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Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Realizator Termin Uwagi
1. Kształtowanie wśród 

uczniów poczucia 
patriotyzmu.

a) społeczność szkolna poznaje 
dziedzictwo kulturowe kraju :

dyrektor nauczyciele praca ciągła

*    udział uczniów w spektaklach
      teatralnych i wystawach ,

              

wicedyrektor
Wanda Łaz

M. Białek
A. Łukaszewska

*    współpraca z Jaworskim
     Ośrodkiem Kultury,
     

wicedyrektor
Wanda Łaz

J. Okapiec

• udział w Jaworskich Biesiadach 
Literackich ,

wicedyrektor
Wanda Łaz

J. Okapiec

• udział w imprezach 
organizowanych przez Jaworski 
Ośrodek Kultury,

wicedyrektor
Wanda Łaz

wg harmonogramu

*   wycieczki edukacyjne do 
miejsc pamięci narodowej,

dyrektor wg harmonogramu

b) obchody uroczystości narodowych :
         * udział w obchodach
         * okolicznościowa dekoracja,
         

wicedyrektor
Wanda Łaz

nauczyciele języka 
polskiego i historii, 
wychowawcy

c) ceremoniał szkolny:
- postawa ucznia i słuchacza,
- poszanowanie symboli 

narodowych i szkolnych 

wicedyrektor
Wanda Łaz

wychowawcy
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2. Kształtowanie wśród 
uczniów postawy 
Polaka – 
Europejczyka

a) poznawanie dziedzictwa kulturowego 
innych narodów przez udział w 
konkursach,

wicedyrektor
Wanda Łaz

nauczyciele praca ciągła

b) wycieczka z cyklu „Poznajemy kraje 
angielskojęzyczne”,

dyrektor n-le języka 
angielskiego

wg ustaleń

c) wycieczki z cyklu „Poznajemy kraje 
niemieckojęzyczne”.

dyrektor n-le języka 
niemieckiego

wg ustaleń

3 Kształtowanie wśród 
uczniów i słuchaczy 
postawy 
obywatelskiej

Współpraca z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej

wicedyrektor
W. Woźniakiewicz

D. Drzał wg ustaleń

4.
Stwarzanie 
warunków do 
samorządnego 
działania uczniów 
i słuchaczy

a) praca w Samorządzie Uczniowskim i 
innych organizacjach,

wicedyrektor
Wanda Łaz

opiekunowie 
organizacji

praca ciągła

b) organizowanie imprez. wicedyrektor
Wanda Łaz

opiekunowie 
organizacji

wg kalendarza 
imprez

5. Kształtowanie wśród 
uczniów poczucia 
patriotyzmu 
lokalnego

a) uczniowie poznają dziedzictwo 
kulturowe regionu:

dyrektor

* współpraca z Muzeum
 Regionalnym w Jaworze;

wicedyrektor
Wanda Łaz

D. Drzał
n-le j. polskiego

praca ciągła

* wycieczki edukacyjne; dyrektor nauczyciele praca ciągła

b) społeczność uczniowska pielęgnuje 
tradycje i pamięć o Bolku I – patronie 
szkoły,

wicedyrektor
Wanda Łaz

nauczyciele praca ciągła

c) zapoznanie uczniów z pracą urzędów
 i instytucji w Jaworze.
 

wicedyrektor
W. Woźniakiewicz

nauczyciele 
wychowawcy

praca ciągła
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6. Obchody 65 - lecia 
szkoły

- konkurs „Znam swoją szkołę”,
- turniej rocznicowy w piłkę 

siatkową lub koszową dla 
absolwentów,

- zakończenie obchodów – Święto 
Patrona Szkoły.

dyrektor Komitet Obchodów, 
nauczyciele

praca ciągła

7. Kształtowanie 
umiejętności 
dokonywania 
właściwych 
wyborów 
dotyczących stylu 
życia.

a) opieka nad młodzieżą sprawiającą 
problemy wychowawcze:
 - spotkania indywidualne,
 - uczestnictwo w warsztatach
   i przedstawieniach,
 - uświadamianie uczniom 
   tragicznych następstw 
   uzależnień ,
 - uświadamianie uczniom faktycznego
   zagrożenia dla zdrowia i życia jakie 
   stwarza zażywanie tzw. „dopalaczy”,
  

dyrektor,  pedagog pedagog
wychowawca

praca ciągła

b) promowanie zdrowego stylu życia 
przez :

* pogadanki,
* pokazy,
* plakaty,
* spektakle
* wycieczki propagujące zdrowy  
   styl życia ,
* ankieta dla uczniów badająca 
poziom świadomości zagrożenia 
wynikającego z zażywania środków 
psychoaktywnych

dyrektor,  pedagog pedagog
wychowawca

praca ciągła

I semestr

c) organizowanie czasu wolnego dla 
uczniów:

* koła zainteresowań,
* zajęcia sportowe,

      * wycieczki.

dyrektor,  pedagog nauczyciele praca ciągła
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8. Stwarzanie uczniom 
warunków 
bezpieczeństwa 
psychicznego , 
emocjonalnego , 
zdrowotnego
i cielesnego.

a) udzielanie wsparcia emocjonalnego
 i psychicznego:

* pomoc w rozwiązywaniu 
   trudności życiowych młodzieży,

dyrektor pedagog,
wychowawcy,
opiekun semestru

praca ciągła

b) zajęcia integracyjne dla klas 
pierwszych,

wicedyrektor
Wanda Łaz

pedagog,
wychowawcy

wg 
harmonogramu

c) realizacja programu dla klas 
maturalnych : „ Stres pod kontrolą”,

wicedyrektor
Wanda Łaz

pedagog,
wychowawcy

wg 
harmonogramu

d) realizacja programu  (dla klas I) 
profilaktycznego dotyczącego 
uzależnień,

wicedyrektor
Wanda Łaz

pedagog,
wychowawca

wg 
harmonogramu

e) realizacja programu dla klas II 
„Komunikacja interpersonalna”.

wicedyrektor
Wanda Łaz

pedagog,
wychowawca

wg 
harmonogramu

9. Podmiotowe 
traktowanie ucznia

a) przestrzegane są postanowienia 
Statutu Szkoły,

dyrektor nauczyciele 
pracownicy szkoły

cały rok

b) przestrzegane są zasady 
podmiotowego traktowania uczniów:

* nauczyciele i pracownicy są
   życzliwi uczniom,
* godność ucznia nie jest poniżana,
* nauczyciele wspierają uczniów

         mających problemy.

dyrektor nauczyciele 
pracownicy szkoły

cały rok

10. Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 
młodzieży.

a) udział młodzieży 
w zajęciach podnoszących świadomość 
ekologiczną :

* akcje ekologiczne,
* warsztaty i obozy ekologiczne.

wicedyrektor
Wanda Łaz

J. Kuczwara
J. Wyderkowska 

wg 
harmonogramu

w miarę 
możliwości 
szkoły
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11. Rozpoznawanie 
agresywnych 
zachowań uczniów 
i słuchaczy

a) otoczenie opieką uczniów, którzy mają 
skłonności do 
zachowań agresywnych:

* współpraca z rodzicami,
* udzielanie wsparcia 
   emocjonalnego i psychicznego,
* współpraca z instytucjami 
   wspomagającymi  ( Poradnią 
   Psychologiczno- Pedagogiczną, 
   Poradnią Zdrowia Psychicznego )

dyrektor,  pedagog pedagog
wychowawca

praca ciągła

12. Kształtowanie wśród 
uczniów i słuchaczy 
umiejętności 
poszanowania 
cudzych potrzeb i 
opinii szczególnie w 
kontekście praw 
człowieka.

a) kształtowanie postawy tolerancji 
wobec innych osób,

dyrektor nauczyciele 
wychowawcy 
opiekunowie 
semestru ,pedagog

praca ciągła

b) brak tolerancji wobec zła. dyrektor nauczyciele 
wychowawcy 
opiekunowie 
semestru ,pedagog

praca ciągła

c) prawa człowieka i ich poszanowanie dyrektor nauczyciele 
wychowawcy 
opiekunowie 
semestru ,pedagog

praca ciągła
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13. Kształtowanie 
umiejętności 
korzystania
z dziedzictwa 
kulturowego.

a) uczniowie biorą udział w :
* spektaklach teatralnych,
* koncertach,
* wystawach,
* seansach filmowych.

 

wicedyrektor
Wanda Łaz

nauczyciele praca ciągła

b) udział w spotkaniach z twórcami 
    kultury:

* kontynuacja  współpracy 
         z Jaworskim  Ośrodkiem Kultury;

wicedyrektor
Wanda Łaz

J. Okapiec praca ciągła

c) organizacja imprez 
okolicznościowych przez uczniów,

wicedyrektor
Wanda Łaz

nauczyciele wg 
harmonogramu

d) uczniowie przestrzegają zasad 
dobrego zachowania:

* znają i przestrzegają ceremoniał 
   szkolny,
* zachowują się zgodnie z 
   wymaganiami miejsca i chwili.

wicedyrektor
Wanda Łaz

nauczyciele 
wychowawcy

praca ciągła

14. Popularyzacja wśród 
uczniów sportu
 i turystyki.

a)udział w wycieczkach
turystyczno- krajoznawczych,

dyrektor nauczyciele wg planu

b) współorganizowanie
 i udział w zawodach sportowych.

wicedyrektor
Wanda Łaz

n-le wychowania 
fizycznego

wg 
harmonogramu
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15. Przygotowanie 
uczniów do 
dokonywania 
samodzielnych 
wyborów.

a) motywowanie uczniów do wysiłku 
intelektualnego i pracy nad sobą przez:

* stawianie wymagań,
* udział w olimpiadach,
   konkursach i turniejach,
* udział w zajęciach  
   pozalekcyjnych,
* pracę wychowawczą, 

dyrektor nauczyciele praca ciągła

b) współpraca z instytucjami 
wspomagającymi :

* Powiatowe Centrum
   Psychologiczno- Pedagogiczne i 
   Doradztwa Metodycznego,
* wyższe uczelnie,

dyrektor nauczyciele praca ciągła

c) pomoc w określaniu predyspozycji 
zawodowych.

dyrektor Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna,
n-le informatyki

wg ustaleń

16. Przygotowanie 
uczniów do 
autoprezentacji.

a) wzmacnianie poczucia własnej 
wartości poprzez udział w : 

* konkursach i olimpiadach ,
* etiudach teatralnych,

dyrektor pedagog szkolny

nauczyciele

wg 
harmonogramu

b) kształtowanie umiejętności 
prezentowania swoich mocnych stron.

dyrektor pedagog szkolny
PPP
wychowawcy

w miarę 
potrzeb
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17. Wdrażanie 
wniosków z badania 
efektów pracy 
wychowawczej 
szkoły

1. Wychowawca informuje 
rodziców o nieusprawiedliwionej 
nieobecności ucznia 
przekraczającej 7 godzin 
natychmiast, wpisuje to w 
dziennik i informuje o tym 
pedagoga.

2. Wychowawca przechowuje 
usprawiedliwienia w sposób 
umożliwiający kontrolę przez 
dyrektora szkoły – na odwrocie 
usprawiedliwienia wychowawca 
zapisuje kiedy usprawiedliwił 
nieobecność.

3. Pedagog szkolny przygotowuje 
dla dyrektora informacje o 
uczniach, których 
nieusprawiedliwione 
nieobecności przekroczyły w 
miesiącu 10 godzin.

4. Każdy wychowawca przypomni 
sobie zapis $5 Statutu Szkoły.

5. 3 razy w ciągu roku szkolnego 
      w wyznaczonym terminie   
      nauczyciele będą do dyspozycji  
      rodziców.

dyrektor wychowawca praca ciągła

02.12.2011
30 .03.2012
01.06.2012

1530 –1630 
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18. Wdrażanie 
wniosków 
zgłoszonych przez 
nauczycieli, 
dotyczących 
poprawy frekwencji i 
współpracy z 
rodzicami

1. Nauczyciele konsekwentnie 
stosują zapisy Statutu Szkoły 
dotyczących frekwencji, min. 
przyjmuje od uczniów pisemną 
informację o przyczynie 
spóźnienia.

2. Nauczyciele konsekwentnie 
stosują zapisy Statutu Szkoły 
dotyczących stosowania kar i 
nagród.

3. Wychowawcy klas w trakcie 
wywiadówek pozyskują opinie 
rodziców dotyczące ważnych 
spraw z życia szkoły.

4. Wychowawcy prowadza zebrania 
(wywiadówki) w formie, która 
zachęci rodziców do regularnych 
kontaktów ze szkołą.

5. Wychowawcy klas I zapoznają 
rodziców ze szkołą.

dyrektor nauczyciele,
wychowawcy

praca ciągła
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PLAN  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH  DLA  KLAS PIERWSZYCH
Lp. Tematyka Zadania Uwagi
1. Zapoznanie uczniów ze szkołą - Poznanie praw i obowiązków  wynikających ze Statutu  Szkoły i regulaminu klasy dyżurnej.

- Zapoznanie młodzieży z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania,
  klasyfikowania i promowania, uczniów oraz z WSO.
- Zapoznanie z zasadami  egzaminu maturalnego.
- Udział uczniów w wyborach do samorządu klasy i do  SU.
- Zapoznanie uczniów z ceremoniałem szkoły .

2. Integracja klasy - Udział uczniów w warsztatach integracyjnych.
- Wycieczka integracyjna.
- Przeprowadzenie testu socjometrycznego.
- Kim jestem,  co lubię, co potrafię, co jest dla mnie ważne.  Autoprezentacja.

3. Kultura osobista - ABC dobrego zachowania.
- Kultura na co dzień : w szkole i poza nią.
- Akcentowanie obowiązku zachowania zgodnego z wymogami chwili  i miejsca.

4. Potrzeby człowieka; prawa 
człowieka

- Higiena osobista i otoczenia.
- Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi – asertywność.
- Radzenie sobie z własną i cudzą agresją – asertywność.
- Prawa człowieka i ich poszanowanie.

5. Jak się uczyć? - Higiena pracy umysłowej w domu. Przeszkody w efektywnej nauce.
- Warunki sprzyjające efektywnej nauce: rola motywacji i wyobraźni  w  uczeniu się; techniki
  usprawniania pracy umysłowej; zasady szybkiej  i efektywnej nauki.
- Czas wolny a nauka – zainteresowania.
- Wysoka frekwencja na lekcjach warunkiem sprzyjającym, a często koniecznym do 
  osiągnięcia sukcesów edukacyjnych. 

6. Kultywowanie tradycji 
lokalnych

- Pielęgnowanie tradycji lokalnych:
- Udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Patrona Szkoły  Księcia Bolka I;
- Przybliżanie dziejów Jawora z uwzględnieniem zwyczajów regionalnych.

7. Nałogi - Program profilaktyki uzależnień.
- Faktyczne zagrożenia dla zdrowia i życia, jakie stwarza używanie tzw. „dopalaczy”. 

  8. Tolerancja - Subkultury młodzieżowe.
- Brak tolerancji wobec zła.

   9. Unia Europejska - Poznanie struktury i zasad działania Unii Europejskiej.
10. Bezpieczeństwo w szkole - Zapoznanie uczniów z regulaminem zachowania się w czasie przerw.

- Zapoznanie uczniów z planem ewakuacyjnym szkoły.
- Zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni szkolnych.
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PLAN  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH  DLA  KLAS  DRUGICH
Lp. Tematyka Zadania Uwagi
1. Obowiązki szkolne - Przypomnienie Statutu Szkoły.

- Przypomnienie obowiązujących regulaminów; ceremoniał szkolny.
- Wybory do samorządu klasowego i do SU.

2. Znajomość pojęć: wada, zaleta - Wszechstronny rozwój osobowy ucznia.
- Ankieta: Rozpoznawanie wad i zalet.

3. Orientacja zawodowa - Przypomnienie zasad egzaminu maturalnego.
- Pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych.
-Zapoznanie uczniów z pracą urzędów i instytucji w Jaworze.

4. Tolerancja, prawa człowieka - Poszanowanie godności własnej i innych. Potrzeba przeciwstawienia się złu.
- Prawa człowieka i ich poszanowanie.

5. Samoocena - Umiejętność właściwej samooceny.

6. ABC dobrego zachowania - Kultura zachowania się podczas imprez kulturalnych: rozpoczęcie i 
  zakończenie roku szkolnego, koncert, spektakl, seans filmowy.
- Postawy prospołeczne i patriotyczne.

7. Właściwy system wartości - Wzorce osobowe z ekranu.
- Wybór programów telewizyjnych.
- Korzystanie z Internetu.

8. Nałogi - Cykl poświęcony nałogom: alkohol, narkotyki, nikotyna.
- Faktyczne zagrożenia dla zdrowia i życia, jakie stwarza używanie tzw. 
„dopalaczy”.

9. Kultywowanie tradycji szkolnych 
 i lokalnych

- Obchody Święta Patrona – Bolka I.
- Wycieczka do Muzeum Regionalnego.

10. Jak się uczyć? - Higiena pracy umysłowej w domu. Przeszkody w efektywnej nauce.
- Warunki sprzyjające efektywnej nauce: rola motywacji 
  i wyobraźni w  uczeniu się; techniki usprawniania pracy umysłowej;
  zasady szybkiej i efektywnej nauki.
- Czas wolny a nauka - zainteresowania.
- Wysoka frekwencja na lekcjach warunkiem sprzyjającym, a często koniecznym 
  do osiągnięcia sukcesów edukacyjnych. 

11. Bezpieczeństwo w szkole - Przypomnienie uczniom regulaminu zachowania się w czasie przerw.
- Przypomnienie uczniom  planu ewakuacyjnego szkoły.
- Przypomnienie uczniom  regulaminów pracowni szkolnych.
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PLAN  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH  DLA  KLAS  TRZECICH
Lp. Tematyka Zadania Uwagi
1 Obowiązki szkolne - Przypomnienie Statutu Szkoły.

- Przypomnienie obowiązujących regulaminów; ceremoniał szkolny;   poszanowanie symboli 
  narodowych i szkolnych.
- Wybory do samorządu klasowego i do SU.

2 Egzamin maturalny - Przypomnienie zasad egzaminu maturalnego., zapoznanie ze zmianami.
- Minimalizowanie stresu przed egzaminem maturalnym (udział uczniów w programie „Stres 
  pod kontrolą”)
- Wysoka frekwencja na lekcjach warunkiem sprzyjającym, a często koniecznym 
  do osiągnięcia sukcesów na egzaminie.

3 ABC dobrego zachowania - Kultura zachowania się podczas uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych 
  (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, spektakl teatralny, seans filmowy, 
  studniówka).
- Kultura zachowania się w czasie egzaminu maturalnego.

4 Pełnoletniość
 i odpowiedzialność

- Przepisy prawne związane z osiągnięciem pełnoletniości – zorganizowanie spotkania 
  z prawnikiem, policjantem.
- Prawa człowieka i ich poszanowanie.
- Faktyczne zagrożenia dla zdrowia i życia, jakie stwarza używanie tzw. „dopalaczy”.

5 Organizacja balu studniówkowego - Przydział zadań związanych z organizacją balu. Współudział 
rodziców

6 Orientacja zawodowa
 i autoprezentacja

- Zapoznanie z informacjami dotyczącymi kierunków studiów, kursów przygotowawczych
  i egzaminów wstępnych.
- Udział w dniach otwartych wybranych szkół wyższych.

7 Pielęgnowanie tradycji rodzinnych - Tradycje rodzinne – zwyczaje świąteczne.

8 Szacunek i tolerancja - Wieloaspektowość zjawiska tolerancji w kontekście praw człowieka.
- Sztuka dyskusji i kompromisu – poszanowanie i tolerancja dla cudzych poglądów,  
  umiejętność kulturalnej dyskusji.

9 Poczucie patriotyzmu lokalnego - Pielęgnowanie tradycji i pamięci o Bolku I – patronie szkoły.

10. Bezpieczeństwo w szkole - Przypomnienie uczniom regulaminu zachowania się w czasie przerw.
- Przypomnienie uczniom  planu ewakuacyjnego szkoły.
- Przypomnienie uczniom  regulaminów pracowni szkolnych.
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