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CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 
 

• Wdrażanie uczniów do budowania społeczności szkolnej 

• Wszechstronne rozwijanie osobowości i zainteresowań ucznia 
• Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej ucznia 
• Kształtowanie postaw proeuropejskich 

• Promowanie wartości chrześcijańskich 
• Kształtowanie postaw proekologicznych 
• Uświadomienie roli rodziny w prawidłowym rozwoju młodego człowieka 
• Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 

wyjazdów i wycieczek 
• Włączanie rodziców w życie szkoły i działania na rzecz środowiska lokalnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZADANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

PROPONOWANE 

SPOSOBY EWALUACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIA

LNE 

I. SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA 

1. Integracja 

środowiska 

klasowego i 

szkolnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Samorządność 

szkolna. 

 

 

 

 

 

3. Szkoła miejscem 

pracy i zabawy- 

dbałość o jej 

mienie. 

 

 

 

• Tworzenie zintegrowanych zespołów klasowych 
• Organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych 
• Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, 

ognisk klasowych, dyskotek 
• Przeprowadzenie lekcji do dyspozycji wychowawcy nt. 

komunikacji interpersonalnej 
 
• Wybieranie samorządów klasowych i Szkolnej Rady 

Uczniowskiej 
• Wybieranie opiekuna SRU 
• Poznanie praw i obowiązków ucznia 
• Organizowanie uroczystości szkolnych i podejmowanie 

przedsięwzięć (np. Dzień Samorządności Szkolnej, 
wolontariat, akcje charytatywne, WOŚP, zbiórka nakrętek 
i makulatury) 

 
• Dbanie o wszystkie pomoce i urządzenia w szkole 
• Dbanie o wystrój klas i korytarzy szkolnych  
• Organizowanie dyskotek szkolnych, ognisk, wycieczek, 

dnia sportu oraz konkursów  
 
 
 
• Organizowanie pomocy międzyuczniowskiej 
• Zapoznanie uczniów i ich rodziców z formami pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej oferowanej przez szkołę 
• Zapewnienie odpowiedniej ilości i formy zajęć w ramach 

art. 42 KN na konsultacje, zajęcia dydaktyczno- 
wyrównawcze, zajęcia dla uczniów uzdolnionych 

• Nadzór wychowawców klas nad systematycznym 

• hospitacje uroczystości 
• sprawozdania z uroczystości  

w kronice szkolnej, na stronie 
internetowej 

• dokumentacja fotograficzna  
• analiza odpowiednich zapisów 

w dziennikach lekcyjnych 
• analiza zapisów w dziennikach 
• dokumentacja fotograficzna 
• zapisy w kronice szkolnej 
 
• analiza dokumentów 
• gazetki ścienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• dzienniki zajęć 

wyrównawczych oraz zajęć 
dla uczniów uzdolnionych 

 
 
 
 

Wychowawcy 
 

Czapla M. 
 

Wychowawcy 
 

Wychowawcy 
 

Uczniowie 
 

Uczniowie 
 

Bibliotekarz 
SU 

 
 

Nauczyciele 
odpowiedzialni za 
poszczególne klasy 

Opiekun SU, 
wychowawcy, 

nauczyciele 
przedmiotowi 
Wychowawcy 
Wychowawcy 

 
Nauczyciele 

przedmiotowi 
Wychowawcy 



4. Pomoc uczniom ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi. 

korzystaniem przez uczniów z oferowanych im form 
pomocy, przekazywanie bieżącej informacji pedagogowi 
szkolnemu, rodzicom, wicedyrektorowi. 

II. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI UCZNIA 
1. Dbałość o 

podnoszenie 

wyników 

nauczania. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wszechstronny 

rozwój osobowości 

i zainteresowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promowanie 

osiągnięć uczniów. 

 

 

 

 

 

• Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod 
aktywizujących oraz nowoczesnych środków technologii 
informacyjnej 

• Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych źródeł 
informacji 

• Efektywne przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych 
skierowane na podnoszenie wyników nauczania 

• Diagnozowanie uzdolnień uczniów. 
• Prowadzenie kół mających na celu rozwój zainteresowań i 

uzdolnień uczniów  
• Organizowanie szkolnych konkursów i zawodów 

sportowych 
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i 

zawodach pozaszkolnych 
• Organizowanie wyjazdów na filmy, spektakle teatralne 
• Korzystanie z oferty małych form teatralnych 
 
• Bieżące informacje o sukcesach uczniów na stronie 

internetowej, gazetce szkolnej, na akademiach, w 
radiowęźle. Informowanie rodziców o sukcesach dzieci. 

 
• Przeprowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy 

dotyczących kulturalnego zachowania 

 
 
• Przeprowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy 

poświęconych samoocenie oraz odpowiedzialnemu 
rozwijaniu osobowości ( na podstawie wyników po I i II 
półroczu) 

 

•  analiza dokumentów 
 
 
 
 
 
• dzienniki zajęć 

pozalekcyjnych 
 
 
• dzienniki kół zainteresowań 
• protokoły konkursów 
 
 
• odpowiednie zapisy 

w dziennikach lekcyjnych 
 
• gazetki ścienne 
• strona internetowa 
 
 
• odpowiednie zapisy 

w dziennikach lekcyjnych 
 
 
• odpowiednie zapisy 

w dziennikach lekcyjnych 
 
 
 
 

Nauczyciele 
przedmiotowi 
Nauczyciele 

przedmiotowi 
 

Nauczyciele 
przedmiotowi 

 
Nauczyciele 

przedmiotowi 
Nauczyciele 

przedmiotowi 
 

Nauczyciele 
przedmiotowi 
Nauczyciele 

przedmiotowi 
Wychowawcy, 

nauczyciele 
przedmiotowi 
Wychowawcy, 

nauczyciele 
przedmiotowi 

 
Nauczyciel 
informatyki, 

wychowawcy 
 

Wychowawcy 
 
 



4. Dbałość o kulturę 

języka 

i zachowania. 

 

 

 

 

5. Kształtowanie u 

uczniów 

odpowiedzialności 

za własny rozwój. 

• Przeprowadzenie zajęć z zakresu orientacji zawodowej 
• Konsultacje psychologiczne 

• Prezentacje broszur i plakatów ze szkół 
ponadgimnazjalnych 

• Warsztaty uczniów na temat „Mój autoportret- kim jestem, 
kim chcę być, jak to osiągnąć” lub konkurs „Jak realizuję 
swoje marzenia” 

 

 
• wytwory pracy uczniów 
• protokół konkursu 
 

Wychowawcy 
Pedagog szkolny, 

reprezentacje szkół 
średnich i 

zawodowych 
 

wychowawcy 

III. JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM 
 

1. Kształtowanie 

poczucia więzi 

z krajem ojczystym, 

jego przeszłością i 

kulturą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Promowanie 

wartości 

chrześcijańskich. 

 

 

3. Kształtowanie 

postawy 

proeuropejskiej. 

 

 
• Organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych 
• Kształtowanie właściwych postaw uczniów podczas 

uroczystości 
• Przeprowadzenie godziny do dyspozycji wychowawcy, 

lekcji historii, wos-u, zajęć świetlicowych poświęconych 
powyższej tematyce 

• Zorganizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek 
 
• Przeprowadzenie zajęć poświęconych postaci Jana Pawła 

II oraz innych autorytetów chrześcijańskich 
• Organizowanie uroczystości o charakterze religijnym 

(Dzień Papieski, Jasełka, Misterium Wielkanocne) 
 
• Przeprowadzenie zajęć z historii, wos-u, geografii, zajęć 

świetlicowych o tematyce europejskiej 
• Zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu 

Europejskiego/ Dnia Europejskiego 
 
• Przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzu 

żydowskie w Czarnym Dunajcu 
• Przeprowadzenie godziny do dyspozycji wychowawcy na 

temat tolerancji. 

 
• dokumentacja fotograficzna 
• scenariusze uroczystości 
• zapisy w dziennikach 

lekcyjnych 
• analiza planów wycieczek 
 
 
 
• zapisy w dziennikach 
 
 
• scenariusz uroczystości 
 
 
 
• zapisy w dziennikach 
• wytwory pracy uczniów 
• zapisy w kronice szkolnej 
 
• dokumentacja fotograficzna 
 
• broszura informacyjna 

nauczyciele wg 
harmonogramu 

 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele 

Wychowawcy, 
nauczyciele historii, 

WOS- u, opiekunowie 
ze świetlicy 

 
Wychowawcy, 

nauczyciele historii, 
WOS- u, 

 
Wychowawcy, 

katecheci 
 
 
 

Katecheci 
 
 
 



4. Kształtowanie 

postawy tolerancji 

wobec innych 

narodowości, ras, 

religii. 

 

 

• Opracowanie materiałów na temat społeczności 
żydowskiej zamieszkującej okolice Czarnego Dunajca. 

 

• strona internetowa 
 

Nauczyciele historii, 
WOS- u, geografii 

Czapla Monika 
Rafacz Danuta 

p. Monika Czapla 
p. Halina Mitoraj 

IV. MOJE MIEJSCE W RODZINIE I REGIONIE 
1. Wzmacnianie więzi 

z najbliższym 

regionem, jego 

kulturą 

i mieszkańcami  

 

 

• Przeprowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy na 
temat ważnych miejsc, osób  oraz zwyczajów 
kultywowanych w regionie 

• Zorganizowanie gminnego konkursu wiedzy o regionie -
Potyczki Szkolne- Podhale Moja Mała Ojczyzna 

• Przygotowanie uczniów do konkursów recytatorsko- 
gawędziarskich 

• Przygotowanie uczniów do pełnienia funkcji 
przewodników po ścieżce przyrodniczej Torfowisko 
Baligówka 

• Zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi 
( autorami książek, leśnikiem, grzybiarzem) 

• zapisy w dziennikach 
 
• sprawozdania, dokumentacja 

fotograficzna 
 
• lista obecności uczniów na 

zajęciach koła 
• protokół z egzaminu 
 

Wychowawcy 
 
 
 

nauczyciele wg 
harmonogramu 

 
Nauczyciele j. 

polskiego 
 

nauczyciele wg 
harmonogramu 
wychowawcy 

V. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 
1. Kształtowanie 

postaw 

proekologicznych. 

 

• Przeprowadzenie godziny do dyspozycji wychowawcy 
dotyczącej ekologii 

• Zorganizowanie Dnia Ziemi 
• Zorganizowanie wycieczek na ścieżkę przyrodniczą 

„Torfowisko Baligówka” 

• zapisy w dziennikach 
• wytwory pracy uczniów 
• dokumentacja fotograficzna 
 
 

Wychowawcy 
 

Kucharska-Żądło M 
 

Wychowawcy 

VI. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 
1. Zasady zachowania 

bezpieczeństwa w 

szkole, na podwórku 

szkolnym, w czasie 

wyjazdów oraz 

wycieczek. 

 

 

• Wyeksponowanie tablic informacyjnych na temat zasad 
bezpieczeństwa w szkole i poza nią  

• Przeprowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy na 
temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią 

• Zorganizowanie zajęć warsztatowych z udzielania 
pierwszej pomocy w ramach edukacji dla bezpieczeństwa 

• Przeprowadzenie pogadanek nt. bezpieczeństwa i zagrożeń 

• tablice informacyjne 
• zapisy w dziennikach 
• analiza dokumentów 
 

Udziela K 
Wychowawcy 

Nauczyciel edukacji 
dla bezpieczeństwa 
Nauczyciel edukacji 
dla bezpieczeństwa, 
zajęć wychowania 
fizycznego, zajęć 



w ramach edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć wychowania 
fizycznego, zajęć technicznych 

• Przeprowadzenie egzaminu na kartę motorowerową 

technicznych 
Nauczyciel edukacji 
dla bezpieczeństwa 

VII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
 

1. Udział rodziców w 

życiu szkoły. 

 

 

 

 

2. Współpraca szkoły 

z instytucjami 

pozaszkolnymi. 

 

• Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole 
dokumentami w czasie spotkań indywidualnych i 
klasowych 

• Udział rodziców w uroczystościach i imprezach szkolnych 
• Pomoc rodziców w czasie organizacji różnorodnych 

przedsięwzięć 
 
• Zorganizowanie spotkań, uzgodnienie działań, 

wnioskowanie o pewne przedsięwzięcia 
• Zorganizowanie festynu przy współpracy z Naszą szkołą 

• zapisy w kronice 
• dokumentacja fotograficzna 
 
 
 
 
 
 
• analiza dokumentów 
 

 

 

 
 


