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MISJA  I  WIZJA  SZKOŁY 

 

„Naszym celem działania jest: przygotowany do życia uczeń, zadowoleni rodzice, usatysfakcjonowany samorząd i cieszący 

się autorytetem nauczyciel.”  

(misja szkoły) 

 

„Kształcimy według najlepszych programów i wzorów. 

Dążymy do stworzenia szkoły o wysokim poziomie i jakości nauczania. Naszą dewizą jest bycie szkołą, w której umieć, 

oznacza tyle, co rozumieć.” 

(wizja szkoły) 

 

SYLWETKA  NASZEGO  ABSOLWENTA 

 
• uczciwy, obowiązkowy i odpowiedzialny, szanujący pracę swoją i innych, 

• otwarty na innych, szczery i życzliwy, kulturalny, 

• tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji religijnych i politycznych, 

• komunikatywny, asertywny i kreatywny, 

• szanujący swój kraj i naród, chroniąc dziedzictwo kulturowe, 

• wolny od patologii i uzależnień, 

• umiejący uczciwie pracować i współpracować, 

• ambitny i dążący sukcesywnie do osiągania wyznaczonych celów. 
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Lista priorytetów  

Gimnazjum nr 1 im. „Mazurka Dąbrowskiego” w  Rogoźnie  

realizowanych  w  programie  wychowawczym 

 
1. Dobra jakość nauczania: 

 uczeń (zaspakajanie indywidualnych ambicji, potrzeb i zainteresowań), 

 rodzice (zaspakajanie oczekiwań), 

 nauczyciele (realizacja swoich zamierzeń profesjonalnie prowadzonych), 

 dyrektor ( kształtowanie potencjału kadrowego ). 

2. Poszanowanie praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka. 

3. Bezpieczna szkoła. Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę. 

4. Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów szkoły. 

5. Odpowiedzialność za własne postępowanie ( ponoszenie konsekwencji swoich czynów ). 

6. Tolerancja, szacunek i kultura współżycia: 

 uczeń – uczeń 

 uczeń – nauczyciel 

 rodzic – nauczyciel. 

7. Współpraca rodziców, uczniów, władz samorządowych, nauczycieli i przyjaciół  

     gimnazjum dla realizacji wspólnego celu. 

8. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Wolontariat. 

 Umiłowanie rodzinnego kraju poprzez wychowanie w duchu „Małych Ojczyzn”  na tle obywatela Europy. 

 Ekologia – jej znaczenie we współczesnym świecie. 

     9. Przeciwdziałanie przemocy. 

10. Doradztwo zawodowe (edukacyjne) w gimnazjum. 

11. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży. 
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12. Rozwijanie kompetencji informatycznych młodzieży w szkole. 

 

I. Obszary pracy dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej. 
 

Lp. ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI odpowiedzialny 
współodpo-

wiedzialni 

termin 

realizacji 

1. Integracja wiedzy 

nauczanej w szkole 

poprzez ścieżki 

edukacyjne,  

(korelacja 

międzyprzedmiotowa). 

1. Doskonalenie poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze 

zrozumieniem oraz dbałość o kulturę języka. 

dyrektor 

szkoły 

wszyscy 

nauczyciele 

cały III etap 

edukacyjny 

2. Poznanie wymaganych pojęć i zdobycie przez ucznia rzetelnej wiedzy na 

poziomie umożliwiającym  kontynuację nauki na następnym etapie 

kształcenia. 

3. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo- skutkowych, czasowych i przestrzennych)przez uczniów. 

4. Rozwijanie u ucznia zdolności myślenia analitycznego oraz syntetycznego. 

5. Zapoznanie uczniów z dziedzictwem kultury narodowej postrzeganej w 

perspektywie kultury europejskiej. 

2. Podejmowanie działań 

motywujących do 

zdobywania wiedzy, 

wdrażanie do 

samodzielnej pracy    

i samooceny. 

1. Stosowanie pochwał jako czynnika motywującego do dalszej pracy. dyrektor 

szkoły 

wszyscy 

nauczyciele 

cały III etap 

edukacyjny 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do poziomu intelektualnego ucznia. 

3. Stosowanie na lekcjach aktywizujących metod nauczania. 

4. Stwarzanie sytuacji problemowych związanych z przedmiotem, a 

przydatnych w życiu. 

5. Opracowanie jasnych kryteriów wymagań z poszczególnych przedmiotów 

i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców (opiekunów prawnych); stosowanie 

różnorodnych form oceniania motywujących ucznia do dalszego 

doskonalenia się. 

3. 

 

 

 

Kontynuowanie zajęć  

z wychowania 

prorodzinnego           

i prozdrowotnego. 

1. Poinformowanie rodziców o programie realizowanym na zajęciach, 

zebranie deklaracji. 

dyrektor 

szkoły 

n-l  wdżwr 

 

 

 

cały III etap 

edukacyjny 
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2. Zakupienie i udostępnienie filmów o tematyce prorodzinnej, proponowanie 

odpowiedniej lektury. 

 Rada 

Rodziców 

 

3. Umacnianie więzi rodzic - dziecko poprzez rozmowy z pedagogiem. pedagog 

szkolny 

4. Kontynuowanie przez wychowawców klas tematyki prorodzinnej na 

lekcjach wychowawczych (w porozumieniu z nauczycielem wdżwr). 

wychowawcy 

klas 

5. Prowadzenie przez wychowawców na lekcjach wychowawczych zajęć z 

tematyki prozdrowotnej (w porozumieniu z higienistką szkolną). 

n-l wdżwr, 

higienistka 

szkolna, 

wychowawcy 

klas, biolog 

wychowawca

świetlicy 

6. Pogłębianie wiedzy uczniów na temat prawidłowego  

odżywiania się poprzez prowadzenie pogadanki z uczniami i rodzicami - 

zdrowa żywność. 

4. Podnoszenie poziomu 

pracy biblioteki 

szkolnej. 

1. Gromadzenie różnych programów, ciekawych opracowań lekcji - 

uaktualnianie. 

dyrektor 

szkoły 

bibliotekarz, 

Rada 

Rodziców 

(finanse) 

 

 

cały III etap 

edukacyjny 

2. Wzbogacanie taśmoteki. 

3. Prowadzenie pracy z uczniem zdolnym. 

4. Upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży. 

5.  Praca nad 

przygotowaniem 

uczniów do egzaminu 

gimnazjalnego. 

1. Zobowiązanie wszystkich nauczycieli przedmiotów do częstego 

stosowania formy testowej jako formy sprawdzania umiejętności i 

wiadomości na danym etapie nauczania. 

dyrektor 

szkoły 

 

 

 

n-le 

przedmiotów 

 

liderzy 

zespołów 

cały III etap 

edukacyjny 

 

czerwiec 

styczeń 
2. Przeprowadzenie próbnego testu badania umiejętności uczniów w drugim i 

trzecim roku III etapu edukacyjnego. 

6. 

 

 

 

Udzielanie pomocy 

uczniom, którzy 

posiadają opinie lub 

orzeczenia PPP. 

1. Otoczenie opieką tych uczniów w klasie, stosowanie innych kryteriów 

wymagań zgodnie z zaleceniami PPP. 

dyrektor 

szkoły 

 

 

wychowawcy 

klas 

pedagog 

szkolny, 

cały III etap 

edukacyjny 

 

 
2. Ścisła współpraca z rodzicami tych uczniów. 



PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 
 

 6 

7. Aktywne sposoby 

spędzania wolnego 

czasu. 

1. Lekcja wychowawcza na temat zasad spędzania wolnego czasu 

2. Wykonanie gazetek tematycznych „Aktywność ruchowa” 

3. Konkurs plastyczny „Zdrowy styl życia” 

4. Spotkanie profilaktyczne z rodzicami  na temat zdrowego stylu życia  

5. Poznanie miejsc aktywnego wypoczynku na terenie gminy i powiatu 

6. Sportowe zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły 

dyrektor 

szkoły 

 

Samorząd 

Uczniowski, 

wychowawcy 

klas 

cały III etap 

edukacyjny 

8. Podnoszenie 

kwalifikacji 

zawodowych 

nauczycieli. 

1. Udział nauczycieli w warsztatach szkoleniowych. dyrektor 

szkoły 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez dokształcanie się na 

studiach podyplomowych. 

3. Wymiana doświadczeń z nauczycielami na terenie szkoły i poza nią. 

4. Udział w spotkaniach z doradcą metodycznym. 

5. Zdobywanie stopni awansu zawodowego. 

6. Praca w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. 

7. Przygotowanie nauczycieli do roli lidera Rady Pedagogicznej i zespołów 

przedmiotowych. 

8. Szkolenie nauczycieli (ciągłe) w zakresie posługiwania się komputerem. 

 
II.  Zadania wychowawców klas 

 

Lp. ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI odpowiedzialny 
współodpo-

wiedzialni 

termin 

realizacji 

1. Praca nad 

poszerzeniem 

wiadomości na temat 

własnego regionu. 

1. Organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych – bliższe (piesze) i 

dalsze (rowerowe i autokarowe). 

dyrektor 

szkoły, 

nauczyciel 

historii i WOS 

wychowawcy 

klas 

cały III etap 

edukacyjny 

2. Udział uczniów szkoły w szkolnych i środowiskowych konkursach na 

temat własnego regionu. 

3. Opracowanie albumów o regionie, trasy wycieczek, legendy. 

2. Rozwijanie 

wrażliwości na piękno. 

1. Organizowanie wyjazdów do teatru, kina i muzeum. dyrektor 

szkoły 

wychowawcy 

klas 

cały III etap 

edukacyjny 2. Dbanie o estetykę klas, korytarzy, budynków szkolnych i otoczenia. 

3. Odpowiedzialność za izbę lekcyjną (każda klasa). 
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3. Rozwijanie wśród 

uczniów wrażliwości 

na czystość własnego 

środowiska. 

1. Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”. biolog, 

Samorząd 

Uczniowski 

wychowawcy 

klas 

cały III etap 

edukacyjny 2. Porządkowanie wraz z uczniami terenu wokół szkoły.  

3. Uczenie segregacji surowców wtórnych i właściwego ich użytkowania. 

4. Organizowanie dyżurów szkolnych. 

4. Działania 

profilaktyczne. 

1. Rozpoznawanie środowiska rodzin dysfunkcyjnych. dyrektor 

szkoły, 

pedagog, 

wychowawcy 

świetlicy, 

higienistka 

szkoły 

wychowawcy 

klas, 

specjaliści 

PPP 

cały III etap 

edukacyjny 2. Kontynuowanie wychowawczej i opiekuńczej działalności pedagoga 

szkolnego, nauczycieli i wychowawców, pielęgniarki szkolnej oraz osób 

współpracujących z komisariatem policji i sądem dla nieletnich oraz PPP. 

3. Istota narkomanii- pogadanka. 

4. Przyczyny i konsekwencje zażywania środków odurzających 

5. Asertywność jako postawa dzięki której możemy zachować zdrowie i 

poczucie własnej wartości. 

6. Narkotykom NIE – konkurs plastyczny. 

7. Być zdrowym i wolnym / gazetka szkolna/. 

8. Instytucje udzielające pomocy osobom uzależnionym. 

5. Współpraca              

z pedagogiem 

szkolnym i PPP      

w Rogoźnie. 

1. Kierowanie uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne. dyrektor 

szkoły, 

pedagog 

szkolny 

wychowawcy 

klas 

cały III etap 

edukacyjny 2. Podejmowanie próby rozwiązywania problemów uczniów poprzez  

rozmowy z uczniami i ich rodzicami; przeprowadzenie pedagogizacji 

rodziców, wykorzystując wiedzę pedagoga szkolnego w zakresie działań 

pedagogicznych i psychologicznych na regulaminowych dodatkowych 

spotkaniach rodziców w szkole. 

3. Prawne konsekwencje opuszczania zajęć lekcyjnych – lekcja 

wychowawcza. 

4. Spotkanie z przedstawicielem policji. 

6. Kształtowanie 

świadomości moralnej 

młodzieży w oparciu                

o system wartości 

chrześcijańskich. 

1. Kształtowanie osobowości ucznia przez dialog z nim. dyrektor 

szkoły 

wychowawcy 

klas, 

wychowawca 

świetlicy, 

pedagog 

szkoły 

 

2. Dążenie nauczycieli - wychowawców do bycia wzorem dla swoich 

wychowanków. 

3. Kształtowanie poczucia tolerancji, szacunku wobec siebie i innych w myśl 

hasła „inny nie znaczy gorszy”. 
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7. Wdrażanie uczniów do 

pozytywnych 

zachowań, dbanie    

o kulturę słowa. 

1. Dbanie o kulturę żywego słowa na każdej lekcji. nauczyciele 

języka 

polskiego 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

cały III etap 

edukacyjny 2. Zwracanie uwagi na prawidłowe wypowiedzi ustne i pisemne; 

eliminowanie w mówieniu i pisaniu uczniów żargonu potocznego i 

wulgaryzmów. 

8. Kształtowanie 

szacunku do tradycji. 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez: 

- szacunek do tradycji narodowej, szkolnej i rodzinnej  

- znajomość symboli narodowych, regionalnych i  wychowanie uczniów do 

ich poszanowania 

- organizowanie uroczystości klasowych, szkolnych oraz współuczestniczenie 

w uroczystościach środowiskowych z okazji rocznic, świąt państwowych i 

narodowych 

- rozwijanie szacunku dla przeszłości (odwiedzanie mogił Polaków 

zasłużonych dla narodu i środowiska, pielęgnowanie tradycji harcerstwa 

polskiego, odwiedzanie muzeów historycznych). 

dyrektor 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

n-l historii,  

wychowawcy 

klas 

 

cały III etap 

edukacyjny 

 

 

 

 

9. Wychowawca jako 

wzór do naśladowania. 

1. Budowanie atmosfery wzajemnej życzliwości w szkole i środowisku. dyrektor 

szkoły 

wszyscy 

nauczyciele 

cały III etap 

edukacyjny 2. Rozbudzanie zainteresowań, motywowanie do samokształcenia.   

10. Pozyskiwanie 

sponsorów w celu 

pozyskania środków na 

imprezy klasowe  

i szkolne. 

1. Zapraszanie na imprezy szkolne. dyrektor 

szkoły 

wszyscy 

nauczyciele 

cały III etap 

edukacyjny 2. Typowanie do medalu „Zasłużony dla Oświaty”. 

3. Podziękowania pisemne indywidualne i ogólne (akademie szkolne, gazety 

lokalne) 
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III.  Współpraca z Samorządem Uczniowskim 
 

Lp. ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI odpowiedzialny 
współodpo-

wiedzialni 

termin 

realizacji 

1. Obowiązki Samorządu 

Uczniowskiego. 

1. Przestrzeganie statutu gimnazjum oraz innych obowiązujących 

regulaminów. 

dyrektor szkoły opiekun i 

Prezydium 

Samorządu 

Uczniowskiego 

cały III etap 

edukacyjny 

2. Współpraca Samorządu 

Uczniowskiego z Radą 

Pedagogiczną           

i dyrekcją gimnazjum. 

1. Opracowanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego.  dyrektor szkoły opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

cały III etap 

edukacyjny 
2. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi gimnazjum 

przez Samorząd Uczniowski wniosków i opinii we wszystkich 

sprawach dotyczących ucznia szkoły, a w szczególności 

podstawowych praw uczniów takich jak: 

prawo do: 

1.  zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i 

stawianymi wymogami, 

2. pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów                             

i z zachowania, 

3. znajomości tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z wymogami 

higieny pracy umysłowej, 

4. jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu, 

5. poszanowania swojej godności,  

6. wyrażania swoich myśli i przekonań, o ile nie naruszają dobra 

osób trzecich, 

7. nietykalności osobistej i bezpiecznych warunków pobytu w 

gimnazjum, 

8. swobody wyboru nauki religii zgodnie z własnym sumieniem, 

9. organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 
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10. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, 

11. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Spotkania Samorządu Uczniowskiego, na których omawiane będą 

bieżące i planowane sprawy dotyczące gimnazjum i jego uczniów. 

3. Przysposabianie 

uczniów do życia    

w demokratycznym 

społeczeństwie. 

1. Przeprowadzenie wyborów do Samorządów Klasowych. dyrektor szkoły, 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przedmiotu 

cały III etap 

edukacyjny 2. Przeprowadzenie wyborów do Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Opracowanie zadań dla Samorządów Klasowych, ich realizacja i 

czuwanie nad ich skutecznością. 

4. Organizacja samopomocy uczniowskiej w nauce. 

5. Organizacja działalności kulturalno-rozrywkowej. 

6. Współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

4. Inna działalność  

Samorządu 

Uczniowskiego 

1. Akcja „Góra Grosza” . 

2. Udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . 

3. Zorganizowanie poczty walentynkowej. 

4. Zorganizowanie Dnia Samorządności . 

5. Pomoc w organizacji Dnia Dziecka. 

6. Losowanie „szczęśliwego numerka”. 

7. Dzień Patrona Szkoły 

8. Wolontariat 

dyrektor szkoły, 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

wychowawcy 

klas 

cały III etap 

edukacyjny 
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IV.   Współpraca wychowawcza z rodzicami 
  

Lp. ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI odpowiedzialny 
współodpo-

wiedzialni 

termin 

realizacji 

1. Współpraca nauczycieli 

z rodzicami.                 

1. Zapoznanie rodziców, nauczycieli z obowiązującym prawem 

oświatowym oraz statutem szkoły i wszystkimi regulaminami szkoły 

opartymi na jego podstawie. 

dyrektor  

szkoły, 

wychowawcy klas 

Rada 

Rodziców, 

nauczyciele 

cały III etap 

edukacyjny 

2. Wspólne dyżury nauczycieli i rodziców na dyskotekach  szkolnych 

i uroczystościach klasowych. 

3. Organizacja wspólnych wyjazdów, biwaków oraz wycieczek 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4. Organizacja spotkań śródsemestralnych prowadzonych przez 

wychowawcę klasy oraz przy pomocy wybranego rodzica. 

5. Organizacja wspólnych rad pedagogicznych szkoleniowych 

poświęconym aktualnym i ważnym problemom dotyczącym 

społeczności szkolnej i środowiskowej. 

2. Współpraca nauczycieli             

z rodzicami w celu 

pomocy uczniom przy 

wyborze dalszej nauki 

lub wyborze zawodu. 

1. Pedagogizacja rodziców na spotkaniach śródsemestralnych na temat 

– możliwości dziecka a aspiracje rodziców w celu uświadomienia 

rodziców, jakimi predyspozycjami zostało obdarzone ich dziecko. 

dyrektor szkoły pedagog szkoły, 

wychowawcy 

klas 

III dekada 

każdego roku 

2.Informowanie rodziców o potrzebach rynku pracy. 

3. Organizowanie wycieczek szkolnych klas II i III  przedstawicielami 

różnych zawodów oraz organizowanie spotkań z dyrektorami szkół 

ponadgimnazjalnych. 

4. Kierowanie rodziców z dzieckiem do PPP w Rogoźnie w celu 

udzielenia pomocy przy wyborze zawodu lub szkoły. 

5. Cykliczne spotkania z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum 

Kariery w Rogoźnie. 

 pracownik 

MCK w 

Rogoźnie 

cały rok 

szkolny 
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V.  Rozwijanie tożsamości europejskiej 
na gruncie miłości do własnej ojczyzny i regionu 

 

Lp. ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI odpowiedzialny 
współodpo-

wiedzialni 

termin 

realizacji 

1. Rozwijanie wśród 

uczniów poczucia 

miłości ku własnej 

Ojczyźnie. 

 

 

 

 

 

1. Przeprowadzenie pogadanki na lekcjach wychowawczych, historii, 

WOS-u, geografii na temat: „Postawa patriotyczna nie tylko na 

wojnie”. 

dyrektor szkoły, 

n-le historii i           

języka polskiego 

 

 

 

wychowawcy  

klas 

cały III etap 

edukacyjny 

2. Przygotowanie apeli poruszających sukcesy i trudne chwile narodu 

polskiego, zwracając szczególną uwagę na daty: 1 września, 17 

września, 11 listopada, 27 grudnia i 3 maja. 

3. Organizowanie pogadanek na lekcjach wychowawczych włącznie z 

uroczystymi akademiami upamiętniającymi ofiary systemów 

totalitarnych. 

2. Wychowanie dla 

demokracji. Patriotyzm 

lokalny jako wartości  

o podstawowym 

znaczeniu w życiu 

narodu i stosunkach 

międzynarodowych 

jednoczącej się 

Europy. 

1. Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych, WOS-u, 

geografii i zajęciach pozalekcyjnych na temat: 

a) położenie Polski wśród krajów Europy, znaczenie tego faktu dla 

rozwoju naszej Ojczyzny, 

b) podział administracyjny kraju, moje województwo, mój powiat i 

moja gmina, 

c) sąsiedzi mojego województwa, powiatu, gminy, 

d) zadania samorządów terytorialnych z uwzględnieniem zadań 

samorządu gminnego, 

e) jakie problemy można załatwić w Urzędzie Miejskim  w Rogoźnie”, 

f) różne grupy interesów w gminie i w jaki sposób mogą one wpływać 

na decyzje władz gminnych, 

g) jakie obowiązki mają mieszkańcy wobec samorządu i państwa? 

h)uczestnictwo obywateli w życiu publicznym przejawem patriotyzmu 

lokalnego i narodowego, 

i) korzyści wynikające z przynależności do Unii Europejskiej. 

dyrektor szkoły wychowawcy 

klas, 

opiekunowie 

zajęć 

pozalekcyjnych 
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3. Współpraca 

środowiska szkolnego  

z samorządem 

lokalnym. 

1. Spotkania poszczególnych środowisk szkolnych z 

przewodniczącym Rady Miejskiej i Burmistrzem Rogoźna. 

dyrektor szkoły, 

Prezydium Rady 

Rodziców 

Prezydium 

Samorządu 

Uczniowskiego 

wychowawcy 

klas, 

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

cały III etap 

edukacyjny 

2. Udział nauczycieli i uczniów szkoły w uroczystościach i różnego 

rodzaju inicjatywach społecznych organizowanych przez Gminę na 

rzecz środowiska lokalnego: 11 listopada, 3 maja, 1 września, 27 

grudnia, Sprzątamy Świat, Święto Ziemi itp. 

 
 
 

VI.  Zero tolerancji dla przemocy w szkole 
 

Lp. ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI odpowiedzialny 
współodpo-

wiedzialni 

termin 

realizacji 

1. Ochrona zdrowia 

psychicznego  

i fizycznego ucznia. 

1. Zorganizowanie na lekcjach wychowawczych spotkania z 

psychologiem na temat zdrowia psychicznego. 

dyrektor szkoły wychowawcy 

klas, 

specjaliści PPP, 

pielęgniarka 

szkolna 

cały III etap 

edukacyjny 

2. Przeprowadzenie zajęć na temat przemocy w szkole i w rodzinie 

oraz zdrowia. 

3. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich poglądów. 

4. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się w grupie 

rówieśników. 

5. Lekcja wychowawcza na temat „Nie pochwalam przemocy, chcę 

być bezpieczny, potrafię reagować” 

6. Spotkanie z przedstawicielem policji na temat ,,Jak czuć się 

bezpiecznym, jak zapewnić bezpieczeństwo innym, prawne 

konsekwencje zachowań agresywnych” 

7. Rola masmediów w kształtowaniu zachowań agresywnych / analiza 

i ocena programów telewizyjnych , Internetu i prasy/ 

8. Antidotum na agresję - dyskusja 
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9. „Jestem bezpieczny, chcę być bezpieczny, dbam o bezpieczeństwo 

innych”- konkurs plastyczny 

2. Ukazanie młodzieży 

zdrowotnych, 

społecznych, 

ekonomicznych            

i moralnych następstw 

uzależnienia się od 

używek oraz sposobu 

prowadzenia 

profilaktycznych 

działań przeciw tym 

nałogom. 

1. Pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat uzależnień. dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas, 

specjaliści PPP, 

przedstawiciele 

policji, 

rodzice 

cały III etap 

edukacyjny 
2. Filmy na temat sposobów i skutków uzależnień. 

3. Pogadanka dla rodziców na temat ich udziału w profilaktyce 

dotyczących w/w uzależnień. 

4. Spotkania: 

- specjaliści z PPP, 

- przedstawiciele policji. 

5. Gazetki tematyczne w klasach. 

6. Przyczyny i skutki picia alkoholu przez młodzież. 

7. Zdrowotny aspekt spożywania alkoholu. 

8. Społeczny aspekt nadużywania alkoholu. 

9. Projektowanie i wykonanie plakatu przestrzegającego przed 

sięganiem po alkohol „Alkohol niszczy i zabija” 

10. Wyszukiwanie w Internecie zagrożeń związanych ze spożyciem 

alkoholu w Polsce i na świecie. 

11. Lekcja wychowawcza na temat „Papierosy a zdrowie człowieka” 

12. Konkurs plastyczny o tematyce antynikotynowej – wystawa prac. 

13. Spotkanie  klas z higienistką szkolną w ramach obchodu „Dzień 

bez papierosa” 

3. Przemoc w Internecie. 1. Kształtować umiejętności korzystania z Internetu: pogadanka, 

plakat/ gazetka ścienna. 

3. Zagrożenia   płynące z korzystania z Internetu. Umiejętne 

korzystanie z Internetu. 

4. Projektowanie ulotki przestrzegającej przed zagrożeniami 

płynącymi z korzystania z Internetu. 

5. Cyberprzemoc. 

 

dyrektor szkoły wychowawcy 

klas 

cały III etap 

edukacyjny 
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VII.  Doradztwo zawodowe 

 

Lp. ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI odpowiedzialny 
współodpo-

wiedzialni 

termin 

realizacji 

1. Właściwie 

ukierunkowane 

zainteresowania 

uczniów 

1. Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań ucznia. dyrektor szkoły wychowawcy 

klas, 

pedagog szkoły, 

 

cały III etap 

edukacyjny 2. Kierowanie na konsultację do PPP. 

3. Organizowanie warsztatów dla uczniów klas II i III o tematyce 

poruszającej problemy preorientacji zawodowej. 

4. Odwiedzanie wybranych zakładów pracy oraz szkół średnich; 

korzystanie z „dni otwartych” szkół, organizowanie spotkania 

uczniów klas III z dyrektorami szkół średnich. 

5. Przeprowadzenie zajęć o tematyce: 

- modele życia zawodowego w rodzinie, 

- model zawodowych tradycji rodzinnych, 

- wpływ rówieśników na preferencje edukacyjno - zawodowe ucznia. 

2. Wpływ rodziny na 

preferencje 

edukacyjno-zawodowe 

1. Organizowanie spotkania z rodzicami. dyrektor szkoły specjaliści PPP 

wychowawcy 

klas 

cały III etap 

edukacyjny 2. Prelekcje dla rodziców na spotkaniach śródsemestralnych (postawa 

nadopiekuńcza i stawianie nadmiernych wymagań) 

 

 

 

 


