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      Motto: 
 
 
                                                                         Jeśli chcesz znaleźć źródło, 
                                                                         musisz iść do góry, pod prąd. 
                                                                         Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj.... 
                                                                         Czyń, co masz czynić, do końca. 
 
                                                                                                Jan Paweł II: „Tryptyk rzymski. Medytacje 
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Zmiany przygotowane przez zespół nauczycieli ds. realizacji i ewaluacji 
„Programu wychowawczego” i „Programu profilaktyki”, 

zatwierdzone uchwałą Rady Rodziców  z dnia 22.09.2015r. (kolejne 
zatwierdzenie uchwałą Rady Rodziców - obowiązującego "Programu 

wychowawczego" - 15.09.2016r.) 
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Wprowadzenie: 
 

Niniejszy „Program wychowawczy” jest nowelizacją „Programu wychowawczego”  
naszej szkoły zatwierdzonego uchwałą Rady Rodziców z dnia 24 września 2007 r. 
Gwałtowne i skomplikowane zmiany środowiska życia uczniów i ich rodzin 
spowodowały konieczność adaptacji wizji szkoły i jej działań do zmieniającej się 
rzeczywistości. 
 

 

Wizja wychowawcza szkoły: 
 
Wychowanie to mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i 
stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego, obejmujące sferę 
intelektualną, duchową, psychiczną, wolitywną i fizyczną. Wizją naszej szkoły 
jest pomoc uczniowi w rozwijaniu otwartości intelektualnej, proaktywnym, 
elastycznym i wytrwałym podejściu do życia przy jednoczesnym rozwijaniu 
własnego człowieczeństwa. 
 
 
Priorytetem w oddziaływaniach szkoły jest tworzenie sytuacji wychowawczych, 
dzięki którym: 
 Rozumie potrzebę świadomego kształtowania własnego życia i rozwoju 
 Kształtuje różne  umiejętności życiowe 
 Uzyskuje pomoc indywidualną, edukacyjną i rozwojową z uwzględnieniem 

możliwości psychofizycznych 
 Otrzymuje pomoc w planowaniu kariery zawodowej 
 Uczeń dostrzega i rozwija swoje człowieczeństwo 
 Potrafi w świecie konstruktywnie korzystać ze swego potencjału 

intelektualnego, duchowego, fizycznego, emocjonalnego i wolitywnego  
 Otrzymuje pomoc w określeniu hierarchii wartości 
 Kształtuje personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej i szerszej 

społeczności. 
 

Cel główny: 
 
 Wspieranie rozwoju młodego człowieka w jego dążeniu do rozwijania potencjału 
intelektualnego, dojrzałego człowieczeństwa i kształtowania świadomego, 
odpowiedzialnego życia. 
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Założenia: 
 

o Program Wychowawczy jest ściśle powiązany z realizacją programu 
dydaktycznego. 

o Nauczyciele pełnią szczególną rolę w procesie wychowania, wspomagają 
rodziców w wychowaniu ich dzieci. 

o Podstawą zmian w zachowaniu młodego człowieka jest jego własna zdolność 
do rozwoju, a także umiejętność uczenia się w oparciu o własne 
doświadczenia. 

o Szkoła tworzy przyjazne środowisko, w którym wszyscy uczniowie są 
jednakowo ważni.  

o Szkoła prowadzi edukację zdrowotną poprzez rozwijanie wśród uczniów 
dbałości o zdrowie własne i innych ludzi. 

o Szkoła przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 
o Szkoła poświęca dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk 

przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej. 
o W szkole tworzone są przyjazne warunki dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 
o Nauczyciele wspomagają rozwój zawodowy uczniów.  
o Nauczyciele, uczniowie, rodzice budują wspólnotę, tworząc atmosferę opartą 

na zaufaniu, szacunku, doradztwie i pomocy. 
o Nauczyciele wspomagają uczniów w ich dążeniach do odróżniania dobra od 

zła, prawdy od fałszu. 
o Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami i stwarza warunki do pełnego 

poradnictwa rodziców.  

 

Ogólne formy  realizacji  programu wychowawczego: 
 

- Olimpiady przedmiotowe 
- Projekty edukacyjne o różnorodnej tematyce 
- Sesje naukowe 
- Wykłady w uczelniach wyższych  
- Laboratoria 
- Festiwale  
- Lekcje przedmiotowe i wychowawcze 
- Konkursy 
- Działania Samorządu Uczniowskiego 
- Zajęcia pozalekcyjne 
- Prace społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska 
- Warsztaty tematyczne 
- Gazetka szkolna 
- Działalność biblioteki 
- Akcje charytatywne 
- Rekolekcje wielkopostne 
- Spektakle teatralne o charakterze profilaktyczno-wychowawczym 
- Uroczystości szkolne 
- Szkolenia  
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Ogólne metody realizacji programu wychowawczego:  
 

- Aktywizujące stosowane na lekcjach: praca w parach, w zespole, 
psychodrama, analiza przypadków, „burza mózgów”, dyskusje, debata 
panelowa, analizowanie i rozwiązywanie problemów, stymulacja, drzewo 
decyzyjne, sporządzanie plakatów, itp. 

- Rajdy, wycieczki przedmiotowe 
- Wyjścia do kin, teatrów i innych instytucji 
- Prelekcje, pogadanki 
- Projekcje filmów 
- Wywiady 
- Prezentacje 
- Inscenizacje, montaże muzyczno-literackie 
- Spotkania z wybitnymi osobowościami z różnych dziedzin 
- Samodzielna realizacja filmów krótkometrażowych 
- Twórczość poetycka, literacka   

 
 
 
 

Cele kierunkowe i pożądane kompetencje ucznia: 
 
 
Cele te wyznaczane są przez najważniejsze obszary osobowości młodego 
człowieka: intelektualny, psychiczny, zdrowotny, społeczny i duchowy. 
 
 

 
OBSZAR INTELEKTUALNY 
 

 
ZADANIA SZKOŁY 

 
1. Czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego 

przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia 
własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu 
społeczeństwa; 

2. Myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w 
życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu 
matematycznym; 

3. Myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze 
naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także 
formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących 
przyrody i społeczeństwa; 

4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych 
zarówno w mowie jak i w piśmie; 

5. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjno- komunikacyjnymi; 

6. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 
7. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz umiejętność 

uczenia się; 
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8. Umiejętność pracy zespołowej; 
9. Budzenie ciekawości poznawczej; 
10. Pomoc w odkrywaniu własnych predyspozycji i talentów. 
 

 
 
 
SPOSÓB REALIZACJI 

 

o Prowadzenie zajęć lekcyjnych z zastosowaniem atrakcyjnych metod pracy 
o Organizowanie konkursów przedmiotowych i innych np.: Kangur, Omnibus, 

konkurs recytatorski, plastyczny, muzyczny, ekologiczny, historyczny 
o Praca indywidualna z uczniem, a szczególnie z uczniem zdolnym oraz 

uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas lekcji i poza nią. 
o Stymulowanie aktywności poprzez prezentację osiągnięć uczniów w postaci 

gazetek, wystaw, prezentacji i sesji naukowych itp. 
o Realizacja zadań twórczych przygotowanych przez nauczyciela 
o Ćwiczenia i wykonywanie różnorodnych zadań uruchamiających funkcje 

myślenia 
o Udzielanie przez nauczycieli informacji zwrotnych o spostrzeganych przez 

nich talentach i predyspozycjach uczniów, zachęcanie do rozwijania 
działalności pozalekcyjnej 

o Prowadzenie zajęć przy użyciu encyklopedii multimedialnej, programów 
internetowych, informatorów, słowników, itp. 

o Organizowanie wycieczek edukacyjnych 
o Przygotowywanie projektów organizacyjnych 
o Uczestnictwo w sesjach naukowych w szkole i uczelniach wyższych 
o Zorganizowanie klas akademickich z autorskimi programami opartymi o 

współpracę z UAM, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Medycznym  
 
 
 
UZYSKANE KOMPETENCJE UCZNIA 
 

o Ma rozbudzoną sferę poznawczą 
o Rozumie, wykorzystuje i refleksyjnie przetwarza teksty 
o Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym 
o Umie twórczo myśleć 
o Potrafi dokonywać selekcji napływających informacji, umie je syntetyzować i 

analizować w niezbędnych przypadkach 
o Ma rozeznanie we własnych możliwościach, predyspozycjach i talentach 
o Umie posługiwać się poradnikami, słownikami itp., a także korzysta z 

programów internetowych i encyklopedii multimedialnych 

o Potrafi krytycznie ocenić różnorodne informacje przekazywane przez media 
o Zna swoje preferencje wizualne, kinestetyczne, audytywne 
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OBSZAR PSYCHICZNY 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

o Pomoc w samopoznaniu, samoocenie i zrozumieniu siebie 
o Pomoc w rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu 

sobie z nimi 
o Rozwijanie empatii i samokontroli impulsywnych uczuć 
o Pomoc w kształtowaniu poczucia wartości 
o Uczenie rozwiązywania różnorodnych problemów emocjonalnych 
o Rozwijanie wiedzy psychologicznej nauczycieli 
o Uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji  

 

 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

o Prowadzenie lekcji wychowawczych (psychoedukacyjnych), a w nich 
zastosowanie ćwiczeń grupowych, psychodram, zabaw psychologicznych, itp. 

o Prowadzenie psychoedukacyjnych warsztatów związanych z rozwojem 
psychicznym ucznia 

o Propagowanie wiedzy psychologicznej poprzez gazetkę szkolną, pogadanki, 
prezentacje 

o Częste udzielanie uczniom pozytywnych informacji zwrotnych przez 
nauczycieli 

o Indywidualne poradnictwo i terapia dla uczniów i rodzin 
o Szkolenia dla nauczycieli z zakresu psychologii rozwojowej młodzieży 
o Spotkania tematyczne z rodzicami uwrażliwiające na życie emocjonalne ich 

dzieci 
o Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Poradnią Zdrowia 

Psychicznego 
 
 
 
UZYSKANE KOMPETENCJE UCZNIA 
 

o Uczeń bardziej zna samego siebie i potrafi określić swoje potrzeby 
o Umie w większym stopniu rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, bardziej je 

akceptować i wyrażać 
o Potrafi być empatyczny 
o Ma większą zdolność opanowywania uczuć impulsywnych 
o W większym stopniu potrafi rozwiązywać różnorodne problemy emocjonalne 
o Umie podejmować decyzje ze świadomością ich konsekwencji 
o Potrafi bardziej dbać o swoje zdrowie psychiczne 
o Umie rozwijać umiejętności osobiste sprzyjające dobremu samopoczuciu i 

pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia 
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OBSZAR ZDROWOTNY 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

o Szerzenie wiedzy o zdrowiu fizycznym, psychicznym i społecznym 
o  Promowanie zdrowego stylu życia (racjonalnego sposobu odżywiania się, 

aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, dbałości o higienę psychiczną) 
o Kształtowanie postawy świadomej odpowiedzialności za własne zdrowie 
o Propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania w świecie i 

odpowiedzialności za środowisko naturalne 
o Uświadamianie zagrożeń związanych z uzależnieniami (np. alkohol, 

dopalacze, narkotyki) i chorobami cywilizacyjnymi (bulimia, anoreksja itp.) 
o Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kształtowanie 

umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

o Prowadzenie lekcji o tematyce zdrowotnej, ekologicznej przygotowywanych 
przez pielęgniarkę, nauczycieli i uczniów 

o Realizowanie środowiskowego programu zdrowotnego 
o Organizowanie konkursów o tematyce prozdrowotnej i proekologicznej 
o Uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach dotyczących wychowania 

zdrowotnego np.  - Tydzień Higieny Jamy Ustnej ( październik) 
- Dni Bez Papierosa ( 18 listopad, 31 marzec) 

      - Światowy Dzień Walki z AIDS ( 1 grudzień) 
      - Kwiecień Miesiącem Zdrowia 
      - Tydzień Dla Serca ( ostatni tydzień kwietnia) 
o Projekcje filmów tematycznych 
o Organizowanie rajdów rowerowych, pieszych wycieczek, zajęcia w terenie, 

zawodów sportowych 
o Prowadzenie pogadanek i informowanie poprzez gazetki i wystawy o 

zagrożeniach związanych z uzależnieniami i chorobami cywilizacyjnymi  
o Spotkania z przedstawicielami policji i służby zdrowia 
o Organizowanie Dnia Sportu 

 

 
UZYSKANE KOMPETENCJE UCZNIA 
 
 

o Uczeń bardziej świadomie i odpowiedzialnie dba o własne zdrowie i kondycję 
fizyczną 

o Posiada wiedzę n/t wpływu racjonalnego sposobu odżywiania się, aktywnego 
życia, higieny psychicznej i fizycznej na ogólny stan zdrowia 

o Uczeń umie dbać o środowisko przyrodnicze 
o Umie dostrzegać zagrożenia wynikające z postępu cywilizacyjnego 
o Zna zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
o Potrafi udzielić pomocy w nagłych wypadkach 
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OBSZAR SPOŁECZNY  
 

 
ZADANIA SZKOŁY 
 

o Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i propagowanie zasad kultury 
osobistej  

o Propagowanie asertywnego sposobu porozumiewania się z ludźmi  
o Kształtowanie postawy odpowiedzialności za budowanie relacji z drugim 

człowiekiem i zespołem klasowym 
o Uczenie szacunku i otwartości wobec drugiego człowieka 
o Uczenie współpracy uczniów między sobą 
o Pomoc w integrowaniu zespołu klasowego i tworzeniu tożsamości szkolnej  
o Wdrażanie do samorządności i pełnienia ról społecznych 
o Przygotowanie do satysfakcjonującego życia rodzinnego 
o Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 
o Budowanie szacunku do tradycji i kultury narodowej i lokalnej 
o Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
o Kształtowanie postaw obywatelskich 

 
 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

o Prowadzenie lekcji wychowawczych, warsztatów psychoedukacyjnych o 
różnorodnej tematyce związanej z rozwijaniem umiejętności 
interpersonalnych, oraz kultury osobistej (stosowanie technik kształtujących 
umiejętności społeczne) 

o Sporządzenie i udostępnienie uczniom wykazu literatury popularno-naukowej 
z zakresu psychologii społecznej 

o Prowadzenie lekcji bibliotecznych 
o Prowadzenie treningu asertywności dla zainteresowanych uczniów 
o Eksponowanie przez nauczycieli wartości współpracy, szacunku i kultury 

osobistej w kontaktach między uczniami i egzekwowanie realizacji tych 
postaw 

o Organizowanie wspólnych wyjść, wycieczek, wyjazdów, uroczystości 
klasowych 

o Udział uczniów w akcjach na rzecz środowiska lokalnego i akcjach 
charytatywnych 

o Wyróżnianie i nagradzanie uczniów działających społecznie i charytatywnie  
o Umożliwienie uczniom działania w Samorządzie Klasowym i Szkolnym i 

wejścia w różne role społeczne np. inicjatora, wykonawcy 
o Wspieranie inicjatyw i twórczych działań młodzieży 
o Udział młodzieży w cyklu lekcji z przedmiotu „Przygotowanie do życia w 

rodzinie” i lekcji wychowawczych o tematyce prorodzinnej 
o Organizowanie konkursu historycznego, montaży muzyczno-literackich, 

inscenizacji  
o Organizowanie klasowych i szkolnych uroczystości okolicznościowych 

zgodnie z tradycją szkoły 
o Uczestnictwo w Targach Edukacyjnych, Drzwiach Otwartych 
o Współpraca z uczelniami wyższymi 
o Udział młodzieży w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych zgodnie z 

ceremoniałem 
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UZYSKANE KOMPETENCJE UCZNIA 
 
 

o Potrafi konstruktywnie komunikować się z innymi ludźmi 
o Ma bardziej uwewnętrznione zasady kultury osobistej 
o Jest bardziej asertywny w kontaktach z ludźmi 
o Jest świadomy wpływu swojego zachowania na budowanie pozytywnych 

kontaktów z ludźmi 
o Szanuje godność drugiego człowieka  
o Jest otwarty na poznawanie innych ludzi 
o Potrafi współpracować w grupie i rozwiązywać pojawiające się konflikty 
o Rozumie i stosuje zasady demokratyczne w życiu społecznym 
o Umie podejmować decyzje i działać na rzecz klasy, samorządu, szkoły 
o Jest świadomy pozytywnych wartości, jakie daje rodzina 
o Posiada wiedzę o tworzeniu bliskich, satysfakcjonujących związków 
o Rozumie i stosuje zasady demokratyczne w życiu społecznym 
o Szanuje symbole narodowe, rozumie ich treść, sens i rangę 
o Docenia tradycje kultywujące tożsamość narodową, regionalną i szkolną 
o Posiada rozwinięte uczucia patriotyczne 
o W miejscach publicznych godnie reprezentuje szkołę 
o Umie dbać o estetykę i porządek otoczenia  

 

OBSZAR DUCHOWY 
 

 
ZADANIA SZKOŁY 

 
o Pomoc w określeniu stosunku do Boga, miejsca i znaczenia religii w życiu 

ucznia 
o Pomoc w stworzeniu spójnego świata wartości, uzyskaniu orientacji etycznej i 

hierarchizacji wartości 
o Rozwijanie wrażliwości na dobro, prawdę, piękno świata 
o Wspomaganie uczniów w ich dążeniach do odróżniania dobra od zła 
o Budzenie wrażliwości moralnej 
o Pomoc w określeniu celu i sensu życia 
o Zachęcanie uczniów do pracy nad sobą i  swoim człowieczeństwem 

 

 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

o Prowadzenie lekcji wychowawczych, j. polskiego, historii i religii 
uwzględniających problematykę religijną, moralną i etyczną 

o Organizowanie tygodnia „Promocja dobra” 
o Ukazywanie atrakcyjności dobra, wyróżnianie uczniów za prezentowany przez 

nich humanizm, altruizm i bezinteresowność 
o Organizowanie rekolekcji wielkopostnych 
o Reagowanie na naruszenia norm moralnych i społecznych 
o Organizowanie konkursów religijnych 
o Udział młodzieży w olimpiadach teologicznych 
o Organizowanie jasełek szkolnych 
o Przygotowywanie projektów multimedialnych 
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o Prowadzenie wolontariatu 
o Indywidualne rozmowy nauczycieli religii z uczniami 

 
 
UZYSKANE KOMPETENCJE UCZNIA 
 

o Uczeń wie, jaki jest jego stosunek do Boga i religii 
o Potrafi odróżnić dobro od zła i ma ukształtowaną hierarchizację wartości 

etycznych 
o Potrafi dostrzec w sobie i w innych ludziach piękno, prawdę i dobro 
o Potrafi wymagać od samego siebie 
o Jest bardziej wrażliwy moralnie, a szczególnie na otaczające go zło 
o Rozumie sens swego istnienia i życia wśród innych 

 
 

SZCZEGÓLNA ROLA NAUCZYCIELA 
 
Nauczyciel ma świadomość, że skuteczność wychowawcy zależy od jego 
osobowości, cech, postaw, wyznawanych wartości i umiejętności. Mądrze 
towarzyszy uczniowi w jego rozwoju. Pomaga w tworzeniu sytuacji wspierających 
wszechstronny rozwój ucznia. Respektuje jego podmiotowość, indywidualność i 
godność. Dostosowuje swoje działania wychowawcze (ogólnoludzkie) do wieku, 
poziomu rozwoju ucznia, systemu wartości i stopnia wrażliwości. 
 
 
 
 
 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
 
Szkoła ceni sobie współpracę z rodzicami. Ma świadomość swojej pomocniczej 
funkcji wychowawczej. Uznaje, że rodzina pełni decydującą rolę w wychowaniu i jest 
za nie odpowiedzialna. Rodzice i szkoła współpracują w zakresie realizacji Programu 
Wychowawczego, aby zoptymalizować pozytywne oddziaływania na dzieci. Szkoła 
uznaje, że rodzice mają wpływ na kształtowanie pozytywnego jej wizerunku. 
 
Szkoła tworzy warunki, w których rodzice mogą: 
 

- aktywnie uczestniczyć w zebraniach klasowych i ogólnoszkolnych, 
- indywidualnie konsultować się z nauczycielami w wymagających 

tego sytuacjach, 
- współorganizować cykliczne i okolicznościowe imprezy szkolne  
          (np. studniówka, zabawy, wycieczki), 
- uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, 
- uczestniczyć w niektórych Radach Pedagogicznych w charakterze 

opiniującym i doradczym, 
- współpracować w organizowaniu życia pozalekcyjnego klasy i 

szkoły, 
- otrzymywać pomoc merytoryczną związaną z wychowaniem 

(porady, terapia, wspierające warsztaty tematyczne itp.). 
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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 
 

Szkoła wspiera uczniów w wyborze zawodu poprzez: 
 

- konsultacje indywidualne pedagoga , psychologa z zakresu doradztwa   
zawodowego 
- badanie uczniów przez pedagoga szkolnego testem predyspozycji 
zawodowych Achtnicha  
- kierowanie uczniów na konsultacje do Centrum Doradztwa Zawodowego dla  
            Młodzieży 
- zorganizowanie Tygodnia Kariery Zawodowej.  

 
 

KLASA I  
 -   zajęcia warsztatowe ,,Moja droga kariery zawodowej’’ 
 -   Poznaję zawody –lekcja wychowawcza 
 -   Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 
KLASA II 
-   Zycie to nieustanny rozwój – co chcę robić i jak do tego dojść? 
-  Mój potencjał zawodowy 
 -  Poznaję zawody- lekcja wychowawcza  
 -  Test wielorakiej inteligencji w kontekście wyboru zawodu 
 
KLASA III  
-  Seminarium informacyjne dotyczące planowania ścieżki zawodowej 
           dla rodziców i uczniów  
-  test wielorakiej inteligencji 
   „ W czym jestem dobry?’’- test Grabarczyka.  
- Poznaję zawody  
- Moje zasoby i ograniczenia w kontekście wyboru drogi zawodowej 
                                                   

W tym zakresie współpracuje z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, 
 
 
PROPOZYCJE TEMATÓW LEKCJI WYCHOWAWCZYCH DLA KL. I 
 

 

OBSZAR 
SPOŁECZNY 

Poznajemy szkołę – zapoznanie z budynkiem szkoły, jej 
historią, tradycją i patronem. 

Jesteśmy razem – zajęcia integracyjne. 

Moja klasa – ustalanie reguł i celów grupowych 

Jacy jesteśmy ? 

Nieporozumienia w klasie - jak sobie z nimi radzić?.  

Przyjaźń –jakim jestem kolegą, koleżanką. 

Chłopcy – dziewczyny: konflikt czy współpraca? 

 Abc z miłości. 

 Edukacja czytelniczo-medialna. 

 
 

OBSZAR Jak się skutecznie uczyć?. 
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INTELEKTUALNY Różne oblicze inteligencji – test wielorakiej inteligencji. 

 Lewa czy prawa półkula? – mój styl uczenia się. 

 Mój preferowany kanał sensoryczny. 

  
 

OBSZAR 
PSYCHICZNY 

Podróż w głąb siebie - kim jestem?. 

Lepiej rozumieć siebie – mój temperament. 

Stres – mój niewidzialny wróg czy przyjaciel? 

Gdy życie traci sens – jak sobie radzić z trudnymi uczuciami i 
sytuacjami?. 

  
 

OBSZAR 
ZDROWOTNY 

Nie palę – mam swój styl. 

Moja koncepcja na zdrowe życie. 

 Moja wiedza o seksualności człowieka wg WHO. 

 Przepis na dobre samopoczucie 

  
 

OBSZAR DUCHOWY Poszukiwanie wartości i sensu życia 

Po pierwsze człowiek? 

 
 

KARIERA 
ZAWODOWA 

Kwestionariusz skłonności zawodowych. 

Moja droga kariery zawodowej. 

 Poznaję zawody. 

 
 
PROPOZYCJE TEMATÓW LEKCJI WYCHOWAWCZYCH DLA KL. II 
 
 

OBSZAR 
SPOŁECZNY 

Jak współpracuję w grupie? 

Szacunek do siebie i innych. 

Ograniczenia i problemy w poznawaniu samego siebie. 

Komunikacja – blokady, strefy dystansu społecznego , zasady. 

Ludzie wokół mnie. 

Asertywność. 

Jak rozumiem patriotyzm i obywatelstwo?. 

 
 

OBSZAR 
INTELEKTUALNY 

Techniki poprawiające pamięć i koncentrację. 

Mnemotechniki. 

  
 

OBSZAR 
PSYCHICZNY 

Kochałbym siebie i szanował o wiele bardziej, gdyby… 

Jak sobie radzić z własną i cudzą agresją, złością?. 

Granice mojego ja. 

Porażka – mój wróg czy przyjaciel?. 

Muszę, mogę, chcę – wybór należy do mnie. 

  
 



 13 

OBSZAR 
ZDROWOTNY 

Dbam o rozwój własnego ciała – moda na sprawność. 

Zasady dobrego życia. 

Jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach?. 

  
 

OBSZAR 
DUCHOWY 

Jak wygrać życie? – mój instruktaż etyczny. 

Mieć czy być? 

 Konflikt wartości. 

 
 

KARIERA 
ZAWODOWA 

Kwestionariusz wielorakiej inteligencji zawodowej. 

Życie to nieustanny rozwój – co chcę robić i jak do tego 
dojść?. 

Mój potencjał zawodowy. 

 Poznaję zawody. 

 
 
PROPOZYCJE TEMATÓW LEKCJI WYCHOWAWCZYCH DLA KL. III. 
 
 

OBSZAR 
SPOŁECZNY 

Budowanie dobrej relacji z bliską osobą. 

Jak się kłócić, aby nie ranić?. Zasady postępowania w sytuacji 
nieporozumień.  

Moje umiejętności społeczne. 

 
 

OBSZAR 
INTELEKTUALNY 

Czy umiem zdawać egzamin? – psychozabawa. 

 Matura tuż, tuż – moje intelektualne zasoby i ograniczenia. 

  
 

OBSZAR 
PSYCHICZNY 

Moje sposoby radzenia sobie z trudnymi uczuciami. 

Czy potrafię korzystać z własnego potencjału emocjonalnego? 

  
 

OBSZAR 
ZDROWOTNY 

Jak sobie poradzić ze stresem egzaminacyjnym i wejściem w 
nowy etap życia? 

  
 

OBSZAR 
DUCHOWY 

„ Kim jestem, dokąd zmierzam, po co żyję?”Jak chcę przeżyć 
swoje życie? 

 

 Co dalej, maturzysto? 

KARIERA 
ZAWODOWA 

W czym jestem dobry? – test Garbarczyka. 

Seminarium informacyjne dotyczące planowania ścieżki 
zawodowej. 

 Moje zasoby i ograniczenia w kontekście wyboru drogi 
zawodowej. 

 Poznaję zawody. 

 Test wielorakiej inteligencji. 

 


