
PROGRAM WYCHOWAWCZY 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sobolewie 

na rok szkolny 2016/2017 

 
Zadaniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie, w skład którego wchodzą: Liceum  

Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest  

wykształcenie człowieka posiadającego właściwą postawę moralną, społeczną i patriotyczną,  

specjalistę świadomego własnych możliwości zawodowych, dążącego do podwyższania swych  

kwalifikacji.  

Nauczyciele w pracy wychowawczej wskazują swoim wychowankom ideały, zgodnie z którymi  

uczeń dojrzały, dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie, wychowany w duchu  

uniwersalnych, humanistycznych wartości moralnych, tolerancji, solidarności, demokracji, 

wolności  

i sprawiedliwości społecznej potrafi żyć z innymi i dla innych. 

Model wychowanka-absolwenta: 

Szkoła, poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą wyposaża uczniów w odpowiednią  

hierarchię wartości norm społecznych i umiejętności. Uczy zaspokajać własne potrzeby  

z poszanowaniem praw drugiego człowieka. Wszelkie działania szkoły muszą być wspomagane 

przez 

dobrą współpracę z rodzicami. Zmierzają do tego, aby absolwenci szkoły byli m.in.: 

 

 otwarci na wiedzę, 

 aktywnie uczestniczący w życiu społecznym, 

 szanujący ludzi i tradycje, 

 kulturalni, 

 samodzielni, 

 odpowiedzialni, 

 krytyczni wobec siebie, 

 krytyczni wobec otaczającej ich rzeczywistości, 

 uczciwi 

 

Nadrzędne cele kształcenia i wychowania w szkole: 

 

1. Stworzenie warunków dynamicznego rozwoju intelektualnego dostosowanego do możliwości  

ucznia. 

2. Kształcenie umiejętności interdyscyplinarnych umożliwiających właściwe i aktywne  

funkcjonowanie w życiu społecznym. 

3. Odpowiedzialne wspieranie rozwoju osobowości ucznia przez analizę jego rozwoju  

psychicznego, estetycznego i etycznego. 

4. Wspieranie rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwić uczniom  

przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. 

5. Wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania drugiego człowieka. 

6. Pielęgnowanie wartości narodowych i rozwijanie postaw patriotycznych związanych  

z tożsamością kultury regionalnej. 

 



Zadania opiekuńcze szkoły: 

 

1. Placówka odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych,  

pozalekcyjnych i zorganizowanych form wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami  

bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. 

2. W czasie zajęć obowiązkowych opiekę sprawują: dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów,  

nauczyciele dyżurujący w czasie przerw. 

3. Opiekę nad młodzieżą w czasie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych pełnią nauczyciele  

prowadzący te zajęcia. 

4. Nauczyciele w czasie przerw lekcyjnych pełnią dyżury. 

5. W czasie pełnienia dyżurów nauczyciel zobowiązany jest do kontroli zachowania młodzieży  

6. na korytarzach, w salach lekcyjnych oraz sanitariatach. 

 Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno-krajoznawczych  

7. i zawodów sportowych odpowiada organizator. 

8. Organizujący wycieczkę musi zapewnić opiekę nauczycieli zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

9. Szkoła otacza szczególną troską uczniów klas I oraz uczniów niepełnosprawnych poprzez: 

wprowadzenie dwutygodniowego okresu adaptacyjnego, w którym uczniowie nie  

 Otrzymują ocen niedostatecznych, 

 Zapoznanie uczniów z tradycjami i statutem szkoły,  

 Poznanie warunków domowych i rodzinnych swoich uczniów, 

 Udzielanie im pomocy w przypadku stwierdzenia szczególnie trudnych warunków  

 Materialnych (w miarę posiadanych przez szkołę środków). 

 Zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych,  

technicznych, organizacyjnych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom  

niepełnosprawnym, bądź ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , funkcjonowanie  

w szkole.  

 Włączenie ucznia niepełnosprawnego do życia szkoły 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla ucznia niepełnosprawnego i z dysfunkcjami 

 

Program wychowawczy realizowany jest poprzez: 

 

1. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli, 

2. Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe, 

3. Godziny do dyspozycji wychowawcy, 

4. Działalność Rady Samorządu Uczniowskiego, 

5. Uroczystości szkolne, 

6. Konkursy, olimpiady przedmiotowe, turnieje, zawody sportowe, 

7. Wycieczki dydaktyczne, 

8. Akcje o charakterze lokalnym i ogólnopolskim (np. „Sprzątanie świata”, „Dzień bez  

papierosa” itp.) 

 

Program składa się z 10 zadań wychowawczych, dla których określono cele i sposoby 

realizacji: 

 

1. Kształtowanie postawy patriotycznej. 

2. Nauka odpowiedzialności za podejmowane działania. 

3. Kształtowanie umiejętności współpracy i postawy solidaryzmu. 

4. Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych i siebie. 

5. Wspomaganie budowy indywidualnych systemów wartości i zasad życiowych 

6. Kształtowanie zdolności samooceny oraz umiejętności dokonywania racjonalnych wyborów  

życiowych, przygotowanie do pełnieni nowych ról życiowych, społecznych. 



7.Kształtowanie świadomości co do zagrożeniami terrorystycznego oraz sposobów reagowania w 

sytuacji zagrożenia. 

8. Kształtowanie potrzeby ciągłego samodoskonalenia. 

9. Kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z negatywnego wpływu środowiska oraz  

patologicznych zjawisk społecznych. 

10. Współpracować z rodzicami uczniów. 



CEL: KSZTAŁTOWAĆ POSTAWĘ PATRIOTYCZNĄ 

L.p Zadania Odpowiedzialni Termin 

1. Zrealizować na godzinach z 

wychowawcą tematy  

dotyczące powinności wobec 

Ojczyzny 

Wychowawcy klas  według  

planu 

2. Organizować spotkania z ludźmi 

wywierającymi 

wpływ na losy naszej Ojczyzny 

Wychowawcy klas  według  

planu 

3. Udział w obchodach 75 rocznicy 

wybuchu II wojny światowej i 

bombardowanie Garwolina. 

Łapacz E wrzesień 

4. Zorganizować ślubowanie klas I Wychowawcy klas I październik 

2016 

5. Organizować wycieczki klasowe 

zapoznające  

z dobrami kultury 

Wychowawcy klas  Wg planu 

6. Zorganizować obchody Dnia 

Patrona 

Wychowawcy klas I październik 

7. Otoczyć opieką pomniki historii 

oraz groby  

żołnierskie.  

Wychowawcy internatu Cały rok 

8. Uczestniczyć w obchodach 

powstania Państwa  

podziemnego 

Wychowawcy klas  

mundurowych 

Wrzesień 2016 

9. Przygotować akademię z okazji 

Święta  

Niepodległości 

Wychowawcy klas III listopad 

10. Przygotować akademię z okazji 

Święta konstytucji  

3 maja  

Nauczyciel wg listy Maj 2017 

11. Zorganizowanie spotkania z 

komendantem WKU  

w związku z naborem do szkół 

wojskowych  

i Narodowych sił rezerwy 

M. Łapacz 

S. Madejski 

Marzec 2017 

 

CEL: UCZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

1. Wybrać młodzież do pocztu 

sztandarowego  

Opiekun i 

przedstawiciele  

Samorządu 

Uczniowskiego 

Cały rok 

2. Przeprowadzić wybory do 

Samorządu Szkolnego 

I. Wiśniewska  Wrzesień 2016 



3. Brać udział w uroczystości 

organizowanych przez  

władze gminy i powiatu.  

- organizacja „Narodowego 

czytania” 

- udział w Dożynkach Gminnych 

- udział młodzieży w obchodach Dni 

Garwolina 

 

 

 

M. Trzmiel 

 

 

M. Głodała, 

nauczyciele w-f 

 

 

 

2 IX 2016 

 

11 IX 2016 

VI 2017 

4. Umieścić w tematyce godzin z 

wychowawcą treści  

związanych z poszanowaniem 

własności społecznej  

i prywatnej. Zbadać preferencje 

gimnazjalistów dotyczące  

wyboru profilów kształcenia w 

szkole  

ponadgimnazjalnej. Przygotowanie  

i przeprowadzenie ankiety 

Wychowawcy klas I semestr 

5. Przeprowadzić akcję promującą 

szkołę wśród  

uczniów szkół gimnazjalnych 

Wyznaczeni 

nauczyciele  

Kwiecień 2017 

6. Zapoznać młodzież z przepisami 

BHP  

Nauczyciele i 

wychowawcy 

Wrzesień 02016 

7. Rozpowszechnić wśród uczniów ich 

prawa  

i obowiązki.  

Nauczyciele i 

wychowawcy 

Wrzesień 2016 

8. Zachęcić młodzież do udziału w 

zajęciach  

pozalekcyjnych oraz promujących 

zdrowy styl życia 

Wychowawcy klas  Wrzesień2016 

9. Przeprowadzić zajęcia zapoznające z 

udzielaniem  

pierwszej pomocy 

Nauczyciel EDB Wg planu 

10. Zapoznać uczniów z planem 

wychowawczym  

i profilaktycznym 

Wychowawcy klas  Wg planu 

 

CEL: UKSZTAŁTOWAĆ ZDOLNOŚĆ WSPÓŁPRACY 

I UMIEJĘTNOŚĆ JEJ DOCENIANIA 
1. Okazywać szczególne 

zainteresowanie i 

pomoc  

uczniom klas 

pierwszych. 

Współpracować  

z wychowawcami 

internatu 

Wychowawcy, 

nauczyciele  

uczący i starsi koledzy 

Cały rok 



2. Zacieśnić więzi między 

nauczycielami i 

uczniami  

poprzez:  

1. zorganizowanie 

wyjazdów, wycieczek i 

imprez  

szkolnych tj.: 

- wyjazdów 

integracyjnych 

- klasowych wycieczek 

krajoznawczych 

- otrzęsin dla 

wychowanków 

internatu 

- rajdów rowerowych 

oraz wyjazdów na 

basen 

- wyjazdu na lodowisko 

do Mińska 

Mazowieckiego 

- balu studniówkowego 

 

 

- dnia z zakochanych – 

poczty walentynkowej 

- pierwszego dnia 

wiosny 

 

- pożegnania klas III 

 

- wycieczki 

krajoznawczo-

wypoczynkowej w 

Tatry 

- wyjazdów do teatru, 

muzeum i kina  

- dnia sportu 

2. uczestnictwo 

uczniów w zajęciach 

pozalekcyjnych  

tj.: 

- przedmiotowe koła 

zainteresowań i 

konsultacje  

przedmiotowe  

- zajęcia wyrównawcze 

dla uczniów zdolnych 

i słabszych 

- sekcje sportowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas I  

 

wychowawcy klas 

 

wychowawcy internatu 

 

 

nauczyciele w-f i  

 

  

wychowawcy i  

 

 

M Trzmiel. M. Pałysa, 

A. Rucińska, K. 

Zduńczyk,  

samorząd  

szkolny 

Samorząd Uczniowski, 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Wychowawcy klas II i 

III 

L. Urawski i M. Pałysa 

 

 

 

A. Rucińska i M. Pigłas 

 

Nauczyciele w-f 

 

 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

nauczyciele w-f 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 2016 

 

 

 

X 2016 

 

 

X 2016 

 

 

XII 2016 

 

 

07 I 2017 

 

 

14 II 2017 

 

21 III 2017 

 

 

IV 2017 

 

VI 2017 

 

 

 

cały rok 

 

VI 2016 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 Kontynuować akcje   



charytatywne tj.: 

- „Podziel się z innymi 

- paczki świąteczne” 

- „Moje prawa i 

obowiązki, jak unikać 

zagrożeń” 

- „Młoda krew ratuje 

życie”  

- Kontynuować 

współpracę ze 

stowarzyszeniem  

Pomocna Dłoń. 

Warsztaty dla 

młodzieży „Młody  

człowiek – świadomy 

obywatel” 

-Udział przedstawicieli 

młodzieży w otwartych  

posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej oraz w 

zespołu  

wychowawczego 

 

Pedagog szkolny 

 

Pedagog szkolny 

 

 

R. Bany E. Skoczek 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja 

 

XII 2016 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w miarę potrzeb 

 

CEL: NAUCZYĆ TOLERANCJI I SZACUNKU DLA 

INNYCH LUDZI 

I SAMEGO SIEBIE 
 

1. Cel ten realizować na lekcjach 

religii i godzinach z  

wychowawcą. Dla realizacji tego 

celu wykorzystywać  

wszystkie możliwe sytuacje 

wychowawcze 

Zorganizować 

spotkanie z 

pracownikami Poradni  

Psychologiczno-

Pedagogicznej 

wg potrzeb 

2. Zorganizować spotkanie 

opłatkowe w szkole  

i internacie 

ks. Ł. Wardak 

wychowawcy 

Internatu 

XII 2016 

3. Zachęcić uczniów do udziału w 

rekolekcjach  

adwentowych i wielkopostnych 

ks. Ł. Wardak 

wychowawcy 

XII/ IV 

2016/2017 

4. Zorganizować pielgrzymkę 

maturzystów  

ks. Ł. Wardak 

wychowawcy klas III 

X/XI  

2016 

5. Zorganizować wyjazd młodzieży 

na spotkanie na  

polach Lednickich 

ks. Ł. Wardak 

Karolina Zduńczyk 

VI 2016 

6. Zorganizować spotkanie z 

pielęgniarką, położną,  

lekarzem 

Wychowawcy klas, 

Pedagog 

Wg potrzeb 

7. Przeciwdziałać wykluczeniu 

społecznemu  

i edukacyjnemu dzieci i 

Nauczyciele 

Wychowawcy, 

uczniowie . 

Cały rok 



młodzieży z różnymi  

dysfunkcjami 

8. Przeprowadzać pogadanki na 

zajęciach  

wychowawczych zaznajamiające 

uczniów  

z tematem niepełnosprawności 

Wychowawcy klas  Cały rok 

9. Zorganizować spotkanie z 

pracownikami Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej 

Wychowawcy klas  Wg potrzeb 

10. Realizacja programu „ARS- W 

trosce o miłość 

Wychowawcy klas Cały rok 

 

CEL: WSPOMAGAĆ BUDOWĘ INDYWIDUALNYCH 

SYSTEMÓW WARTOŚCI 

I ZASAD ŻYCIOWYCH 
 

1. 

 

Zaprezentować 

młodzieży programy 

edukacyjny  

związanych z 

kontrolowaniem stresu, 

przemocy  

i agresji oraz 

promujących zdrowy 

tryb życia 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

wg planu 

2. Zorganizować 

spotkanie z 

psychologiem  

Wychowawcy klas wg potrzeb 

3. Przygotować młodzież 

do udziału w 

pielgrzymkach  

ks. Ł. Wardak 

wychowawcy  

zainteresowanych klas 

wg planu 

4. Przygotować obchody 

Dnia Edukacji 

Narodowej 

przedstawiciele 

samorządu  

uczniowskiego 

październik  

2016 

5. Przygotować 

uroczystość z okazji 

rocznicy śmierci  

Jana Pawła II 

ks. Ł. Wardak 

J. Bieńko 

kwiecień  

2017 

 



CEL: PRZYGOTOWAĆ DO PEŁNIENIA ŻYCIOWYCH 

RÓL SPOŁECZNYCH 

W DOROSŁYM ŻYCIU 
1. Nawiązać współpracę z 

przedstawicielem  

Powiatowego Urzędu 

Pracy w celu realizacji  

programów 

umożliwiających start 

zawodowy  

młodzieży 

pedagog  cały rok 

2. Realizować elementy 

programów 

umożliwiających  

start zawodowy 

młodzieży 

Nauczyciele 

przedmiotów z  

podstaw 

przedsiębiorczości 

cały rok 

3. Zorganizować 

spotkanie z 

przedstawicielami  

wybranych zawodów i 

firm działających w 

regionie 

Nauczyciele i 

wychowawcy  

cały rok 

4. Zorganizować 

Młodzieżowe Wybory 

do Samorządu  

Uczniowskiego 

Opiekun samorządu  Wrzesień 2016 

 

CEL: WYROBIĆ W UCZNIACH PRZEKONANIE O 

KONIECZNOŚCI CIĄGŁEGO 

DOSKONALENIA WŁASNEJ OSOBOWOŚCI I 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 
 

1. Podnieść jakość 

kształcenia w zakresie 

umiejętności  

określonych w 

podstawie 

programowej ze  

szczególnym 

uwzględnieniem 

umiejętności  

w zakresie matematyki 

Nauczyciele 

matematyki  

cały rok 

2. Zorganizować 

dodatkowe zajęcia 

wyrównawcze  

z matematyki 

Nauczyciele 

matematyki  

cały rok 



  Rozwijać uzdolnienia 

sportowe młodzieży 

poprzez  

udział w zajęciach 

pozalekcyjnych 

Nauczyciele 

wychowania  

fizycznego 

cały rok 

3. Przeprowadzić zawody 

- mistrzostwa szkoły 

Nauczyciele 

wychowania  

fizycznego 

cały rok 

4. Wziąć udział w 

zawodach sportowych  

Nauczyciele 

wychowania  

fizycznego 

Wg harmonogramu 

5. Brać udział w różnych 

formach doskonalenia 

dla  

nauczycieli zgodnych z 

planem Rozwoju 

Szkoły 

Dyrekcja i nauczyciele  Wg harmonogramu 

6. Eksponować 

informacje o wyższych 

uczelniach 

Biblioteka  Cały rok 

7. Informować uczniów o 

wynikach nauczania 

Dyrekcja Cały rok 

8. Zachęcać do udziału w 

konkursach szkolnych,  

powiatowych i 

olimpiadach 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok wg 

harmonogramu 

9. Organizować 

edukacyjne wycieczki 

przedmiotowe  

Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok 

 

 



CEL: KSZTAŁTOWAĆ ODPORNOŚĆ NA NEGATYWNE 

WPŁYWY 

RÓŻNYCH PATOLOGICZNYCH ZJAWISK 

SPOŁECZNYCH 
 

1. Zapoznać uczniów z 

procedurami 

postępowania  

i metodami 

współpracy szkoły z 

policją w sytuacjach  

zagrożenia dzieci i 

młodzieży agresją i 

przemocą  

w szkole, 

przestępczością i 

demoralizacją 

Wychowawcy klas wrzesień 

2. Uwzględnić tematykę 

profilaktyki agresji i 

przemocy  

w szkolenia zajęciach: 

-wiedzy o 

społeczeństwie, dzięki 

której uczeń  

rozpoznaje problemy 

najbliższego otoczenia 

i szuka  

ich rozwiązań, 

zachować dystans 

wobec  

nieaprobowanych 

przez siebie zachowań 

grupy lub  

jak im się 

przeciwstawić,  

- wychowania do życia 

w rodzinie, które 

porusza  

zagadnienia takie jak 

np.: okazywanie 

szacunku  

innym ludziom 

- edukacji dla 

bezpieczeństwa, który 

obejmuje  

zapoznanie ucznia z 

zasadami 

postępowania w  

przypadku wystąpienia 

zagrożenia życia 

Nauczyciele WOS, 

EDB, 

Informatyki, 

Wychowawcy klas 

cały rok 



- informatyki, który 

obejmuje m.in. 

bezpieczne  

posługiwanie się 

komputerem i jego  

oprogramowaniem 

oraz świadomość 

zagrożeń  

i ograniczeń 

związanych z 

korzystaniem  

z komputera i 

Internetu 

3. Zorganizować 

spotkania z 

policjantem  

i psychologiem 

zmierzające do 

ograniczania  

negatywnego wpływu 

patologicznych 

zjawisk  

społecznych 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

Cały rok 

4. Uczulać młodzież na 

zagrożenia 

współczesnego  

świata-AIDS, 

narkomania, 

alkoholizm, dopalacze 

itd. 

Wychowawcy klas 

Pedagog, spotkania ze  

specjalistami 

Cały rok 

5. Problem wczesnego 

macierzyństwa wśród  

młodzieży-organizacja 

cyklu spotkań ze 

specjalistami  

z dziedziny 

położnictwa i 

ginekologii  

Pedagog, 

Spotkania ze 

specjalistami 

Wg planu 

6. Realizowanie 

programu „ARS- w 

trosce o miłość” 

Pedagog, 

wychowawcy klas 

Cały rok 

7. Kształtowanie 

świadomości co do 

zagrożeniami 

terrorystycznego oraz 

sposobów reagowania 

w sytuacji zagrożenia 

Wychowawcy klas Cały rok 

 



CEL: WSPÓŁPRACOWAĆ ZE ŚRODOWISKIEM 
 

1. Nawiązać współpracę z 

przedstawicielami 

lokalnych  

mediów i 

przygotowywać 

artykuły dotyczące  

najważniejszych 

wydarzeń życia naszej 

szkoły,  

kontynuować 

wydawanie szkolnej 

gazetki NAS 

Nauczyciele, 

pracownicy szkoły,  

uczniowie 

Cały rok 

2. Zorganizować dni 

otwarte szkoły dla 

uczniów  

gimnazjów i ich 

rodziców 

Dyrekcja, nauczyciele 

i Samorząd Uczniowski 

Marzec/kwiecień 2017 

3. Zapraszać 

przedstawicieli władz 

samorządowych  

i oświatowych na 

uroczystości szkolne 

Dyrekcja  Wg haromonogramu 

 

CEL: WSPÓŁPRACOWAĆ Z RODZICAMI 
 

1. Współpracować z Radą 

Rodziców 

Dyrekcja, 

wychowawcy,  

nauczyciele 

 

2. Zorganizować 

spotkanie z rodzicami 

uczniów  

Dyrekcja, 

wychowawcy,  

nauczyciele 

 

3. Organizować spotkania 

informujące rodziców  

o postępach 

dydaktycznych i 

wychowawczych  

młodzieży 

Dyrekcja, 

wychowawcy,  

nauczyciele 

 

4. Współpracować z 

rodzicami podczas 

organizowania  

imprez szkolnych i 

klasowych 

Dyrekcja, 

wychowawcy,  

nauczyciele 

 

5. Pomagać rodzicom w 

rozwiązywaniu 

trudnych  

problemów 

Wychowawcy,  

nauczyciele 

 



wychowawczych i 

życiowych 

 

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie na rok szkolny 

2016/2017 zatwierdziła Rada Pedagogiczna w dniu 13 września 2016r.  

 

 


