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W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko 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 drugimi, ale i dla drugich 

 

Jan Paweł II przemówienie                     UNESCO 
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I.  Wprowadzenie 

Wychowanie, obok nauczania i kształcenia, jest integralnym elementem edukacji. Każdy członek społeczności szkolnej jest 

człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej wspólnoty, zdecydował się na jej współtworzenie          i respektowanie 

jej zasad.  Wychowanie dzieci jest przede wszystkim przywilejem i obowiązkiem rodziców, którzy pełnią wiodącą rolę w 

kształtowaniu systemu wartości, światopoglądu i charakteru młodzieży. Szkoła może jedynie pomagać rodzicom i w miarę 

możliwości wspierać ich działania. Dlatego też nie może ponosić wyłącznej odpowiedzialności za jego efekty. Za pracę 

wychowawczo- profilaktyczną           ( gdzie profilaktykę uznajemy jako interwencję w pracy wychowawczej) uznaje się zgodne 

współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli, które prowadzi do osiągania celów ujętych w Misji Szkoły. Za realizację 

programu wychowawczo- profilaktycznego odpowiada pedagog, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice. Cała 

społeczność szkolna zna program wychowawczo- profilaktyczny      i uczestniczy w kolejnych etapach jego realizacji. 

Podstawy prawne programu wychowawczo- profilaktycznego: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz.U. 2017 r. poz. 356); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego 

dla szkoły policealne (Dz.U. 2018 poz. 1679) 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249) 

7. Na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 

2015 r. poz. 28 i 875) 

8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2016 r.poz. 1654, z 2017 r. poz. 773). 
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9. Statut Technikum nr 1 w Chojnicach 

II. Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego. 

 

Badania przeprowadzone w ubiegłym roku szkolnym wskazują, iż problemy występujące w szkole dotyczą głównie: 

 naruszania przez uczniów dyscypliny szkolnej; 
 niskiej frekwencji na zajęciach szkolnych 
 słabych wyników nauczania, które są wynikiem absencji 
 niskiej motywacji do uczenia się i podejmowania aktywności na terenie szkoły; 

 podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych, tj. wagarowanie, palenie e- papierosów oraz  papierosów , 
spożywanie alkoholu oraz używanie substancji psychoaktywnych, 

 znajomości i przestrzegania zasad dobrego wychowania; 

 odpowiedzialności za otoczenie i estetykę szkoły; 

 zarządzania sobą w czasie wolnym; 

 radzenia sobie ze stresem, 

 współpracy z rodzicami. 

III. Misja szkoły 

Technikum nr 1 w Chojnicach jest placówką oferującą uczniom wszechstronny rozwój. Naszym nadrzędnym  celem jest  

kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. 

Ponadto wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i 

wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują, aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do 

szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Pragniemy tworzyć szkołę wymagającą, życzliwą i 

tolerancyjną, uczącą miłości do Ojczyzny (z naciskiem na „małą Ojczyznę”). Szkołę, która należycie przygotuje wychowanków 

do dalszej nauki i dorosłego życia, szkołę do której każdy absolwent chętnie będzie wracał wspomnieniami. 

W swej pracy wychowawczo- profilaktycznej nasza placówka wspiera obowiązki rodziców i zmierza do tego, by nasi uczniowie 

w szczególności: 

1. Rzetelnie realizowali obowiązek nauki, systematycznie uczęszczali na zajęcia szkolne, zabiegali o bardzo dobrą 

frekwencję. 

2. Mieli warunki wszechstronnego rozwoju osobowego w każdym wymiarze działania człowieka: intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym. 

3. Mieli świadomość przydatności edukacji szkolnej w życiu. 
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4. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

5. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego. 

6. Przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu szacunku dla przeszłości oraz 

uczciwej i rzetelnej pracy dla siebie i przyszłych pokoleń. 

7. Przygotowywali się do rozpoznania pozytywnych wartości moralnych, umieli je hierarchizować i dokonywać 

właściwych wyborów życiowych. 

8. Kształtowali w sobie umiejętności dialogu i słuchania innych a także szanowania cudzych poglądów. 

9. Kształtowali umiejętności współdziałania i współtworzenia społeczności lokalnych – szkolnych, rodzinnych i 

innych. 

10. Mieli świadomość aktualnej sytuacji i zagrożeń wynikających z zachorowalności na COVID19, potrafili zachować 

się w określonych sytuacjach tak, by uniknąć zakażenia. 

IV.   Model absolwenta 

Celem   każdej  szkoły  jest  uzyskanie  jak  najlepszych wyników w sferach:  edukacyjnej  i  wychowawczej.  Do  tego  ideału  

dąży  również  nasza szkoła.  Fundamentem  tworzenia  programu  wychowawczo- profilaktycznego szkoły  jest  model 

absolwenta.  Aby  stworzyć  taki  model  należy  zadać  sobie pytanie:  czego  chcemy nauczyć  młodego  człowieka,  jakiego  

człowieka pragniemy  wychować?  W  celu  znalezienia  odpowiedzi  należy  uwzględnić zmiany  gospodarcze,  aktualne  

zjawiska  społeczne,  potrzeby  i  oczekiwania środowiska  lokalnego,  ale nie  tylko –  należy  także wziąć pod  uwagę wartości 

ponadczasowe, uniwersalne oraz tendencje przyszłościowe. Dlatego  tak ważne  jest, aby pomóc młodemu człowiekowi w 

tym, by stawał się coraz lepszy, coraz  bardziej  dojrzały,  twórczy,  życzliwy, czyli coraz lepszy. Absolwent Technikum nr 1 w 

Chojnicach powinien: 

 być wyposażony w wiedzę i użyteczne w życiu umiejętności, 

 być gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość, 

 z szacunkiem odnosić się do swojego państwa i dbać o jego dobro, 

 szanować polskie dziedzictwo kulturowe i być otwartym na wartości kultur Europy, 

 być przygotowany do wypełnienia swych obowiązków rodzinnych i obywatelskich, 

 poczuwać się do odpowiedzialności za własne zdrowie, 

 szanować godność własną oraz innych, 

 z szacunkiem odnosić się do  Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, pracowników szkoły 

 umieć wybrać wartości naczelne i nimi kierować się w życiu. 
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V. Cele programu. 

 Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka 
w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym , społecznym i duchowym 

 Zapobieganie zachowaniom, które mogłyby doprowadzić do zachorowalności na COVID19- prowadzenie akcji 
informacyjnej : jak skutecznie myc ręce, jak je dezynfekować, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice oraz maseczkę. 
Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania. 

 Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez:  poszanowanie życia ludzkiego jako 
najwyższej wartości 

 Poszanowanie godności osobistej oraz drugiego człowieka 

 Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju 

 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny 

 Motywowanie do samokształcenia 

 Dbałość  o wysoką kulturę osobistą 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy 

 Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia 

 Kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami 

 Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 

 Podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa 

 Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie wszechstronnego 
rozwoju ucznia. 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom - pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień i innych zagrożeń dla zdrowia oraz 
w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

 Kształtowanie postaw prospołecznych i prorodzinnych. 

 Wspieranie ucznia oraz rodzica podczas pojawiania się sytuacji trudnych. 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

 Kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli szkolnych, lokalnych i narodowych, 

 Wypracowywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

 Wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, 

 Współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku, 

 Dbanie o wysoką frekwencję. 

VI. Adresaci i realizatorzy programu 

 wszyscy uczniowie naszej szkoły; 
 rodzice – w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie swego dziecka – naszego ucznia; 

 wicedyrektor od spraw wychowawczych 
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 pedagog szkolny 

 pielęgniarka szkolna 

 wychowawcy, nauczyciele, którzy jednocześnie pełnią rolę realizatorów tego programu. 

 wszyscy pracownicy szkoły 

 

 

VII. Rola i zadania wychowawcze nauczycieli 

Wychowawcą jest każdy pracownik pedagogiczny naszej szkoły. 

Zadania wychowawcy klasy 

 Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

 Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca mógł 
opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 Dba o realizowanie przez ucznia obowiązku szkolnego, wysoką frekwencję i wszechstronny rozwój wychowanka 

Nauczyciel wychowawca: 

 otacza indywidualną opieką każdego ucznia w powierzonym mu oddziale 

 planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami uroczystości szkolne, klasowe formy pracy zespołu klasowego; 

 współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze; 

 utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w sprawach dotyczących życia klasy i szkoły, informuje o postępach w 
nauce, frekwencji i zachowaniu ich dzieci; 

 współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 
trudności oraz potrzeb uczniów i organizowaniu im pomocy. 

 Przy współpracy z pielęgniarką i pedagogiem szkolnym udostępnia informacje mające na celu przeciwdziałanie 
zakażeniu COVID19 w szkole. 

Zadania pedagoga szkolnego 

Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 
wspierania mocnych stron uczniów. 

2. Dbanie o wysoką frekwencję uczniów w szkole. 

3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  szkole  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania 
rozwoju uczniów. 
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4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. 

5. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów  młodzieży. 

6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form 
pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. 

7. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

8. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień 
uczniów. 

9. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

(fragment z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r., szczegółowe zadania psychologa szkolnego 
określone są w statucie szkoły, rozdział IV § 28). 

Ponadto zadaniem pedagoga jest: 

Przy współpracy z pielęgniarka szkolną prowadzenie kampanii mającej na celu zapobieganie zakażeniu COVID 19, udostępnianie 
ulotek, informacji. 

Nauczyciel przedmiotowy: 

 jest wychowawcą; 
 realizuje podstawę programową i ze szczególną odpowiedzialnością troszczy się o indywidualizowanie pracy, 

dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec ucznia ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na każdej lekcji. 

 

VIII. Prawa i obowiązki uczniów 

Prawa i obowiązki uczniów zostały zawarte w Statucie Szkoły 

IX.    Wykaz stałych uroczystości, wydarzeń i imprez ogólnoszkolnych: 

Wykaz stałych uroczystości został ujęty jako załącznik w Planie Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/2021 

X. Procedury szkolne – metody w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów. 

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i 
podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia 
jest dyrektor szkoły. Procedury dotyczą następujących sytuacji znajdują się w załączniku. Dotyczą m.in. 

 spożywania alkoholu przez uczniów; 
 używania narkotyków przez uczniów; 

 znalezienia na terenie szkoły substancji wyglądem przypominającej narkotyk; 
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 palenia papierosów przez uczniów; 

 agresji (bójki, niszczenie mienia, zastraszanie, wymuszanie itp.); 

 problemów zdrowotnych. 

 ataków terrorystycznych 

 sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażenia COVID-19 w szkole 

XI. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ciągłemu rejestrowaniu postępów w realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego podlegają co roku: 

- plany pracy wychowawcy klasowego i ich realizacja, 

- współpraca z Samorządem Uczniowskim 

- współpraca z rodzicami (protokoły z zebrań i frekwencja, rozmowy indywidualne, informacje o postępach uczniów i 

działaniu szkoły), 

- organizacja i przebieg imprez i uroczystości szkolnych, 

- organizacja zajęć pozalekcyjnych ( dzienniki), 

- współpraca z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych instytucji 

- realizacja zadań pedagoga szkolnego, 

- pozytywne i negatywne zachowania uczniów na lekcjach, zajęciach, przerwach i uroczystościach (uwagi w e-dzienniku , 

monitoring na korytarzu), 

- działania podjęte wobec uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu oraz trudną sytuację domową. 

- działania podjęte wobec uczniów wykazujących bardzo niską frekwencję. 

Realizacja zadań i działań zawartych w powyższym programie wychowawczo-profilaktycznym zostanie poddana ewaluacji 

mającej na celu dostarczenie informacji o osiągnięciach, a także danych umożliwiających dokonanie niezbędnych modyfikacji. 

XI. Postanowienia końcowe. 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po konsultacji z Radą Rodziców i 
Samorządem Uczniowskim. 

 Po zakończeniu każdego roku szkolnego następuje weryfikacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 Wszelkich zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, w formie uchwalania Programu  Wychowawczo-
Profilaktycznego na bieżący rok szkolny, dokonuje z początkiem każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna. 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

XIII Szczegółowe zadania wychowawczo- profilaktyczne. Przyjęte cele główne i zadania programu. 

Zadania wychowawczo- profilaktyczne przyjęte przez szkołę realizowane będą na wszystkich zajęciach edukacyjnych 

(lekcyjnych i pozalekcyjnych), imprezach i uroczystościach szkolnych. Program wychowawczo- profilaktyczny został  

sporządzony dla sześciu obszarów, które uwzględniają ogólne i szczegółowe cele wychowawczo- profilaktyczne. 
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OBSZAR  I 

PRZYGOTOWANIE MŁODYCH LUDZI DO ŻYCIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 

 

Cele ogólne: 

 Pożądana sylwetka absolwenta technikum i liceum  zgodna z wymogami i oczekiwaniami 

ROZWIJANIE POSTAW SZACUNKU DLA DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA ORAZ KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I 

WRAŻLIWOŚCI NA DEGRADACJĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 Utrwalenie wzorców etycznego systemu uniwersalnych wartości, stanowiących istotę oczekiwanej sylwetki ucznia 

naszej szkoły. 

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 
Odpowiedzialni 

i współodpowiedzialni 
Termin realizacji 

1.Kształtowanie       

postaw 

prospołecznych 

a) rozbudzanie i 

wzmacnianie 

szacunku dla 

tradycji narodowej 

i kształtowanie 

postaw 

patriotycznych 

 

 

b) działanie na rzecz 

środowiska 

lokalnego, 

wolontariat 

 

c) uświadamianie 

problemów 

społeczności 

lokalnej 

- obchody świąt 

narodowych i 

rocznic, 

przeprowadzanie 

wychowawczych 

lekcji tematycznych, 

przygotowywanie 

gazetek szkolnych i 

klasowych, 

 

- nawiązanie 

współpracy z 

Przytuliskiem, 

 

 

- zachęcanie 

uczniów do 

- nauczyciele języka polskiego, 

historii, religii, wychowawcy klas, 

Samorząd Uczniowski, dyrekcja, 

- cały rok szkolny 

- zgodnie z 

kalendarzem świąt i 

rocznic, 

- zgodnie z 

harmonogramem 

imprez i akcji 

organizowanych w 

szkole i poza szkołą 
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i uwrażliwianie 

uczniów na te 

problemy 

d) budowanie 

świadomości 

przynależności do 

wspólnoty 

europejskiej 

działania na rzecz 

środowiska 

lokalnego, 

 

Dni kultury 

europejskiej w 

szkole 

2. Edukowanie 

młodzieży w 

zakresie pozycji 

Polski w Europie 

i problemów 

związanych 

z integracją 

europejską 

a)wykorzystywanie 

możliwości 

wynikających z 

członkostwa 

naszego kraju w 

Unii Europejskiej 

b) poszerzanie wiedzy 

na temat Unii 

Europejskiej 

 

 

 

 

c) współpraca z 

doradcą 

zawodowym 

 

 

 

 

 

- przekazywanie 

wiadomości na 

temat UE na 

lekcjach, 

 

- wprowadzenie do 

tradycji szkoły „Dni 

kultur różnych 

narodów”, 

prezentujących 

związki pomiędzy 

kulturami narodów 

Europy 

Prowadzenie zajeć 

przez p. T. Ceitel 

oraz organizowanie 

zajeć prowadzonych 

przez pania A. 

Urbańską w „SZOK-

u” 

Prowadzenie zajęc 

w ramach 

doradztwa 

zawodowego- Mapa 

karier, Papiery do 

kariery czyli o 

- nauczyciele WOS-u, podstaw 

przedsiębiorczości z pomocą 

nauczycieli języków obcych 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, p. T. Ceitel, p. A. 

Urbańska 

 

 

 

 

 

Pedagog, 

- cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 2020 oraz w 

ciągu roku w 

klasach 

maturalnych 
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d) zagrożenia 

związane z pracą 

zarobkową za 

granicą 

Portfolio 

 

Lekcja 

profilaktyczna z 

policjantem 

 

 

 

 

Pedagog, policjant 

 

 

 

 

II/III 2020 

 

3. Kształtowanie 

pożądanych 

postaw etycznych 

a) przekazywanie 

wzorców 

moralnych 

opartych na 

uniwersalnym 

systemie wartości 

 

 

 

 

b) angażowanie do 

współpracy 

rodziców w celu 

zapewnienia 

skutecznego 

oddziaływania na 

uczniów w zakresie 

kształtowania ich 

postaw moralnych 

- tematyka zajęć z 

religii/etyki  i godzin 

z wychowawcą 

- zajęcia edukacyjne 

z innych 

przedmiotów np. 

wychowanie do 

życia w rodzinie, 

języka polskiego, 

wiedzy o kulturze, 

historii. 

- działalność kół 

zainteresowań 

- zachęcanie 

rodziców do stałego 

kontaktu ze szkołą 

 

Księża, katecheci, etycy, 

wychowawcy klas, nauczyciele 

przedmiotów ogólnokształcących 

i zawodowych, opiekunowie kół 

zainteresowań, dyrekcja szkoły, 

pedagog szkolny, 

Cały czas realizacji 

programu 

4. Propagowanie 

uniwersalnych 

oraz powszechnie 

uznawanych 

a) umożliwienie 

uczniom dostępu 

do źródeł 

zawierających 

- wykorzystanie 

zasobów biblioteki 

szklonej i szkolnego 

Centrum Informacji 

Biblioteka 

Poloniści, historycy 

Cały czas realizacji 

programu 
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i pożądanych 

wartości 

treści pozytywnie 

wpływające na 

postawy etyczne 

młodzieży 

Medialnej 

- udzielanie przez 

nauczycieli pomocy 

uczniom 

zainteresowanym 

budowaniem 

własnego systemu 

wartości 

Wszyscy pracownicy szkoły 

5. Inspirowanie 

uczniów do 

poszukiwania 

sposobów 

czerpania z 

dorobku kultury 

lokalnej, polskiej 

i europejskiej 

a) zapoznawanie 

uczniów z 

technikami 

świadomego 

korzystania z dóbr 

kultury 

- prawidłowo 

dobrana tematyka 

zajęć edukacyjnych 

(np. z języka 

polskiego, wiedzy o 

kulturze itp.) 

- działania 

realizowane w 

ramach zajęć 

edukacyjnych oraz 

kół zainteresowań 

 

Nauczyciele języka polskiego, 

wiedzy o kulturze, wiedzy o 

społeczeństwie opiekunowie kół 

zainteresowań 

Cały czas realizacji 

programu 

6. Tworzenie 

nawyków 

zdrowego trybu 

życia, 

przestrzegania 

kultury i higieny 

osobistej 

a) kształtowanie 

zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu oraz walka 

z uzależnieniami , 

przeciwdziałanie 

zakażeniom COVID 

19 

 

 

 

- lekcje 

profilaktyczne na 

temat e- 

papierosów, 

papierosów 

-lekcje 

profilaktyczne na 

temat dopalaczy 

- materiały 

informacyjne „Jak 

uchronić się przed 

zakażeniem korona 

 

Pedagog ( oraz z udziałem 

specjalisty z SANEPID-u”) 

 

 

Policja 

 

dyrektor , wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna, pedagog 

szkolny, nauczyciele wychowania 

fizycznego i biologii, opiekunowie 

Cały czas realizacji 

programu 
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b) propagowanie 

zdrowego odżywania 

na zajęciach z biologii 

wirusem?” 

 

- promowanie 

zdrowego trybu 

życia, dostarczanie 

rzetelnej wiedzy ( 

podczas zajęć 

wychowawczych lub 

lekcji biologii) o 

zagrożeniach 

płynących ze 

stosowania środków 

uzależniających 

- działalność 

pielęgniarki i 

pedagoga szkolnego 

-  zajęcia lekcyjne i 

pozalekcyjne 

wychowania 

fizycznego 

- uczniowskie 

zespoły sportowe ( 

SKS) 

- promowanie 

zdrowego stylu 

życia- program 

„Znamię- znam je” 

oraz WZW, HIV, ARS 

jak dbać o miłość 

- akcje 

profilaktyczne 

(tematyka  

antynikotynowa, 

kół zainteresowań  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X/XI 2020 

 

 

 

XI/XII 2020 
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HIV, środki 

psychoaktywne) 

 

7. Uwrażliwianie 

uczniów na 

problemy 

związane 

z degradacją 

środowiska 

naturalnego 

a) budowanie 

świadomości 

ekologicznej 

uczniów i ich 

rodziców 

 

b) kształtowanie 

nawyków 

racjonalnego i 

oszczędnego 

korzystania z 

zasobów 

środowiska 

naturalnego 

 

 

c) zapoznawanie 

uczniów z 

przyczynami i 

skutkami 

negatywnych 

zmian i procesów 

zachodzących w 

przyrodzie 

 

- udział w akcjach 

ekologicznych 

-segregowanie 

śmieci na terenie 

szkoły 

 

- zwracanie uwagi 

na czystość, ład i 

porządek na terenie 

szkoły oraz w jej 

otoczeniu bliższym i 

dalszym 

 

 

- zachęcanie do 

udziału w 

konkursach na 

temat ochrony 

środowiska, 

- przygotowywanie 

gazetek i wystawek 

szkolnych 

związanych z 

ochroną przyrody 

- tematyka zajęć z 

biologii, przyrody, 

geografii i wiedzy o 

społeczeństwie , 

Wszyscy pracownicy szkoły, 

rodzice, pedagog, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały czas realizacji 

programu 
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-zajęcia prowadzone 

przez Straż Miejską 

na temat odpadów i 

spalania śmieci 

 

 

 

Straż Miejska 

 

 

 

 

X 2020 
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OBSZAR  II 

BUDOWANIE POZYTYWNEGO KLIMATU W SZKOLE 

 

Cel ogólny: Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków do nauki i pracy w przyjaznej atmosferze, służącej wydajnej i 

twórczej pracy. 

 

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 
Odpowiedzialni 

i współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 

1. Budowanie 

pozytywnych relacji 

interpersonalnych 

w środowisku 

szkolnym 

a) integrowanie 

środowiska 

uczniowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) integrowanie całej 

społeczności szkolnej 

 

 

 

 

- zajęcia integracyjno – 

adaptacyjne w klasach 

pierwszych 

- organizowanie pomocy 

koleżeńskiej, 

- przygotowanie i udział w 

uroczystościach i 

imprezach szkolnych i 

pozaszkolnych, 

- działalność kół 

zainteresowań. 

 

 

- podejmowanie 

wspólnych inicjatyw i 

działań dla dobra całej 

społeczności szkolnej (np. 

organizowanie 

uroczystości szkolnych, 

zbiórek charytatywnych, 

zacieśnianie współpracy w 

wychowawcy klas, 

pedagog , 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, Samorząd 

Uczniowski, wszyscy 

pracownicy i uczniowie 

 

 

Początek 

każdego roku 

szkolnego i 

kolejne 

miesiące 

nauki 

 

 

 

 

 

 

Cały czas 

realizacji 

programu 
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c) poszukiwanie nowych 

form i rozwiązań 

służących umacnianiu 

więzi pomiędzy 

członkami społeczności 

szkolnej 

ramach funkcjonujących w 

szkole struktur 

organizacyjnych itp.) 

- otwartość na inicjatywy 

zarówno młodzieży, jak i 

pracowników szkoły 

służące budowaniu 

pozytywnego klimatu w 

społeczności  Technikum   

nr 1 

2. Kształtowanie postaw 

dbałości i szacunku 

dla wyposażenia, 

wystroju i estetyki 

szkoły i jej 

najbliższego otoczenia 

w celu kształtowania 

pożądanego 

wizerunku szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

3. Niwelowania napięć i 

kształtowanie 

umiejętności radzenia 

sobie w sytuacji 

a) uświadamianie 

uczniom potrzeby 

dbałości o estetykę 

szkoły i jej otoczenia 

 

b) propagowanie w 

społeczności szkolnej 

zasad utrzymywania ładu 

i porządku na terenie 

szkoły i poza nią 

 

c) budowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

wspólne dobro, jakim 

jest nowocześnie 

wyposażona i starannie 

utrzymana szkoła 

 

-działania zmierzające do 

niwelowania napięć i 

radzenia sobie w sytuacji 

niepowodzeń 

 

- odpowiednio dobrana 

tematyka zajęć godzin z 

wychowawcą 

 

- ustalenie zasad pracy na 

początku roku szkolnego -

uczulanie uczniów na 

zachowanie porządku 

wokół miejsca pracy w 

trakcie lekcji i po lekcji 

- reagowanie na 

niepożądane zachowania 

(śmiecenie, niszczenie 

mienia) 

 

 

 

Zajęcia na temat radzenia 

sobie ze stresem, na temat 

uzależnień od komputera i 

Internetu, jak osiągać cele i 

efektywnie się uczyć? 

Dyrekcja szkoły, 

pedagog,pracownicy 

obsługi, wychowawcy, 

nauczyciele i rodzice 

Cały czas 

realizacji 

programu 
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niepowodzeń 

 

 

 

4. Przeciwdziałanie 

agresji. 

 

 

 

 

zapobieganie 

zachowaniom 

agresywnym i 

propagowanie zachowań 

akceptowanych 

społecznie. 

 

Dlaczego warto nie 

wagarować? 

Dlaczego się boimy, czym 

jest strach? 

 

Reagowanie na 

niepożądane zachowania, 

działalność pedagoga 

szkolnego 
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OBSZAR  III 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ I WSPÓŁPRACY – KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIA Z INNYMI I DLA 

INNYCH 

 

Cel ogólny: 

Uczniowie posiadają umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafią współpracować i pracować w zespole, są 

wrażliwi na potrzeby innych i gotowi do pomocy. 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Z OTOCZENIA SZKOŁY 

 Osiąganie korzyści zarówno przez szkołę jak i jej otoczenie ze wzajemnej współpracy naszej placówki z instytucjami 

działającymi w środowisku szkoły. 

 

 

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 
Odpowiedzialni 

i współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 

1. Doskonalenie 

uczniowskich 

umiejętności 

komunikacyjnych 

a) umożliwienie 

uczniom zdobywania 

wiedzy na temat 

nowoczesnych 

technologii 

informatycznych i 

komunikacyjnych 

b) zapewnienie 

uczniom dostępu do 

sprzętu i urządzeń 

znajdujących się w 

szkole w celu 

realizacji ich potrzeb 

komunikacyjnych 

c) współpraca ze 

Szkolnym Ośrodkiem 

- wykorzystanie bogatego 

wyposażenia szkoły do 

nauki stosowania 

nowoczesnych technik i 

narzędzi komunikowania 

się 

 

 

 

- udzielanie przez 

nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 

pomocy uczniom przy 

korzystaniu z zasobów 

dyrekcja szkoły, nauczyciele 

informatyki,  nauczyciele 

języków obcych i innych 

przedmiotów, opiekunowie 

pracowni komputerowych i 

pracowni multimedialnej, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

Cały czas 

realizacji 

programu 
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Karier (zajęcia z 

autoprezentacji), 

Powiatowym 

Urzędem Pracy w 

Chojnicach 

d)Jak zaradzić 

konfliktom, zasady 

dobrego życia, 

komunikacja 

sprzętowych szkoły 

 

 

 

 

 

zajęcia przeprowadzone 

przez wychowawcę  na 

podstawie materiałów 

otrzymanych z wydziału 

edukacji w Starostwie 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

2. Integrowanie zespołów 

uczniowskich 

i wdrażanie uczniów do 

pracy w zespole 

a) tworzenie zespołów 

uczniowskich 

(sportowych, pomocy 

koleżeńskiej, 

dyskusyjnych, 

muzycznych itp.) 

 

b) uczenie zasad pracy 

w zespole 

- umożliwianie uczniom 

samoorganizowania się 

poprzez spontanicznie 

tworzone zespoły klasowe 

i szkolne (np. Samorząd 

Klasowy czy drużyny 

sportowe) 

- tworzenie warunków 

umożliwiających wymianę 

poglądów i „zdrową” 

rywalizację między 

samoorganizującymi się 

zespołami uczniowskimi 

dyrekcja szkoły, opiekunowie 

Samorządu Uczniowskiego, 

wychowawcy i nauczyciele, 

pedagog szkolny 

Cały czas 

realizacji 

programu 

3. Wzbudzanie 

wrażliwości uczniów na 

problemy i potrzeby 

innych, kreowanie 

zachowań 

empatycznych 

a) rozwijanie idei 

„samopomocy 

uczniowskiej” 

b) wdrażanie uczniów 

do pracy na rzecz 

innych i wzmacnianie 

poczucia 

- odpowiednio dobrana 

tematyka zajęć godzin z 

wychowawcą 

- rozpoznawanie 

problemów osobistych i 

rodzinnych uczniów w 

celu udzielenia im 

dyrekcja szkoły, pedagog 

szkolny, wychowawcy i 

nauczyciele 

 

 

Cały czas 

realizacji 

programu 
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odpowiedzialności za 

innych 

 

 

 

c)rozwijanie postawy 

tolerancji w stosunku 

do osób z autyzmem 

d) rozwijanie empatii i 

szacunku do 

drugiego człowieka 

tak, by ludzie byli dla 

siebie mili i życzliwi 

e) rozwijanie 

umiejętności 

dostrzegania 

pozytywnych 

wartości w samym 

sobie 

pomocy 

- podejmowanie działań 

angażujących uczniów do 

pomocy dla tych, którzy 

jej potrzebują (zbiórki 

okolicznościowe) 

Zorganizowanie 

ekspozycji wizualnej , 

materiały informacyjne, 

Lekcja z pedagogiem z 

wykorzystaniem filmu z 

Nick Vujcic 

 

 

 

Lekcja z pedagogiem- Jak 

oswoić negatywnego 

krytyka czyli pozytywny 

krytyk. 

 

Wychowawcy 

Samorząd Uczniowski 

 

 

 

Pedagog 

 

 

Pedagog 

 

 

 

 

 

 

IV 2020 

 

 

X 2020 

III 2021 

 

 

 

III 2021 

4. Angażowanie uczniów 

do akcji pomocowych, 

pracy w wolontariacie 

oraz działań na rzecz 

innych 

a) kształtowanie 

postawy 

odpowiedzialności za 

swoją rodzinę i 

rozwijanie 

umiejętności życia w 

rodzinie 

 

 

b) umożliwianie 

uczniom  

- tematyka zajęć 

wychowanie do życia w 

rodzinie oraz godzin 

wychowawczych 

- rozpoznawanie 

warunków domowych 

ucznia przez szkołę i stały 

kontakt z 

rodzicami/prawnymi 

opiekunami ucznia 

 

Dyrekcja , Samorząd 

Uczniowski i wszyscy 

pracownicy szkoły 

 

pedagog , wychowawca 

Cały czas 

realizacji 

programu 
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angażowanie się do 

pracy w 

wolontariacie i 

uczestnictwa w 

akcjach 

charytatywnych 

- zachęcanie uczniów do 

honorowego oddawania 

krwi, 

- uczestnictwo szkoły i jej 

uczniów w możliwie 

najszerszym zakresie we 

wszystkich „akcjach 

pomocowych” 

organizowanych w 

środowisku naszej 

placówki 

 

III 2020 

     

5. Otwartość szkoły na 

współpracę z 

instytucjami z jej 

otoczenia 

a) nawiązanie 

współpracy ze 

środowiskiem 

lokalnym w celu 

wspierania procesu 

wychowania 

młodzieży 

- kontynuowanie 

współpracy z : 

Poradnią Psychologiczno - 

Pedagogiczną, Komendą 

Powiatową Policji, Strażą 

Pożarną, Strażą Miejską, 

Starostwem Powiatowym 

w Chojnicach, 

Powiatowym Urzędem 

Pracy, Chojnickim Domem 

Kultury, Chojnickim 

Bankiem Żywności, 

Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, 

Sądem, kuratorami, 

Aresztem śledczym w 

Chojnicach, Urzędem 

Celnym w Gdańsku, 

SANEPID, SZOK, PUP, 

OHP, Alior Bank oddział 

Chojnice ,Stowarzyszenie 

zespół do spraw promocji, 

wychowawcy, nauczyciele 
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Osób Niepełnosprawnych 

w Warszawie ( pani Janina 

Graban), lokalni 

pracodawcy, panem 

Ireneuszem Ruszczyk z 

wydziału bezpieczeństwa 

w Starostwie 

powiatowym w 

Chojnicach. 

6. Kształtowanie 

warunków współpracy 

umożliwiających 

realizację 

wychowawczo-

opiekuńczych zadań 

szkoły 

a) umożliwienie 

pomocy i wsparcia w 

rozwiązywaniu 

problemów uczniów, 

- organizowanie spotkań 

młodzieży z 

przedstawicielami 

różnych instytucji ze 

środowiska lokalnego, 

komisja do spraw promocji, 

samorząd uczniowski, 

wychowawcy, nauczyciele 

 

7.Zaangażowanie szkoły 

w przygotowywanych 

przez współpracujące 

instytucje  

uroczystościach, 

akcjach, i imprezach 

 

a) nawiązanie kontaktu 

z instytucjami ze 

środowiska 

lokalnego 

b) podjęcie działań 

integrujących 

środowisko 

uczniowskie szkół 

ponadgimnazjalnych 

- udział szkoły w 

uroczystościach, akcjach, 

imprezach, konkursach 

organizowanych przez 

współdziałające instytucje 

i szkoły ponadgimnazjalne 

dyrekcja szkoły, instytucje 

współpracujące, dyrekcje 

innych szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

 



Program wychowawczo- profilaktyczny                                                                                                                                                            

Technikum nr 1 w Chojnicach 

 

26 | S t r o n a  

 

OBSZAR  IV 

WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO UCZNIA – ZAPEWNIENIE JEGO WSZECHSTRONNEGO I WIELOKIERUNKOWEGO 

ROZWOJU 

 

Cel ogólny: Wysoki poziom świadomości uczniów w zakresie życiowej i zawodowej użyteczności wiedzy i umiejętności 

zdobytych w szkole 

 

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 

Odpowiedzialni 

i 

współodpowiedzialni 

Termin realizacji 

1. Rozpoznawanie 

możliwości 

intelektualnych 

poszczególnych 

uczniów 

i podejmowanie 

działań służących 

indywidualizacji 

procesu nauczania 

a) prawidłowa ocena 

możliwości 

intelektualnych 

uczniów oraz 

rozpoznanie ich 

zdolności i 

zainteresowań 

b) tworzenie 

warunków do 

realizacji przez 

ucznia jego 

aspiracji 

edukacyjnych w 

tych obszarach, w 

których może on 

osiągnąć sukces. 

 

- analiza dokumentów i 

wyników w nauce uczniów 

przyjętych do naszej szkoły i 

monitorowanie ich 

osiągnięć w trakcie dalszej 

edukacji, 

- diagnoza wszystkich 

uczniów, 

- dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do potrzeb 

poszczególnych uczniów w 

procesie indywidualizacji 

nauczania, 

pielęgniarka szkolna, 

pedagog  szkolny, 

wychowawcy i 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

dyrekcja 

Początek każdego 

roku szkolnego i 

cały cykl 

kształcenia ucznia 

2. Diagnozowanie 

warunków 

materialnych i 

sytuacji rodzinnej 

a) gromadzenie przez 

wychowawców i 

pedagoga, 

informacji na 

- analiza dokumentacji 

związanej z sytuacją 

materialną i rodzinną 

uczniów, 

dyrekcja szkoły, 

pedagog  szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele i 

Cały czas realizacji 

programu. 
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uczniów naszej 

szkoły oraz 

organizowanie 

pomocy dla tych, 

którzy jej 

potrzebują 

temat sytuacji 

materialnej i 

rodzinnej uczniów, 

b) wykorzystanie 

zebranych  

informacji w celu 

zapewnienia 

oczekiwanej przez 

ucznia pomocy. 

- bezpośredni kontakt 

zarówno z uczniem, jak i 

jego rodzicami (opiekunami 

prawnymi) w celu 

uaktualniania posiadanej 

przez szkołę wiedzy o 

problemach ucznia i jego 

rodziny, 

- udzielanie wszelkiej 

możliwej pomocy 

materialnej rodzinom 

naszych uczniów i im 

samym, gdy taka pomoc 

jest uzasadniona 

-współpraca z Chojnickim 

Bankiem Żywności,PPP, 

PCPR, MOPS, GOPS, 

kuratorami, 

pozostali pracownicy 

szkoły, 

Samorząd 

Uczniowski 

3. Określenie 

przejrzystych 

wymagań 

edukacyjnych  

z poszczególnych 

przedmiotów oraz 

kryteriów oceniania 

a) opracowanie 

dostosowanych do 

potrzeb i 

możliwości 

uczniów wymagań 

edukacyjnych i 

kryteriów 

oceniania, 

b) prawidłowe i 

rzetelne 

stosowanie 

wymagań 

edukacyjnych i 

kryteriów 

oceniania 

c) zapoznanie się  z 

- zapoznanie uczniów i ich 

rodziców z wymaganiami 

edukacyjnymi z 

poszczególnych 

przedmiotów oraz z 

Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania 

 

- systematyczne, 

obiektywne ocenianie 

osiągnięć uczniów 

uwzględniające ich 

możliwości i zdolności 

edukacyjne 

 

dyrekcja szkoły, 

pedagog 

wychowawcy i 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

Cały czas realizacji 

programu 
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opiniami i 

orzeczeniami z 

PPP 

-dostosowywanie wymagań 

edukacyjnych 

 

Nauczyciele 

przedmiotu, 

wychowawca, 

pedagog 

IX/X 2020 

4. Motywowanie 

uczniów do 

efektywnej nauki 

i wdrażanie ich do 

samokształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zaznajamianie 

uczniów z zasadami 

korzystania z usług 

bankowych i 

zakładania własnego 

a) mobilizowanie 

uczniów do 

systematycznej 

pracy 

b) motywowanie 

uczniów do 

samokształcenia i 

samodoskonalenia 

się 

c)wykorzystywanie w 

oddziaływaniu na 

ucznia 

obowiązującego w 

szkole systemu 

oceniania i 

nagradzania 

 

d) uświadamianie 

zagrożeń 

wynikających z 

wagarowania 

 

- wdrażanie uczniów 

do korzystania z 

usług bankowych ( 

zakładanie konta, 

polisy itp.) 

- stosowanie metod 

aktywizujących, 

- wykorzystanie 

nowoczesnych technik i 

narzędzi multimedialnych 

oraz bogatej bazy 

dydaktycznej w procesie 

edukacyjnym 

-  ocenianie zgodne z 

przedmiotowym oraz 

nauczycielskim systemem 

oceniania i wyróżnianie 

uczniów osiągających 

sukcesy w nauce, 

- prowadzenie zajęć 

wyrównawczych , bądź 

zajęć rozwijających warsztat 

ucznia zdolnego 

Przeprowadzenie zajęć 

profilaktycznych  , 

monitorowanie absencji 

przez pedagoga 

 

Zajęcia prowadzone przez 

pracownika banku. 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, 

pedagog  szkolny, 

dyrekcja szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor 

Cały czas realizacji 

programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  2021 

Klasy III, 
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konta osobistego.  pedagog 

6. Zaznajamianie 

uczniów 

z technikami 

uczenia się 

i prawidłowego 

organizowania 

nauki własnej 

a) prawidłowy dobór 

technik i środków 

służących 

skutecznemu 

uczeniu się 

b) wdrażanie 

uczniów do 

wykorzystywania 

dostępnych 

narzędzi i 

sposobów uczenia 

się (w tym 

samokształcenia) 

- ćwiczenia związane z 

kształtowaniem 

umiejętności uczenia się, 

pamięcią, koncentracją, 

kojarzeniem i procesami 

myślenia 

- edukowanie uczniów w 

zakresie organizowania 

pracy własnej i 

przygotowywania 

warunków do 

prawidłowego uczenia się 

pedagog szkolny, 

pielęgniarka w 

środowisku 

nauczania, 

wychowawcy i 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

Cały czas realizacji 

programu 
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OBSZAR  V 

KSZTAŁTOWANIE PRZYJAZNEGO I BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA NAUKI I PRACY 

 

Cel ogólny: Zapewnienie bezpiecznych, higienicznych i przyjaznych warunków nauki i pracy uczniom i pracownikom szkoły. 

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 

Odpowiedzialni 

i 

współodpowiedzi

alni 

Termin 

realizacji 

1. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

uczniom 

i pracownikom 

szkoły 

a) zapewnienie 

uczniom poczucia 

bezpieczeństwa 

 

 

 

 

- wzmocnienie ochrony i 

bezpieczeństwa uczniów poprzez 

odpowiednią organizację pracy szkoły 

(dyżury na korytarzach oraz przy 

wejściu głównym) 

- wykorzystywanie monitoringu szkoły 

w celu zabezpieczenia terenu szkoły 

- wyznaczanie dyżurów nauczycieli i 

ścisłe egzekwowanie przestrzegania 

harmonogramu dyżurów 

-zapoznanie z zasadami 

bezpieczeństwa na terenie szkoły-

klasy pierwsze 

-przeprowadzenie przez 

wychowawców pogadanek w 

starszych klasach na temat zasad 

bezpieczeństwa na terenie szkoły 

- zajęcia integracyjne dla klas 

pierwszych 

-zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa 

-zorganizowanie materiałów 

dyrekcja szkoły, 

pedagog, 

wychowawcy 

klas, 

poszczególni 

nauczyciele i 

pozostali 

pracownicy 

szkoły, nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

Cały czas 

realizacji 

programu 
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informacyjnych przygotowujących 

uczniów do bezpiecznych ferii 

zimowych oraz wakacyjnych 

(przeprowadzenie pogadanek w klasie 

przez wychowawców) 

2. Przestrzeganie 

przepisów 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

oraz przepisów 

przeciwpożarow

ych 

a) dbałość o 

przestrzeganie 

przepisów 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz 

przepisów 

przeciwpożarowy

ch 

- zapoznanie i przypominanie uczniom 

regulaminów BHP w poszczególnych 

pracowniach szkoły 

- zapoznanie z odpowiednimi 

procedurami w przypadku zagrożenia 

np. pożarem 

 

nauczyciele i 

opiekunowie 

pracowni, 

wychowawcy 

Cały czas 

realizacji 

programu 

3. Przestrzeganie 

wytycznych 

przeciwepidemi

cznych GIS z 25 

sierpnia 2020r. 

Dbałość o 

zachowanie 

dystansu 

społecznego, 

dezynfekcję rąk 

- zapoznanie i przypominanie 

wytycznych uczniom 

- zapoznanie z procedurami 

 -prowadzenie kampanii informacyjnej 

( ulotki, plakaty, lekcje gw) –Jak 

przeciwdziałać zakażeniu się korona 

wirusem w szkole,  zalecenia jak 

prawidłowo dezynfekować ręce, 

zakładać maseczki i rękawiczki. 

Wychowawcy 

pedagog 

Cały czas 

realizacji 

programu 

4. Pomoc i 

wsparcie 

w rozwiązywani

u szkolnych 

i pozaszkolnych 

problemów 

uczniów 

a) umożliwienie 

pomocy i 

wsparcia w 

rozwiązywaniu 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

problemów 

uczniów 

b) współpraca z PPP 

w celu 

rozwiązywania 

problemów 

- organizowanie spotkań z 

pedagogiem szkolnym 

- współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Chojnicach, kierowanie uczniów na 

badania lub spotkania z 

psychologiem. 

- współpraca z instytucjami: Sanepid, 

MOPS, GOPS, PCPR, Policja, Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, PPP, Sad Rodzinny 

(kuratorzy) 

dyrekcja szkoły, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

Samorząd 

Uczniowski,  

przedstawiciele 

Poradni 

Psychologiczno -

Pedagogicznej 

Cały czas 

realizacji 

programu 
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indywidualnych 

uczniów, 

c) współpraca z 

innymi ośrodkami 

pomocowymi 

 

 

5.Przeciwdziała-nie 

agresji 

i przemocy w 

szkole 

a) gromadzenie i 

upowszechnianie 

materiałów, 

tworzenie 

informatorów 

zawierających 

dane organizacji 

zwalczających 

agresję, przemoc 

w rodzinie i w 

szkole 

- odpowiednio dobrana tematyka na 

zajęciach z przedmiotów (godzina z 

wychowawcą, wychowanie do życia w 

rodzinie, religia itp.) 

- korzystanie z zasobów biblioteki 

szkolnej poświęconych problemom 

przemocy i agresji 

- nieustanna pedagogizacja uczniów i 

rodziców 

-zorganizowanie zajęć z Policjantem 

na tematy z dziedziny prawa 

-organizowanie spotkań mediacyjnych 

u pedagoga w celu rozwiązywania 

sytuacji trudnych. 

-utrzymywanie stałych kontaktów z 

rodzicami. 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych 

klas, pedagog 

szkolny, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Cały czas 

realizacji 

programu 

 

 

 

 

 

XI 2020 

6. Profilaktyka 

uzależnień 

i walka z ich 

skutkami 

a) spotkania z 

przedstawicielami 

instytucji 

zajmujących się 

profilaktyką 

uzależnień 

 

 

- prowadzenie zajęć lekcyjnych z 

udziałem przedstawicieli wybranych 

instytucji, zajmujących się profilaktyką 

uzależnień 

-zorganizowanie zajęć z 

funkcjonariuszami Straży Miejskiej w 

klasach III i IV- Nie jeżdżę po alkoholu” 

- przeprowadzanie odpowiednich 

szkoleń podczas rad pedagogicznych 

dyrekcja szkoły, 

osoby 

prowadzące 

szkolenia, 

pedagog, 

pielęgniarka 

środowiskowa, 

wychowawcy 

klas, nauczyciele 

Cały czas 

realizacji 

programu 
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b) przygotowanie 

nauczycieli do 

prowadzenia 

zajęć 

poświęconych 

profilaktyce 

uzależnień 

c) gromadzenie i 

upowszechnianie 

materiałów 

dotyczących 

uzależnień w 

różnych formach 

przekazu 

 

oraz warsztatów przez kompetentne 

osoby, 

- realizowanie zagadnień programu 

profilaktycznego podczas godziny z 

wychowawcą, 

- korzystanie z zasobów biblioteki 

szkolnej poświęconych problemom 

przemocy i agresji 

-przeprowadzenie zajęć 

profilaktycznych na temat 

szkodliwości palenia e-papierosów 

oraz papierosów. 

-przeprowadzenie zajęć o 

dopalaczach 

-przeprowadzenie zajęć na temat 

uzależnienia od komputera, Internetu 

- cyberprzemoc 

Straż Miejska 

 

 

 

 

 

 

 

SANEPID 

 

Policja 

 

pedagog 

XII 2018 

V 2019 

 

 

 

 

 

 

 

XI 2020 

 

V/VI 2021 

 

III/IV 2021 

7. Przeciwdziałanie 

wagarom 

a) ścisła współpraca 

wychowawców z 

pedagogiem 

szkolnym oraz 

rodzicami 

 

- częste kontakty nauczyciela 

wychowawcy z rodzicami, 

- rozmowy z uczniami 

- wywiad środowiskowy 

wychowawcy/ pedagoga 

- systematyczne prowadzenie 

comiesięcznych kart analizy 

frekwencji 

-przeprowadzenie profilaktyki w 

klasach ( zwłaszcza dotkniętych 

wysoką falą absencji) na temat 

zagrożeń, skutków  wynikających z 

dyrekcja szkoły, 

pedagog, 

wychowawcy klas 

Cały czas 

realizacji 

programu 
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wagarowania. 

8.Propagowanie 

zdrowego stylu 

życia i kultury 

fizycznej 

(wg.wytycznych 

GIS) 

a)uświadamianie 

uczniom potrzeby 

dbałości o zdrowy 

styl życia, oraz 

kulturę fizyczną 

 

- udział w kołach sportowych, 

- organizowanie imprez sportowych i 

zawodów wewnątrzszkolnych i 

międzyszkolnych, oraz udział w 

imprezach i zawodach 

organizowanych przez inne 

podmioty,( wg wytycznych GIS) 

-realizowanie zagadnienia na lekcjach 

biologii 

- organizacja szkolnego dnia sportu 

(czerwiec) 

- korzystanie z dobrze wyposażonej w 

sprzęt sportowy sali gimnastycznej 

- zapobieganie skrzywieniom 

kręgosłupa poprzez dbałość o 

prawidłową postawę uczniów podczas 

lekcji 

-zajęcia profilaktyczne o wadach 

postawy. 

dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy, 

nauczyciel 

biologii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały czas 

realizacji 

programu 

9.Organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

i pomoc 

w racjonalnym 

zagospodarowa

niu czasu 

a) stworzenie 

różnych możliwości 

rozwijania zdolności, 

umiejętności oraz 

pracy zespołowej w 

zajęciach 

pozalekcyjnych, 

- prowadzenie kół zainteresowań, 

udział w różnych zajęciach 

pozalekcyjnych, 

- propagowanie wśród uczniów 

sposobów spędzania wolnego czasu i 

wskazywanie im korzyści związanych z 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny, 

nauczyciele 

Cały czas 

realizacji 

programu 



Program wychowawczo- profilaktyczny                                                                                                                                                            

Technikum nr 1 w Chojnicach 

 

35 | S t r o n a  

 

wolnego b) nawiązanie 

bliższych relacji 

interpersonalnych 

nauczyciela z 

uczniami, 

jego zagospodarowaniem 
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OBSZAR  VI 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Cel ogólny: Zadowolenie rodziców z pracy dla dobra szkoły i z działań naszej placówki na rzecz uczniów i ich rodziców. 

Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji 
Odpowiedzialni 

i współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 

1. Zachęcanie 

rodziców do 

uczestnictwa w 

życiu szkoły 

a) udział rodziców w 

strukturach szkoły – 

Rada Rodziców, 

b) włączenie rodziców 

do organizowania 

imprez klasowych i 

szkolnych 

- badanie opinii rodziców o 

działalności szkoły, 

- współorganizowanie przez 

rodziców niektórych uroczystości 

szkolnych (np. studniówka) 

- zapraszanie przedstawicieli 

rodziców na ważniejsze 

uroczystości szkolne 

 

- zespół do spraw 

promocji 

pedagog 

- Rada Rodziców, 

Cały czas 

realizacji 

programu 

2. Zapewnienie 

prawidłowego 

przepływu 

informacji na linii 

szkoła-dom, dom-

szkoła 

a) rozwijanie 

współpracy z 

rodzicami, 

 

- spotkania z rodzicami 

przygotowywanymi przez 

wychowawców klas, 

- wywiad środowiskowy 

wychowawcy i pedagoga szkolnego 

- stały kontakt wychowawcy i 

pedagoga z rodzicami uczniów 

- zebrania z rodzicami, 

- konsultacje dla rodziców, 

-e-dziennik 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy klas, 

pedagog,  nauczyciele, 

 

Cały czas 

realizacji 

programu 

3. Edukowanie 

rodziców 

w zakresie 

problemów 

a) wprowadzenie 

rodziców w 

zagadnienia 

dotyczące 

-przygotowywanie referatów dla 

rodziców na tematy dotyczące 

realnych zagrożeń i problemów 

wychowawczych. 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych klas, 

pedagog szkolny, 

Cały czas 

realizacji 

programu 
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współczesnej 

młodzieży 

problemów 

młodzieży, 

 nauczyciele, 

 

 

4. Podejmowanie 

przez szkołę i 

rodziców 

wspólnych działań 

w procesie 

opiekuńczo-

wychowawczym 

a) nawiązanie relacji 

interpersonalnych 

nauczycieli z 

rodzicami 

b) rozwijanie 

współpracy rodzice 

– szkoła, szkoła – 

rodzice w 

działaniach 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

-organizowanie przez rodziców 

połowinek i studniówki 

- konsultacje z rodzicami, 

- stały kontakt z rodzicami 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych klas, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele, rodzice 

Cały czas 

realizacji 

programu 

5. Uczestnictwo 

rodziców 

w podejmowaniu 

istotnych dla 

szkoły i 

społeczności 

szkolnej decyzji 

a) konsultowanie z 

przedstawicielami 

rodziców 

najważniejszych 

decyzji dotyczących 

najistotniejszych 

spraw szkoły 

- udział rodziców w pracy zespołów 

przygotowujących dokumenty 

(Statut Szkoły) 

- udział rodziców w strukturach 

szkoły ( Rada Rodziców, Klasowe 

Rady Rodziców) 

 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy 

poszczególnych klas, 

pedagog i psycholog 

szkolny, nauczyciele, 

rodzice 

Cały czas 

realizacji 

programu 

 

XIV. Załączniki do Programu Wychowawczego Szkoły 

 plan pracy zespołu wychowawczego 

 plan pracy Samorządu Uczniowskiego 

 tematyka godzin z wychowawcą na rok szkolny 2020/2021 

 harmonogram imprez i uroczystości szkolnych, 

 procedury postępowania w sytuacjach trudnych, 
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Osoby odpowiedzialne za realizację programu 

Dyrekcja 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów 

Pielęgniarka szkolna 

Program wychowawczy dla Technikum nr 1 został 

przedstawiony Radzie Rodziców dn. 8 września 2020 r. 

zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn 14 września 2020 r. 
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Załączniki 

Tematyka godzin z wychowawcą na rok szkolny 2020/2021 

KLASA  I 

1. Zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych, pogadanka jak zapobiec zarażeniu COVID 19, jak 
prawidłowo myć ręce, zakładać maseczki i rękawiczki, zachowanie dystansu społecznego. 

2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły. 
3. Koleżeństwo, przyjaźń jako podstawa funkcjonowania klasy. Pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w szkole. - 

lekcja z pedagogiem szkolnym. Przeprowadzenie ankiety w klasach pierwszych przez pedagoga szkolnego 
4. Ja i moja klasa, udzielam pomocy innym. 
5. Ja i moje zainteresowania. 
6. O empatii , miłości do człowieka, by ludzie byli dla siebie mili i życzliwi- lekcja z pedagogiem plus film Nick Vujic 
7. Książka i inne źródła informacji ( lekcja mająca na celu zachęcić uczniów do czytania i współpracy z biblioteką 

szkolną) 
8. Lekcja ze Strażą Miejską- odpady i spalanie śmieci 
9. Asertywne rozwiązywanie problemów. 
10. Zdrowotne, moralne i społeczne następstwa uzależnień- e papierosy –pedagog i gość 
11. Lekcja z pedagogiem „Czy naprawdę  jesteśmy inni? 
12. Fonoholizm 
13. W atmosferze świąt Bożego Narodzenia- klasowa Wigilia. Zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego 

Narodzenia dawniej i dziś. 
14. Ustalenie ocen z zachowania 
15. Wagaruję i co zyskuję? -…. 
16. Mapa karier- lekcja z pedagogiem 
17. Bezpieczne ferie zimowe ( pogadanka w oparciu o tekst pedagoga ) 
18. Analiza wyników nauczania za I semestr 
19. TV story- lekcja przestrogi- zajęcia z pedagogiem 
20. W świątecznym nastroju- zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. 
21. O cyberprzemocy i zagrożeniach w Internecie- lekcja z panem Ireneuszem Ruszczyk 
22. Wady postawy przy użyciu nowoczesnych technologii- zajęcia profilaktyczne prowadzone przez gościa. 
23. Dobre sposoby radzenia sobie ze złością (lekcja asertywnego zachowania).- 
24. Jak spędzić czas wolny- giełda pomysłów. 
25. Pozytywny krytyk- lekcja z pedagogiem 
26. Dokonujemy oceny wyników w nauce- ocena i analiza naszego zachowania, postępów w nauce. 
27. Lekcja profilaktyczna – SEKTY-pedagog  
28. Ustalenie ocen z zachowania 
29. Ankieta ewaluacyjna- pedagog 
30. Bezpieczne wakacje ( wg broszurki pedagoga) Dopalacze- lekcja z policjantem 
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Tematyka godzin z wychowawcą na rok szkolny 2020/2021 

KLASA  II 

 
1. Zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych, pogadanka jak zapobiec zarażeniu COVID 19, 

jak prawidłowo myć ręce, zakładać maseczki i rękawiczki, zachowanie dystansu społecznego. 
2. Przypomnienie zapisów w Statucie Szkoły. 
3. Bezpiecznie w szkole, w domu, na ulicy- pogadanka 
4. Koleżeństwo, przyjaźń jako podstawa funkcjonowania klasy. 
5. Ustalenie celów i zasad grupowych. 
6. Ja i moja klasa, pomagamy sobie wzajemnie. 
7. Jak efektywnie się uczyć, żeby się nauczyć? (pedagog) 
8. Co to znaczy „wysoka kultura osobista”? Zderzenie poglądów i znaczeń. 
9. Lekcja z Policją i funkcjonariuszem aresztu śledczego w Chojnicach- przepisy prawa. 
10. Książka i inne źródła informacji ( lekcja mająca na celu zachęcić uczniów do czytania i współpracy z biblioteką 

szkolną) 
11. Zdrowotne, moralne i społeczne następstwa uzależnień- e papierosy –pedagog i gość 
12. Czy powinienem bezkrytycznie czytać prasę młodzieżową? 
13. Papiery do kariery- o portforio- zajęcia z pedagogiem szkolnym 
14. W atmosferze świąt Bożego Narodzenia- klasowa Wigilia. 
15. Ustalenie ocen z zachowania 
16. Bezpieczne ferie zimowe ( pogadanka w oparciu o tekst pedagoga) 
17. Analiza wyników nauczania I semestr 
18. Jak pokonać stres?  
19. Polecam obejrzany film…. 
20. W świątecznym nastroju- zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. 
21. Poznajemy zasady savoir- vivre. 
22. O empatii, by ludzie byli dla siebie mili i życzliwi- lekcja z pedagogiem 
23. Sukcesy i porażki szkolne, życiowe. Rozmawiamy o kształtowaniu umiejętności pokonywania trudności ( problemy 

w nauce, zachowaniu, konflikty, ucieczki z lekcji). 
24. Polecam przeczytaną książkę 
25. Moje zainteresowania- pogadanka 
26. Wagaruję i co zyskuję? -pedagog 
27. Jak być sobą (lekcja asertywnego zachowania)- zajęcia z pedagogiem 
28. Jak spędzić czas wolny- giełda pomysłów. 
29. Dokonujemy oceny wyników w nauce- ocena i analiza naszego zachowania, postępów w nauce. 
30. Ankieta ewaluacyjna - pedagog 
31. Ustalenie ocen z zachowania 
32. Bezpieczne wakacje ( wg broszurki pedagoga) 
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Tematyka godzin z wychowawcą na rok szkolny 2020/2021 

KLASA  III  

 
1. Zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych, pogadanka jak zapobiec zarażeniu COVID 19, jak 

prawidłowo myć ręce, zakładać maseczki i rękawiczki, zachowanie dystansu społecznego. 
2. Przypomnienie zapisów w Statucie Szkoły 
3. Rola współpracy i pomocy grupy w osiągnięciu celów indywidualnych i grupowych ( rola koleżeństwa, pomocy 

koleżeńskiej, ustalenie celów i zasad grupowych). 
4.  Rodzaje niepowodzeń szkolnych i ich wpływ na naukę, naszą przyszłość 
5. Jak efektywnie się uczyć, żeby się nauczyć?  
6. Jak podnieść swoją wartość? W wielu rzeczach jestem dobry! ( Umiejętność samooceny- zalety i wady) 
7. Prezentujemy sposoby dyplomatycznych zachowań w sytuacjach konfliktowych. 
8. Rodzaje aktywnego wypoczynku. 
9. Lekcja ze Strażnikami Miejskimi- nie jeżdżę po alkoholu 
10. Internet- zagrożenia 
11. Asertywne rozwiązywanie problemów, radzenie sobie z emocjami 
12. Zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia dawniej i dziś. 
13. Czy powinienem bezkrytycznie czytać prasę młodzieżową? 
14. W atmosferze świąt Bożego Narodzenia- klasowa Wigilia. 
15. Ustalenie ocen z zachowania 
16. Wagaruję i co zyskuję?  
17. Bezpieczne ferie zimowe ( pogadanka w oparciu o tekst pedagoga) 
18. Analiza wyników nauczania I semestr 
19. Jak pokonać stres?  
20. Dokąd zmierzam? Rola wykształcenia w planowaniu przyszłości. 
21. W świątecznym nastroju- zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. 
22. Poznajemy zasady savoir- vivre. 
23. Czym jest tolerancja i ksenofobia?  
24. Sukcesy i porażki szkolne, życiowe. Rozmawiamy o kształtowaniu umiejętności pokonywania trudności ( problemy 

w nauce, zachowaniu, konflikty, ucieczki z lekcji). 
25. Polecam przeczytaną książkę 
26. Jak umiejętnie poszukiwać informacji? 
27. Dobre sposoby radzenia sobie ze złością (lekcja asertywnego zachowania). 
28. Jak spędzić czas wolny- giełda pomysłów. 
29. Dokonujemy oceny wyników w nauce- ocena i analiza naszego zachowania, postępów w nauce. 
30. Moje plany życiowe- pogadanka 
31. Ustalenie ocen z zachowania 
32. Bezpieczne wakacje ( wg broszurki pedagoga) 
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Tematyka godzin z wychowawcą na rok szkolny 2020/2021 

 
Klasa IV Technikum  
 

1. Zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych, pogadanka jak zapobiec zarażeniu COVID 19, jak 
prawidłowo myć ręce, zakładać maseczki i rękawiczki, zachowanie dystansu społecznego. 

2. Przedstawienie zapisów w Statucie. 
3. Rola współpracy i pomocy grupy w osiągnięciu celów indywidualnych i grupowych ( rola koleżeństwa, pomocy 

koleżeńskiej, ustalenie celów i zasad grupowych). 
4.  Rodzaje niepowodzeń szkolnych i ich wpływ na naukę, naszą przyszłość 
5. Cykl zajęć z panią Aliną Urbańską- autoprezentacja 
6. Moje plany życiowe- pogadanka 
7. Bycie dojrzałym to „wolność OD” czy „wolność DO” czegoś ? Pogadanka. 
8. Jak podnieść swoją wartość? W wielu rzeczach jestem dobry! ( Umiejętność samooceny- zalety i wady) 
9. Zajęcia z doradztwa zawodowego w SZOK-u 
10. Perspektywy pracy i rozwoju w Unii Europejskiej- pogadanka. 
11. Jak przygotować się do egzaminu maturalnego- omówienie metod powtarzania i utrwalania materiału.  
12. Jak napisać zawodowe CV- lekcja z panem Ceitel 
13. Jak założyć własną firmę- lekcja z panem Ceitel 
14. Zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia dawniej i dziś. 
15. W atmosferze świąt Bożego Narodzenia- klasowa Wigilia. 
16. Ustalenie ocen z zachowania 
17. O empatii, żeby ludzie byli dla siebie mili i życzliwi- lekcja z pedagogiem z wykorzystaniem materiału filmowego Nick 

Vujcic 
18. Wagaruję i co zyskuję?  
19. Bezpieczne ferie zimowe ( pogadanka w oparciu o tekst pedagoga) 
20. Analiza wyników nauczania I semestr. Jak skutecznie się uczyć, żeby wyniki były lepsze? Pogadanka 
21. Spotkanie z policjantem- zagrożenia wynikające z podejmowania pracy za granicą, handel ludźmi. 
22. W świątecznym nastroju- zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi.. 
23. Jak pokonać stres przed maturą?- pedagog ( materiały dla wychowawcy) 
24. Podsumowanie pobytu w szkole- wspomnienia, pogadanka, zdjęcia, filmy 
25. Podsumowanie pobytu w szkole- wspomnienia, pogadanka, zdjęcia, filmy cz.2 
26. Ankieta ewaluacyjna – pedagog szkolny 
27. Dokonujemy oceny wyników w nauce- ocena i analiza naszego zachowania, postępów w nauce. 
28. Moje plany życiowe- pogadanka 
 

Zajęcia z doradztwa zawodowego w SZOK-u.  

 

 

 

 


