
PROGRAM PROFILAKTYCZNO 

WYCHOWAWCZY 

 

 

 

KATOLICKIE LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SRKAK 

 

w Siemianowicach Śląskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Wstęp 

2. Podstawy prawne 

3. Cele programu 

4. Strategia działań 

5. Procedury interwencyjne. 

6. Ewaluacja 

WSTĘP 

Szkolny program profilaktyczno wychowawczy został opracowany przy 

aktywnej współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców oraz niepedagogicznych 

pracowników szkoły. Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną po uzyskaniu 

akceptacji Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

Podstawą tworzenia programu była diagnoza wartości wyznawanych przez 

społeczność szkolną, sytuacji wychowawczej oraz klimatu szkoły. Pozostała 

dokumentacja wykorzystana w konstruowaniu Szkolnego Programu Profilaktyczno 

Wychowawczego to: 

 dokumentacja pedagoga szkolnego - analiza problemów szkolnych, działań 

interwencyjnych, wykazy uczniów objętych pomocą, itp. 

 dokumentacja wychowawców,  

 analiza frekwencji i ocen poszczególnych klas z dziennika elektronicznego,  

 wyniki klasyfikacji i frekwencji za I semestr oraz końcoworocznej, w tym ilość 

zachowań nieodpowiednich i nagannych oraz dokumentacja związana  

z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego, 

 protokoły z konferencji Rady Pedagogicznej. 

Celem programu jest stworzenie jednolitej koncepcji szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktycznego – dotychczas stanowiących odrębne 

dokumenty – w jeden dokument szkolny. Program tworzony jest zgodnie 

z obowiązującymi aktami prawnymi, oczekiwaniami oraz potrzebami środowiska 

szkolnego i lokalnego.  

Założeniem programu jest wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane 



przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Za realizację programu 

wychowawczego odpowiadają nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie oraz 

rodzice. 

PODSTAWA PRAWNA 

Szkolny program profilaktyczno wychowawczy kieruje się celami i zadaniami 

zawartymi w Statucie Szkoły oraz przepisami zawartymi w: 

 Konwencji o prawach dziecka Art. 33, 

 Konstytucji Rzeczpospolitej Art. 72, 

 Kodeksie postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. Art. 304, 

  Kodeksie postępowania cywilnego, Art. 572 (Dział II, rozdział 2), 

 Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późn.zm. (ostatnia 

nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o systemie oświaty), 

 Ustawie z dnia 23 lipca 2008 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

 Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych 

form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem, 

 Rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół, 

 Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (ostatnia nowelizacja z 2012r.), 

 Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (ostatnia nowelizacja z dnia  

8 kwietnia 2010 r. - o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych) oraz ustawie o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, 

 Ustawie z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

 Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2010 r.), 



 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 

procedury "Niebieskiej Karty", 

 Rozporządzeniu MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach 
 

CELE PROGRAMU 

CEL OGÓLNY:   

1. Wszechstronny rozwój ucznia. 

1. Rozwój intelektualny ucznia. 

2. Kształtowanie pożądanych postaw społecznych uczniów: 

 postaw moralnych, patriotycznych i internacjonalistycznych,  

 wychowanie prorodzinne. 

3. Działalność opiekuńcza i profilaktyczna: 

 wspieranie ucznia z problemami wychowawczo – dydaktycznymi, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

4. Współpraca z rodzicami i najbliższym środowiskiem 

 uświadamianie o zagrożeniach współczesnego świata 

  

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 stworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego: 

intelektualnego, społecznego, moralnego, duchowego, zdrowotnego  

i estetycznego, 

 inspirowanie i budzenie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej 

na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 

 uświadamianie i dowodzenie życiowej użyteczności wiedzy zdobytej w szkole, 

 wdrażanie do samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem 



innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność 

własną z wolnością innych, 

 kształtowanie nawyków rzetelnej pracy niezbędnych do osiągania celów 

życiowych, 

 przygotowanie młodych ludzi do życia w rodzinie, społeczności lokalnej                            

i w państwie przez odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego                                  

i kształtowanie postaw patriotycznych, 

 wskazywanie dróg ku rozpoznawaniu i świadomemu wyborowi wartości 

moralnych i ich hierarchizacji, 

 uczenie zasad tolerancji wobec odmienności, inności i kalectwa oraz 

stwarzanie możliwości wyrażania pozytywnych emocji w kontakcie z drugim 

człowiekiem,  

 kształtowanie postawy dialogu i współpracy, postawy altruistycznej, 

umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, współtworzenia 

klimatu zaufania i zdrowych relacji między wszystkimi uczestnikami życia 

szkolnego, 

 tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu ucznia oraz kształtowanie 

właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, 

 profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy, 

 przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz 

profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu, 

 rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów m.in. związanych  

z rozwodem, wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także 

przemocą w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEGIA DZIAŁANIA 

 

Program Profilaktyczno – Wychowawczy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

SRKAK opracowany został na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno - wychowawczej 

w szkole dokonanej przy użyciu następujących narzędzi badawczych: 

 kwestionariusza ankiety skierowanej do uczniów dotyczącej poziomu bezpieczeństwa 

w szkole i skali podejmowania zachowań ryzykownych (m.in. agresji, przemocy, 

zażywania substancji uzależniających),  

 kwestionariusza ankiety skierowanej do rodziców uczniów klas pierwszych i trzecich 

dotyczącej poziomu bezpieczeństwa w szkole, zadowolenia  

z wyboru szkoły, oczekiwań rodziców, 

 kwestionariusza wywiadu z wychowawcami odnośnie problemów wychowawczych z 

uczniami, 

 obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, uroczystościach 

szkolnych, na korytarzach w czasie przerw.  

 kwestionariusz ankiety skierowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych dotyczący klimatu szkoły 

Pozostała dokumentacja wykorzystana to: 

 dokumentacja pedagoga szkolnego - analiza problemów szkolnych, działań 

interwencyjnych, wykazy uczniów objętych pomocą, itp. 

 dokumentacja wychowawców,  

 analiza frekwencji i ocen poszczególnych klas z dziennika elektronicznego,  

 wyniki klasyfikacji i frekwencji za I semestr oraz końcowo rocznej, w tym ilość 

zachowań nieodpowiednich i nagannych oraz dokumentacja związana  

z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego, 

 protokoły z konferencji Rady Pedagogicznej. 

Celem diagnozy było zbadanie: 

1. Stopnia poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

2. Znajomości oraz przestrzegania norm i zasad w szkole przez uczniów. 

3. Relacji dziecko – rodzic oraz relacji uczeń - wychowawca, uczeń – nauczyciel, rodzic 

- nauczyciel. 



4. Stosunku uczniów do zachowań ryzykownych oraz innych zachowań 

nieakceptowanych społecznie. 

5. Stopnia i rodzaju występowania zachowań ryzykownych wśród naszych uczniów. 

6. Sposobów spędzania przez uczniów wolnego czasu. 

7. Najważniejszych wartości uznawanych przez młodzież. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



1.  Środowisko uczniowskie 

 Wagary, opuszczanie pojedynczych lekcji, spóźnienia na lekcję, 

 Brak motywacji do nauki, niechęć do nauki, zaniżone wyniki w nauce w 

stosunku do swoich możliwości intelektualnych 

 Trudności w nauce, specyficzne potrzeby edukacyjne 

 Agresja słowna wśród uczniów 

 Problemy z akceptacją indywidualności wśród rówieśników w klasie, 

 Nieumiejętność kontroli emocji wśród uczniów oraz rozwiązywania 

konfliktów w drodze negocjacji 

 Sporadyczne niszczenie szkolnych ławek, krzeseł, klamek itp. 

2. Środowisko rodzinne 

 Rodziny: niepełne ( samotny rodzic ), rozbite ( po rozwodach ), 

zrekonstruowane ( macocha, ojczym ), konkubinaty, 

 Niski status socjalny rodziny ( problemy finansowe, bezrobocie, pomoc 

MOPS-u ), 

 Wielodzietność 

 Rodziny zastępcze ( spokrewnione i zawodowe ), 

 Błędy wychowawcze rodziców ( bezrefleksyjne usprawiedliwienia 

nieobecności dziecka, pobłażliwość, nadopiekuńczość, nadzory 

kuratorskie nad wykonywaniem władzy, zbyt małe zainteresowanie 

sprawami dziecka, brak spójności oddziaływań wychowawczych obojga 

rodziców ). 

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY W REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU 

PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEGO 

 

1. Realizacja zadań wychowawczych na wybrane sfery rozwojowe uczniów 

SFERA ROZWOJU ZADANIA WYCHOWAWCZE 
PRZYKŁADOWE SPOSOBY 

REALIZACJI 

1. Intelektualna 1. Wspieranie rozwoju uczniów 

i zapewnienie każdemu uczniowi 

rozwoju na miarę jego możliwości. 

 Wyłanianie talentów, rozwijanie 

uzdolnień. 

 

 

 Organizowanie pomocy uczniom ze 

Koła zainteresowań, konkursy, 

olimpiady, wyjazdy naukowe, 

występy artystyczne – Festiwal 

Teatralny, wyjścia do teatru, 

kina, muzeum, itp. 

 

Zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne, rewalidacyjne, 

konsultacje przedmiotowe, 



specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, wyrównywanie szans 

edukacyjnych. 

 

 Motywowanie i kształtowanie 

właściwej postawy wobec nauki 

i pracy. 

 Kształtowanie w uczniach nawyku 

ciągłego doskonalenia się i potrzeby 

uczenia się przez całe życie. 

pomoc rówieśnicza w klasach.  

Konkursy i inne akcje 

dydaktyczne, artystyczne. 

Lekcje wychowawcze, wykłady, 

dyskusje, prelekcje. 

Spotkania z ciekawymi ludźmi, 

zajęcia w bibliotece. 

2. Psychiczna 1. Zapewnienie właściwych warunków 

do pracy umysłowej w szkole i w 

domu. 

 Dbałość o ład i dyscyplinę podczas 

lekcji. 

 Stosowanie zasady indywidualizacji 

nauczania, stopniowania trudności. 

 Właściwe planowanie czasu 

przeznaczonego na naukę 

i wypoczynek. 

 Kształtowanie świadomości 

rodziców i uczniów dotyczących 

czynników wspomagających naukę. 

 Dostarczanie wiedzy na temat 

technik skutecznego uczenia się. 

2. Kształtowanie postaw i zachowań 

chroniących zdrowie psychiczne: 

 Rozwijanie poczucia własnej 

wartości poprzez poszukiwanie 

i  wzmacnianie mocnych stron 

uczniów. 

 Prezentowanie sposobów 

pokonywania własnych słabości 

oraz akceptowania ograniczeń 

i niedoskonałości. 

 Rozwijanie zainteresowań i pasji. 

 Uczenie sposobów radzenia sobie 

Właściwa organizacja roku 

szkolnego, plan lekcji 

uwzględniający higienę pracy 

umysłowej, prawidłowa 

organizacja przerw 

międzylekcyjnych. 

 

Lekcje wychowawcze. 

 

Poradnictwo indywidualne dla 

uczniów i rodziców. 

 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, dyskusje, gazetka 

szkolna. 

 

Pokazywanie osiągnięć 

uczniowskich, dyplomy, 

nagrody, wyróżnienia. 

 

Zajęcia wychowawcze, 

pogadanki, dyskusje. 

 

Aktywizacja uczniów 

uzdolnionych, zajęcia 

projektowe. 



ze stresem i negatywnymi 

emocjami. 

 Uczenie strategii postępowania 

w tzw. sytuacjach trudnych 

dotyczących życia codziennego. 

3. Przygotowanie uczniów do wyboru 

dalszej drogi życiowej (osobistej i 

zawodowej): 

 Pomoc w poszukiwaniu i określaniu 

celów życiowych.  

 Dostarczanie podstawowej wiedzy 

na temat procesu podejmowania 

decyzji. 

 Rozpoznawanie własnych 

predyspozycji i ograniczeń.   

 Wskazywanie roli zainteresowań, 

umiejętności i cech osobowości w 

planowaniu kariery zawodowej.  

 Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za własne 

wybory. 

Prelekcje specjalistów, lekcje 

wychowawcze, pogadanki. 

 

 

 

 

Zajęcia wychowawcze, 

pogadanki, poradnictwo, lekcje 

WOS-u, podstaw 

przedsiębiorczości. 

Warsztaty zawodoznawcze, 

spotkania z pracownikami PUP 

i MBP. 

Konsultacje z pedagogiem i 

pracownikami PPP. 

Udział w Ogólnopolskim 

Tygodniu Kariery w PUP. 

 

 

3. Fizyczna/ 

zdrowotna 

1. Zapewnienie warunków do 

prawidłowego rozwoju fizycznego: 

 Promowanie aktywności fizycznej. 

 Uczenie zasad zdrowej rywalizacji, 

zasad BHP. 

 

2. Kształtowanie właściwej postawy 

wobec zdrowia i życia jako 

najwyższych wartości: 

 Rozwijanie potrzeby dbałości 

o własne zdrowie. 

 Kształtowanie postawy gotowości do 

pomocy w obliczu zagrożenia.  

 Uczenie zasad udzielania pierwszej 

pomocy. 

Organizowanie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych. 

Turniej Sportowy, Rajd 

Katolika, wycieczki turystyczno 

– krajoznawcze, obozy 

naukowo – sportowe. 

Udział w zawodach, 

konkursach, akcjach. 

 

Zajęcia wychowawcze. 

Pogadanki, filmy edukacyjne, 

spotkania ze specjalistami. 

 

Lekcje EDB, akcje, turnieje itp. 

 



 Kształtowanie świadomości 

własnego ciała- zmian 

zachodzących w okresie 

dojrzewania u obu płci.  

 Uczenie szacunku i właściwej 

postawy dla płci przeciwnej. 

2. Rozwijanie postaw 

proekologicznych. 

 Uwrażliwianie na zagrożenia 

związane z niszczeniem środowiska 

naturalnego. 

 Kształtowanie postaw sprzyjających 

środowisku naturalnemu 

(segregacja odpadów, oszczędność 

wody, energii). 

 Wpajanie nawyku utrzymywania 

ładu i porządku w miejscach 

publicznych i w środowisku 

naturalnym. 

Lekcje WDŻR, biologii, 

wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

Projekty edukacyjne, warsztaty, 

wyjazdy naukowe. 

Lekcje wychowawcze, chemia. 

Zbieranie plastikowych 

nakrętek, segregacja śmieci, 

zbiórka elektrośmieci. 

 

 

4. Społeczna 1. Kształtowanie postaw 

patriotycznych i obywatelskich. 

 Kształtowanie postaw szacunku 

wobec godła i hymnu państwowego. 

 Umacnianie więzi ze społecznością 

lokalną i państwową. 

 Kształtowanie postaw 

demokratycznych. 

 

2. Rozwijanie szacunku dla kultury 

i dorobku narodowego. 

 Uczestniczenie w kulturze. 

 

 

 

 

 Współpraca z IPN. 

Zajęcia wychowawcze.  

Lekcje historii, WOS, j. 

polskiego. 

Apele i akademie z okazji świąt 

państwowych. 

Wykłady historyczne w Kopalni 

Wujek, wyjścia do muzeum, 

Auchwitz – Birkenau. 

Konkursy wiedzy, filmy 

dokumentalne. 

 

Wieczorna Akademia Kultury, 

Filmowy Klub Katolika, 

Fedrownia Talentów, grupa 

teatralna – Antrakt, Festiwal 

Teatralny, Akademia Jazzu, 

akcje i imprezy w mieście. 

Wizyty na wystawach i w 

muzeach, składanie kwiatów 

pod pomnikami zasłużonych.  

Debaty w IPN, wykłady 



 

 

 

3. Poszanowanie i pielęgnowanie 

zwyczajów regionalnych, tradycji, 

gwary.  

 Zapoznanie z  historią i kulturą 

własnego regionu. 

 Udział w lokalnych inicjatywach 

kulturalnych. 

 

 

 

 

 

 

4. Rozwijanie umiejętności i postaw 

pozwalających poprawnie 

funkcjonować w społeczeństwie. 

 Uczenie sposobów prawidłowego 

komunikowania się. 

 Dbałość o kulturę języka. 

 Uczenie zasad właściwego 

zachowania się z uwzględnieniem  

sytuacji i miejsca. 

 Dostarczanie wiedzy z zakresu 

prawa oświatowego, rodzinnego i 

postępowania w sprawach 

nieletnich. 

 Promowanie postawy obywatelskiej. 

 Promowanie działalności 

charytatywnej. 

 Rozwijanie empatii. 

historyczne. 

Projekty edukacyjne. 

Wycieczki edukacyjne. 

 

 

Zajęcia wychowawcze, 

spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Lekcje historii, WOS, 

j.polskiego, zajęcia artystyczne, 

w bibliotece. 

Wycieczki, wyjazdy do kina, 

teatru, muzeum, filharmonii itp. 

Konkursy, występy. 

 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, prelekcje, akcje 

charytatywne, programy 

ogólnopolskie, lokalne, akcje 

szkolne i miejskie. 

Lekcje wychowawcze. 

Lekcje WDŻR, WOS-u. 

Spotkania ze specjalistami. 

Projekty edukacyjne. 

Akcje, konkursy. 

Spotkania z Policją i Strażą 

Miejską. 

 

Lekcje religii, wychowawcze, 

pogadanki, akcje w mieście. 

Charytatywny Mikołaj 

(pieczenie ciast), zbieranie 

żywności dla schronisk, 

wolontariat. 



 Kształtowanie postaw tolerancji. 

 Rozwijanie umiejętności współpracy 

w grupie. 

 Kształtowanie postaw i zachowań 

sprzyjających budowaniu 

właściwych relacji z drugim 

człowiekiem. 

 Kształtowanie postawy  

asertywności. 

 Podkreślanie znaczenia rodziny. 

 Uświadamianie rodzicom zagrożeń,  

takich jak uzależnienia, przemoc i 

dostarczanie informacji na temat 

reagowania na tego typu problemy. 

 

5. Wspieranie samorządności 

uczniowskiej. 

 Współudział uczniów w realizowaniu 

zadań uwzględnionych w planie 

pracy szkoły.  

 Stosowanie procedur 

demokratycznych w działalności 

społeczności uczniowskiej. 

 

Projekt edukacyjny w 

gimnazjum, wymiana polsko – 

niemiecka.  

 

 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, dyskusje. 

Lekcje religii, WDŻR. 

Pedagogizacja, spotkania z 

rodzicami, poradnictwo 

wychowawcze, akcje 

informacyjno – edukacyjne 

(plakaty, ulotki, informatory, 

szkolna gablotka, strona 

internetowa szkoły), 

zapraszanie specjalistów. 

Wybory samorządów 

klasowych. 

Wybory samorządu szkolnego i 

jego opiekuna. 

Zapoznanie z planem pracy 

szkoły. 

Opracowanie planu pracy 

samorządu uczniowskiego 

(kalendarz imprez). 

Zgłaszanie inicjatyw 

uczniowskich do planu pracy 

szkoły na kolejny rok szkolny. 

Dzień Samorządności. 

Doradztwo i pomoc 

w organizacji przedsięwzięć 

uczniowskich. 

5. Moralna/ 

duchowa 

Podkreślanie roli uniwersalnych 

wartości w życiu człowieka. 

Uczenie odróżniania dobra od zła, 

poszanowania godności osobistej, 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, dyskusje, msze św., 

uroczystości związane ze 

świętami religijnymi, zamiast 

Halloween” wyjście na 



uwrażliwiania na krzywdę innych, 

wskazywanie postaw altruistycznych. 

Kształtowanie u uczniów umiejętności 

samooceny. 

Podkreślanie potrzeby ciągłego 

doskonalenia  siebie jako jednostki, 

członka rodziny i społeczeństwa. 

 

cmentarz i porządkowanie 

zaniedbanych grobów, 

modlitwa na Anioł Pański. 

Lekcje religii, j. polskiego, 

WDŻR, historii, WOS-u, 

wychowania fizycznego. 

Udział w akademiach, apelach, 

konkursach, akcjach. 

Samoocena zachowania. 

Ocena zachowania przez 

zespół klasowy. 

 

 

2. Realizowana tematyka lekcji wychowawczych 

 
TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH 

 
ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

 

Klasa I, II, III 
 

 Zapoznanie z zasadami bhp i p. poż, ze Statutem Szkoły, 
kryteriami oceniania zachowania, prawami i obowiązkami 
ucznia, konsekwencjami łamania zasad szkolnych, procedurami 
postępowania w sytuacjach  kryzysowych oraz dotyczącymi 
absencji. 

 Odpowiedzialność karna nieletnich w świetle ustawy       o 
postępowaniu w sprawach nieletnich, dopalacze 

 Zachowanie ucznia szkoły katolickiej – wizerunkiem szkoły. 

 Zasady – konieczne czy zbędne w życiu? 

 Spisanie kontraktu klasowego - wspólne stworzenie zasad i 
norm klasowych.  

 Postanowienia na nowy rok szkolny.  

 Techniki uczenia się, zapamiętywania - „mój kącik do nauki”.  

 Jak uzyskać dobre wyniki w nauce? Wskazówki - jak uczyć się 
skuteczniej? 
 

 
 
 

wychowawcy klas 
pedagog szkolny 
nauczyciel EDB 

 
 
 

wrzesień 
październik 

 

Klasa I – zajęcia integracyjne  
 

 Poznajemy się wzajemnie – autoreklama („jaki jestem, co lubię, 
co umiem?”) 

 Indywidualność –„ moje mocne i słabe strony”. Akceptacja 
siebie.  

 
 
 

     wychowawcy klas 
pedagog szkolny 

 
 

 
 
 

październik 
 
 
 



 „Jaki jestem -  jaki chciałbym być”?   

 Jak pokonać nieśmiałość? – poczucie własnej wartości. 

 Przyjaźń w życiu człowieka - prawa i obowiązki przyjaciół, jak 
zyskać przyjaciół? 

 Przepis na zgraną klasę – jacy jesteśmy wobec siebie? 
Stworzenie klasowej grupy wsparcia i pomocy koleżeńskiej. 

 Zasady savoir vivre (dobre maniery). 

 Jak sobie radzić w klasie z problemami osobistymi? 
Opracowanie sposobów pomocy w obliczu różnych trudności. 

 

 Listopad miesiącem zadumy – Wszystkich Świętych ( 
porządkowanie zaniedbanych grobów na cmentarzach w 
Siemianowicach Śląskich ) 

 Wartości patriotyczne i obywatelskie – Święto Niepodległości. ( 
akademia z okazji Święta Niepodległości ) 

 Papierosy a zdrowie człowieka – Światowy Dzień Rzucania 
Palenia (20.XI) 

 

 Charytatywny Mikołaj (pieczenie ciast, odwiedziny w pobliskich 
przedszkolach) 

 Katalog praw człowieka – Światowy Dzień Praw Człowieka 
(10.XII)  

 Tolerancja jako zasada i wartość -granice tolerancji, praca nad 
własną postawą. 

 Tradycje i zwyczaje świąteczne w moim domu. 

 Obchody świąt Bożego Narodzenia w innych krajach – zwyczaje 
i wigilijne potrawy. 

 

 Noworoczne postanowienia. 

 Karnawał. 

 Wartości rodzinne. 

 Sposoby spędzania wolnego czasu. 
 

 Cyberprzemoc – jej formy i skutki, zagrożenia płynące     z 
Internetu – Dzień Bezpiecznego Internetu (9.II) 

 Katalog zasad bezpiecznego poruszania się w sieci. 

 Zasady postępowania dla ofiar cyberprzemocy (strona 
internetowa helpline.pl) 

 Uzależnienie od Internetu i gier komputerowych. 

 Konstruktywne sposoby spędzania wolnego czasu. 

 Znaczenie miłości i przyjaźni w życiu człowieka -  Walentynki ( 
poczta walentynkowa ) 

 Rozpoznawanie własnych uczuć i emocji . Sposoby okazywania 
uczuć 

 Empatia  - na czym polega? 
 

 Agresja i przemoc  psychiczna – jej formy i skutki, portret ofiary 
i sprawcy, rola świadków, konsekwencje zachowań 
agresywnych. 

 Zachowania asertywne – sposoby obrony przed agresją bez 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

    
    
    
   wychowawcy klas 
 
     pedagog szkolny 
   naucz. biologii, chemii 
       pielęgniarka 

 
 

     wychowawcy klas 
pedagog szkolny 

ksiądz 
 
 
 
 
 

     
     wychowawcy klas 

nauczyciel WDŻR 
 
 

      
   wychowawcy klas 

pedagog szkolny 
nauczyciel informatyki 

 

 

nauczyciel WDŻR 

 
 
 

 
      
 
 
wychowawcy klas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
listopad 

 
 
 
 
 
 

  grudzień 
 
 
 
 
 
 
 
 

styczeń 
 
 
 

 
 

luty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  marzec 

 
 



agresji. 

 Wskazanie adresów instytucji pomocowych dla ofiar. 

 Zwyczaje i obchody świąt Wielkiej Nocy. 
 

 Zdrowy styl życia – ABC zdrowego człowieka 
     (Światowy Dzień Zdrowia – 7.IV.) 

 Zasady zdrowego odżywiania się - „mój jadłospis”, jedzenie 
typu fast food  i jego wpływ na zdrowie. 

 Ruch to zdrowie – jakie dyscypliny sportowe uprawiam? 

 Kibic a pseudokibic  (fair play  jako wartość w sporcie). 

 Problemy ekologii na świecie 
(Światowy Dzień Ziemi – 22.IV) 

 

 Podstawowe funkcje rodziny - Dzień Matki, Ojca i Dziecka. JA w 
rodzinie. 

 Człowiek wolny od nałogów: 
- Edukacja antytytoniowa 
(Światowy Dzień bez Papierosa – 31.V.) 
- Uzależnienie od alkoholu – fazy, skutki zdrowotne 
(Światowy Dzień bez Alkoholu – 1.VI.) 
- Uzależnienie od narkotyków, dopalaczy 
(Dzień Walki z Narkomanią – 26.VI.) 

 Wskazanie adresów instytucji pomocowych. 

 Sposoby odmawiania - asertywność. 

 Wakacyjne rady - zasady bezpieczeństwa. 

pedagog szkolny 
 
 
 
 

 
 
 wychowawcy klas 

pedagog szkolny 
pielęgniarka 

nauczyciel biologii, w-fu 
 

 

 
 
     wychowawcy klas 

pedagog szkolny 
pielęgniarka 

naucz. biologii, chemii 

 
 
 

 
 

kwiecień 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

maj 
czerwiec 

 

 

 

 

 

 
Klasa II 

 

 Moje marzenia – jak je realizować? 

 Moje zainteresowania i umiejętności - jak je rozwijać? 

 Nauka, umiejętności, praca = SUKCES. 

 Odpowiedzialność i dojrzałość – co to oznacza? 

 Stres – mechanizmy działania, objawy i sposoby radzenia sobie 
z nim. 
 

 Listopad miesiącem zadumy – Wszystkich Świętych 
(porządkowanie zaniedbanych grobów na cmentarzach w 
Siemianowicach Śląskich) 

 Papierosy a zdrowie człowieka – Światowy Dzień Rzucania 
Palenia (20.XI) 

 Zachowania asertywne, agresywne i uległe a poczucie własnej 
wartości. 

 Dlaczego chodzimy na wagary? – sposób walki ze stresem, 
ucieczka przed oceną, strach przed nauczycielem, itp. 
Konsekwencje nieobecności na lekcji. 
 

 Zagrożenia cywilizacyjne: HIV i AIDS  
     (Światowy Dzień Walki z AIDS – 1.XII.) 

 Charytatywny Mikołaj (pieczenie ciast) 
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pedagog szkolny 

 
 
 
 
 

wychowawcy klas 
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 Prawa człowieka – Światowy Dzień Praw Człowieka (10.XII) 

 Wolontariat - pomagamy chorym i niepełnosprawnym. 

 Stereotypy i uprzedzenia.  

 Tradycje świąt Bożego Narodzenia. 
 

 Wartości rodzinne, szacunek należny osobom starszym – Dzień 
Babci i Dziadka. 

 Kto jest dla mnie autorytetem? 

 Sztuka radzenia sobie ze złością – relaksacja, afirmacja (zmiana 
sposobu myślenia), gospodarowanie czasem wolnym. 

 Zasady właściwej komunikacji – postawa dialogu. 

 Sztuka kompromisu – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 
rówieśniczych i rodzinnych.       
 

 Zagrożenia płynące z Internetu, formy cyberprzemocy, stalking, 
zasady bezpiecznego korzystania z Internetu – Dzień 
Bezpiecznego Internetu (9.II) 

 Uzależnienie od hazardu, gier komputerowych (ich wpływ na 
zachowanie człowieka). 

 Agresja psychiczna i fizyczna (formy, skutki, jak można pomóc 
ofierze?) 

 Poznajemy różne zawody – „kim chcę być?” 

 Zwyczaje i obchody świąt Wielkiej Nocy. 
 

 Promowanie zdrowego stylu życia 
(Światowy Dzień Zdrowia – 7.IV.) 

 Zasady zdrowego odżywiania się – „czy wiesz co jesz?” 
tworzenie jadłospisów, prawidłowa masa ciała. 

 Bulimia i anoreksja – zaburzenia odżywiania (objawy). 

 Ideał piękna  – czy istnieje? Wpływ mass mediów na człowieka 
(era grafiki komputerowej). 

 Jak można pomóc osobie chorej? – wskazanie adresów 
instytucji pomocowych.  
 

 Podstawowe funkcje rodziny – „ja w mojej rodzinie” (Dzień 
Matki, Ojca i Dziecka) 

 Człowiek wolny od nałogów: 
- Edukacja antytytoniowa 
(Światowy Dzień bez Papierosa – 31.V.) 
- Uzależnienie od alkoholu 
(Światowy Dzień bez Alkoholu – 1.VI.) 
- Uzależnienie od narkotyków, dopalaczy 
(Dzień Walki z Narkomanią – 26.VI.) 

 Wskazanie adresów instytucji pomocowych. 

 Odpowiedzialność karna nieletnich w świetle ustawy o 
postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 Sposoby odmawiania (asertywność). 

 Wakacyjne rady (zasady bezpieczeństwa). 
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Klasa III 

 

 „Ja za 10 lat - moje plany na przyszłość”. 

 Analiza swoich mocnych i słabych stron pod kątem wyboru 
zawodu (cechy charakteru, zainteresowania i umiejętności). 

 Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu. 

 Jak uczyć się skuteczniej? – wspólne opracowanie wskazówek i 
metod. 
 

 Listopad miesiącem zadumy – Wszystkich Świętych 
(porządkowanie zaniedbanych grobów na cmentarzach w 
Siemianowicach Śląskich ) 

 Papierosy a zdrowie człowieka – Światowy Dzień Rzucania 
Palenia (20.XI) 

 Subkultury młodzieżowe i niebezpieczne sekty (mechanizmy 
działania). 
 

 Zagrożenia cywilizacyjne: HIV i AIDS (drogi zakażenia, objawy, 
instytucje pomocowe)  
Światowy Dzień Walki z AIDS  (1.XII) 

 Charytatywny Mikołaj (pieczenie ciast) 

 Prawa człowieka (10.XII)  

 Rasizm i dyskryminacja (przykłady zachowań) 

 Obchody świąt Bożego Narodzenia w moim domu. 
 

 Asertywne reagowanie na krytykę i  wyrażanie własnych opinii 
(szanujemy siebie i innych) 

 Okazywanie szacunku osobom starszym (Dzień Babci i Dziadka) 

 Wartości ważne w moim życiu (hierarchia wartości). 

 Przykłady autorytetów.  

 Postanowienia na Nowy Rok. 
 

 Zagrożenia płynące z Internetu, formy cyberprzemocy, stalking, 
zasady bezpiecznego korzystania z Internetu – Dzień 
Bezpiecznego Internetu (9.II) 

 Konstruktywne sposoby spędzania wolnego czasu. 

 Sposoby okazywania uczuć -młodzieńcza miłość, zauroczenie a 
miłość (Walentynki). 

 Odpowiedzialność i dojrzałość – co to znaczy? 
 

 Sztuka autoprezentacji – rola pierwszego wrażenia, rozmowa 
kwalifikacyjna,  dokumenty aplikacyjne. 

 Zawody przyszłości - współczesny rynek pracy. 

 Oferta szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych. 

 Czym się kierować przy wyborze szkoły? Ścieżka kariery 
zawodowej. 

 Jak poradzić sobie ze stresem przed egzaminem gimnazjalnym 
lub maturalnym? 
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 Przepis na zdrowy styl życia 
(Światowy Dzień Zdrowia – 7.IV.) 

 Motywy sięgania po środki uzależniające przez młodzież 
Negatywny wpływ grupy rówieśniczej. 
 

 Dopalacze, narkotyki i alkohol – konsekwencje zdrowotne, 
prawne i społeczne uzależnienia. 

 Portret psychologiczny osoby uzależnionej, fazy i mechanizmy 
uzależnienia.  

 Światowy Dzień bez Papierosa  (31.V.)  
Światowy Dzień bez Alkoholu (1.VI.)  
Dzień Walki z Narkomanią (26.VI.) 

 Jak można pomóc osobie uzależnionej? – wykaz instytucji 
pomocowych. 

 Przykłady zachowań asertywnych – sztuka odmawiania. 

 Wakacyjne rady - zasady bezpieczeństwa. 
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3. Obchody ważnych świąt państwowych i kościelnych 

 

 36 rocznica pacyfikacji kopalni "Wujek" – uczczenie pamięci ofiar, złożenie 

kwiatów pod pomnikiem pamięci tego wydarzenia 

 Archiwum Historii Mówionej – spotkanie ze świadkami historii 

 Wszystkich Świętych – porządkowanie grobów na siemianowickich 

cmentarzach 

 Dzień Edukacji Narodowej – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 "Aktywizujące metody nauczania historii lokalnej” – warsztaty w Muzeum 

Wsi Opolskiej 

 Pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 

do Matki Boskiej Piekarskiej 

 Święto Niepodległości – przygotowanie akademii szkolnej 

 Święto Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy  

 

 

4. Realizacja wolontariatu 

 Działalność w ramach Fundacji S.O.S. dla ZWIERZĄT – zbiórka żywności i 

koców dla zwierząt 

 Szlachetna Paczka – zbiórka jedzenia, środków czystości i ubrań dla 

potrzebujących 

 Charytatywny Mikołaj - przygotowywanie prezentów dla dzieci z 

siemianowickich przedszkoli, ciepłego posiłku, pieczenie ciast 



 Działalność na rzecz Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego 

błogosławionego Jana Pawła II w Katowicach – zbiórka pieniędzy na rzecz 

hospicjum 

 

5. Realizacja projektów edukacyjnych 

 Wyjazd naukowy historyczno-sportowy - Kraków/Tyniec   

 Beskid Żywiecki  

 Nadmorskie warsztaty przyrodnicze 

 Róża wiatrów - wyjazd naukowy na "Małe Mazury" 

 Rajd rowerowy - Jura  

 Projekt naukowy Zbąszyń  

 

PROCEDURY INTERWENCYJNE 

 

 Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (m.in. wobec ucznia 

będącego pod wpływem substancji odurzających, w przypadku bójki, 

kradzieży, zastraszania, palenia papierosów, samowolnego opuszczenia 

budynku szkoły, myśli samobójczych, itp.) 

 Procedura postępowania w sytuacjach niespełniania obowiązku szkolnego. 

 Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych. 

 Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. 

 Procedura postępowania wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej 

Karty. 

 Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec 

młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 

 Zasady bhp i p.poż. obowiązujące w szkole.  

 

 

EWALUACJA 

 

Cele ewaluacji: 

 ocena skuteczności Szkolnego Programu Profilaktyki we wspieraniu rozwoju  

osobowości ucznia, 



 sformułowanie wniosków, które będą stanowiły podstawę do ewentualnego 

udoskonalenia programu. 

Metody ewaluacji: 

 wywiady, 

 analiza dokumentów, 

 obserwacja, 

 sondaż ankietowy. 

 

 

 

 


