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1. Zadania wychowawcy:
1) przygotowanie młodzieży do życia w szkole i wśrodowisku; wspieranie działań
wychowawczych rodziców

2) poszukiwanie i wdrażanie skutecznych form i metod wychowania i nauczania słu-
żących indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia; konstruowanie spójnego syste-
mu wartości, ułatwiającego rozumienie współczesnegoświata, odnalezienie się
w nim i dostosowanie do ciągłych zmian

3) kształtowanie pozytywnych postaw wobecśrodowiska naturalnego, poczucia
przynależności do wspólnoty lokalnej i narodowej

4) postawa nauczyciela jest niewerbalną metodą oddziaływania wychowawczego, po-
znania ucznia, jego potrzeb i możliwości

5) kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swej oso-
bowości
6) współdziałanie z innymi nauczycielami, rodzicami iśrodowiskiem.

2. Warunki realizacji progr amu wychowawczego:
1) w tworzeniu koncepcji wychowawczej pracy klasy uczestniczą uczniowie, rodzice
i wychowawca

2) stosowanie i przestrzeganie zasad demokracji i samorządności w procesie
dydaktyczno- wychowawczym.

3. Współpraca rodziców ze szkołą:
1) rodzice doradzają, opiniują i wspierają wychowawczą działalność szkoły

2) uczestniczą w zebraniach poświęconych zagadnieniom dydaktyczno-
wychowawczym

3) udzielają pomocy w organizowaniu wycieczek, dyskotek i innych imprez
klasowych

4) rodzice mają obowiązek stałego kontaktu z wychowawcą oraz pisemnego uspra-
wiedliwiania uzasadnionej nieobecności ucznia
5) rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka

6) rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne
zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez swoje dzieci.



CEL WYCHOWANIA:

Uczeń kształtuje swoją osobowość, stara się zrozumieć uczu-
cia swoje i innych ludzi

Efekty działań wychowawczych:
1. Uczeń utrzymuje wartościowe kontakty z innymi ludźmi.

2. Jest tolerancyjny dla pozytywnych form odmienności i indywidualności.

3. Umie opanować swe uczucia i emocje.

4. Dokonuje samooceny i samokontroli.

5. Realizuje założone cele poprzez rzetelną pracę i uczciwość.

Lp.
Cele

operacyjne
Zadania Sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

1. Prawa grupy

i jednostki

Przypominamy sobie
regulaminy szkolne
przestrzegamy ich

Udzielamy pomocy
potrzebującym

Dyskutujemy na forum
klasy na temat przeciw-
działania przemocy i
agresji

Bierzemy udział w tre-
ningach umiejętności
komunikowania się i
rozwiązywania kon-
fliktów

Dbanie o bezpieczeń-
stwo uczniów

• Przypominanie regulami-
nów w zależności od po-
trzeb

• Działalność Samorządu
Klasowego i SU

• Współpraca z poradnią
psychologiczno-
pedagogiczną;

• Spotkania ze specjalistami;

• Pogadanki;

• Apele;

• Ćwiczenia w ewakuacji
budynku na wypadek za-
grożenia;

• Opieka nad uczniami pod-
czas pobytu w szkole i w
czasie wycieczek;

wychowawca,

Samorząd Kla-
sowy

wychowawca

pedagog

wychowawca

wychowawca

2. Trudności

dorastania

Zdobywamy wiedzę na
temat dojrzewania

Wczesna analiza trudności
wychowawczych

Współpraca z rodziną

Udzielanie porad rodzicom
w rozwiązywaniu proble-
mów wychowawczych

• Pogadanki i prelekcje na
temat okresu dojrzewania

• Treningi umiejętności anali-
zowania własnych zachowań
oraz ich modyfikacja;

• Analiza sytuacji wychowaw-
czej

• Wywiadówki, indywidualne
spotkania z rodzicami,

• Pedagogizacja rodziców;

• Spotkania ze specjalistami;

wychowawca

wychowawca

wychowawca

wychowawca

w zależności od
potrzeb

3 Tożsamość z Reprezentujemy szkołę w
konkursach wiedzy o gmi-

• udział w konkursach uczniowie



małą ojczyzną nie i regionie

Kultywujemy tradycje re-
gionu i państwa

Poznajemy piękno naszej
ojczyzny

• Organizowanie apeli, im-
prez klasowych i szkolnych;

• Współpraca z Urzędem
Gminy w Serokomli

• Udział w wycieczkach tury-
styczno-krajoznawczych

wychowawca

wychowawca

uczniowie

nauczyciele

rodzice

4 Uczestnictwo w
życiu społecznym

Realizujemy zadania Samo-
rządu Uczniowskiego na
wzór samorządu terytorial-
nego

Angażujemy się w prace na
rzecz szkoły
i klasy

• wybory do Samorządu Kla-
sowego

• działalność Samorządu
Klasowego

• aktywne uczestnictwo w
organizacjach szkolnych

• udział w różnych akcjach np.
SprzątanieŚwiata itp.

uczniowie

Samorząd Klasowy

uczniowie

uczniowie



REGULAMIN ZACHOWANIA

W ZESPOLE SZKÓŁ W SEROKOMLI

Zachowanie uczniów ocenia się biorąc pod uwagę:
1. czynniki pozytywne
2. czynniki negatywne

Kredyt oznacza,że każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 45 punktów.

Zachowanie:
* wzorowe 60 punktów i więcej
* dobre 45 – 59 punktów
* poprawne 26 – 44 punkty
* nieodpowiednie 0 – 25 punktów

KRYTERIA

A. punkty dodatnie

1. udział w konkursie przedmiotowym I etap 2 – 5 pkt
II etap 5 – 8 pkt
III etap 8 – 10 pkt

2. laureat konkursu przedmiotowego
lub zawodów sportowych szczebla wojewódzkiego 15 pkt

3. udział w konkursie tematycznym
(w zależności od rodzaju konkursu i zajętego miejsca) 1 – 4 pkt

4. reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 1 – 4 pkt
5. stosunek do nauki (możliwości ucznia, wkład pracy,

inne uwarunkowania) 0 – 2 pkt
6. kultura osobista 0 – 5 pkt
7. praca na rzecz szkoły 0 – 5 pkt
8. praca na rzecz klasy 0 – 5 pkt
9. pomoc koleżeńska w nauce 0 – 3 pkt
10. sumienność, poczucie odpowiedzialności 0 – 5 pkt

B. punkty ujemne

1. przeszkadzanie na lekcjach 1 – 2 pkt
2. niewykonywanie poleceń nauczyciela 1 – 3 pkt
3. aroganckie odzywanie się do nauczyciela

lub innego pracownika szkoły 2 – 5 pkt
4. ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo 2 – 5 pkt
5. bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne 2 – 4 pkt
6. złe zachowanie w stołówce, bibliotece 2 pkt
7. niewłaściwy strój (obuwie) 1 pkt
8. dewastacja mienia szkolnego i społecznego 6 pkt

+ zwrot kosztów
9. niszczenie rzeczy innych osób 6 pkt

+ zwrot kosztów
10. kradzież 6 pkt



11. palenie papierosów i inne uzależnienia 6 pkt
12. spóźnianie się na lekcje (za 4 spóźnienia) 1 pkt
13. opuszczenie jednej lekcji bez usprawiedliwienia (wagary) 2 pkt
14. wyłudzanie pieniędzy 6 pkt
15. fałszowanie podpisów i dokumentów 3 pkt
16. działanie w grupach nieformalnych mających negatywny wpływ

na rozwój osobowości ucznia 10 pkt
17. celowy, negatywny wpływ na postępowanie kolegów 5 – 10 pkt
18. opuszczony dzień nieusprawiedliwiony 1 pkt

Ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń za rażące przekroczenie nawet jednego punktu.
Usprawiedliwienie nieobecności w szkole uczeń lub rodzic dostarcza w formie pisemnej wy-
chowawcy klasy w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do szkoły.



TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

Lp. Temat spotkania Umiejętności ucznia
Realizowanaścieżka dy-

daktyczna
Uwagi

1 Wybór Samorządu Klasowego Zna zasady przeprowadza-
nia wyborów do Samorzą-
du Klasowego; potrafi
krytycznie ocenić postawę
kolegów; dostrzega mocne
strony drugiego człowieka;
wie, czym jest i jakie zna-
czenie ma autorytet

Wychowanie do życia w ro-
dzinie
Kryteria dojrzałej osobowości
i odpowiedzialność za własny
rozwój, rola autorytetu wżyciu
człowieka i właściwy jego
wybór

2 Plan pracy dydaktyczno- wy-
chowawczej

Potrafi zaplanować pracę
dydaktyczno-
wychowawczą klasy; do-
strzega mocne i słabe stro-
ny społeczności klasowej,
w której aktualnie się znaj-
duje

3 Czym jest dyskusja? Dostrzega, w jaki sposób
przebiegają kontakty w
małej grupie; odróżnia
dyskusję od innych kon-
taktów międzyludzkich
(rozkazu, informacji, kłót-
ni); potrafi podać określe-
nie dyskusji

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Kryteria dojrzałej osobowości
Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności
Kultura informacyjna
Drogi, formy i kanały komuni-
kowania się ludzi

4 Umiejętność dyskutowania Potrafi w trakcie dyskusji
przedstawić argumenty i
bronić ich zachowując
zasady kulturalnego dys-
kutowania; dostrzega różne
cele dyskusji; potrafi do-
prowadzić do ostatecznego
rozstrzygnięcia kwestii
spornej; zapoznaje się z
opozycyjnymi stanowi-
skami i uświadamia sobie
ich założenia

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Kryteria dojrzałej osobowości
Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności
Kultura informacyjna
Drogi, formy i kanały komuni-
kowania się ludzi

5 Udział w akcji Sprzątania Świa-
ta

Dostrzega konieczność
ochrony środowiska natu-
ralnego; widzi swoją rolę
w kształtowaniu otaczają-
cego gośrodowiska

Edukacja ekologiczna;
Poszanowanieśrodowiska
naturalnego naszej miejscowo-
ści

6 Trudno ści w uczeniu się Rozumie potrzebę uczenia
się; dostrzega powody
trudności w nauce; szuka
środków zaradczych; do-
strzega możliwości zapo-
biegania trudnościom
zewnętrznym

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Odpowiedzialność za własny
rozwój
Wychowanie prozdrowotne:
Higiena pracy umysłowej i snu

7 Techniki pomocne w uczeniu się Wymienia wewnętrzne
trudności w uczeniu się;
szuka możliwych rozwią-
zań

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Odpowiedzialność za własny
rozwój
Wychowanie prozdrowotne:
Higiena pracy umysłowej i snu;
aktywność ruchowa, praca



i wypoczynek; sposoby radze-
nia sobie w sytuacji trudnej
Kultura informacyjna:
Media jako środki poznania
historii i współczesności

8 Sztuka przeżywania nowych
sytuacji

Rozumie mechanizmy
emocjonalne wpływające
na to, jak człowiek zacho-
wuje się w nowych sytu-
acjach; nazywa uczucia
towarzyszące mu w no-
wych sytuacjach; wymie-
nia te uczucia, które w
nowych sytuacjach mobili-
zują do działania

Wychowanie prozdrowotne:
Sposoby radzenia sobie w sytu-
acji trudnej

9 Radzenie sobie z negatywnymi
uczuciami

Potrafi radzić sobie z ne-
gatywnymi uczuciami
powodującymi obronne
nastawienie do nowej
sytuacji

Wychowanie prozdrowotne:
Sposoby radzenia sobie w sytu-
acji trudnej

10 Jaki mam obraz siebie? Rozumie, jakie znaczenie
dla kierowania swoim
rozwojem ma poznawania
siebie, porównywanie
swojego obrazu z tym, jak
spostrzegają go inni

Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności

11 Cechy warunkujące dobry kon-
takt z innymi

Zna różne sposoby pozna-
wania siebie

Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności

12 Czym jest dorastanie? Zna podziałżycia człowie-
ka na okresy rozwojowe;
dostrzega własne zmiany
psychiczne i w kontaktach
z innymi

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Różnice w rozwoju psychosek-
sualnym dziewcząt i chłopców

13 Trudno ści wieku dorastania Zna podziałżycia człowie-
ka na okresy rozwojowe;
dostrzega własne zmiany
psychiczne i w kontaktach
z innymi

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Różnice w rozwoju psychosek-
sualnym dziewcząt i chłopców

14 Charakterystyka młodości Dostrzega różnice między
okresem młodości a pozo-
stałymi etapami życia
człowieka (dzieli je na
„plusy” i „minusy”); roz-
różnia na co spośród „mi-
nusów” ma wpływ a na co
nie; dostrzega sposoby
dokonania tych zmian

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Kryteria dojrzałej osobowości
i odpowiedzialność za własny
rozwój

15 Młodość okresem rozwoju Wymienia pozytywy mło-
dości; dostrzega możliwo-
ści zastosowania pozytyw-
nych stron młodości do
dalszego rozwoju; dostrze-
ga, w jaki sposób obcowa-
nie z przyrodą, kontakt z
innymi ludźmi, obcowanie
z dziełami człowieka i
ideałami mogą pomóc w

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Kryteria dojrzałej osobowości
i odpowiedzialność za własny
rozwój



rozwoju
16 Określenie postaw „być” i

„mieć”
Znajduje określenia bli-
skoznaczne do pojęć BYĆ
i MIEĆ; rozumie, co ozna-
cza postawa BYĆ i MIEĆ;
potrafi przedstawić ogólną
charakterystykę osób na-
stawionych raczej na być i
raczej na mieć

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Kryteria dojrzałej osobowości
i odpowiedzialność za własny
rozwój; rola autorytetu wżyciu
człowieka i właściwy jego
wybór

17 Społeczne następstwa postaw
„by ć” i „mie ć”

Dostrzega skutki przyjęcia
postawy BYĆ i MIEĆ dla
młodego człowieka; do-
strzega skutki tych postaw
w życiu rodzinnym, spo-
łecznym

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Kryteria dojrzałej osobowości
i odpowiedzialność za własny
rozwój; rola autorytetu wżyciu
człowieka i właściwy jego
wybór

18 Jaki jestem, jak oceniają mnie
inni?

Właściwie ocenia swoją
postawę; dostrzega pozy-
tywne i negatywne zmiany
w swojej osobowości i
kontaktach z innymi ludź-
mi

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Kryteria dojrzałej osobowości
i odpowiedzialność za własny
rozwój; rola autorytetu wżyciu
człowieka i właściwy jego
wybór; wpływ mass mediów
i form spędzania wolnego cza-
su na kształtowanie osobowo-
ści
Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności

19 Autorytet siły a autorytet kom-
petencji

Dostrzega wpływ innym
osób na własny rozwój;
dostrzega autorytety we
własnym życiu; widzi
różnicę między autoryte-
tem siły a autorytetem
kompetencji

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Rola autorytetu wżyciu czło-
wieka i właściwy jego wybór

20 Autorytet z wyboru Widzi rolę swoich autory-
tetów dla własnego roz-
woju; dostrzega cechy
wewnętrzne swoich auto-
rytetów; dostrzega pozy-
tywne cechy w kolegach i
koleżankach z klasy

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Rola autorytetu wżyciu czło-
wieka i właściwy jego wybór

21 Czym jest manipulacja? Dostrzega różnicę między
wychowaniem i przekazy-
waniem wartości a mani-
pulacją i propagandą; do-
strzega mechanizmy mani-
pulacji w reklamach

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Wpływ mass mediów na
kształtowanie osobowości
Kultura informacyjna:
Funkcje komunikatów – psy-
chologiczne podstawy komuni-
kowania się ludzi; formy ko-
munikatów medialnych: słow-
nych, pisemnych, obrazowych,
dźwiękowych, filmowych
i multimedialnych; języki po-
szczególnych mediów; formy i
środki wyrazowe; fikcja w
mediach

22 Odporność na manipulację Dostrzega oddziaływanieWychowanie do życia w ro-



manipulacji na intelekt,
uczucia, zachowania; po-
trafi zwiększyć swoją
odporność na manipulację

dzinie:
Wpływ mass mediów na
kształtowanie osobowości
Kultura informacyjna:
Funkcje komunikatów – psy-
chologiczne podstawy komuni-
kowania się ludzi; formy ko-
munikatów medialnych: słow-
nych, pisemnych, obrazowych,
dźwiękowych, filmowych i
multimedialnych; języki po-
szczególnych mediów; formy i
środki wyrazowe; fikcja w
mediach

23 Czym jest odpowiedzialność? Potrafi określić, czym jest
odpowiedzialność; określa
cechy osoby odpowie-
dzialnej

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Kryteria dojrzałej osobowości,
odpowiedzialność za własny
rozwój

24 Za kogo jesteśmy odpowie-
dzialni?

Dostrzega osoby, za które
jest odpowiedzialny; ro-
zumie, na czym polega
odpowiedzialność

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Kryteria dojrzałej osobowości,
odpowiedzialność za własny
rozwój

25 Czym jest przyjaźń? Rozumie, na czym polega
prawdziwa przyjaźń; umie
wymienić najważniejsze
elementy prawdziwej
przyjaźni

Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności

26 Jak być przyjacielem? Wie, jak postępować, by
być dobrym przyjacielem

Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności

27 Słuchanie i rozumienie Dostrzega znaczenie
umiejętności porozumie-
wania się; wie, co należy
robić, aby komunikacja z
innymi ludźmi była udana;
uznaje otwartość i staranie
się o zrozumienie drugiego
człowieka za klucz do
dobrego porozumiewania
się

Kultura informacyjna:
Drogi, formy i kanały komuni-
kowania się ludzi, funkcje
komunikatów, psychologiczne
podstawy komunikowania się
ludzi

28 Informacje zwrotne Rozumie, iż prawidłowa
informacja zwrotna wyraża
uczucia nadawcy; potrafi
w grzeczny sposób odmó-
wić; asertwnie broni swo-
ich praw

Kultura informacyjna:
Drogi, formy i kanały komuni-
kowania się ludzi, funkcje
komunikatów, psychologiczne
podstawy komunikowania się
ludzi

29 Zasady dawania i przyjmowa-
nia

Potrafi prosić, dawać,
dziękować;

Kultura informacyjna:
Drogi, formy i kanały komuni-
kowania się ludzi, funkcje
komunikatów, psychologiczne
podstawy komunikowania się
ludzi

30 Wdzięczność Rozumie, czym jest
wdzięczność

Kultura informacyjna:
Drogi, formy i kanały komuni-
kowania się ludzi, funkcje
komunikatów, psychologiczne
podstawy komunikowania się
ludzi



31 Uczucia związane z rywalizacją Rozumie uczucia człowie-
ka, który pracuje sam i
czeka na to, jak będzie
oceniony w porównaniu z
innymi

Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności

32 Warto ść współpracy Rozumie uczucia, które
towarzyszą pracy wspól-
nej; rozumie, co wyzwala
w człowieku rywalizacja, a
co współpraca

Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności

33 Czym są konflikty? Wie, czym jest konflikt;
rozpoznaje czynniki uła-
twiające i utrudniające
rozwiązanie konfliktu

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Konflikty i ich rozwiązywanie
Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności

34 Jak rozwiązywać konflikty? Wie, czym jest konflikt;
rozpoznaje czynniki uła-
twiające i utrudniające
rozwiązanie konfliktu

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Konflikty i ich rozwiązywanie
Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności

35 Przyczyny przemocy i nietole-
rancji

Rozpoznaje przyczyny
przemocy i nietolerancji i
związane z tym uczucia;
rozpoznaje sytuacje, w
których powstają uczucia
wywołujące agresję

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Konflikty i ich rozwiązywanie
Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności

36 Zmniejszanie agresji Wie, jakie osoby i grupy
osób mają wpływ na bu-
dzenie się uczuć agresyw-
nych i przyjacielskich,
dostrzega, co mogą zrobić
ludzie należący do okre-
ślonej grupy dla po-
wstrzymania łańcucha
agresji; widzi związek
między postępowaniem
każdego człowieka a po-
kojem naświecie

Wychowanie do życia w ro-
dzinie:
Konflikty i ich rozwiązywanie
Wychowanie prozdrowotne:
Edukacja dożycia w społecz-
ności



Harmonogram imprez klasowych
Opracowany wspólnie z klasą IIc gimnazjum

Lp. Nazwa imprezy i sposób realizacji
Przewidywany

termin

Osoby

odpowiedzialne

1

Ognisko – wspólne zabawy iśpiewanie piosenek o

tematyce turystycznej. W programie pieczenie kieł-

basek i ziemniaków.

Wrzesień
Samorządy klas

IIa i IIc

2

Andrzejki – uczymy się przygotować młodzieżowe

spotkanie towarzyskie. Dyskoteka i wróżby „an-

drzejkowe” Towarzyski savoir – vivre

Listopad

Gospodarze klas II a

i II c, pierwsze 10

osób z dzienników

3

Spotkanie opłatkowe – przygotowanieświąt deko-

racji, śpiewanie kolęd i dzielenie się opłatkiem. Grudzień

Wychowawcy klas

II a i II c,

wybrane osoby

4
Zabawa choinkowa

Styczeń
Druga 10 z dzienni-

ka

5

„Dojrzewanie do miłości” – spotkanie poświęcone

Dniu Zakochanych. Uczniowie przyniosą twórczość

własną poświęconą miłości lub wybrane utwory

poetów, którzy najpiękniej pisali o miłości.

Luty Klasa II a i II c

6
Przygotowujemy uroczyste przyjęcie z okazji Dnia

Kobiet.
Marzec Chłopcy

7

Turystyka uczy, bawi, odradza siły – wycieczka

rowerowa. Zwrócenie uwagi na zostawienie miejsc

pobytu w stanie, w jakim chcielibyśmy je zastać.

Bezpieczeństwo na drodze.

Kwiecień
Wychowawca, chęt-

ni rodzice

8 Wspólne wyjście do pobliskiego lasu Maj Wychowawca


