
 
 

P R O G R A M      W Y C H O W A W C Z Y  
 

I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO  im. B. PRUSA w Siedlcach 
 
 
 
 

Podstawa prawna: 

• Konstytucja RP (art.48 ust.1, art.53 ust.3, art. 70 ust.1, art.72 ust1) 
• Konwencja o Prawach Dziecka  (art. 18, 1-3 ) 
• Ustawa o systemie oświaty, (art.1 ust. 1, 2, 4, 5, 11, 15; art.5 ust.7 pkt 4; art.22 

ust.2 pkt 4; art.33 ust.1,3) 
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  
• Statut I LO im. B. Prusa w Siedlcach  
• Ustawa - Karta Nauczyciela  (art. 6) 
• Program polityki prorodzinnej państwa 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r.                    

w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej. 
Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy  programowej kształcenia ogólnego 

•  
 

Ponadto przy tworzeniu Programu uwzględniono: 
• propozycje i opinie rodziców 
• diagnozę stanu problematyki wychowawczej i profilaktyki w szkole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 1.09.2011r.  

Program został przyjęty przez Radę Rodziców w dniu    15.09.2011 r. 
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Program   oddziaływań   wychowawczych 
 

Być wychowywanym tzn. być prowadzonym ku wartościom najwyższym 
i przygotowywanym do umiejętnego i słusznego wyboru. Wychowywać, tzn. dawać żywe 
świadectwo tym wartościom. 

Humanizacja szkoły, czyli dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia stanowi 
fundament dla całej edukacyjnej działalności nauczycieli.. Edukacja szkolna polega na 
harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia 
umiejętności i wychowania.  

W zadaniach szkoły są: nauczanie prawdy oraz wychowanie dla dobra i piękna. 
Zadania te muszą być równoczesne i ze sobą złączone. Równoważnym do przekazu 
wiedzy zadaniem szkoły jest wychowanie moralne i estetyczne.  

Pierwotne i największe prawo wychowawcze posiadają rodzice w stosunku                 
do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.  

Wychowanie w naszym Liceum jest podejściem integralnym obejmującym całego 
człowieka: jego sferę fizyczną, intelektualną, społeczną oraz emocjonalną   i duchową. 

Głównym narzędziem tego rozwoju są zajęcia edukacyjne. Na zajęciach tych 
nauczyciele zwracają uwagę na rozwój następujących cech:  
- kształcenie postawy twórczej  
- kształcenie umiejętności koncentracji, zdolności spostrzegania i kojarzenia  
- ćwiczenie pamięci 
- poznawanie własnej sfery uczuciowej, kształtowanie wrażliwości uczuciowej 
- opanowywanie emocji 
- uwalnianie sądów, ocen od wpływu uczuć 
- umiejętności komunikowania się z ludźmi 
- poszukiwanie prawdy  
- przezwyciężanie lenistwa myślowego 
- poznawanie swoich uzdolnień i rozszerzanie zainteresowań 
- umiejętność poszukiwania informacji, przyswajania wiedzy 
- umiejętność wypowiadania się 
- umiejętność oceny własnych zachowań 
- autentyzm działań, otwartość, ufność 
- pracowitość, rzetelność, wytrwałość 
- odpowiedzialność 
- aktywność 
- poznawanie dorobku kultury 
- poznawanie zasad wiary  
- kształtowanie sprawności fizycznej 

 

W kształtowaniu osobowości ucznia dużą rolę odgrywa wychowawca klasy. 
Tworzy on wspólnotę wychowującą. Poprzez różne formy oddziaływań wychowawczych 
wpływa na wszechstronny rozwój wychowanka. 
  

Na zajęciach edukacyjnych, lekcjach wychowawczych, uroczystościach szkolnych 
i klasowych, wycieczkach szkolnych i pozaszkolnych, zajęciach rozwijających 
zainteresowania i szczególne uzdolnienia uczniów, olimpiadach, konkursach, zawodach, 
debatach, dyskusjach panelowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi realizowane są 
następujące treści oddziaływań wychowawczych kształtujące absolwenta „Prusa”: 
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1. Wychowanie moralne i kształtowanie woli. 
2. Wychowanie sfery emocjonalnej. 
3. Wychowanie patriotyczne i społeczne. 
4. Wychowanie estetyczne i kulturalne. 
5. Wychowanie prozdrowotne. 

 
 

Zadania wychowawcy 
 
Wychowanie nie może zamknąć się w żadnym nawet najbardziej skonkretyzowanym 

i najpiękniejszym programie wychowawczym. Wartości odsłaniają się i pociągają do 
ich urzeczywistnienia tylko poprzez żywe świadectwo w autentycznym spotkaniu 
między wychowawcą (mistrzem) a wychowankiem (uczniem). Dlatego wychowanie 
jako zamierzone działanie musi prowadzić do tworzenia w szkole wspólnoty 
wychowującej. Niezbędnym warunkiem wychowania rozumianym jako przygotowanie 
do świadomego, samodzielnego i odpowiedzialnego wyboru jest wspólnota. 

Szczególną rolę w realizacji programu wychowawczego odgrywa wychowawca klasy, 
który realizuje następujące zadania: 

-    wspiera wychowawczą rolę rodziny 
- stwarza taką atmosferę w klasie i w szkole, która jest wynikiem afirmacji uczniów 

jako osób. 
- stwarza warunki do wzajemnego samopoznania i tworzenia wspólnot klasowych 

(wycieczki, zabawy, dzielenie się własnymi zainteresowaniami, lekcje wychowawcze, 
itp.). Wychowawca ma czas dla wychowanków, dlatego jest obecny także podczas 
zajęć pozalekcyjnych (wyjście do kina, wyjazd do teatru, zabawa klasowa i inne). 

- wychowanie jako żywa rzeczywistość może dokonywać się tylko poprzez żywe 
doświadczenia. Wychowawca więc stwarza takie warunki, aby młodzież mogła                
w sposób żywy spotkać się z tymi doświadczeniami (dialog, praca, zabawa, 
konieczność podejmowania odpowiedzialności, twórczość itp.) 

- kieruje zespołem pedagogicznym pracującym z klasą; koordynuje realizację zadań 
wychowawczych zawartych w programie wychowawczym 

- zapewnia uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) wszechstronną informację 
dotyczącą wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nie działań oraz 
osiągnięć uczniów 

- wspomaga zespół uczniowski, w razie potrzeby inspiruje i kieruje realizacją podjętych 
zadań 

- na bieżąco rozwiązuje problemy wychowawcze, wspomaga uczniów mających 
trudności szkolne 

 
Zakres czynności wychowawcy klasy 

 
Wymienione zadania wychowawca klasy realizuje podejmując rozmaite czynności, 

m.in.: 
1. W zakresie realizacji podstawowych obowiązków wychowawczych: 

- prowadzi godziny wychowawcze wykorzystując co najmniej 70% godzin                     
na realizację tematów zaproponowanych w programie, realizuje program 
wychowawczy oraz podejmuje problemy wynikające z codziennych potrzeb klasy 
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- ustala i nadzoruje realizację harmonogramu dyżurów klasowych; pełni nadzór nad 
wywiązywaniem się klasy z jej zobowiązań wobec szkoły oraz nad utrzymaniem 
porządku w sali, jej stanem technicznym i dekoracjami 

- rozwiązuje bieżące problemy naukowe i dyscyplinarne (np. usprawiedliwianie 
nieobecności uczniów, zmiana obuwia ) 

- w razie potrzeby nawiązuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami); prowadzi 
zebrania klasowe rodziców- zgodnie z przyjętym harmonogramem 

- utrzymuje stały kontakt z kierownikiem i wychowawcami internatu w zakresie 
zachowania się uczniów danej klasy mieszkających w internacie 

- ustala - w porozumieniu z nauczycielami i po dyskusji z uczniami - oceny                  
z zachowania 

- prowadzi dokumentację pracy klasy: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, plan pracy 
wychowawczej 

- zapoznaje rodziców z programem wychowawczym szkoły, z wymaganiami 
edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania  i przedstawia 
aktualne kryteria oceniania 

- utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu: poznania                      
i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, udzielania im pomocy           
w innych działaniach wychowawczych i otrzymywania od nich pomocy w swoich 
działaniach 

2. W zakresie koordynacji i wspomagania pracy zespołu pedagogicznego wychowawca: 
- analizuje wyniki w nauce; ustala wspólnie z uczniami i nauczycielami przyczyny 

niepowodzeń szkolnych i pomaga uczniom w pokonaniu trudności; organizuje 
pomoc koleżeńską w nauce; współpracuje z pedagogiem szkolnym  

- organizuje wycieczki w ramach realizacji programu edukacji kulturalnej 
3. W zakresie organizacji pracy uczniów i nauczycieli wychowawca: 

- na bieżąco przekazuje ogłoszenia i informacje, nadzoruje docieranie ich                   
do rodziców 

- nadzoruje ilość prac klasowych w ciągu tygodnia, czas sprawdzania prac                   
i sposoby udostępniania ocenionych prac uczniom i ich rodzicom 

- śledzi osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i pracach 
pozalekcyjnych  

 
 
 
 

Zasady  współpracy  wychowawcy  z  rodzicami 
 

Ważnym elementem programu wychowawczego szkoły jest współpraca                          
z rodzicami. Zgodnie z Konstytucją RP rodzice są głównymi wychowawcami dzieci,           
a szkoła winna wspierać rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu uni-
wersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji. Dlatego rodziców traktujemy jak partnerów 
w pracy wychowawczej, tzn. uwzględniamy ich oczekiwania i sugestie dotyczące 
wychowania. Zdanie rodziców jest ważne przy założeniach i treściach programu 
wychowawczego szkoły. 
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Zasady współpracy z rodzicami: 
 
1. Przepływ informacji o uczniach pomiędzy rodzicami i nauczycielami, 
2. Poradnictwo dla rodziców, udzielanie rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach, 
3. Udział rodziców w pracy szkoły. 
 
Ad.1 

1.1. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów będą informować o postępach                    
w nauce i  zachowaniu dzieci na półwywiadówkach (listopad, kwiecień), 
wywiadówce śródrocznej (luty) oraz na życzenie rodziców w czasie wolnym                   
od zajęć lekcyjnych   i dyżurów. 

 
1.2. W szczególnych przypadkach wychowawcy i nauczyciele przedmiotów mogą 

udzielać informacji telefonicznych (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych                         
i dyżurów),  a także przekazywać informacje za pośrednictwem ucznia i listownie. 

 
1.3. Na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym wychowawcy klas i nauczyciele 

przedmiotów zapoznają rodziców na zebraniach: 
a)  ze szkolnym programem wychowawczym, 
b) ze szkolnym programem profilaktyki 
c)  z programem wychowawczym klasy, 
d) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 
e)  przedmiotowymi systemami oceniania. 
 

1.4. Tematy szkoleń dla rodziców 
a) klas I ( 10.09.2010 r. ) 

– Założenia edukacyjne I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa 
– Jak wspomagać dziecko rozpoczynające naukę w liceum 
– Szkolny program profilaktyki i program oddziaływań wychowawczych  

b) klas II (28.01.2011 r.) 
 -   Organizacja zajęć w klasach  III  
- Problem agresji w śród młodzieży 
- Bezpieczeństwo w mieście i okolicy 

c) klas III (19.11.2010r.) 
- Zapoznanie z regulaminem matury i organizacją matur w szkole 
- Atrakcyjne zawody 
- Jak wspomagać dziecko w czasie matur. 
 

 Badanie opinii rodziców (w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach 
klasowych), prowadzone w zależności od potrzeb, winno dotyczyć: 

a)  oczekiwań rodziców wobec szkoły, 
b) skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych, 
c) programów nauczania, 
d) programu wychowawczego szkoły, 
e) wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 
f) przedmiotowych systemów oceniania, 
g) szkolnego programu profilaktyki, 
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1.6 Terminarz spotkań wychowawców z rodzicami:  
- 10.09.2010 r.,  
- 19.11.2010 r.,   
- 28.01.2011. r.,   
- 15.04.2011 r. 

 
Ad.2 
2.1. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej uzyskuje wsparcie poprzez: 

a) pedagogizację rodziców - krótkie prelekcje wychowawcy lub pedagoga (10-15 
min.) na zebraniach z rodzicami, dotyczące problemów rozwoju dzieci                          
i młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych, 

b) udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów 
wychowawczych lub rodzinnych, na życzenie rodziców, przez pedagoga, 
wychowawcę klasy, 

c) skierowanie dzieci (w poszczególnych przypadkach) na badania lub konsultacje  
do poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

d) udzielenie pomocy rodzinom potrzebującym pomocy (patologicznym, 
niewydolnym wychowawczo, ubogim). 

 
Ad.3 
3.1. Rodzice mają prawo być wybierani do Rady Rodziców. 
3.2. Zapraszanie rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły: 

a) udział w imprezach klasowych i szkolnych, 
b) współorganizowanie wycieczek, 
c) udział w drobnych remontach i upiększaniu klasy, budynku szkolnego itp., 
d) udział w realizowaniu programów wychowawczych, tematów godzin 

wychowawczych. 
3.3. Rodzice odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez ich dzieci w szkole.  
 
 
 
 
 

Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji 
wychowawczej szkoły  
 
CELE: Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym 
osobom przebywającym na terenie Zespołu oraz ujawnianie i eliminowanie sytuacji 
negatywnych.  
 
Działania: bieżący stały podgląd w czasie przebywania uczniów w budynku szkoły i na 
terenie przyległym do budynku, prowadzony przez pracownice sekretariatu, pełny zapis 
zachodzących zdarzeń z podłączonych kamer przechowywany przez co najmniej tydzień. 
Okresowe przeglądy zapisów prowadzone przez dyrektora szkoły, jego zastępców lub 
pedagoga szkolnego dla zapoznania się z toczącymi się zdarzeniami lub zachowaniami 
wychowanków. Przeglądy zapisów w celu ustalenia faktów przy ujawnieniu zdarzeń 
negatywnych.  
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Odpowiedzialni: dyrektor szkoły, jego zastępcy, pedagog szkolny, referent sekretariatu  
 

1. Jednym z podstawowych założeń monitoringu jest kontrola osób wchodzących na 
teren szkoły oraz monitorowanie zachowania osób przebywających w budynku, 
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym 
osobom przebywającym na terenie Szkoły oraz ujawnianie i eliminowanie sytuacji 
negatywnych.  

2. Monitoringiem obejmującym 13 kamer ( 6 wewnętrznych i 7 zewnętrznych ), są 
objęte wejścia na teren budynku szkoły i internatu oraz teren między budynkiem 
głównym a salą gimnastyczną. Prowadzony monitoring, umożliwia jednoznaczną 
identyfikację osób wchodzących do budynku szkoły, co zapewniają kamery 
umieszczone w bliskiej odległości od drzwi wejściowych. Pozostałe kamery 
monitorują szatnię i najbardziej uczęszczane miejsca w szkole, są one zamontowane 
na dużej wysokości i nie wskazują obserwowanemu obszaru, który obejmują 
zasięgiem. Ten sposób zamontowania kamer jednocześnie zapewnia większą 
powierzchnię podglądu oraz jest bezpieczny dla samego sprzętu.  

3. Prowadzony jest bieżący stały podgląd przez pracownice sekretariatu w czasie 
przebywania uczniów w budynku szkoły i na terenie przyległym do budynku. Pełny 
zapis zachodzących zdarzeń z podłączonych kamer przechowywany przez tydzień.  

4. Okresowe przeglądy zapisów prowadzone są przez dyrektora szkoły i jego 
zastępców w celu zapoznania się z toczącymi się zdarzeniami lub zachowaniami 
wychowanków.  

5. Zastosowanie monitoringu i rejestracji zwiększa bezpieczeństwo, komfort pracy 
uczniów oraz pracowników szkoły i osób pozostałych przebywających na terenie 
szkoły.  

6. Monitoring rozbudza również świadomość samodyscypliny dotyczącej właściwego, 
kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym, jakim jest szkoła.  

7. Niewłaściwe zachowania uczniów, agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, 
zastraszanie, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, wymuszania, wizyty osób 
nieuprawnionych itp. są kontrolowane, dokumentowane i w razie konieczności 
odtwarzane.  

8. Zarejestrowane sytuacje mogą być wykorzystane w celu ustalenia faktów przy 
ujawnieniu zdarzeń negatywnych, do udowodnienia niewłaściwego zachowania się 
ucznia i ukarania go zgodnie z zapisami Statutowymi.  

9. Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialne są pracownice 
sekretariatu, przeglądów zapisów mogą dokonywać: dyrektor szkoły, jego zastępcy, 
referent sekretariatu.  

10. W przypadku zaistnienia wykroczenia lub przestępstwa do zapisów monitoringu,             
po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, mogą mieć dostęp: poszkodowany, jeśli to 
dotyczy ucznia, to również jego rodzice lub prawni opiekunowie, funkcjonariusze 
policji, straży miejskiej, prokuratury lub sądu.  
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Tematy godzin wychowawczych  
 

1 . Wychowanie moralne i kształtowanie woli. 
        (osiągnięcie wymienionych w wizerunku absolwenta „Prusa” takich cech jak: 
sumienność,  zdyscyplinowanie,  odpowiedzialność) 
 
 

CELE: 
1. Wychowanie do; pracy nad sobą, umiejętności krytycznej samooceny, pracy nad 

własnym charakterem, wyzwalania się z egoizmu, stawania w prawdzie o sobie. 
2. Wy chowani e do: prawdy. uczciwości. odpowiedzialności, pracy, dobroci.  
3. Wychowanie do szacunku dla drugiego człowieka i świata. 
4. Wychowanie do określenia własnej tożsamości. 
5. Wychowanie do umiejętności określania hierarchii zadań i wartości. 
6. Kształtowanie umiejętności gospodarowania czasem, organizacji pracy. 

 
ŚRODKI: 

1. Złożona ocena z zachowania uwzględniająca samoocenę i ocenę grupy rówieśniczej. 
2. Praktykowanie różnych form pomocy charytatywnej potrzebującym (pomoc 

Polakom żyjącym na Wschodzie). 
3. Praktykowanie pomocy koleżeńskiej w nauce. 
4. Zlecanie samodzielnych zadań do wykonania i rozliczanie z nich 
5. Tworzenie planów pracy klasy i rozliczanie z ich realizacji. 
6. Kształcenie odpowiedzialności przez zlecanie funkcji społecznych w klasie 

i w szkole. 
7. Pielęgnacja roślin lub zwierząt. 
8. Stwarzanie sytuacji wymagających samookreślenia np. w dyskusjach po obejrzeniu 

filmu. 
 

Proponowane tematy godzin wychowawczych: 
Klasa I. 

1. Próba określenia cech swojego temperamentu-kwestionariusz. 
2. Moje wady i zalety-zwalczanie jednych a rozwój drugich. 
3. Kwestionariusz zainteresowań. 
4. Prezentacja swojego hobby. 
5. Propozycja planu dnia. 
6. Jak się efektywnie uczyć? (metody uczenia się; organizacja czasu nauki) 
7. Czym jest samowychowanie? 
8. Obowiązkowość i rzetelność 
9. Zagrożenie społeczne: alkoholizm, narkomania 

Klasa II. 
1. Co to jest dorastanie? Fizyczne, psychiczne, społeczne trudności wieku dorastania. 
2. Młodość okresem rozwoju. 
3. Rozwój i dojrzałość - czynniki rozwoju, aktywność własna w rozwoju. 
4. Niebezpieczeństwo uzależnień. 
5. Autorytet siły a autorytet kompetencji.  
6. Odmienność płci - męskość i kobiecość.  
7. Jak być sobą? 
8. Za kogo jestem odpowiedzialny? 
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Klasa III. 
1. Kwestionariusz zainteresowań - nowe spojrzenie. 
2. Czym jest odpowiedzialność? 
3. Umiejętność stawiania sobie wymagań. 
4. Wartość życia ludzkiego (problem aborcji i eutanazji). 
5. Seksualność mądrze pojęta. 
6. Doskonalenie samodzielnej pracy ucznia.  Plan pracy, nauki przed maturą. 
7. Wybór zawodu  - konieczność przemyśleń, rozwagi. 
8. Antykoncepcja a naturalne metody regulacji poczęć. 

 
2. Wychowanie  sfery  emocjonalnej. 
 
CELE: 

1. Wychowanie do: rozpoznawania swoich uczuć, umiejętności panowania nad 
nimi, umiejętności opanowania nastrojów i humorów. 

2. Kształtowanie dojrzałego pojęcia miłości. 
3. Kształtowanie umiejętności współodczuwania, współczucia. 
4. Kształtowanie uczuć ku wyższym wartościom. 
5. Kształtowanie umiejętności emocjonalnego wzmacniania motywacji pracy. 

 
ŚRODKI: 

1. Działania integracyjne-lekcje wychowawcze wycieczki. 
2. Rozwiązywanie problemów klasowych w obrębie własnego środowiska danej 

klasy. 
3. Lekcje przygotowania do życia w rodzinie uwzględniające przekaz wiedzy                

z zakresu psychologii. 
4. Wnikanie wychowawcy w sytuację rodzinną wychowanków. 
5. Rozmowy uwrażliwiające wychowanków wzajemnie na siebie, uczące 

dostrzegania drugiego człowieka. 
6. Praca w kołach zainteresowań rozwijających i kształcących zamiłowania. 
7. Ukazywanie pozytywnych wzorów osobowych w historii, literaturze, 

rzeczywistości współczesnej. 
 
Proponowane tematy godzin wychowawczych: 
 

Klasa I. 
1. Sztuka porozumiewania się-słuchanie i rozumienie. 
2. Czym jest empatia? 
3. Asertywność. 
4. Młodzieńcze relacje uczuciowe. 
5. Mój udział w tworzeniu atmosfery domu. 
6. Przeżywanie nowych sytuacji. Radzenie sobie z uczuciami negatywnymi                      

i stresem 
 
Klasa II. 

1. Umiejętność dyskutowania, zabierania głosu w dyskusji. 
2. Czym są konflikty? Rozwiązywanie konfliktów. 
3. Czy bunt może być twórczy? 
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4. Czym jest przyjaźń? Jak być przyjacielem? 
5. Modele i ideały miłości. 
6. Co to jest szczęście? Czy można być szczęśliwym? 
7. Optymistyczna i pesymistyczna postawa życiowa. 

 
Klasa III. 

1. Czym jest przebaczenie? Znaczenie przebaczenia. 
2. Właściwe rozumienie tolerancji. 
3. Przyczyny przemocy. Agresja. 
4. Rodzaje i etapy rozwoju miłości. 
5. Szczęście i cierpienie. 
6. Małżeństwo: los czy zadanie? 
7. 0 modzie "małżeństwa na próbę". 
8. Partnerstwo w małżeństwie. 
9. Świadome macierzyństwo i ojcostwo. 

3. Wychowanie do życia wartościami: 
(Absolwent "Prusa":  

- przystosowany jest do ciągłego poszerzania swojej wiedzy, rozwijania w sobie 
dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra                  
i piękna w świecie; 

- umie dokonywać wyborów i podejmować decyzje zgodnie z ogólnoludzkimi 
wartościami.) 

 

CELE: 
1. Kształtowanie prawidłowych, obiektywnych sądów i ocen. 
2. Kształtowanie postawy roztropności, sposobu rozeznawania rozumem wartości. 
3. Ukazywanie wielkich możliwości a jednocześnie ograniczeń ludzkiego rozumu. 
4. Ukazywanie, że między wiarą i rozumem nie ma sprzeczności. 

 
ŚRODKI: 

1. Dyskusje kształcące obiektywizm, sztukę argumentacji, krytykę, sąd, ocenę           
(np. na lekcjach j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie) . 

2. Studium filozofii chrześcijańskiej min. jako sztuki myślenia (lekcje religii). 
3. Nauczanie informatyki, kontrolowany dostęp do internetu, kółko informatyczne 

dla zainteresowanych. 
4. Ukazywanie sylwetek prawych uczonych, filozofów; szukanie autorytetów. 
5. Prowadzenie kół zainteresowań, uczestnictwo w konkursach, olimpiadach wiedzy. 

 
Proponowane tematy godzin wychowawczych: 
 
Klasa I. 

1. Moja hierarchia wartości. 
2. Określenie postaw: być i mieć. 
3. Kto jest moim ideałem i dlaczego? 
4. Twórcze myślenie. 

 
Klasa II. 

1. Wolność-dar czy zadanie? 
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2. Odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji. 
3. Prasa młodzieżowa. 
4. Sens życia. 

 
Klasa III. 

1. Czym jest manipulacja? Odporność na manipulację w środkach masowego 
przekazu. 

2. Praca jako wartość. 
3. Czy warto być uczciwym? 
4. Problem pornografii. 
5. Odpowiedzialność za życie własne, współmałżonka, dziecka. 
6. Wierność w małżeństwie. 

 
 
 

5. Wychowanie patriotyczne i społeczne: 
 

(Absolwent "Prusa":  
- jest świadomy życiowej użyteczności; umie radzić sobie w życiowych sytuacjach, 
 - z szacunkiem odnosi się do wspólnego dobra, jest patriotą, 
 - łatwo nawiązuje kontakty, jest dobrym negocjatorem, 
 - zna języki obce, umie obsługiwać komputer.) 
 

CELE: 
1. Przekazywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych. 
2. Kształtowanie szacunku do dziedzictwa narodowego, wartości kultury narodowej, 

historii, literatury, języka. 
3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, szkołę, ojczyznę. 
4. Wychowanie do szacunku, do samorządności. 
5. Pobudzanie do refleksji na temat problemów współczesnego świata. 
6. Wychowanie do życia w rodzinie. 
 
ŚRODKI: 
1. Troska o czystość i poprawność języka polskiego. 
2. Wycieczki po Polsce, odkrywanie zabytków, poznawanie historii, kultury ojczystej. 
3. Ukazywanie bohaterów narodowych. 
4. Uroczyste obchodzenie świąt i rocznic narodowych. 
5. Działalność samorządu klasowego i młodzieżowej rady szkoły. 
6. Redagowanie gazetek szkolnych. 
7. Uczestnictwo w spotkaniach międzyszkolnych. 
8. Działalność na rzecz środowiska (np. na rzecz Domu Małego Dziecka                          

w Siedlcach). 
9. Nauka języków obcych i obsługi komputera jako ważnych środków komunikacji 

społecznej. 
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Proponowane tematy godzin wychowawczych: 
 
Klasa I. 

1. Organizacja pracy w Szkole. 
2. Prawa i obowiązki uczniów. 
3. Patron i historia Szkoły. Tradycje Szkoły. 
4. Ważne miejsca w Siedlcach. 
5. Poszanowanie dla wspólnej własności. 
6. Symbole narodowe, sztandar szkoły – treści i wartości dla nas najważniejsze. 
7. Czy patriotyzm jest przeżytkiem,  
8. Ustalamy model współczesnego Polaka. 
9. Współpraca i rywalizacja. 
10. Człowiek stary w rodzinie. 
11. Szacunek dla każdego człowieka. 

 
Klasa II. 

1. Godność narodowa. Po co tradycje? 
2. Problem wandalizmu, kradzieży. 
3. Czy warto być wzorowym uczniem, obywatelem? 
4. Prawa i obowiązki pasażera, klienta..... . 
5. Od czego zależy dobrobyt człowieka? 
6. Zachowanie się w miejscach publicznych. 
7. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie. 
8. Jak wyobrażam sobie moją przyszłą rodzinę? 
9. Społeczne role kobiety i mężczyzny. 
10. Rola męża i żony w małżeństwie. 
11. Na czym polega samorządność? 

 
Klasa III. 

1. Czy patriotyzm jest przeżytkiem. 
2. Prawo i jego znaczenie w życiu człowieka. 
3. Prawo do słusznego zysku. 
4. Czy należy dotrzymywać umów?  
5. Funkcje rodziny. 
6. Współczesne zagrożenia rodziny. 
7. Wychowanie dzieci-sztuka, umiejętność czy naturalny proces? 
8. Etyczny wymiar pracy. 
9. Przygotowanie się do zawodu. Fachowość. 
10. Przygotowanie do prowadzenia własnego domu. 
11. Prawodawstwo dotyczące rodziny. 

 
 

6. Wychowanie estetyczne i kulturowe: 
 

(Absolwent "Prusa":  cechuje się wysoką kulturą osobistą). 
 
CELE: 
1. Ukazywanie związków między pięknem i dobrem, estetyką i etyką. 
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2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej. 
3. Odkrywanie piękna przyrody, świata, sztuki, muzyki, architektury. 
4. Kształtowanie wyobraźni, zdolności twórczych. 
5. Wychowanie do zachowań estetycznych, umiejętności estetycznej organizacji 

przestrzeni, środowiska; troski o piękno najbliższego otoczenia, domu, szkoły 
własnego wyglądu, stroju. 

 
ŚRODKI: 
1. Ukazywanie moralnego piękna bohaterów historycznych, literackich, świętych oraz 

przesłania wielkiej literatury. 
2. Zapoznawanie z dziedzictwem kultury na lekcjach j. polskiego, historii,                      

w czasie wycieczek, zwiedzania muzeum. 
3. Uczestnictwo w kulturze-edukacja teatralna, muzyczna, artystyczna. 
4. Troska o piękno ojczystego języka. 
5. Troska o rozwój czytelnictwa (przywrócenie prymatu książki jako środka 

kształtującego wyobraźnię). 
6. Zaplanowana turystyka krajowa i zagraniczna (wycieczki klasowe, obozy językowe, 

zajęcia przyrodnicze). 
7. Stwarzanie możliwości nauki gry na instrumentach. 
8. Zajęcia wyzwalające możliwości twórcze-lekcje wychowania plastycznego. 
9. Umiejętne korzystanie z przekazów medialnych (video, TV, Internet). 
10. Troska o estetykę postawy i gestów. 
11. Kształtowanie poczucia estetyki wyglądu. 
12. Troska o pomieszczenia szkolne. 
13. Reprezentowanie Szkoły na zewnątrz. 
 
Proponowane tematy godzin wychowawczych: 
 
Klasa I: 

1. Formy spędzania wolnego czasu. Umiejętność odpoczynku i regeneracji. 
2. Świętowanie. 
3. Jak się bawimy? 
4. ABC dobrego wychowania. 
5. Kultura języka 
6. Czasopisma młodzieżowe – ich plusy i minusy 

 
Klasa II. 

1. Korzystanie z przekazów medialnych. 
2. Dwa style zachowania się. 
3. Umiejętność wyboru lektury. 
4. Kultura a moralność. 

 
Klasa III. 

1. Wartość kultury w życiu człowieka. 
2. Kultura wolnego czasu. 
3. Dyskusja nad spektaklem, filmem. 
4. Spędzanie wolnego czasu jako element cementujący rodzinę. 
5. Wykształcenie a kultura. 
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6.  Wychowanie prozdrowotne: 
 
CELE: 
1. Troska o zdrowie i rozwój fizyczny. 
2. Troska o higienę i bezpieczeństwo. 
3. Profilaktyka zdrowotna. 
4. Stworzenie możliwości szlachetnego sportowego współzawodnictwa, 
5. Troska o poznanie zasad funkcjonowania własnego organizmu. 
 
 
ŚRODKI: 
1. Lekcje wychowania fizycznego prowadzone zgodnie z programem dla określonego 

wieku. 
2. Działalność sekcji sportowych. 
3. Uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych. 
4. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu sportowego. 
5. Systematyczne badania kontrolne. Stała opieka pielęgniarki. 
6. Troska o dobre wyposażenie gabinetu pielęgniarki, apteczki szkolnej. 
7. Troska o higienę pracy. 
8. Prelekcje i pogadanki dotyczące profilaktyki uzależnień, innych chorób (godziny 

wychowawcze).  
9. Przestrzeganie zasad BHP, przeszkolenie wszystkich pracowników Szkoły                 

w zakresie BHP, systematycznie przeprowadzana kontrola zabezpieczeń urządzeń        
i pomieszczeń. 

10. Zasady funkcjonowania własnego organizmu w połączeniu z szeroko rozumianą 
higieną jako znaczący element nauczania biologii. 

 
 
7.  Wychowanie komunikacyjne.  
 

Literatura dla wychowawców dostępna w bibliotece szkolnej: 
 
1. G. Węglarczyk, „Scenariusze zajęć”  
2. J. Miazgowicz  „Wychowanie prorodzinne i seksualne” 
3. K. Ostrowska, M.Ryś „Wychowanie do życia w rodzinie – Książka dla rodziców,  

nauczycieli i wychowawców 
4. M. Ryś „Wychowanie do życia w rodzinie” – Książka dla młodzieży 
5. M. Ryś „Wychowanie do życia w rodzinie” – Program dla szkół ponadpodstawowych 
6. E. Kosińska „Wychowanie w szkole” (poradnik psychologiczny) 
7. E. Kosińska  „Rodzice a szkoła” (poradnik psychologiczny) 
8. E. Brudnik „Ja i mój uczeń pracujemy” 
9. W. Dejnarowicz „Sytuacja i procesy wychowawcze w klasie szkolnej”,                        

W-wa 1977 r. 
10. Faber, Mazlih „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci               

do nas mówiły”, Poznań 1993 r. 
11. E. Fenwick, T.Smith „Dojrzewanie” Praktyczny poradnik dla nastolatków i ich 

rodziców, Warszawa Kraków 1995  
12. T. Gordon „Wychowanie bez porażek”, Warszawa 1995 
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13. Jak wychowywać. 
14. S. Kawula „Pedagogika rodziny”, Toruń 2000 
15. M. Kotański ”Ty  zaraziłeś ich narkomanią”, Warszawa 1984 
16. S. Kunowski „Problematyka współczesnych systemów wychowania” Kraków 2000 
17. M .Łopatkowa „Przeciwko sobie”, Warszawa 1980 
18. Materiały pomocnicze do tematu narkomania, oprac. Aleksander Markiewicz, 

Koszalin 1987 
19. D. Nakoneczna „Jakim być? Kim być?, Warszawa 1993 
20. D. Nakonieczna „Wychowanie jako zadanie”, Warszawa 1995 r. 
21. „Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym”, praca zbiorowa 

pod red. S. Kawuli i H. Machela, Toruń 1999 
22. W. Półtawska  Na kanwie „Listku do Rodzin” Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 

1995  
23. W. Półtawska  „Samo życie” Częstochowa 1994 
24. K. Ostrowska, M. Ryś „Przygotowanie do życia w rodzinie”, Warszawa 1997 
25. J. Radziewicz „Funkcja wychowawcy klasy: założenia i rzeczywistość”, 

Warszawa 1981 
26. Cz. Sieradzan „Jak wychować dziecko na człowieka sukcesu”, Łódź 1999 
27. Z. Skórzyńska „Przyczyny trudności wychowawczych”, Warszawa 1970 
28. „W drodze ku dojrzałości” – Materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji 

programu przygotowania do życia w rodzinie; wybór i oprac. Barbara Podniesińska, 
Siedlce 1995 

29. Wychowanie – potrzeba dziecka – zadanie domu. 
 
 
Kasety wideo przydatne do pracy wychowawcy 
 

1. AIDS – Wszystko, co powinieneś wiedzieć oprac. Wyd. Nauk. PWN, 1995 
2. Asertywność – pakiet multimedialny. Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej, 1997 
3. Asertywność, sztuka bycia sobą, Wyd. Nauk. PWN, 1997 
4. Chłopcy. Przemiany wieku dojrzewania. Oprac. Wyd. Nauk PWN, 1997 
5. Czas oczekiwania (seria Człowiek Miłość Rodzina), Fundacja „Źródło” Kraków 1999 
6. Człowiek – istota płciowa (seria Człowiek, Miłość, Rodzina) Fundacja „Źródło 

Kraków 1999 
7. Człowiek od poczęcia (seria Człowiek Miłość Rodzina) Fundacja „Źródło”, 

Kraków 1999 
8. Do progu dojrzewania (seria Człowiek Miłość Rodzina) Fundacja „Źródło”, 

Kraków 1999 
9. Dramat aborcji (seria Człowiek Miłość Rodzina) Fundacja „Źródło”, Kraków 1999 
10. Dziewczęta. Przemiany wieku dojrzewania oprac. Wyd. Nauk. PWN, 1997 
11. Epitafium dla narkomana. Trzy wstrząsające historie opowiedziane przez ofiary 

uzależnienia oprac. Wyd. Nauk. PWN, 1995 
12. Etyka seksualności (seria Człowiek Miłość Rodzina) Fundacja „Źródło”, Kraków 

1999 
13. Jak znaleźć dobrą pracę – pakiet multimedialny Powszechnej Wideoteki Edukacyjne, 

1999 
14. Jestem człowiekiem dobrze wychowanym. Savoir vivre znaczy umieć żyć. Grudziądz, 

Video Film, 1995 
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15. Małżeństwo doskonałe – pakiet multimedialny Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej. 
16. Marihuana a organizm człowieka Wyd. Nauk. PWN, 1997 
17. Miłość (seria Człowiek Miłość Rodzina) Fundacja „Źródło”, Kraków 1999 
18. Naturalne planowanie rodziny (seria Człowiek Miłość Rodzina) Fundacja „Źródło”, 

Kraków 1999 
19. „O nas, dla nas, przez nas” czyli spotkania z ginekologiem cz. I, Grudziądz 1995 
20. „O nas, dla nas, przez nas” czyli spotkania z ginekologiem cz. II, Grudziądz 1995 
21. Palenie tytoniu a fizjologia człowieka oprac. Wyd. Nauk. 1995 
22. Przygnębienie i apatia. Jak sobie z nim radzić, Wyd. Nauk. PWN, 1997 
23. Tajemnice kobiecości (seria Człowiek Miłość Rodzina) Fundacja „Źródło”, Kraków 

1999 
24. Tajemnice męskości (seria Człowiek Miłość Rodzina) Fundacja „Źródło”, Kraków 

1999 


