

- udzielanie pomocy w roz-

wiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

- eliminowanie zachowań 

niepożądanych społecznie, 

- koordynacja działań wy-

chowawczych i w zakresie 

pomocy socjalnej. 

 

- nadzór pedagogiczny, 

- dyżury nauczycieli  

i wychowawców, 

- rozmowy indywidualne, 

- praca w małych gru-

pach, 

- wypełnianie ankiet, 

- obserwacja, 

- dyskusje, 

- rozmowy z rodzicami  

i opiekunami, 

- organizacja zebrań kla-

sowych, 

- konsultacje z pedago-

giem i psychologiem.   

 

IX - VI 

 

 

 

 

IX - VI 

 

Dyrekcja 

 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy 

 

Pedagodzy 

szkolni 

 

Psycholog 

szkolny 

 

 

 

II 

 

PRACA  

WYCHOWAWCZA  

 

 

 

 

 

1. Rozpoznawanie i diagnozowanie bio-

psycho-społecznych potrzeb młodzieży. 

Pomoc w adaptacji młodzieży do nowego 

środowiska. 

2. Zapoznanie młodzieży z obowiązującymi 

aktami prawnymi: 

- Statutem Szkoły,  

- Konwencją o Prawach Dziecka, 

 

- kształtowanie poczucia 

przynależności, atmosfery 

bezpieczeństwa i wzajem-

nej życzliwości, 

- rozwijanie umiejętności 

współżycia w zespole, 

- kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za wła-

 

- obserwacja, wywiad,    

- trening adaptacyjny, 

- organizacja pomocy 

psychologicznej indywi-

dualnej i grupowej 

- wychowawcze zajęcia 

tematyczne, 

- spotkania w bibliotece, 

 

IX 

 

 

 

IX - VI 

 

 

 

 

Dyrekcja 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

 

Pedagodzy 

szkolni 
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- regulaminami wewnętrznymi i ogólnie 

obowiązującymi przepisami. 

3. Integracja zespołu klasowego poprzez or-

ganizację różnego rodzaju spotkań, uro-

czystości i wycieczek. 

4. Organizacja zajęć tematycznych zgodnie  

z planem pracy i aktualnymi potrzebami 

młodzieży. 

5. Omawianie bieżących problemów i sukce-

sów wychowawczych, dydaktycznych. 

6. Rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży.  

7. Zapoznanie młodzieży z przywilejami  

i obowiązkami wynikającymi z zasad ży-

cia w demokratycznym społeczeństwie 

- czytelnictwo prasy codziennej  

i odpowiedniej literatury,  

- oglądanie tematycznie wybranych pro-

gramów TV, 

- analiza sytuacji społeczno – politycznej 

w Polsce i na świecie. 

8. Podejmowanie działań terapeutycznych 

łagodzących lub korygujących zaburzenia 

zachowania. 

9. Uczenie sposobów radzenia sobie w sytu-

acjach trudnych i konfliktowych - zapo-

znanie ze skutkami stresu oraz frustracji, 

kształcenie praktycznych umiejętności ra-

dzenia sobie z w/w zjawiskami. 

10.  Opracowanie scenariuszy i przygotowanie 

młodzieży do prezentacji programów arty-

stycznych. 

11. Podejmowanie działań zapewniających 

dostęp młodzieży do doradztwa zawodo-

wego. 

sne postępowanie i innych, 

- kształtowanie właściwych 

postaw interpersonalnych, 

- kształtowanie zasad etycz-

nych i moralnych, 

- wdrażanie pojęć takich jak: 

tolerancja, asertywność, 

przyjaźń, miłość i moty-

wowanie do społecznie ak-

ceptowanych zachowań, 

- kształtowanie postaw hu-

manitaryzmu w stosunku 

do otaczającego świata, 

zwierząt i roślin, 

- kształtowanie odpowie-

dzialności za własne za-

chowanie (rozwój, osią-

gnięcia i ewentualne nie-

powodzenia), 

- rozwijanie wrażliwości na 

potrzeby drugiego czło-

wieka, 

- łagodzenie, usuwanie lub 

korygowanie zaburzeń za-

chowania, 

- kształtowanie umiejętności 

w zakresie komunikacji in-

terpersonalnej oraz kon-

struktywnego rozwiązy-

wania konfliktów, 

-  budowanie poczucia wła-

snej wartości, 

- rozwijanie kultury języka – 

zwalczanie wulgaryzmów, 

- kształtowanie postawy 

- rozmowy, dyskusje, 

pogadanki, 

- projekcje filmów, 

- ćwiczenia metodą od-

grywania ról, 

- analiza materiałów pra-

sowych i TV, 

- realizacja ścieżek edu-

kacyjnych,  

- rozmowy indywidualne  

z młodzieżą i rodzicami, 

- gazetki ścienne, 

- spotkania warsztatowe, 

- działania wspierające  

rozwój, 

- wybrane techniki terapii 

zajęciowej 

- zajęcia w małych gru-

pach i indywidualne, 

- metody psycho-aktywne 

(burza mózgów, drama), 

- zajęcia warsztatowe, 

- współpraca z instytu-

cjami. 

 

 

IX - VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX - VI 

 

 

Psycholog 

szkolny 
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szacunku dla odrębności 

społeczno – kulturowych. 

 

 

III 

 

WYCHOWANIE 

PATRIOTYCZNE  

I OBYWATELSKIE. 

 

KULTYWOWANIE 

TRADYCJI  

I OBYCZAJÓW 

SZKOŁY. 

 

 

1. Zwracanie uwagi na poszanowanie sym-

boli narodowych: barw narodowych, go-

dła, hymnu, miejsc pamięci narodowej, 

cmentarzy i miejsc kultu. 

2. Przygotowanie akademii i apeli poświę-

conych świętom państwowym. 

3. Udział przedstawicieli młodzieży i na-

uczycieli w uroczystościach patriotycz-

nych organizowanych poza szkołą. 

4. Organizowanie wspólnych wyjść na sean-

se filmowe i spektakle teatralne o tematy-

ce historyczno-patriotycznej. 

5. Organizowanie wycieczek i wyjazdów  

w celu poznania zabytków naszego mia-

sta i okolic, miejsc pamięci narodowej  

i historycznej. 

6. Organizowanie uroczystości i imprez 

okolicznościowych zgodnie z tradycją 

szkoły, np.: 

- dzień patrona szkoły, 

- pasowanie na ucznia, 

- spotkanie wigilijne, 

- pielgrzymka maturzystów na Jasną Gó-

rę. 

7. Organizowanie konkursów tematycznych, 

sportowych. 

 

- kształtowanie postaw sza-

cunku wobec symboli na-

rodowych, 

- rozwijanie uczuć patrio-

tycznych poprzez udział  

w uroczystościach pań-

stwowych i szkolnych, 

- kształtowanie poszanowa-

nia norm obywatelskich  

i moralnych, 

- wdrażanie do poszanowa-

nia tradycji szkoły, 

- promowanie placówki  

w środowisku lokalnym, 

- rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań młodzieży. 

 

- zajęcia indywidualne  

i w małych grupach, 

- indywidualne i grupowe 

wyjścia młodzieży, 

- wyjazdy młodzieży do 

miejsc pamięci narodo-

wej poza granicami kra-

ju, 

- próby według scenariu-

szy, 

- realizacja ścieżek edu-

kacyjnych: patriotycznej 

i regionalnej. 

 

IX – VI 

 

 

Dyrekcja 

 

 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy 

 

 

IV 

 

EDUKACJA  

PROZDROWOTNA 

 

1. Współpraca z odpowiednimi podmiotami 

w środowisku lokalnym. 

2. Przeprowadzenie instruktaży i rozmów 

zakresie przepisów porządkowych, sani-

tarnych, zasad higieny ogólnej i osobistej. 

 

- kształtowanie postaw sza-

nujących życie i zdrowie, 

- rozpoznawanie bio-psycho- 

społecznych potrzeb mło-

dzieży, 

 

- konsultacje z pracowni-

kami służby zdrowia, 

psychologiem i pedago-

giem, 

- rozmowy, pogadanki, 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja 

 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy 
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3. Prowadzenie zajęć oraz rozmów na temat 

konieczności dbania o zdrowie własne i 

bliskich: 

- właściwe odżywianie i ubiór stosowny do 

warunków, 

- korzystanie z pomocy specjalistycznej, 

- właściwe korzystanie z leków i środków 

farmakologicznych, 

- „u progu dojrzałości” – miłość, seks – 

przywileje i konsekwencje, 

- rola rekreacji i sportu w zdobywaniu 

sprawności i zdrowia, 

- szkodliwość substancji psychoaktyw-

nych, zagrożenia związane z uzależnie-

niem (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki), 

- zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi 

(choroba wieńcowa, cukrzyca, gruźlica, 

nerwica, depresja, AIDS); anoreksja, buli-

mia). 

- kształtowanie, wdrażanie  

i utrwalanie nawyków hi-

gienicznych, 

- promowanie zdrowego sty-

lu życia, aktywności spor-

towej, usprawnianie fi-

zyczne. 

 

dyskusje, 

- zajęcia warsztatowe, 

- gazetki ścienne, 

- projekcja filmów, 

- zajęcia sportowe, ćwi-

czenia ruchowe, 

- współpraca z instytu-

cjami, 

- badania ankietowe. 

IX – VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagodzy 

szkolni 

 

Psycholog 

szkolny 

 

Pielęgniarka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

NAUKA WŁASNA 

I SAMOKSZTAŁCE-

NIE MŁODZIEŻY. 

 

 

1. Zapoznanie z technikami i organizacją 

pracy umysłowej. 

2. Udzielanie indywidualnej pomocy w na-

uce uczniom mającym trudności i niepo-

wodzenia dydaktyczne. 

3. Indywidualizowanie i ukierunkowywanie 

kształcenia uczniów zdolnych oraz 

uczniów ze specyficznymi trudnościami w 

nauce.  

4. Systematyczna analiza wyników w nauce i 

frekwencji na zajęciach lekcyjnych. 

5. Współpraca z rodzicami w sprawach dot. 

osiągnięć i ewentualnych niepowodzeń 

dydaktycznych. 

 

- kształtowanie odpowie-

dzialności za własną edu-

kację, 

- wdrażanie do dbałości  

o rozwój intelektualny, 

- usprawnianie psychicznych 

procesów poznawczych 

(myślenia, spostrzegania, 

pamięci, mowy, wyobraźni) 

 

 

- pogadanki, rozmowy, 

dyskusje,  

- praca indywidualna 

z uczniami, 

- analiza dziennika elek-

tronicznego,  

- rozmowy indywidualne, 

- konsultacje nauczycieli 

z psychologiem, peda-

gogiem, 

- współpraca z Poradnią 

Psych.–Ped.  

- rozmowy indywidualne 

z rodzicami i uczniami. 

 

 

 

IX - VI 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja 

 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy 

 

Pedagodzy 

szkolni 

 

Psycholog 

szkolny 
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VI 

 

SAMORZĄDNOŚĆ 

MŁODZIEŻY 

 

1. Wybory  do Samorządu Uczniowskiego. 

2. Opracowanie rocznego planu pracy Samo-

rządu Uczniowskiego. 

3. Opracowanie harmonogramu prac po-

szczególnych sekcji. 

4. Wykonywanie prac na rzecz szkoły  

i otoczenia: 

  - systematyczna opieka nad salami i nad 

   sprzętem, 

  - opieka nad kwiatami. 

5. Finansowe obciążenie za świadomie 

zniszczony sprzęt. 

6. Podejmowanie działań zmierzających  

do ochrony i poszanowania naturalnego 

środowiska człowieka (dbałość o teren 

wokół obiektu). 

7. Organizowanie ogólnoszkolnych imprez 

okolicznościowych. 

 

- kształtowanie postaw ak-

tywnych społecznie, 

- kształtowanie współodpo-

wiedzialności za drugiego 

człowieka, 

- kształtowanie odpowie-

dzialności za mienie spo-

łeczne. 

 

- zebrania SU, 

- prowadzenie kroniki  

i gazetki szkolnej, 

- praca w sekcjach, 

- imprezy okolicznościo-

we i dyskoteki 

- prace społeczno-

użyteczne. 

 

IX 

 

IX 

 

IX – VI 

 

 

 

 

 

IX – VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja 

 

Nauczyciele  

 

Wychowawcy 

 

Opiekun  

Samorządu  

Uczniowskiego 

 

Samorząd  

Uczniowski 

 

VII 

 

CZAS WOLNY 

 

1. Indywidualne i grupowe wyjścia do kina, 

teatru, na wystawy, koncerty itp. 

2. Uczestnictwo w wybranych zajęciach  

i zorganizowanych formach wypoczynku i 

rekreacji (koło turystyczne, sekcja sporto-

wa, wycieczki). 

3. Udział młodzieży w działalności arty-

stycznej.  

4. Organizowanie dyskotek. 

5. Organizowanie konkursów wiedzy, poezji. 

6. Uczestnictwo młodzieży w imprezach ar-

tystycznych i kulturalno – edukacyjnych 

organizowanych poza szkołą. 

  

 -  wdrażanie do kulturalnego  

i wartościowego spędzania 

wolnego czasu, 

- przygotowanie scenariusza 

zabaw, 

- rozwijanie twórczej aktyw-

ności. 

 

 

- projekcje filmów, 

- zajęcia sportowe poza 

szkołą (np. basen) 

- spotkania w klasach, 

- zajęcia muzyczne, te-

atralne, artystyczne 

- wycieczki klasowe  

i ogólnoszkolne, 

- indywidualne  

i grupowe wyjścia mło-

dzieży. 

 

 

 

IX – VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 


