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SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 
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Opracowano w oparciu o:  
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78,poz. 483 ze zm.); 

Konwencję o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 

listopada 1989 r.; 

Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami); 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U.212.124 ze zm). 

Rozporządzenie MEN z dnia 21maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół ( Dz. U. 2001.61.624 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy    

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół; 

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013. 

532) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych (Dz. U.2014.414 j.t) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. z 2006 r. Nr. 26 poz. 226) 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr.70 poz. 472 ze zm. ) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu  z dnia 28 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. 2015. 1249 ) 

Statut Zespołu Szkół nr1 im. Henryka Sienkiewicza; 

Program profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Kołobrzegu; 

Propozycje Zespołów Przedmiotowych; 

Wyniki ankiet oraz obserwacji przeprowadzonych wśród wychowawców klas, uczniów i rodziców. 

 
 



 

PRIORYTET W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

Zadaniem priorytetowym w roku szkolnym 2016/2017 jest: 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród  

dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości oraz bezpieczeństwo 

 

1) Współpraca z instytucjami, takimi jak: 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 

 Sanepid 

 Policja, 

 Sąd, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Schronisko dla Zwierząt, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Kuratorium Oświaty, 

 uczelnie wyższe,  

 organizacje kościelne i pozarządowe 

 samorząd lokalny 

 lokalne media 

 

1. Plan pracy wychowawczej oraz tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy zawiera 

zagadnienia związane z wychowaniem, kształtowaniem postaw i bezpieczeństwem uczniów. 

2. Przeprowadzona zostanie szkolna akcja informacyjna dotycząca roli upowszechniania 

czytelnictwa, wychowania  do wartości i bezpieczeństwa. 

3. Samorząd Uczniowski będzie aktywnie uczestniczył w działaniach priorytetowych. 

4. Przeprowadzone zostaną i zorganizowane przy udziale młodzieży szkolnej prelekcje, 

wystawy, warsztaty, happeningi oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. 

5. Odbędzie się cykl działań w ramach rozwijania kompetencji informatycznych młodzieży. 

6. Przeprowadzone zostaną konkursy upowszechniające czytelnictwo, promujące nadrzędne 

wartości oraz bezpieczeństwo. 

 



Cele programu wychowawczego dotyczące kształtowania postaw, 

wychowania do wartości 

 kształtowanie patriotyzmu narodowego i lokalnego; 

 kształtowanie poczucia przywiązania do rodziny, ojczyzny; 

 promowanie właściwego systemu wartości; 

 budowanie więzi ze szkołą, środowiskiem lokalnym; 

 wypracowanie postawy dbałości o kulturę języka i kulturę zachowania; 

 kształtowanie postaw szacunku wobec tradycji i symboli narodowych; 

 kształtowanie poszanowania norm społecznych, obywatelskich i moralnych;  

 promowanie postaw szanujących życie i zdrowie; 

 rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i jego środowiska; 

 kształtowanie postaw humanitaryzmu w stosunku do otaczającego świata, zwierząt                

i roślin; 

 kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój osobisty i zawodowy; 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za postępowanie własne i innych; 

 wyposażenie ucznia w wartości nadrzędne, takie jak: 

            zdrowie; 

            praca; 

            miłość; 

            przyjaźń; 

            rodzina; 

            kultura; 

            odpowiedzialność; 

            uczciwość; 

            autentyczność; 

            prawość; 

            pokój; 

            stabilizacja; 

            optymistyczne spojrzenie na świat; 

            wewnętrzna harmonia; 

            lojalność; 

            szacunek; 

            życzliwość 

            tolerancja 

            prawdomówność 

       

 

 

 

 



Cele programu wychowawczego dotyczące upowszechniania czytelnictwa 

 stymulowanie ciekawości poznawczej uczniów; 

 przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

 budzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką w szkole, 

indywidualnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami; 

 przygotowanie do krytycznego i refleksyjnego odbioru z różnych źródeł informacji; 

 kształtowanie ogłady humanistycznej; 

 doskonalenie umiejętności gromadzenia, segregowania  i weryfikowania informacji z różnych 

źródeł; 

 wypracowanie postaw i nawyków spędzania wolnego czasu w kinach, teatrach, 

filharmoniach, galeriach, muzeach, salach koncertowych; 

 wdrażanie do dbałości o rozwój intelektualny; 

 rozwijanie zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy ogólnej; 

 konstruktywne spędzanie czasu wolnego, wdrażanie do kulturalnego i wartościowego 

spędzania wolnego czasu; 

 rozwijanie aktywności twórczej. 

 

Cele programu wychowawczego dotyczące bezpieczeństwa 

 uświadomienie uczniom związków między ich zachowaniami, a bezpieczeństwem, 

 zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, 

 kształtowanie specyficznych umiejętności: oceny i  podejmowania ryzyka, rozwiązywania 

problemów,  podejmowania decyzji, kontroli impulsywności, radzenia sobie ze złością, 

stresem, 

 kształtowanie postaw, umiejętności i bezpiecznych zachowań, 

 umożliwienie praktykowania pod nadzorem dorosłych zachowań bezpiecznych oraz                      

w sytuacjach zagrożenia, 

 kształtowanie umiejętności w przypadku doznania urazu, w tym udzielania pierwszej 

pomocy, także resuscytacji. 

 



Cele programu wychowawczego dotyczące rozwijania kompetencji 

informatycznych 

 kształtowanie umiejętności komunikacyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

informatycznych 

 wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz 

narzędziami i metodami informatyki 

 przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów 

 przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej 

komunikacji 

 kształcenie umiejętności dojrzałego korzystania z Internetu, selekcjonowania i wybierania 

wartościowych informacji 

 

      1.    Założenia ogólne 
 

 Szkolny program wychowawczy zawiera opis zadań wychowawczych i jest realizowany 

przez wszystkich nauczycieli, dyrekcję oraz pracowników niepedagogicznych. 

 Działania podjęte w ramach szkolnego programu wychowawczego obejmują trzy obszary:  

- działania wychowawcze w ramach zajęć edukacyjnych  i pozalekcyjnych, 

 - pomoc psychologiczno -pedagogiczna,  

  -profilaktyka. 

 Wychowanie i kształcenie stanowi integralną całość pracy szkoły. 

 Godziny do dyspozycji wychowawcy służą realizowaniu opracowanego przez szkołę 

programu wychowania. 

 Program wychowawczy szkoły zostaje uchwalony przez Radę Rodziców. 

 

      2.   Treści wychowawcze 
 

      Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze : 

     1. fizycznej –  ukierunkowanej na zdobywanie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań  prozdrowotnych; 

     2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia 

siły, chęci do życia i witalności; 

    3. społecznej –  ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej 

na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych;  

   4. aksjologicznej – ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 



 

3. Program będzie realizowany  
 

 na zajęciach przedmiotowych 

 na zajęciach pozalekcyjnych 

 podczas zajęć z pedagogiem 

 podczas GDDW 

 podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi 

 na wycieczkach szkolnych 

 podczas imprez i uroczystości klasowych szkolnych 

 podczas obchodów świąt państwowych, rocznic oraz uroczystości szkolnych                          

i regionalnych 

 w czasie wyjazdów do kina, teatru, na wystawy itp. 

 

 

 

 

 

 

Zagadnienia Zadania Realizacja 

Osoby 

odpowiedzialne 

za realizację 

1. Wspomaganie 

rozwoju 

osobistego 

ucznia. 

 

 

 

 

 

 

- kształcenie umiejętności 

efektywnego  uczenia się; 

 

 

 

 

 

- doskonalenie umiejętności 

gromadzenia, 

segregowania 

     i weryfikowania informacji; 

 

 

 

- doskonalenie umiejętności 

stawiania sobie celów i ich 

osiąganie; 

 

 

- rozbudzanie w sobie pasji               

i zainteresowań; 

- kształcenie umiejętności 

doceniania swoich 

uzdolnień; 

- kształcenie umiejętności 

oceniania i dokonywania 

wszystkie przedmioty, GDDW, 

spotkania indywidualne, 

 

 

 

 

 

wszystkie przedmioty, lekcje 

biblioteczne, indywidualne porady 

biblioteczne, tematyka GDDW 

 

 

 

 

-tematyka GDDW i WDŻWR, 

 

 

 

 

-pozalekcyjne koła zainteresowań, 

-uczestnictwo w życiu społecznym 

klasy, szkoły 

-GDDW i WDŻWR, 

-spotkania indywidualne                        

-wybory do SU oraz MRI i MRM, 

 

- nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciel 

bibliotekarz 

pedagog, 

wychowawcy 

 

 

-prelegent z PPP 

 

 

 

-wychowawcy 

klas, nauczyciele 

przedmiotu 

- nauczyciele 

prowadzący koła 

zainteresowań 

 



wyboru; 

 

 

- kształtowanie aktywnej 

postawy życiowej; 

wdrażanie do świadomego 

planowania swojej 

przyszłości osobistej                      

i zawodowej; 

 

 

- kształtowanie  

umiejętności zawierania                                 

i dotrzymywania umów 

społecznych; 

 

 

 

- wypracowanie asertywnej 

postawy; 

 

 

 

 

 

- wypracowanie umiejętności 

racjonalnego 

gospodarowania czasem; 

 

 

 

 

 

 

- wypracowanie postaw 

samokrytyki, samokontroli             

i samooceny; 

 

 

 

- doskonalenie umiejętności 

panowania nad emocjami                

i ich kontrolowania; 

 

 

 

- kształtowanie umiejętności 

uzasadniania 

swoich poglądów, 

przyjmowania krytyki i 

dokonywania zmian                   

 

 

 

-tematyka GDDW 

-koła zainteresowań poradnictwo 

indywidualne, lekcje z doradztwa 

zawodowego, 

 

 

 

 

-udział samorządu klasowego                     

i uczniów, np. w wystawieniu oceny    

z przedmiotu i sprawowania, 

przestrzeganie Statutu Szkoły i  

Regulaminów Szkoły 

-tematyka GDDW,  

 

- warsztaty z asertywności                       

i zapobiegania uzależnieniom 

 -spotkania nt. „Uzależnienia” z 

przedstawicielami policji  

-gablota tematyczna pedagoga, 

 

 

- tematyka GDDW, 

- udział młodzieży w akcjach i 

imprezach pozaszkolnych, 

-     pogadanki w klasach 

na tematy związane z 

organizacją czasu i pracy, 

 

 

 

- tematyka GDDW, WDŻWR 

- rozmowy indywidualne 

- techniki pracy umysłowej, 

zarządzanie czasem-relaksacja 

 

 

-tematyka GDDW, WDŻWR  

- warsztaty „Stres pod kontrolą” 

- warsztaty dla klas I „Radzimy 

 sobie z agresją”, 

 

   

-tematyka GDDW 

-problem agresji –ciągle ważny- 

spotkania i rozmowy indywidualne, 

 

 

 

 

 

- wychowawcy 

klas, wychowawcy 

internatu, pedagog 

 

 

 

 

 

-wychowawcy 

klas, nauczyciele 

przedmiotu, 

opiekun SU 

 

 

 

- wychowawcy 

klas, wychowawcy 

internatu, pedagog 

 

 

 

 

-wychowawcy 

-pedagog, 

prelegent                       

z Komendy 

Rejonowej Policji 

 

 

 

 

-wychowawcy 

klas, nauczyciele, 

pedagog 

 

 

 

- wychowawcy 

klas, nauczyciel, 

pedagog 

 

 

 

- wychowawcy 

klas, nauczyciel, 

pedagog 

 

 



w swoim zachowaniu; 

         

         -  integracja z zespołem 

            klasowym oraz szkolnym,  

            grupą rówieśniczą; 

 

 

 

 

 

-udział w Dniu Otwartym, 

- tematyka GDDW, 

- wycieczki krajoznawcze, 

- wyjścia klasowe i grupowe 

do kina i teatru, 

- udział i organizacja 

 wydarzeń szkolnych, dyskoteka 

integracyjna dla klas pierwszych,  

wigilie klasowe i itp., 

-warsztaty integracyjne z zakresu 

poprawnej komunikacji 

interpersonalnej w internacie. 

 

 

 

 

-wychowawcy 

klas 

-pedagog 

 

 

 

 

- wicedyrektor, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy 

internatu 

2. Wychowanie 

dla rodziny. 

- wykształcenie poczucia 

więzi rodzinnych i wartości 

domu rodzinnego; 

 

 

- wykształcenie poczucia 

własnej tożsamości; 

 

 

 

 

 

- wypracowanie świadomej 

postawy wobec kar i nagród; 

 

 

 

 

- wypracowanie uczucia 

empatii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       -  wypracowanie postawy    

          szacunku dla ludzi starszych; 

 

 

 

- tematyka GDDW, WDŻWR 

- zajęcia religii, 

 

 

 

-zapoznanie lub przypomnienie 

uczniom Statutu Szkoły,  praw 

człowieka, praw ucznia, 

-tematyka GDDW i WDŻWR, 

 

 

 

-zapoznanie lub przypomnienie  

WSO, 

-zapoznanie (lub przypomnienie) z 

regulaminem internatu, 

 

 

- tematyka GDDW i WDŻWR, 

- udział w akcjach charytatywnych 

i społecznych, 

- propagowanie honorowego 

krwiodawstwa, 

- działalność szkolnej drużyny 

ratowników przedmedycznych, 

- zbiórka karmy dla zwierząt 

z kołobrzeskiego schroniska, 

 

 

 

-opieka nad kwaterami- udział w 

„Apelu Poległych”, 

-spotkanie z kombatantami 

kołobrzeskimi Sybirakami 

(obchody Dnia Sybiraka), 

- nauczyciele, 

wychowawcy klas 

 

 

 

- wychowawcy 

klas, pedagog 

  

 

 

 

 

- wychowawcy 

klas, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotu, 

nauczyciele, 

opiekun klubu 

HDK – PCK, 

opiekun 

CARITAS 

 

 

 

 

 

-nauczyciele 

historii, 

wychowawcy 

internatu 

 



 

 

 

 

 

 

- wypracowanie 

prawidłowych hierarchii 

wartości; 

 

 

- nabycie umiejętności 

kierowania się uczuciami              

a nie emocjami; 

 

 

 

 

Rocznica wyzwolenia 

Kołobrzegu 

- tematyka WDŻWR, 

-tematyka GDDW 

 

 

-tematyka GDDW, wszystkie 

przedmioty, 

-tematyka WDŻWR, 

 

 

-imprezy integracyjne, klasowe, 

szkolne, w internacie, 

-współpraca z rodzicami, 

-współpraca z instytucjami 

wspierającymi wychowanie                     

i profilaktykę młodzieży 

sanepidem,  

Poradnia Uzależnień, Poradnia 

Pedagogiczno-Psychologiczna, 

Urząd Miasta Kołobrzeg, 

Komenda Rejonowa Policji, Straż 

Graniczna w Kołobrzegu, 

Stowarzyszenie AMAZONKI, 

PCK, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciel 

- wychowawcy 

 

 

 

- wychowawcy 

klas, nauczyciele, 

pedagog, 

wychowawcy 

internatu, 

Przedstawiciele               

i prelegenci 

instytucji 

współpracujących 

3. Wychowanie 

dla środowiska. 

- kształtowanie poczucia więzi 

z ludźmi i z otoczeniem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -    kształcenie poczucia     

odpowiedzialności za siebie i grupę; 

 

 

 

 

 

 

     

- akcje społeczne np. „Sprzątanie 

Świata”,  „Sprzątamy wokół 

naszych, jezior i rzek”, Azbest 

Stop itp. 

-uroczyste ślubowanie klas 

pierwszych, 

-uczestnictwo w lokalnych 

uroczystościach (np. rocznica 

wyzwolenia Kołobrzegu, Dzień 

Sybiraka), 

-zbiórka karmy dla zwierząt 

z kołobrzeskiego schroniska, 

 

 

 

-wybory do samorządu klasowego, 

-wybór i działalność Samorządu 

Uczniowskiego, 

-wybór i Działalność 

Młodzieżowej Rady Internatu, 

 

 

 

 

- nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wychowawcy, 

opiekun SU, 

wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

 



 -     doskonalenie umiejętności  

współpracy w grupie; 

 

 

 

 

 

 

- przestrzeganie norm 

etycznych; 

 

 

 

 

- budzenie świadomości 

konsekwencji swoich 

zachowań; 

 

 

 

 

 

 

- kształtowanie postawy  

tolerancji i przyjaźni między 

ludźmi innych narodów; 

 

 

 

 

 

 

- wypracowanie umiejętności 

prawidłowych zachowań w 

relacjach interpersonalnych; 

 

 

 

 

- wypracowanie postawy 

wzajemnego szacunku; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wypracowanie postawy chęci 

indywidualnego i grupowego 

-praca grupowa na lekcjach, 

-organizacja szkolnych obchodów 

np. Dnia Walki z AIDS, szkolnych 

wigilii itp., 

-grupa wychowawcza w internacie, 

 

 

 

-tematyka WDŻWR,  

-tematyka GDDW, 

-klasowe i grupowe wycieczki                   

i wyjścia do kina i teatru, 

 

 

-tematyka GDDW,  

-tematyka WDŻWR, 

-rozmowy indywidualne, 

-zapoznanie z WSO 

- spotkania zt. „Uzależnienia” z 

z przedstawicielami policji 

-  gablota tematyczna pedagoga, 

 

   

-  tematyka GDDW, 

-  tematyka WOS, 

-współpraca z Volksbundem- 

organizacja wyjazdu uczniów do 

Berlina na obchody Dni Pamięci,  

wymiana młodzieży 

 

 

 

-tematyka GDDW, 

-tematyka WDŻWR, 

 

 

 

 

 

-akcje o charakterze ekologicznym 

i społecznym, 

-konkursy i happeningi szkolne, 

-Szkolny Klub PCK-HDK 

-prelekcja nt. transplantologii, 

przeszczepu szpiku kostnego 

 

 

 

 

-akcje charytatywne, organizacja 

samopomocy uczniowskiej w 

-nauczyciele, 

wychowawcy, 

wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

-nauczyciel, 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog, 

wychowawca 

klasy, prelegent          

z KPP 

 

 

 

- wychowawca 

-  nauczyciele 

-koordynatorki 

projektu-, 

opiekunowie 

 

 

 

 

- wychowawca 

klasy, 

wychowawcy  

internatu, 

nauczyciele 

 

 

-wychowawcy, 

nauczyciele 

biologii, PO, 

pielęgniarka  

szkolna, 

prelegenci PCK, 

SANEPID, klub 

Amazonek 

 

 

-opiekun SU, 

nauczyciele, 



działania na rzecz innych; 

 

 

 

 

- budowanie życzliwej                  

i przyjaznej atmosfery           

w zespołach klasowych, 

grupach rówieśniczych;  

 

klasie i w internacie,  

-działalność SU, 

 

 

 

-imprezy integracyjne, 

-wycieczki klasowe, 

-udział w imprezach                                

i uroczystościach szkolnych, 

 

wychowawcy klas, 

wychowawcy 

internatu 

 

 

- wychowawca 

klasy, 

wychowawcy  

internatu, 

nauczyciele 

4. Wychowanie 

dla kultury 

narodowej                   

i wartości. 

- wypracowanie postawy 

dbałości o kulturę języka                 

i kulturę zachowania; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wypracowanie postawy 

poszanowania                                

i pielęgnowania obrzędów               

i obyczajów; 

  

 

 

 

 

 

- wypracowanie postawy 

szacunku wobec tradycji 

narodowych, regionalnych, 

lokalnych, szkolnych; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-kształtowanie postawy 

uczestnictwa w poznawaniu 

dóbr kultury  narodowej; 

 

 

-konkursy szkolne,  

-tematyka GDDW,  

-rozmowy indywidualne, 

 - udział w uroczystych  

 apelach szkolnych (np. z okazji 

Święta KEN), 

-spotkania szkolnego DKF-u; 

- konkursy poetyckie, literackie; 

-wizyty w teatrach, kinach, 

galeriach 

-lekcje biblioteczne, 

 

 

 

- organizacja i udział w wigiliach 

klasowych, szkolnych jasełkach, 

obchodach Święta Niepodległości, 

Święcie Szkoły, uroczystym 

ślubowaniu klas pierwszych, 

wycieczkach klasowych, 

pożegnaniu maturzystów, 

 

 

 

-organizacja  i wykonywanie 

dekoracji szkoły oraz wystaw                 

z okazji świąt państwowych                    

i lokalnych,  

-udział w obchodach 

rocznicowych np. walk                          

o Kołobrzeg 

-udział w uroczystych apelach                 

z okazji świąt państwowych                       

i lokalnych, 

 

 

-udział w wycieczkach 

klasowych, wyjścia do 

galerii 

- organizacja wystaw na 

terenie szkoły, 

- wychowawcy 

klas, nauczyciele 

poloniści, 

pedagog, 

nauczyciele 

bibliotekarze 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wychowawca 

klasy, nauczyciele, 

poloniści 

wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy 

internatu, 

nauczyciele 

bibliotekarze 

 

 

 

 

 

 

-nauczyciele, 

wychowawcy klas 

 

 

 



 

 

- kształtowanie postawy 

szacunku wobec dorobku 

kultury chrześcijańskiej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- budzenie zainteresowania 

dorobkiem kulturowym 

miasta, regionu, kraju; 

 

 

 

- budzenie i rozwijanie 

potrzeb czytelniczych                  

i informacyjnych 

związanych z nauką                 

w szkole, indywidualnymi 

zainteresowaniami                       

i uzdolnieniami; 

 

 

- kształcenie umiejętności              

i nawyków spędzania 

wolnego czasu w kinach, 

teatrach, filharmoniach, 

galeriach, muzeach, salach 

koncertowych; 

 

 

- wprowadzenie                                 

i zaznajomienie ze światem 

mediów; 

 

 

 

            

 

- organizacja szkolnych 

jasełek, 

- organizacja jasełek w internacie 

- zachęcanie do udziału w 

corocznej Pielgrzymce dla 

maturzystów 

- umożliwienie uczestnictwa 

w rekolekcjach wielkopostnych 

- działalność Szkolnego Koła 

Caritas 

 

 

 

 

-obchody Dni Kołobrzegu, 

-spotkanie z mieszkańcami miasta 

– kombatantami, 

 

 

 

-lekcje biblioteczne 

-wizyty w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej oraz Bibliotece 

Pedagogicznej, wyjazdy 

edukacyjne 

 

 

 

 

-wycieczki klasowe, 

-wyjazdy do teatrów i opery 

-wyjścia do kina 

-wizyty w galeriach, muzeach, 

 

 

 

 

-współpraca szkoły i Samorządu 

Uczniowskiego z mediami 

lokalnymi, 

-działalność redakcji  gazetki 

szkolnej „Łomot, 

 

 

 

 

- wychowawcy 

klas, wychowawcy 

internatu, 

nauczyciele religii, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wychowawcy 

klas, nauczyciele, 

wicedyrektor 

 

 

 

- nauczyciel 

bibliotekarz, 

pedagog, 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

-wychowawcy 

klas, wychowawcy 

internatu, 

nauczyciele 

 

 

 

 

- opiekun SU, 

opiekun redakcji 

Łomotu, 

 

5. Wychowanie 

prozdrowotne. 

 

- realizacja szkolnego 

programu profilaktyki;  

 

 

 

-działania zawarte w programie, 

 

 

 

 

-wicedyrektor, 

pedagog, 

pielęgniarka 

szkolna, 



 

 

- wypracowanie właściwego 

postępowania w sytuacjach 

zagrożenia zdrowia lub 

życia; zachowanie podczas 

ataku terrorystycznego 

 

 

 

 

 

 

 

- zapoznanie ze zmianami 

zachodzącymi w czasie 

rozwoju psychofizycznego 

człowieka; 

 

- zapoznanie z zasadami 

udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej; 

 

 

- zapoznanie z zagrożeniami 

cywilizacyjnymi 

(cyberprzestrzeń); 

 

 

 

- zaznajomienie z zasadami 

postępowania w przypadku 

kontaktu z przedmiotami 

niebezpiecznymi 

(toksycznymi, łatwopalnymi, 

wybuchowymi); 

 

 

- zapoznanie z zasadami 

funkcjonowania instytucji 

wspierających działalność 

profilaktyczną i 

prozdrowotną (PCK, 

Sanepid, Powiatowa 

Komisja Zdrowia, 

itp.);współpraca z nimi; 

 

 

- wypracowanie postawy 

aktywności ruchowej: 

rekreacji, sportu, turystyki; 

 

 

-lekcje EDB, 

-zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa na terenie szkoły            

i poza nią, film szkoleniowy, 

-realizacja Planu Pracy Zespołu ds. 

Bezpieczeństwa Szkoły, 

-udział w zawodach drużyn 

sanitarnych, 

-gablota profilaktyczna internatu- 

Żyj zdrowo i bezpiecznie, 

 

 

-tematyka WDŻWR, 

-tematyka biologii, 

 

 

 

-tematyka EDB, 

-działalność szkolnej drużyny 

ratowników  przedmedycznych, 

 

 

- tematyka EDB, GDDW, zajęcia 

w internacie 

 

 

 

 

-tematyka  EDB, 

-tematyka WDŻWR, 

-tematyka GDDW 

-prelekcje nt. uzależnień, 

profilaktyki HIV/AIDS, chorób 

nowotworowych, 

 

 

-pogadanki pedagogiczne,  

-tematyka EDB, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tematyka EDB ,tematyka GDDW, 

wychowania fizycznego, zajęć 

rekreacyjno-sportowych, -zajęcia 

prelegenci 

 

- nauczyciele  

przedmiotu, 

Zespół ds. 

Bezpieczeństwa 

Szkoły 

nauczyciele 

internatu 

 

 

 

 

 

-nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotu 

 

 

 

- nauczyciel EDB, 

wychowawcy, 

wychowawcy 

internatu 

 

 

- nauczyciele, 

wychowawcy klas, 

prelegenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-nauczyciel EDB, 

w-f, wychowawca 

wychowawcy 



 

 

 

 

 

- wypracowanie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem, 

rozwiązywania konfliktów; 

 

 

 

 

- kształtowanie postawy 

człowieka wolnego                      

od nałogów; 

 

 

 

- zapoznanie ze szkodliwością 

środków uzależniających i 

mechanizmem uzależnienia; 

 

 

 

- wykształcenie postawy 

chronienia siebie w sytuacji 

nacisku grupy i przemocy              

z zewnątrz,  

 

 

 

- diagnozowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych;   

 

       

 

 

 

       - opracowanie programu- 

        „ Żyj  zdrowo, aktywnie 

          i bezpiecznie”; 

 

 

 

 

 

SKS, zajęcia na basenie, siłowni, 

udział w zawodach sportowych,  

-udział w imprezach turystyczno – 

krajoznawczych  

 

-tematyka GDDW,  

-warsztaty „Stres pod kontrolą” 

-zajęcia SKS, siłowni, 

-działania zawarte w szkolnym 

programie profilaktyki, 

 

 

-tematyka lekcji biologii,  

-tematyka GDDW, 

-tematyka WDŻWR, 

-szkolny program profilaktyki, 

 

 

-tematyka GDDW,  

-działania zawarte w szkolnym 

programie profilaktyki, 

 

 

 

-tematyka GDDW,  

-tematyka WDŻWR, 

-warsztaty asertywności  

-działania zawarte w szkolnym 

programie profilaktyki 

 

 

-tematyka GDDW, 

-rozmowy indywidualne z 

uczniami i rodzicami uczniów 

-ankiety, działania zawarte w 

szkolnym programie profilaktyki 

 

 

-realizacja programu przez 

Samorząd Uczniowski pod 

nadzorem pedagoga 

 

 

internatu, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pedagog szkolny, 

wicedyrektor, 

nauczyciele 

przedmiotu 

 

 

 

- wychowawca 

klasy, pedagog, 

wychowawcy              

w internacie 

 

- wychowawca 

klasy, pedagog, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

prelegenci 

 

 

 

-wychowawca 

klasy, pedagog, 

wicedyrektor 

 

 

 

 

 

-Samorząd 

Uczniowski, 

pedagog, 

nauczyciele,  

 

 

 

 

6.Wychowanie 

proekonomiczne. 

 

 

- wprowadzenie uczniów               

w świat wydarzeń 

publicznych związanych             

z życiem polityczno – 

 

-tematyka WOS,  

-tematyka przedsiębiorczości, 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów 

 

 



społeczno - gospodarczym 

regionu, kraju, świata; 

 

 

- zapoznanie z podstawowymi 

mechanizmami działania 

gospodarki rynkowej; 

 

 

 

- kształcenie umiejętności 

komunikowania się                       

z otoczeniem; 

 

 

 

 

 

- kształcenie umiejętności 

przydatnych po ukończeniu 

nauki, aktywnych metod 

poszukiwania pracy; 

 

 

 

 

- kształcenie umiejętnego 

przeprowadzenia z rozmowy 

z przyszłym pracodawcą, 

pisania listu motywacyjnego, 

CV itp.; 

 

 

 

- wykorzystanie komputera             

w życiu codziennym                     

i przyszłej pracy; 

 

 

 

 

 

 

-tematyka WOS,  

-tematyka przedsiębiorczości, 

 

 

 

       

-tematyka GDDW, 

-tematyka WDŻWR,  

-tematyka przedsiębiorczości, 

-warsztaty asertywności, 

-rozmowy indywidualne, 

 

 

 

-tematyka przedsiębiorczości, 

-wizyty w Centrum 

Kształcenia i Planowania 

Kariery Zawodowej 

- warsztaty „Ja i mój zawód”, 

 

 

 

-tematyka przedsiębiorczości, 

indywidualne doradztwo 

zawodowe 

 

 

 

 

 

-wszystkie przedmioty, 

-korzystanie z dziennika 

elektronicznego, 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog 

 

 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog, 

wychowawcy klas, 

prelegent z PPP 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog 

 

 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy klas 

 

 

7.Wychowanie  

w poszanowaniu 

prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wypracowanie postawy 

braku akceptacji przemocy 

wobec ludzi i zwierząt; 

 

- uświadomienie służebnej roli 

organów państwa wobec 

obywateli; 

 

 

 

 

 

-tematyka GDDW, 

-warsztaty asertywności, 

 

 

-tematyka WOS, 

-tematyka WDŻWR, 

-spotkanie z przedstawicielem 

Komendy Rejonowej Policji lub 

Jednostki Straży Granicznej, 

 

 

 

- wychowawcy 

klas, pedagog 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotu, 

wicedyrektor, 

prelegent 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kształtowanie 

postaw 

obywatelskich, 

rozwijanie 

 

- uzasadnienie niezbędności 

przestrzegania przez organy 

państwowe zasad 

praworządności i równości 

obywateli wobec prawa; 

 

 

 

- zapoznanie z zasadami 

funkcjonowania urzędów 

(sądy, policja, prokuratura); 

 

 

 

 

 

- zapoznanie z podstawowymi 

przepisami prawa 

dotyczącymi np. 

funkcjonowania rodziny jak 

komórki społecznej, 

uczestnictwa obywateli                    

w życiu politycznym; 

 

 

 

   -przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

zasad funkcjonowania turystyki i 

rekreacji itp.; 

 

     

 

 

      

 

 

  - przekazanie informacji uczniom, 

rodzicom , nauczycielom, 

wychowawcom na temat 

konsekwencji prawnych związanych 

z  naruszeniem przepisów 

dotyczących  używania środków 

psychoaktywnych 

 

 

- utrwalanie postawy szacunku 

wobec symboli narodowych                          

i religijnych ,  

- wykształcenie podstawowych 

 

-tematyka WOS, 

-tematyka  GDDW, 

-spotkanie z przedstawicielem 

Komendy Rejonowej Policji lub 

Jednostki Straży Granicznej, 

 

 

 

-tematyka WOS,  

-tematyka WDŻWR , 

-spotkanie z przedstawicielem 

Komendy Rejonowej Policji lub 

Jednostki Straży Granicznej, 

 

 

 

-tematyka WOS,  

-tematyka WDŻWR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tematyka WOS,  

-tematyka WDŻWR, 

-akcja „Bezpieczne wakacje”  

-gablota SU, 

-gablota pedagoga, 

-wycieczki i wyjścia  grupowe, 

 

 

 

 

 

- tematyka GDDW 

- spotkania z prelegentami 

- zebrania z rodzicami 

- rady pedagogiczne 

 

 

 

 

 

- tematyka historii, WOS,  

języka polskiego i religii, 

- tematyka GDDW, 

- organizacja i udział                       

 

-nauczyciele 

przedmiotu, 

wychowawcy klas, 

wicedyrektor, 

prelegent 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotu, 

wicedyrektor, 

prelegent 

 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

-nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog, opiekun 

SU, wychowawcy 

klas, wychowawcy 

internatu, 

prelegent                          

z Komendy 

Rejonowej policji 

 

 

- pedagog, 

prelegenci, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy klas, 

poloniści, 



patriotyzmu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Wzmacnianie 

kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli i 

rodziców  

 

wartości obywatelskich, 

- uświadomienie znaczenia tradycji 

narodowych  i tożsamości 

narodowej,  

- zapoznanie z pomnikami walk                  

i męczeństwa Narodu Polskiego, 

- wypracowanie postawy 

przynależności społeczności 

lokalnej, narodu, państwa, 

społeczności europejskiej, 

światowej: 

 

 

 

 

 

- kultywowanie szkolnej tradycji               

i ceremoniału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prowadzenie doskonalenia 

kompetencji nauczycieli i rodziców 

w zakresie wychowawczym i 

profilaktycznym 

 

w uroczystościach, apelach              

z okazji świąt narodowych                 

i religijnych, 

- wykonywanie wystaw 

okolicznościowych, 

- udział w uroczystych 

obchodach świąt państwowych 

na terenie miasta 

- organizacja spotkań                         

o tematyce patriotycznej, np.               

z kombatantami, 

- obchody rocznicy 

wyzwolenia Kołobrzegu,  

- wycieczki krajoznawczo - 

turystyczne 

 

- tematyka GDDW – 

zapoznanie z sylwetką Patrona 

Szkoły,  

- zachęcanie do 

reprezentowania szkoły                 

w Poczcie Sztandarowym 

Szkoły,  

- zachęcanie do udziału                

w wyborach do SU, 

- udział w tradycjach 

szkolnych ( pikniki, wycieczki, 

akcje charytatywne )  

 

 

 

- szkolenia, warsztaty, konsultacje, 

pogadanki 

wicedyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wicedyrektor, 

wychowawcy klas, 

poloniści 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pedagog, 

wychowawcy, 

prelegenci 

 

10. Edukacja 

multimedialna           

i rozwój 

kompetencji 

informatycznych 

-   poszerzanie i utrwalanie              

wiedzy na temat nowoczesnych 

technologii informatycznych                                       

i komunikacyjnych oraz 

kształcenie ich praktycznego                 

i sprawnego  wykorzystania 

 

-rozwijanie umiejętności 

analizowania i rozwiązywania 

problemów dotyczących różnych 

dziedzin i codziennego życia                 

z wykorzystaniem odpowiednio 

dobranych metod i środków 

informatycznych, kształcenie 

wszystkie przedmioty, lekcje 

biblioteczne, koła zainteresowań, 

GDDW, szkolenia 

 

 

 

 

wszystkie przedmioty, lekcje 

biblioteczne, GDDW, projekty 

teatralne, wydarzenia kulturalne, 

koła zainteresowań np. automatyki 

robotyki, projekt Kołobrzeg 3D 

pomoc przy organizacji 

Ogólnopolskiej Konferencji Od 

-nauczyciele 

informatyki, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy, 

dyrekcja, 

bibliotekarz 

-nauczyciele 

informatyki, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

dyrekcja, 

bibliotekarz 

 



dojrzałości intelektualnej                              

i odpowiedzialności za własny 

rozwój 

 

 

 

-uświadomienie zagrożeń 

wynikających z korzystania               

z Internetu, przeciwdziałanie 

zagrożeniom dla zdrowia                         

i  rozwoju emocjonalnego 

wynikających z niewłaściwego 

korzystania z urządzeń                              

i programów komputerowych 

  

 

 

Becika każdy klika, konkursy 

informatyczne; redagowanie 

gazety Łomot, przygotowywanie 

prezentacji multimedialnych                

i innych materiałów 

 

tematyka GDDW 

pogadanki 

prelekcje 

tematyka WOK-u  

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagodzy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

Ewaluacja Programu  Wychowawczego  

 

Funkcjonowanie Programu Wychowawczego w Zespole Szkół Nr 1 im                        

H. Sienkiewicza w Kołobrzegu podlega ewaluacji. Celem ewaluacji będzie określenie 

efektywności działań wychowawczych w szkole. Za monitorowanie ewaluacji 

odpowiedzialni są wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciele. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Opracowały: 

mgr Joanna Jankowska - Iwańska - wicedyrektor 

mgr Magdalena Dwornicka -pedagog szkolny 

mgr Małgorzata Rogoża -pedagog szkolny 


