
 1

Program wychowawczy dla klasy 1 LO 

 

 

Wiodące zadania: 

- wzmacnianie poczucia odpowiedzialności uczniów (szczególnie zaangażowania do uczestnictwa w życiu szkoły), 

- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 

- podnoszenie kultury osobistej (szczególnie kultury słowa), 

- przygotowanie do planowania kariery zawodowej, 

- budowanie atmosfery szkoły – nauczyciele i uczniowie we wzajemnych stosunkach (rozwijanie tolerancji) 

 

 

 

PRIORYTET SPOSOBY 

REALIZACJI 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY DZIAŁA Ń 

UWAGI  

wzmacnianie poczucia 

odpowiedzialności uczniów 

(szczególnie 

zaangażowania do 

uczestnictwa w życiu 

szkoły) 

1. Zapoznanie z 

regulaminem szkoły. 

2. Przestrzeganie jego 

postanowień i wspólnie 

ustalonych norm i 

wartości: 

3. Konsekwentne 

1. Uczeń jest punktualny. 

2. Respektuje regulamin 

szkoły. 

3. Nie korzysta ze ściąg. 

4. Jest szczery wobec 

nauczycieli, kolegów i 

siebie. 
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nagradzanie właściwych 

postaw i piętnowanie 

nagannych. 

4. Odpowiedzialna realizacja 

podjętych zobowiązań. 

5. Budowanie kontraktów 

klasowych i 

indywidualnych i ich 

przestrzeganie. 

6. Organizacja samopomocy 

koleżeńskiej. 

7. Udział w promocji szkoły. 

8. Organizacja imprez 

szkolnych i klasowych. 

9. Włączanie się w życie 

szkoły. 

10. Ponoszenie 

odpowiedzialności za 

swoje czyny. 

11. Odpowiednio dobrana 

tematyka godzin 

5. Dotrzymuje obietnic i 

zobowiązań. 

6. Potrafi wspierać koleżanki i 

kolegów. 

7. Dba o wyposażenie szkoły. 

8. Szanuje cudzą własność. 

9. Jest uczciwy. 

10. Jest inicjatorem działań. 

11. Przestrzega zasad. 

12. Działa na rzecz szkoły. 

13. Czuje się związany ze 

szkołą. 
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wychowawczych. 

12. Dbanie o wystrój klasy. 

13. Spotkania 

okolicznościowe np. 

Wigilia klasowa. 

 

kształtowanie postaw 

obywatelskich i 

patriotycznych 

1. Dbałość o symbole 

patriotyczne. Lekcje 

wychowawcze na temat 

tych symboli ich znaczenia 

oraz konieczności ich 

szanowania. 

2. Popularyzowanie wiedzy 

o mieście. 

3. Organizacja konkursów o 

mieście. Klasowy konkurs 

plastyczno-fotograficzny 

pt. „Moje miasto”. 

4. Zwiedzanie muzeów, 

wystaw-wyjścia klasowe. 

5. Nawiązywanie 

1. Uczeń czuje się patriotą. 

Szanuje swoje pochodzenie, 

Ojczyznę, rodaków i symbole 

narodowe. 

2. Jednocześnie uczeń jest 

tolerancyjny wobec innych 

narodowości. 

3. Uczeń stosownie ubiera się i 

zachowuje na uroczystościach 

szkolnych. 
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współpracy z gimnazjami 

w ramach promocji szkoły. 

6. Organizowanie 

uroczystości szkolnych i 

uczestnictwo w ważnych 

wydarzeniach 

państwowych. (11 

listopada, 3 maja) w 

ramach przydzielonych 

klasie działań. 

7. Spotkania z 

obcokrajowcami w ramach 

wymiany. Dzielenie się 

swoją kulturą i 

obyczajami. 

8. Tolerancja wobec innych 

narodowości z 

zachowaniem tożsamości 

narodowej. Akceptacja 

dwóch Amerykanek w 

klasie. 
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9. Odpowiedni strój i 

zachowanie na 

uroczystościach szkolnych. 

podnoszenie kultury 

osobistej (szczególnie 

kultury słowa), 

 

1. Rozmowy indywidualne 

wychowawca-uczeń. 

2. Zajęcia aktywizujące 

prowadzone przez 

pedagoga. 

3. Tematyka godzin 

wychowawczych. 

4. Dawanie przykładu 

osobistego w różnych 

sytuacjach (modelowanie). 

5. Wzmacnianie 

pozytywnych zachowań 

przez nagradzanie. 

Pochwały na forum klasy. 

Stawianie jako przykład do 

naśladowania. 

6. Opracowanie kodeksu 

etycznego klasy 1A. Ubiór, 

1. Uczeń dba o kulturę słowa-

nie używa wulgaryzmów. 

2. Potrafi opanować swoje 

emocje. 

3. Przestrzega powszechnie 

przyjętych norm etycznych. 

4. Jest tolerancyjny. 

5. Potrafi komunikować się z 

ludźmi. 

6. Zna i przestrzega zasad „ 

savoir-vivre’u”. 

7. Umie dostosować ubiór do 

okoliczności. 

8. Dba o higienę osobistą. 

9. Zachowuje porządek w 

szkole. 

10. Zachowuje się stosownie do 

sytuacji. 
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zachowanie, słownictwo 

itp. 

7. Różne zachowania 

uważane za kulturalne w 

różnych krajach. Dyskusja. 

8. Dbałość o higienę 

osobistą Spotkanie z 

pielęgniarką. 

9. Przestrzeganie zasad 

BHP. 

10. Wspólne rozwiązywanie 

konfliktów. 

11. Zachowuje kulturę 

dyskusji. Potrafi bronić 

swojego stanowiska 

stanowczo lecz kulturalnie. 

przygotowanie do 

planowania kariery 

zawodowej 

 

1. Warsztat pedagogiczny 

„Szukam pracy”. Pomoc 

pedagoga. 

2. Spotkania w Centrum 

Planowania Kariery 

Zawodowej. 

3. Godziny wychowawcze, 

spotkania, zajęcia 

warsztatowe. Program 

1. Uczeń analizuje i umie 

nazwać własne cechy 

osobowości i predyspozycje 

zawodowe. 

2. Zna zasady aktywnego 

poszukiwania pracy. 

3. Pozna i oceni przydatność 

doradztwa zawodowego 

prowadzonego przez Urząd 

Klasa pierwsza to 

dobry moment na 

rozpoczęcie rozważań 

na temat dalszej drogi 

życiowej. 

Więcej czasu tym 

zagadnieniom zostanie 

poświęcone w klasach 

starszych. 
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„pierwsza praca”. 

4. Zajęcia edukacyjne-

umiejętność redagowania 

pism urzędowych (cv, list 

motywacyjny). 

Pracy. 

4. Potrafi napisać ofertę pracy, 

cv i list motywacyjny. 

5. Zna zasady skutecznego 

uczenia się. 

6. Zna uprawnienia 

absolwenta. 

7. Orientuje się w ofercie 

edukacyjnej szkół 

wyższych. 

 

budowanie atmosfery 

szkoły – nauczyciele i 

uczniowie we wzajemnych 

stosunkach (rozwijanie 

tolerancji) 

 

 

1. Wyrobienie poczucia 

przynależności do szkoły i 

klasy min. Poprzez 

organizację imprez szkolnych 

i promocję szkoły. 

2. Poszanowanie i akceptacja 

inności. Kształtowanie 

postaw tolerancji i 

wyrozumiałości. Tematyka 

godzin wychowawczych. 

1. Atmosfera wzajemnego 

szacunku i tolerancji w szkole, 

na linii uczeń-uczeń, uczeń 

nauczyciel, uczeń-pracownik 

szkoły. 

2. Uczniowie czują się 

związani ze szkołą, dbają o jej 

wizerunek i mienię. 
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3. Szanowanie starszych, 

nauczycieli, pracowników 

szkoły. 

4. Dbałość o wystrój szkoły i 

klas. 

5. Szanowanie mienia szkoły. 

6. Reprezentowanie szkoły w 

konkursach. 

7. Obchodzenie świąt np. 

Dnia nauczyciela lub Dnia 

kobiet. 

 

Opracowała      Agnieszka Lica 


