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WPROWADZENIE 

Działania wychowawcze w szkole 

Wychowanie to proces tak stary jak ludzkość i od czasów starożytnych podejmowane 

są dyskusje mające na celu jego zdefiniowanie. Niezależnie od tworzonych na przestrzeni 

wieków różnych teorii, tak naprawdę każdy z nas ma swoją osobistą koncepcję wychowania. 

Doprecyzowując, możemy powiedzieć, że wychowanie to proces  wspierania wychowanka   

w rozwoju angażujący dwie osoby: wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, 

sąsiada, starszego kolegę/koleżankę)  oraz  wychowanka  (dziecko/nastolatka);  pozostające  

w osobowej relacji (których spotkanie oparte jest na poszanowaniu godności osobowej 

zarówno wychowawcy, jak i wychowanka); współdziałające w osiąganiu celów 

wychowawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, 

psychicznej – w tym m.in. emocjonalnej i intelektualnej – społecznej i duchowej. 

Kluczową rolę w tak rozumianym procesie wspierania ucznia w rozwoju spełnia osoba 

wspierająca – czyli nauczyciel. Warunkiem koniecznym, by jego działania okazywały się 

skuteczne, jest prezentowanie w kontakcie wychowawczym sześciu cech osobowych: 

 świadomość siebie i swojego systemu wartości, która rozpoczyna się 

od poszukiwania odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: jaki jestem? jaki jest mój system 

wartości? Poznanie odpowiedzi pozwala na szczerą prezentację własnej osoby 

wychowankowi. Wiedza o sobie i mechanizmach własnego działania stanowi najlepsze 

zabezpieczenie przed stosowaniem manipulacji w procesie wychowania. Z kolei jasny system 

wartości ułatwia zachowanie dystansu oraz przejawianie tolerancji, albowiem chroni przed 

projekcją i generalizowaniem. 

 doświadczanie emocji, 

 
które są efektem między innymi kontaktu z wychowankiem i prowadzonych oddziaływań. 

Świadomość własnej emocjonalności wiąże się z koniecznością akceptacji uczuć oraz 

umiejętnością ich komunikowania w sposób bezpieczny dla siebie i wychowanka. 

Niwelowanie uczuć lub wmawianie sobie, iż nauczyciel winien zachowywać chłód 

emocjonalny i dystans wobec ucznia, prowadzi z jednej strony do zaniku wrażliwości, zaś      

z drugiej do niekontrolowanych przeniesień i projekcji. 

 
 dostarczanie wspomaganemu wzorców zachowań 

 
z   tego   powodu   niezwykle   istotne   jest,   aby   wychowujący   prowadził   konstruktywne i 

satysfakcjonujące życie osobiste i społeczne, dzięki czemu uniknie pokusy kompensowania 

sobie własnych niedostatków w świadczeniu pomocy oraz w sposób najbardziej autentyczny 

zakomunikuje wychowankowi, iż sam praktykuje to, o czym mówi; 
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 zainteresowanie ludźmi i problemami społecznymi, 

 
które wiąże się z dwoma zagadnieniami. Po pierwsze, umożliwia odpowiedź na pytanie: 

dlaczego wybrałem zawód nauczyciela/wychowawcy? Służy zatem odnalezieniu elementów 

altruistycznych i prospołecznych we własnych działaniach wychowawczych. Po drugie 

sprzyja   gromadzeniu    wiedzy    na    temat    mechanizmów    funkcjonowania    człowieka  

i społeczności ludzkiej, przez co wtórnie podnosi skuteczność działań wychowawcy 

 
 urzeczywistnianie zasad etycznych 

 
istotna jest maksymalna transparentność norm moralnych charakteryzujących nauczyciela, 

przestrzeganie przez niego zasad życia społecznego oraz norm profesjonalnych 

 
 poczucie odpowiedzialności 

obejmujące zarówno odpowiedzialność za własne działania, jak i za zachowania ucznia 

(proporcjonalnie do poziomu jego dojrzałości – uczeń nie może bowiem ponosić 

odpowiedzialności za zadania i działania, do których jeszcze nie dorósł). 

Wychowawca charakteryzujący się powyższymi cechami osobowymi oraz uwzględniający 

warunki osobowego kontaktu z wychowankiem, winien posiadać również szereg umiejętności 

pozwalających mu wspierać wychowanka w rozwoju. Generalnie możemy mówić o trzech 

podstawowych  grupach   umiejętności   wykorzystywanych   do   wspierania   wychowanka 

w rozwoju. Są to: 

 umiejętności służące rozumieniu wychowanka i okazywaniu mu zrozumienia, które 

stanowią podstawę relacji wychowawczej i umożliwiają osobiste spotkanie dwóch 

różnych osób; 

 umiejętności służące zapewnianiu wychowankowi komfortu potrzebnego do budowania 

poczucia bezpieczeństwa, które umożliwiają wychowankowi wspieranemu przez 

wychowawcę podjąć ryzyko zmiany; 

 umiejętności sprzyjające pozytywnemu działaniu wychowanka 

i wprowadzaniu przez niego zmian w swoim zachowaniu, dzięki którym wychowanek 

realizuje zadania rozwojowe, dzięki czemu cele wychowawcze zostają osiągnięte. 

Wychowawca posiadający wspomniane cechy osobowe oraz wymienione powyżej 

umiejętności staje się osobą kompetentną w tworzeniu wychowankowi warunków 

wspierających go w rozwoju. Specjaliści są zasadniczo zgodni, że kluczową rolę w procesie 

dojrzewania   wychowanka   odgrywa   doświadczanie   przez    wychowanka   zrozumienia    

i akceptacji ze strony wychowawcy. Poczucie więzi uczuciowych z wychowawcą, które daje 

wychowankowi poczucie bliskości i przynależności, buduje zobowiązania wychowawcze oraz 

zapewnia oparcie w sytuacjach niepewności i zagrożeń. Subiektywnie wychowanek jest 

przekonany, że wychowawcy na nim zależy. Otwartość we wzajemnych relacjach 

wychowawcy i wychowanka, która umożliwia wzajemne poznawanie, ogranicza podwójną 

komunikację, daje szansę na pojawienie się użytecznych informacji zwrotnych budujących 
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u wychowanka poczucie odpowiedzialności za własne zachowania. Wzajemny szacunek 

wychowawcy i wychowanka, będący przejawem przysługującego człowiekowi poczucia 

godności, a dla wychowanka wyrazistą ilustracją zasady mówiącej, że innych ludzi traktować 

należy tak, jakby się chciało być przez nich traktowanym. Spełnianie zasygnalizowanych 

powyżej warunków wspierania wychowanka w rozwoju zwiększa szansę na prawidłowe 

realizowanie przez dziecko/nasto- latka zadań rozwojowych, co w efekcie umożliwia mu 

konsekwentne zbliżanie się do osiągnięcia pełnej dojrzałości we wspomnianych wcześniej 

obszarach. 

Działania profilaktyczne w szkole 

Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb 

szkoły jest koncepcja Zbigniewa B. Gasia przyjmująca, że profilaktyka to kompleksowa 

interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary 

działania: 

 wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego 

prawidłowemu  rozwojowi   i   zdrowemu   życiu   (czyli   budowanie   odporności 

i konstruktywnej zaradności); 

 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy 

rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia; 

 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu 

rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia. 

Profilaktyka w szkole jest zatem działaniem koniecznym, a szkoła bez profilaktyki staje się 

środowiskiem niebezpiecznym wychowawczo dla uczniów, często również niebezpiecznym 

środowiskiem pracy dla personelu pedagogicznego i administracyjnego. 

Tak rozumiana profilaktyka w środowisku szkolnym powinna spełniać 10 podstawowych 

zadań, takich jak: 

 dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków 

zdrowego życia i występujących zagrożeń; 

 kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych – bowiem dostępność 

wszelakich dóbr konsumpcyjnych odpowiadających na potrzeby człowieka 

wymaga rozwijania mechanizmów samokontroli opartych na wartościach; 

 kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie m. in. 

emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny); 

 kształtowanie umiejętności interpersonalnych – albowiem współczesny nastolatek 

(choć nie tylko on) coraz częściej wyłącza się z bezpośrednich kontaktów z drugim 

człowiekiem; 

 kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, 

które okazują się bezcenne, mimo iż współczesny świat (także w sferze edukacji) 

nastawiony jest na rozwijanie myślenia i działania schematycznego; 
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 rozwijanie więzi z grupą społeczną  – coraz częściej mamy bowiem do czynienia  

z przypadkami izolacji od grupy, bezwzględnej rywalizacji; 

 uczenie odpowiedzialności, albowiem człowiek (zwłaszcza niedojrzały) ma 

naturalną potrzebę posiadania praw, a nie można z nich korzystać, jeśli nie jest się 

osobą odpowiedzialną; 

 rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego – gdyż są to dwa podstawowe 

obszary, w których odbywa się rozwój i dojrzewanie uczniów; 

 kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu 

i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań 

dysfunkcjonalnych; 

 wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci 

wsparcia i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka  – ponieważ brak wczesnej   

i skutecznej interwencji prowadzi do rozwoju problemów. 

Działania profilaktyczne prowadzone w środowisku szkolnym powinny spełniać 

standardy obowiązujące w nowoczesnej profilaktyce. Wszystkie podejmowanie 

przedsięwzięcia profilaktyczne powinny wynikać z diagnozy zapotrzebowania oraz 

uwzględniać aktywność całej społeczności lokalnej. Skoncentrowanie programu działań 

profilaktycznych na całej społeczności szkolnej  rozwija dojrzałą odpowiedzialność za siebie  

i współodpowiedzialność za środowisko społeczne, a także zapobiega procesowi 

stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Długofalowe działanie programu działań 

profilaktycznych daje szanse korekty i kształtowania stylu życia, zaś działania akcyjne 

jedynie zwalniają z poczucia odpowiedzialności i prowokują działania reaktywne. 

Profilaktyka okazuje się więc szansą zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych 

uczestników życia szkolnego, albowiem zwiększa wśród nauczycieli, rodziców i uczniów 

świadomość istniejących zagrożeń, umożliwia korektę niewłaściwych zachowań i procesów 

rozwojowych oraz wspomaga osiąganie dojrzałej odpowiedzialności za jakość własnego życia 

i funkcjonowanie społeczności, którą się współtworzy. 
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MISJA SZKOŁY 

 

 Wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności 

drugiego człowieka. 

 Wspieranie postaw poszukujących i twórczych w procesie 

zdobywania wiedzy i umiejętności. 

 Budowanie silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, 

uwidaczniającej jej głębokie europejskie korzenie. 

 Podmiotowe traktowanie wszystkich wychowanków. 

 Stworzenie przyjaznej atmosfery służącej pracy, nauce 

i wypoczynkowi. 

 Wyrównanie szans edukacyjnych i kulturowych. 

 Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkim uczniom. 

 Stworzenie szkoły funkcjonalnej, estetycznej i przyjaznej dla 

uczniów i rodziców. 

 Współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. 

 Przygotowanie uczniów do współzawodnictwa na rynku pracy. 
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WIZJA SZKOŁY 

Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim 

jest szkołą, która: 

 

1. Jest przyjazna dla ucznia, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. 

2. Promuje chrześcijański system wartości przy poszanowaniu innych 

systemów i kultur. Jest gwarantem respektowania zasad akceptacji, 

tolerancji i poszanowania ludzkiej godności. 

3. Zapewnia uczniom możliwości rozwoju poprzez: 

- stworzenie atmosfery życzliwości i poszanowania wolności 

osobistej, 

- zagwarantowanie optymalnych warunków służących rozwojowi 

osobowości, 

- umożliwienie rozwijania indywidualnych uzdolnień 

i umiejętności 

4. Zapewnia pomoc w zakresie poradnictwa dydaktycznego, 

wychowawczego i zdrowotnego. 

5. Przygotowuje uczniów do podejmowania aktywności społecznej 

poprzez rozwijanie zdolności, rozbudzanie zainteresowań i dążeń 

oraz stymulowanie rozwoju aspiracji i motywacji. 

6. Wspomaga harmonijny rozwój uczniów w sferach: intelektualnej, 

psychicznej, duchowej, społecznej i fizycznej. 
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SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

Absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim to człowiek twórczy, 

kreatywny i zdolny do sterownia własnym życiem prywatnym i zawodowym. Potrafi 

nawiązywać relacje z innymi ludźmi oparte na tolerancji i poszanowaniu. Ma poczucie 

tożsamości narodowej oraz przywiązania do historii i tradycji narodowych. 

Doświadczenie i 75-letnia tradycja szkoły, umożliwiają kształcenie dobrych 

fachowców, ludzi otwartych i przygotowanych do życia zawodowego tak, by mieli szansę 

odnaleźć się na rynku pracy i we współczesnym modelu życia. 

Do opracowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego posłużyły nam wyniki 

badań   ankietowych  przeprowadzonych   na    grupie   rodziców,   uczniów ii nauczycieli. 

Przedstawiciele tych grup wskazali cechy, którymi ich zdaniem, powinien charakteryzować 

się absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim. 

Cechy oczekiwane przez: 
 

Rodziców: 

 odpowiedzialny,  

 pracowity,  

 samodzielny,          

 obowiązkowy, 

 otwarty na nowe doświadczenia 

 kreatywny 

 ambitny 

Nauczycieli: 

 odpowiedzialny,  

 kreatywny, 

 pracowity, 

 obowiązkowy,  

 samodzielny 

 otwarty na nowe doświadczenia 

 ambitny 

Uczniów: 

 odpowiedzialny,  

 pracowity, 

 kreatywny,  

 ambitny,  

 otwarty na nowe doświadczenia 

 pewny siebie, 

 sumienny 

 
Głównym celem realizacji niniejszego Programu będzie wyposażenie ucznia – przyszłego absolwenta Szkoły w cechy 

pożądane przez wymienionych respondentów. 
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RELIGIA 
 

SFERA FIZYCZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Dostarczenie wiedzy o 

środkach uzależniających i 

skutkach ich zażywania 

(dopalacze, alkohol, 

nikotyna). Zapoznanie z 

mechanizmem 

uzależnienia. 

 

Wartość życia – grzechy przeciwko 

życiu. Niebezpieczeństwo i zagrożenie 

życia – uzależnienia. Doskonalenie 

sumienia i współczesne zagrożenia 

 
 

 

  

 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum 1 i  

BS I kl1 

rok szkolny  

 

- odpowiedzialny 

-mądry 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-koleżeński 

-asertywny 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 

Zachęcanie do 

podejmowania działań na 

rzecz innych ludzi 

– angażowania się w 

wolontariat 

Urzeczywistnianie wiary w 

codziennym życiu. 

Relacje z drugim człowiekiem – 

miłość bliźniego i umiejętność 

przebaczania. 

 

Udział chrześcijanina we 

współczesnej kulturze 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum kl2 

rok szkolny -koleżeński 

-ambitny 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-wrażliwy 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

-pewny siebie 

-ambitny 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 



 

13 

 

SFERA SPOŁECZNA 
 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/SP

OSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZAJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W RODZINIE 

Uświadomienie znaczenia 

kontaktów rówieśniczych, 

koleżeństwa, przyjaźni, 

fascynacji, miłości, 

przybliżenie zagadnień życia 

płciowego 

 

Żyję we wspólnocie z innymi Nauczyciele religii/ zajęcia  

lekcyjne w Technikum 1 i 

BS I kl1 

 

 rok szkolny -koleżeński 

-odpowiedzialny 

otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy 

 

Tworzenie i kultywowanie 

tradycji rodzinnej 

Tradycje i zwyczaje związane z 

wybranymi świętami roku liturgicznego. 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum kl4 

 

 rok szkolny -odpowiedzialny 

-pracowity 

-ambitny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pogodny 

Uświadomienie znaczenia 

kontaktów rówieśniczych, 

koleżeństwa, przyjaźni 

fascynacji, miłości, 

przybliżenie zagadnień 

życia płciowego. 

 

Wychowanie do czystości 

przedmałżeńskiej 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum kl4 

 

rok szkolny -koleżeński 

-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy 
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SFERA DUCHOWA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 

Kształtowanie poglądów i 

wyobrażeń o życiu 

rodzinnym i odpowiedniego 

stosunku do różnych 

zjawisk w rodzinie, w tym 

interpersonalnych. 

Zwrócenie uwagi na 

problem tzw. 

„Eurosieroctwa” 

Budowanie Chrześcijańskiej tradycji 

w rodzinie. 

Tradycja modlitwy 

chrześcijańskiej 

Wychowanie religijne w rodzinie. 

 

Nauczyciele religii/zajęcia 

lekcyjne w Technikum kl3 i 

BS I kl2 

 

 rok szkolny - koleżeński 

-odpowiedzialny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-komunikatywny 

-świadomy 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Zachęcanie do 
podejmowania działań na 

rzecz innych ludzi – 

angażowania się w 

wolontariat. 

 

Urzeczywistnianie wiary w 

codziennym życiu. 

Relacje z drugim człowiekiem – miłość. 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum i  

BS I kl1 

 

 rok szkolny 

 

-koleżeński 
-ambitny 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-wrażliwy 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

-pewny siebie 

-ambitny 

Rozwijanie szacunku dla 
kultury i dorobku 
narodowego. 

Jestem odpowiedzialny za moją 

Ojczyznę. 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum i  

BS I kl1 

 

 rok szkolny -odpowiedzialny 
-mądry 

-pracowity 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 
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Pomoc w odkrywaniu i 

poznawaniu świata 

wartości oraz rozwijanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw i postaw. 

Zasady i wymogi życia 

chrześcijańskiego. 

Moralność czynów ludzkich. 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum 1 i  

BS I kl1 

 

 rok szkolny 

  

-uczciwy/prawy 
-wrażliwy 

-świadomy 
- odpowiedzialny 
-kreatywny 
-rzetelny 

Uwrażliwienie na wartość 

i sens życia. 

Misje w kościele. 

Potrzebuję rozwoju życia 

duchowego. 

Poszanowanie godności i 

wartości człowieka. 

Odkrywanie świata Prawo do 

życia – życie jako podstawowa 

wartość i dar Boży. 

Eutanazja a odpowiedzialność 

wobec ludzi i Boga. 

Świętość Życia – Kościół w 

obronie życia poczętego. 

Wartość życia ludzkiego. 

 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum kl2 
 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum kl4 

 

 rok szkolny -pogodny 

-wrażliwy 

- koleżeński 

-odpowiedzialny 

-mądry 

 
 
 

Dostarczanie wiedzy o 

różnicach kulturowych 

i religijnych oraz 

kształtowanie 

umiejętności korzystania 

z niej w kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości. 

Różnorodność religii w świecie. 

Ekumenizm i dialog między 

religijny. 

 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum kl2 

 Nauczyciele religii/zajęcia 

lekcyjne w Technikum kl3 i  

BS I kl2 

 

 rok szkolny   -ciekawy świata 
-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-tolerancyjny 

-kulturalny 
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SFERA PSYCHICZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZAJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Kształtowanie 

zdolności samooceny, 

poczucia własnej 

wartości 

(świadomość swoich 

mocnych i słabych 

stron, zaufanie do 

siebie). 

 

Postawy wiary ludzi świętych i 

błogosławionych. 

 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum 1 i  

BS I kl1 

 rok szkolny -pewny siebie 
-asertywny 

-samodzielny 

-ambitny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

 

Rozwijanie 

umiejętności realizacji 

własnych celów w 

oparciu o rzetelną 

pracę i uczciwość, 

wyzwalanie potrzeby 

bycia ambitnym. 

 
 

Chrześcijanin wobec pracy. 

 

 

 

Godność pracy ludzkiej. 

Nauczyciele religii/ zajęcia 

lekcyjne w Technikum kl2 

 

Nauczyciele religii/zajęcia 

lekcyjne w Technikum kl3 i  

BS I kl2 

 

 rok szkolny - ambitny 
-pracowity 

-uczciwy/prawy 

-obowiązkowy 

-pewny siebie 

-mądry 

-kreatywny 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 
-samodzielny 
-mądry 
-kreatywny 
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JĘZYK POLSKI 
 

     SFERA SPOŁECZNA 
CEL TREŚCI  PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

 EFEKTY – 

POŻĄDANE       

CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W RODZINIE 

Uświadomienie znaczenia 

kontaktów rówieśniczych, 

koleżeństwa, przyjaźni, 

fascynacji, miłości, 

przybliżenie zagadnień 

życia płciowego. 

Giovanni Boccaccio- „Dekameron” - 1 

Tp 

Tematy dotyczące „Mitologii” J. 

Parandowskiego - 1Tp/ 1 Br 

Tematy dotyczące „Romea i Julii” W. 

Szekspira – 1Tp 

Tematy dotyczące „Laury i Filona” F. 

Karpińskiego 1 Tp 

Tematy dotyczące „Dziadów” Adama 

Mickiewicza – 2 Tp 

Tematy dotyczące „Antygony” 

Sofoklesa – 1Tp 

Tematy dotyczące „Ballad i romansów” 

Mickiewicza – 2 Tp / 2 Br 

Tematy dotyczące „Kordiana” J. 

Słowackiego  - 2 Tp,  

Tematy dotyczące „Nie-Boskiej 

komedii” Z. Krasińskiego  - 2 Tp 

Tematy dotyczące poezji romantycznej 

2 Br/ 2Tp 

Tematy dotyczące „Lalki” B. Prusa – 2 

Tp/ 2 Tg 

Tematy dotyczące „Potopu” H. 

Sienkiewicza – 2 Tp 

Tematy dotyczące „Chłopów” W.S. 

Nauczyciele języka 

polskiego/ zajęcia lekcyjne 

 

rok szkolny - koleżeński 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-asertywny 
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Reymont- 3 Tp/ 3 Tg/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Zbrodni i Kary” 

Fiodora Dostojewskiego 3 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące „Ludzi 

bezdomnych” S. Żeromskiego 3 Tp/ 3 

Tg 

Tematy dotyczące „Przedwiośnia” 

Stefana Żeromskiego 3 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące „Granicy” Z. 

Nałkowskiej 3 Tg/ 4 Tp 

Tematy dotyczące „Ferdydurke” W. 

Gombrowicza 4 Tg/ 4 Tp 

Tematy dotyczące „W malinowym 

chruśniaku” B. Leśmiana 2 Br/ 4 Tg/ 4 

Tp 

 Tematy dotyczące poezji Marii 

Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej  2 Br/ 4 

Tp 

Tematy dotyczące „Tanga’ S. Mrożka 4 

Tg/ 5 Tp/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Roku 1984” G. 

Orwella 5 Tp 

Kształtowanie poglądów i 

wyobrażeń o życiu 

rodzinnym i 

odpowiedniego stosunku 

do różnych zjawisk w 

rodzinie, w tym 

interpersonalnych. 

Zwrócenie uwagi na 

problem tzw. 

„Eurosieroctwa” 

Tematy dotyczące „Trenów” J. 

Kochanowskiego 1 Tp 

Tematy dotyczące „Dziejów Tristana i 

Izoldy” 1 Tp/ 1 Br 

Biblijne oblicza miłości 1 Tp 

Tematy dotyczące „Antygony” 

Sofoklesa 1 Tp 

Tematy dotyczące „Kordiana” J. 

Słowackiego 2 Tp 

Tematy dotyczące „Dziadów” A. 

Mickiewicza 2 Tp/2 Br 

Nauczyciele języka 

polskiego/ zajęcia lekcyjne 

 

rok szkolny  
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Tematy dotyczące „Nie-Boskiej 

komedii” Z. Krasińskiego 2 Tp 

Tematy dotyczące „Lalki” B. Prusa 2 

Tp/ 2 Tg  

Tematy dotyczące „Mendla 

Gdańskiego” M. Konopnickiej 2 Tp/ 2 

Tg 

Tematy dotyczące „Zbrodni i kary” 

Fiodora Dostojewskiego 3 Tp/3 Tg 

Tematy dotyczące „Ludzi 

bezdomnych” S. Żeromskiego 3 Tp/3 

Tg 

Tematy dotyczące „Przedwiośnia” 

Stefana Żeromskiego 4 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące „Chłopów „ W. 

Reymonta 3 Tg/ 3 Tp/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Granicy” Z. 

Nałkowskiej 3 Tg/4 Tp 

Tematy dotyczące „Sklepów 

cynamonowych” Brunona Schulza 3 

Tg/ 3 Tp 

Tematy dotyczące „Innego świata” G. 

Herlinga-Grudzińskiego 4 Tp/ 4 Tg 

Tematy dotyczące „Tanga” S. Mrożka 4 

Tg/5 Tp/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Kartoteki” T. 

Różewicza 5 Tp 

Tematy dotyczące „Roku 1984” G. 

Orwella 5 Tp 

Tematy dotyczące „Miasta miłości” Cz. 

Miłosza 5 Tp 

ŻYCIE W GRUPIE 

Kształtowanie Tematy dotyczące „Kordiana” J. Nauczyciele języka rok szkolny -koleżeński 
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umiejętności 

rozpoznawania i 

wyrażania emocji oraz 

radzenia sobie z nimi. 

Zapobieganie agresji i 

przemocy. 

Słowackiego 2 Tp/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Nie-Boskiej 

komedii” Z. Krasińskiego 2 Tp 

Tematy dotyczące „Dziadów” A. 

Mickiewicza 2 Tp 

Tematy dotyczące „Konrada 

Wallenroda” 2 Tp 

Tematy dotyczące poezji romantycznej 

2 Tp/2 Br 

Tematy dotyczące „Lalki” B. Prusa 2 

Tp/ 2 Br / 2 Tg 

Tematy dotyczące „Mendla 

Gdańskiego” M. Konopnickiej 2 Tp/2 

Br/ 2 Tg 

Tematy dotyczące „Chłopów” W. 

Reymonta 2 Br/ 2 Tp/ 2 Tg 

Tematy dotyczące „Ludzi 

bezdomnych” S. Żeromskiego  2 Tp/ 2 

Tg 

Agresja i przemoc w języku 4 Tp 

Tematy dotyczące „Ferdydurke” W. 

Gombrowicza 4 Tp/2 Tg 

Tematy dotyczące poezji wojennej 4 

Tg/ 4 Tp/ 2 Br 

Tematy dotyczące poezji T. Różewicza 

2 Br/ 4 Tg/ 5 Tp 

Tematy dotyczące „Tanga” S. Mrożka 5 

Tp/4 TG/ 2 Br 

Tematy dotyczące powieści G. Orwella 

„Rok 1984” 5 Tp 

Tematy dotyczące „Kartoteki” T. 

Różewicza 5 Tp 

Cesarz jako studium autorytaryzmu 5 

polskiego/ zajęcia lekcyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

-kreatywny 

-komunikatywny 

-samodzielny 

-kulturalny 

-tolerancyjny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 
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Tp 

Granice wolności człowieka - Lot nad 

kukułczym gniazdem 5 Tp 

Kształtowanie 

umiejętności właściwej 

oceny postępowania i 

podejmowanych decyzji, 

dokonywanych wyborów 

oraz współdziałania w 

zespole. 

 

Tematy dotyczące „Antygony” 

Sofoklesa 1 Tp  

Tematy dotyczące „Makbeta” W. 

Szekspira 1 Tp 

Tematy dotyczące „”Kordiana” J. 

Słowackiego 2 Tp 

Tematy dotyczące „Dziadów” A. 

Mickiewicza 2 Tp 

Tematy dotyczące „Nie-Boskiej 

komedii” Z. Krasińskiego 2 Tp 

Tematy dotyczące „Lalki” B. Prusa 2 

Tp/ 2 Tg 

Tematy dotyczące „Potopu” H. 

Sienkiewicza 2 Tp 

Tematy dotyczące „Z legend dawnego 

Egiptu” B. Prusa 2 Tp 

Tematy dotyczące „Glorii victis” E. 

Orzeszkowej 2 Tp 

Tematy dotyczące „Zbrodni i kary” 

Fiodora Dostojewskiego 3 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące „Przedwiośnia 

„Stefana Żeromskiego 4 Tp/ 3 Tg  

Tematy dotyczące „Chłopów” W.  

Reymonta 3 Tp/ 3 Tg/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Ludzi 

bezdomnych” S. Żeromskiego 3 Tp/ 3 

Tg 

Tematy dotyczące „Wesela” S. 

Wyspiańskiego 3 Tp/3 Tg 

Tematy dotyczące „Rozdziobią nas 

Nauczyciele języka 

polskiego/ zajęcia lekcyjne 

rok szkolny -pewny siebie 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-kreatywny 

-uczciwy/prawy 

-koleżeński 

-tolerancyjny 

-komunikatywny 
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kruki, wrony… ” S. Żeromskiego 2 Tp 

Tematy dotyczące „Granicy” Z. 

Nałkowskiej 3 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące poezji K.K. 

Baczyńskiego 4 Tp/4 Tg/ 2 Br 

Tematy dotyczące poezji T. Różewicza 

2 Br/ 4 Tg/ 5 Tp 

Tematy dotyczące „Tanga” S. Mrożka 4 

Tg/ 5 Tp/ 2 Br 

Tematy dotyczące powieści G. Orwela 

„Rok 1984” 5 Tp 

Tematy dotyczące „Kartoteki” T. 

Różewicza 5 Tp 

Tematy dotyczące „Dżumy” G. Orwella 

„Cesarz” jako studium autorytaryzmu 5 

Tp 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, szacunku 

dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 

narodowej. 

 

Liryka patriotyczna J. Kochanowskiego 

1 Tp/ 1 Br 

Tematy dotyczące „Odprawy posłów 

greckich” J. Kochanowskiego 1 Tp 

Tematy dotyczące „Hymnu do miłości 

ojczyzny” 1 Tp 

Tematy dotyczące „Konrada 

Wallenroda” A. Mickiewicza 2 Tp 

Tematy dotyczące „Kordiana” J. 

Słowackiego 2 Tp 

Tematy dotyczące „Dziadów” A. 

Mickiewicza 2 Tp/ 2 Br 

Tematy dotyczące poezji romantycznej 

2 Br/ 2 Tp 

Tematy dotyczące „Potopu” H. 

Sienkiewicza 2 Tp 

Nauczyciele języka 

polskiego/ zajęcia lekcyjne 

 

rok szkolny - pewny siebie 

-odpowiedzialny 

-kreatywny 

-uczciwy/prawy 

-koleżeński 

-tolerancyjny 

-komunikatywny 
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Tematy dotyczące „Glorii victis” E. 

Orzeszkowej 2 Tp 

Tematy dotyczące „Przedwiośnia” 

Stefana Żeromskiego 3 Tg/3 Tp 

Tematy dotyczące „Chłopów” W. 

Reymonta 3 Tp/ 3 Tg/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Wesela” S. 

Wyspiańskiego 3 Tg/ 3Tp 

Tematy dotyczące „Rozdziobią nas 

kruki, wrony” S. Żeromskiego 3 Tp 

Tematy dotyczące „Granicy” Z. 

Nałkowskiej 3 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące „Ferdydurke” W. 

Gombrowicza 3 Tp/3 Tg 

Tematy dotyczące „Tanga” S. Mrożka 4 

Tg/ 5 Tp/ 2 Br 

Europejczyk w globalnym świecie –

Czesław  Miłosz Miasto miłości  5 Tp 

Rozbudzanie potrzeby 

dbania o kulturę 

zachowania i mówienia z 

uwzględnieniem sytuacji i 

miejsca. 

Tematy dotyczące „Kazań sejmowych” 

Piotra Skargi 1 Tp/ 1 Br 

Manipulacja a perswazja 1 Tp 

Retoryka 1 Tp 

 

 

Nauczyciele języka 

polskiego/ zajęcia lekcyjne 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

-odpowiedzialny 

-mądry 

-kulturalny 

-pewny siebie 

-pogodny 

-asertywny 

 

 

SFERA DUCHOWA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 
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Pomoc w odkrywaniu i 

poznawaniu świata 

wartości oraz rozwijanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw i postaw. 

 

Tematy dotyczące „Biblii” i 

„Mitologii” 1 TP  

Tematy dotyczące „Odprawy posłów 

greckich” J. Kochanowskiego 1 Tp 

Tematy dotyczące pieśni i fraszek J. 

Kochanowskiego 1 Tp 

Tematy dotyczące satyr I. Krasickiego 

1 Tp 

Tematy dotyczące „Kordiana” J. 

Słowackiego 2 Tp 

Tematy dotyczące „Lalki” B. Prusa 2 

Tp 

Tematy dotyczące „Potopu” H. 

Sienkiewicza 2 Tp 

Tematy dotyczące „Ludzi 

bezdomnych” S. Żeromskiego 3Tp/ 3 

Tg 

Tematy dotyczące „Przedwiośnia” S. 

Żeromskiego 3 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące „Zbrodni i kary „ F. 

Dostojewskiego 3 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące „Sklepów 

cynamonowych” B. Schulza 3 Tp/3 Tg 

Tematy dotyczące „Tanga” S. Mrożka 4 

Tg/ 5 Tp/ 2 Br 

Tematy dotyczące powieści G.Orwela 

„Rok 1984” 5 Tp 

Tematy dotyczące „Kartoteki” T. 

Różewicza 5 Tp 

Cesarz jako studium autorytaryzmu 5 

Tp 

Oko w oko z niespodziewanym- 

opowiadanie Olgi Tokarczuk – 5 Tp  

Nauczyciele języka 

polskiego/ zajęcia lekcyjne 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

-uczciwy 

-wrażliwy 

-kreatywny 

-świadomy 

-samodzielny 

-odpowiedzialny 
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Uwrażliwianie na wartość 

i sens życia.  

Tematy dotyczące „Biblii” i 

„Mitologii” 1 Tp/1 Br 

Tematy dotyczące „Antygony” 

Sofoklesa 1 Tp 

Tematy dotyczące „Makbeta” W. 

Szekspira  1 Tp 

Tematy dotyczące „Kordiana” J. 

Słowackiego 2 Tp 

Tematy dotyczące „Dziadów” A. 

Mickiewicza 2 Tp 

Tematy dotyczące „Lalki” B. Prusa 2 

Tp 

Tematy dotyczące „Mendla 

Gdańskiego” M. Konopnickiej 2 Tp 

Tematy dotyczące „Zbrodni i Kary” 

Fiodora Dostojewskiego 3 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące „Przedwiośnia 

„Stefana Żeromskiego 3 Tp/3 Tg 

Tematy dotyczące „Chłopów „ W.  

Reymonta 3 Tp/3 Tg/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Ludzi 

bezdomnych” S. Żeromskiego 3 Tp/3 

Tg 

Tematy dotyczące „Lorda Jima” J 

Conrada 3 Tp 

Tematy dotyczące poezji wojennej 4 

Tg/ 4 Tp/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Tanga” S. Mrożka 4 

Tg/5 Tp/ 2 Br 

Tematy dotyczące powieści G. Orwella 

„Rok 1984” 5 Tp 

Tematy dotyczące „Kartoteki” T. 

Różewicza 5 Tp 

Nauczyciele języka 

polskiego/ zajęcia lekcyjne 

rok szkolny -uczciwy 

-wrażliwy 

-kreatywny 

-świadomy 

-samodzielny 

-odpowiedzialny 
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Cesarz jako studium autorytaryzmu 5 

Tp 

Oko w oko z niespodziewanym- 

opowiadanie Olgi Tokarczuk  5 Tp 

 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii i 

samodzielności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy dotyczące „Kordiana” J. 

Słowackiego 2 Tp 

Tematy dotyczące „Lalki” B. Prusa 2 

Tp 

Tematy dotyczące „Przedwiośnia 

„Stefana Żeromskiego 3 Tg/3 Tp 

Tematy dotyczące „Ludzi 

bezdomnych” S. Żeromskiego 3 Tp/3 

Tg 

Kult jednostki silnej w wierszu L. 

Staffa Kowal.3 Tp/  3Tg/ 2 Br 

Europejczyk w globalnym świecie –

Czesław  Miłosz Miasto miłości 5 Tp 

Nauczyciele języka 

polskiego/ zajęcia lekcyjne 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 

Rozwijanie umiejętności 

realizacji własnych celów 

w oparciu o rzetelną pracę 

i uczciwość, wyzwalanie 

potrzeby bycia ambitnym 

Tematy dotyczące „Lalki” B. Prusa 2 

Tp/ 2 Tg 

Tematy dotyczące „Dziadów” A. 

Mickiewicza 2 Tp 

Tematy dotyczące „Przedwiośnia 

„Stefana Żeromskiego 3 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące „Chłopów „ W.  

Nauczyciele języka 

polskiego/ zajęcia lekcyjne 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

- ambitny 

-pracowity 

-uczciwy/prawy 

-obowiązkowy 

-pewny siebie 

-mądry 

-kreatywny 
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Reymonta 3 Tp/ 3 Tg/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Lorda Jima” J. 

Conrada 3Tp 

Tematy dotyczące „Ludzi 

bezdomnych” S. Żeromskiego 3 

Tp/3Tg 

Kult jednostki silnej w wierszu L. 

Staffa „Kowal” 3 Tp/ 3 Tg/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Granicy” Z. 

Nałkowskie 3 Tp/ 3Tg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości 

(świadomość swoich 

mocnych i słabych stron, 

zaufanie do siebie). 

 

Tematy dotyczące „Antygony” 

Sofoklesa 1 Tp 

Tematy dotyczące „Kordiana” J. 

Słowackiego 2 Tp 

Tematy dotyczące poezji romantycznej 

2 Tp/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Zbrodni i kary” F. 

Dostojewskiego 3 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące „Przedwiośnia 

„Stefana Żeromskiego 3 Tp/ 3 Tg 

Tematy dotyczące „Chłopów” W.  

Reymonta 3 Tp/ 3 Tg/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Lorda Jima” J. 

Conrada 3 Tp 

Tematy dotyczące „Ludzi 

bezdomnych” S. Żeromskiego 3Tp/ 3 

Tg 

Kult jednostki silnej w wierszu L. 

Staffa „Kowal” 3 Tp/ 3 Tg/ 2 Br 

Tematy dotyczące „Tanga” S. Mrożka 4 

Tg/ 5 Tp/ I2 Br 

Tematy dotyczące powieści G. Orwella 

„Rok 1984” 5 Tp 

Nauczyciele języka 

polskiego/ zajęcia lekcyjne 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

-pewny siebie 

-asertywny 

-samodzielny 

-ambitny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 
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Tematy dotyczące „Kartoteki” T. 

Różewicza 5 Tp 

4. „Cesarz” jako studium 

autorytaryzmu 5 Tp 

Rozwijanie kreatywności 

oraz umiejętności 

zespołowego działania i 

logicznego myślenia. 

  rok szkolny 

 

-mądry 

-kreatywny 

-ambitny 

-pracowity 

-koleżeński 

-tolerancyjny 

-uczciwy/prawy 

-komunikatywny 

Organizowanie zajęć 

indywidualnych i 

konsultacji wynikających  

z trudności w 

przyswajaniu wiedzy i 

umiejętności w zakresie 

danego przedmiotu, 

powstałych w czasie nauki 

zdalnej. 

  wrzesień-grudzień -samodzielny 

-pewny siebie 

-radzący sobie w 

trudnych 

sytuacjach  

 

Zadbanie o stan 

emocjonalny uczniów 

wycofanych i nieśmiałych, 

budowanie odporności 

psychicznej i 

eliminowanie stresu i lęku 

wynikającego z  powrotu 

do nauczania 

stacjonarnego. 

 

  rok szkolny 

 

-samodzielny 

-pewny siebie 

-radzący sobie w 

trudnych 

sytuacjach  

-pogodny 
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                           JĘZYKI OBCE 
 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 
 

SFERA FIZYCZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie 

umiejętności i 

wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i innych 

(higiena osobista, 

racjonalne odżywianie, 

profilaktyka chorób 

nowotworowych) 

Zdrowie – ćwiczenia leksykalne 

oraz praca z tekstem na temat 

zdrowia. 

 

 

 

 

Zdrowe odżywianie się. 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

 Klasy: I/II/IV/V 

Technikum 

BS I kl. II 

 

Klasy II technikum 

BS I klasy II 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

-odpowiedzialny 
-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-mądry 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ciekawy świata 

-świadomy 

Dostarczenie wiedzy o 

środkach 

uzależniających i 

skutkach i zażywania 

(dopalacze, alkohol, 

nikotyna). Zapoznanie 

z mechanizmem 

uzależnienia. 

Przestępczość – używki i konsekwencje. Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy II/IV/V 

BS I klasa III 

 

 

 

rok szkolny 

- odpowiedzialny 
-mądry 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-koleżeński 

-asertywny 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 
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Promocja zdrowego stylu 

życia i aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

Życie towarzyskie – wolny czas. Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I/II/III 

BS I klasy II 

 

rok szkolny - kreatywny 
-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 
-ambitny 

-samodzielny 

-obowiązkowy 

-ciekawy świata  

-pogodny 

Propagowanie 

ekologicznego 

modelu funkcjonowania 

we współczesnym 

świecie, uświadamianie 

zagrożeń cywilizacji i 

sposobów zapobiegania 

degradacji środowiska 

naturalnego. 

Katastrofy naturalne. 

Ochrona środowiska. 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I/II  

BS I klasa III 

 

 

rok szkolny - odpowiedzialny 
-kreatywny 
-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-obowiązkowy 

-wrażliwy 
-świadomy 

 

 
SFERA SPOŁECZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W RODZINIE 

Uświadomienie znaczenia 

kontaktów rówieśniczych, 

koleżeństwa, przyjaźni, 

fascynacji, miłości, 

przybliżenie zagadnień życia 

Moja rodzina i przyjaciele. 

 

 

 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I/II 

BS I klasy I/II 

rok szkolny 

 

 

 

 

-koleżeński 
-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 
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płciowego.  

Życie towarzyskie – wolny czas. 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy III 

BS I klasy I/II 

 

 

 

rok szkolny 

-kulturalny 
-wrażliwy 
-świadomy 

Kształtowanie poglądów i 

wyobrażeń o życiu rodzinnym 

i odpowiedniego stosunku do 

różnych zjawisk w rodzinie, w 

tym interpersonalnych. 

Zwrócenie uwagi na problem 

tzw. „Eurosieroctwa” 

Moja rodzina i przyjaciele. Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I/II/III 

BS I klasy I/II 

 

 

rok szkolny - koleżeński 
-odpowiedzialny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-komunikatywny 

-świadomy 

 
ŻYCIE W GRUPIE 

Kształtowanie umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

integracja w grupie. 

Praca indywidualna i w 

grupie podczas zajęć, 

ćwiczeń 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I/ 

II/III/IV/V 

BS I klasy I/II/III 

 

 

rok szkolny - koleżeński 
-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny 

-asertywny 

Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania i wyrażania 

emocji oraz radzenia sobie z 

nimi. Zapobieganie agresji i 

Przemoc i przestępczość – praca 

z tekstem 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum kl. II/IV/V 

rok szkolny -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-koleżeński 
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przemocy BS I kl. III 

 

 

-mądry 

-uczciwy/prawy 

-kulturalny 

-tolerancyjny 

-wrażliwy 

-asertywny 

Pomoc w nabywaniu 
umiejętności radzenia sobie ze 

stresem oraz kształtowanie 

poczucia własnej wartości i 

prawidłowych postaw 

życiowych. 

W szkole na lekcji. 

 

 

 

 

 

Matura ustna. 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I/II 

BS I klasy I 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy 

I/II/III/IV/V 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-mądry 

-pewny siebie 

 
ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Wdrażanie do podejmowania 

odpowiedzialności za 

realizację określonych zadań lub 

dziedzin życia szkoły. 

W szkole na 

lekcji.  

 

 

 

 

Typowy dzień 

ucznia. 

 

 

 

 

Opis idealnej 

szkoły. 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I/II/III 

BS I klasy I 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I/II 

BS I klasy I 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/zajęcia 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

-odpowiedzialny 
-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-ambitny 

-kreatywny 

-samodzielny 

-pracowity 
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 lekcyjne 

Technikum klasy I 

BS I klasy. I 

 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, szacunku 

dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 

narodowej. 

Państwo i społeczeństwo. Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy II/IV/V 

BS I klasa III 

 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 

Rozwijanie szacunku dla kultury i 

dorobku narodowego.  

 

Kultura – ćwiczenia leksykalne, 

praca z tekstem czytanym i 

słuchanym. Kultura w moim życiu  

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I 

BS I klasa III 

 

rok szkolny -odpowiedzialny  

-mądry  

-pracowity  

-kulturalny  

-uczciwy/pra  

Rozbudzanie potrzeby dbania o 

kulturę zachowania i mówienia z 

uwzględnieniem sytuacji i 

miejsca. 

Kultura w moim życiu. Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I/IV/V 

BS I klasa III 

 

rok szkolny -mądry  

-kulturalny  

-pewny siebie  

-pogodny  

-asertywny  

-odpowiedzialny 

 
 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

Poznanie specyfiki lokalnego i 

regionalnego rynku pracy w 

aspekcie realizowanego 

kierunku kształcenia 

Ćwiczenie w pisaniu CV, 

pierwsza rozmowa kwalifikacyjna 

Nauczyciele języka 

angielskiego 

zawodowego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum oraz BS I 

 

rok szkolny -mądry 
-kreatywny 

-ciekawy świata 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-świadomy 
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Świadome planowanie dalszej 

kariery edukacyjnej i zawodowej 

Ćwiczenie w pisaniu CV, 

pierwsza rozmowa kwalifikacyjna 

Nauczyciele języka 

angielskiego 

zawodowego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum oraz BS I 

 

rok szkolny -mądry 
-świadomy 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

-komunikatywny 

Poznanie istoty i umiejętności 

komunikacji międzyludzkiej 

Praca w grupie podczas lekcji z 

przedmiotów zawodowych. 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego 

zawodowego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum  

 

rok szkolny -komunikatywny 
-asertywny 

-kulturalny 

- mądry 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

Przygotowanie uczniów do 

wejścia na rynek pracy 

Jak odnieść sukces podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

Nauczyciele języka 

angielskiego 

zawodowego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum 

rok szkolny -ciekawy świata 
- mądry 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

-komunikatywny 

 

 
SFERA DUCHOWA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 
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Kształtowanie postawy 

tolerancji wobec osób 

niepełnosprawnych oraz 

potrzeby pomagania im. 

Ludzie niepełnosprawni – praca z 

tekstem. 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy II/IV 

BS I 

 

rok szkolny -tolerancyjny 
-kulturalny 

-koleżeński 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

Dostarczanie wiedzy o różnicach 

kulturowych i religijnych oraz 

kształtowanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości  

 

Różnice kulturowe. Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy IV/V 

BS I 

 

rok szkolny -ciekawy świata  

-otwarty na nowe 

doświadczenia  

-tolerancyjny  

-kulturalny  

 
SFERA PSYCHICZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu 
zainteresowań, poszerzaniu 

autonomii i samodzielności. 

Rozmowa o książkach, filmach, 

muzyce. 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I/II/IV/V 

BS I 

 

 

rok szkolny -otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 

Rozwijanie kreatywności 
oraz umiejętności zespołowego 

działania i logicznego myślenia. 

Dzień Języków Obcych. 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy 

I/II/III/IV/V 

BS I 

 

rok szkolny -mądry 
-kreatywny 

-ambitny 

-pracowity 
-koleżeński 

-tolerancyjny 

-uczciwy/prawy 
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-komunikatywny 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy wpływów 

rówieśników i mediów w tym 

Internetu na zachowanie 

(uzależnienia behawioralne, 

cyberprzemoc, bezpieczeństwo w 

sieci).  

 

Nowoczesne technologie. 

 

 

 

 

 

Najważniejszy gadżet w moim 

życiu. 

 

 

 

 

 

Nauka i technika. 

 

 

 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I/IV/V 

BS I 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy I 

BS I 

 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego/ zajęcia 

lekcyjne 

Technikum klasy IV/V 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

-odpowiedzialny  

-mądry  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-asertywny  

-świadomy  

 
JĘZYK NIEMIECKI 

 

SFERA FIZYCZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 
Promocja zdrowego stylu 

życia i aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

 

Czas wolny. 

Potrawy w menu szkolnym. 

Przyzwyczajenia związane ze 

spożywaniem posiłków w 

Niemczech. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w  1,2,3 Tp 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w   

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 –tolerancyjny 
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Zdrowy tryb życia.  -kreatywny  

-kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie  

-komunikatywny 

 -pogodny  

-asertywny 

Propagowanie ekologicznego 

modelu funkcjonowania we 

współczesnym świecie, 

uświadamianie zagrożeń 

cywilizacji i sposobów 

zapobiegania degradacji 

środowiska naturalnego. 

Klęski żywiołowe. 

Zagrożenia i ochrona środowiska.     

Środowisko. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w  3 Tg, 4 Tp 

rok szkolny -koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny  

-tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 
CEL 

 

TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W RODZINIE 
Uświadomienie znaczenia 

kontaktów rówieśniczych, 

koleżeństwa, przyjaźni, fascynacji, 

miłości, przybliżenie zagadnień 

życia płciowego. 

 

 

Spotkania z przyjaciółmi. 

Relacje międzyludzkie. 

Przyjaźń 

Miłość. 

 

 

 

 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 1,3 Tp, 3 Tg  

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w    

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny  

-kulturalny 

 -wrażliwy  
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-pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Kształtowanie poglądów i 

wyobrażeń o życiu rodzinnym i 

odpowiedniego stosunku do 

różnych zjawisk w rodzinie, w tym 

interpersonalnych. 

Zwrócenie uwagi na problem tzw. 

„Eurosieroctwa” 

 

Członkowie rodziny. 

Stopień pokrewieństwa. 

Rodzina w dzisiejszych czasach. 

Rodzina w przeszłości. 

Konflikty w domu. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 1Tp, 3 Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Tworzenie i kultywowanie tradycji 

rodzinnej. 

Cechy charakteru. 

Uczucia i emocje. 

Dni wolne i święta w krajach 

niemieckojęzycznych. 

Porównanie świąt i uroczystości w 

Polsce. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w  1 Tp, 3 Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

ŻYCIE W GRUPIE 
Kształtowanie umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

integracja w grupie. 

 

 

 

Masz czas? 

Praca indywidualna i w grupie 

podczas zajęć, ćwiczeń. 

Pierwszy tydzień w szkole. 

Mobbing w szkole. 

Umiejętności i zainteresowania. 

 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 1,2,3 Tp, 3 Tg , 4 Tg, 5 Tp 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  
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 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Pomoc w kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania się w grupie. 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcje powtórzeniowe w języku 

niemieckim. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 1,2,3 Tp, 3 Tg  

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny  

-kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania i 

wyrażania emocji oraz radzenia 

sobie z nimi. Zapobieganie agresji i 

przemocy. 

Przestępczość. 

Gry komputerowe. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego klasy 4Tg, 5Tp 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny  

-kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Pomoc w nabywaniu umiejętności 

radzenia sobie ze stresem oraz 

kształtowanie poczucia własnej 

wartości i prawidłowych postaw 

życiowych. 

Uczenie umiejętności asertywnego 

wyrażania myśli, uczuć, przekonań. 

Matura ustna. 

Tylko bez stresu! 

Praca: czynności i obowiązki. 

 

 

 

 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 1,2,3 Tp, 3 Tg, 4 Tp, 5 Tp 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 
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 -wrażliwy 

 -pewny siebie  

-komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Kształtowanie 

umiejętności właściwej oceny 

postępowania i podejmowanych 

decyzji, dokonywanych wyborów 

oraz współdziałania w zespole. 

 

 

 

Współdziałanie w zespole, praca w 

grupie. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 1,2,3 Tp, 3 Tg  

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 
Wdrażanie do podejmowania 

odpowiedzialności za realizację 

określonych zadań lub dziedzin 

życia szkoły. 

Pierwszy dzień w szkole. Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 2,3 Tp 

rok szkolny -koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny  

-wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do społeczeństwa, 

szacunku dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 

Nazwy państw i języków. 

W rodzinie goszczącej. 

Społeczeństwa krajów 

niemieckojęzycznych.  

Stereotypy. Porównanie. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 1, 3 Tp 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 
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narodowej. 

 

 

 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

-asertywny 

Rozwijanie szacunku dla kultury i 

dorobku narodowego. 

Uczestnictwo w kulturze. Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

2 Tp  

rok szkolny - koleżeński   

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 
Przygotowanie uczniów do wejścia 

na rynek pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody i czynności z nimi związane. 

Ogłoszenia o pracę. 

Czynności związane z obsługą 

komputera. 

Perspektywy zawodowe. 

Zawód marzeń. 

Poszukiwanie pracy. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 2,3,4,5 Tp, 4Tg  

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

 

SFERA DUCHOWA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY TERMIN EFEKTY – 
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ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

REALIZACJI POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 
Uwrażliwienie na wartość i sens 

życia. 

Przedstawianie siebie i innych. 

Okresy życia. 

 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 1 Tp, 3 Tp  

 

rok szkolny  -koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych  

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny  

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -pogodny 

 -asertywny 

Dostarczanie wiedzy o różnicach 

kulturowych i religijnych oraz 

kształtowanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraje niemieckojęzyczne. 

Dni wolne i święta w krajach 

niemieckojęzycznych. 

Porównanie świąt i uroczystości w 

Polsce. 

Podobieństwa i różnice dotyczące 

życia codziennego w krajach 

europejskich. 

Najważniejsze różnice kulturowe w 

obrębie krajów europejskich. 

Szwajcaria. 

Wszystko o komunikacji drogowej. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 2,3,4,5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny  

Kształtowanie postawy tolerancji 

wobec osób niepełnosprawnych 

oraz potrzeby pomagania im. 

Niepełnosprawni. Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 4 Tg  

rok szkolny -koleżeński 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny  
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SFERA PSYCHICZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 
Rozwijanie umiejętności 

realizacji własnych celów w oparciu 

o rzetelną pracę i  uczciwość, 

wyzwalanie potrzeby bycia 

ambitnym 

Lekcje języka niemieckiego 

(uświadamianie uczniom zależności 

pomiędzy osiąganiem zamierzonych 

celów a systematyczną pracą 

Piętnowanie nieuczciwości 

wyrażającej się przez ściąganie 

Zachęcanie uczniów do udziału w 

dodatkowych zajęciach językowych 

Zachęcanie uczniów do udziału w 

konkursach językowych. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 1Tp, 2 Tp  

rok szkolny  - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Rozwijanie kreatywności oraz 

umiejętności zespołowego działania 

i logicznego myślenia. 

 

Moja historia. Relacjonowanie 

wydarzeń. 

Lekcje języka niemieckiego: 

-praca w grupach, 

-wspólne rozwiązywanie arkuszy 

maturalnych, 

reagowanie w różnych sytuacjach 

językowych podczas lekcji. 

Nauczyciele języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 1,3,4 Tp, 4 Tg 

rok szkolny - koleżeński 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny  

-wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny  

-asertywny 

Pomoc w rozwijaniu zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii i 

samodzielności. 

Rodzaje książek i ich opis. 

Biografie twórców z krajów 

niemieckojęzycznych. 

Nauczyciel języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 2 Tp   

rok szkolny -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 
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 -kulturalny 

 -wrażliwy  

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w kontekście 

analizy wpływów rówieśników i 

mediów w tym Internetu na 

zachowanie (uzależnienia 

behawioralne, cyberprzemoc, 

bezpieczeństwo w sieci). 

Obsługa urządzeń technicznych. 

Internet we współczesnym świecie. 

Media: 

-nazwy różnych środków i 

sposobów społecznego 

komunikowania się,  

-sposoby korzystania z mediów, 

Gry towarzyskie i komputerowe  

w krajach niemieckojęzycznych. 

Nauczyciel języka 

niemieckiego/ zajęcia lekcyjne 

w 2,4,5 Tp 

rok szkolny  - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny  

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

 
                                       JĘZYK ROSYJSKI 

 
SFERA FIZYCZNA 

CEL 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMU 

 

 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 
Nabywanie umiejętności i 

wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i innych 

(higiena osobista, 

racjonalne odżywianie, 

profilaktyka chorób 

nowotworowych) 

Lekcja organizacyjna. Zapoznanie 

z programem nauczania, bhp i 

PZO. 
 Żywienie: artykuły spożywcze, 

przygotowanie potraw, posiłki, 

lokale gastronomiczne, przepisy 

kulinarne.  

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 3,4 

Tg, Tp. 

rok szkolny -koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny  

-tolerancyjny 

 -kreatywny  

 -kulturalny 

 -wrażliwy 
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Zdrowie: zdrowy tryb życia, styl 

życia.  

Sport, dyscypliny sportowe.  

Wizyta u lekarza.  

Kondycja fizyczna.  

 Choroby, alergie i ich objawy.  

Lekarze specjaliści.  

Leczenie. 

Domowa apteczka. 
 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny  

-asertywny 

Dostarczenie wiedzy o 

środkach uzależniających i 

skutkach ich zażywania 

(dopalacze, alkohol, nikotyna). 

Zapoznanie z mechanizmem 

uzależnienia. 

 Problemy społeczne.  

Niektóre problemy współczesnej 

Rosji.  

Przestępczość, używki.  

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 4 

Tg. 4, 5 Tp. 

rok szkolny -koleżeński  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny 

 -kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Promocja zdrowego stylu życia i 

aktywnych form spędzania 

wolnego czasu. 

 

Żywienie: artykuły spożywcze, 

przygotowanie potraw, posiłki, 

lokale gastronomiczne, przepisy 

kulinarne.  

 Zdrowie: zdrowy tryb życia, styl 

życia.  

Sport, dyscypliny sportowe.  

Wizyta u lekarza.  

Kondycja fizyczna. 

Produkty spożywcze i opakowania.  

Dyscypliny sportowe.  

Siłownia, zajęcia sportowe.  

Części ciała człowieka i wybrane 

organy wewnętrzne.  

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach Tp, 

Tg. 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny  

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 
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Wakacje nad morzem, jeziorem i w 

górach.  

 Relacjonowanie planów 

wakacyjnych. 

 Promowanie wspólnego działania.  

Agroturystyka.  

Podróże. 

Propagowanie ekologicznego 

modelu funkcjonowania we 

współczesnym świecie, 

uświadamianie zagrożeń 

cywilizacji i sposobów 

zapobiegania degradacji 

środowiska naturalnego. 

 

Świat przyrody i zwierząt.  

Zagrożenia i ochrona środowiska 

naturalnego.  

 Klęski żywiołowe.  

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 4 

Tg. 

rok szkolny -koleżeński 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

 -tolerancyjny  

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Dostarczenie wiedzy na temat 

udzielania pierwszej pomocy 

w nagłych wypadkach oraz 

zasad zachowania się w 

sytuacjach zagrażających 

życiu. 

Wypadki i awarie (w podróży).  Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 4 

Tg. 

rok szkolny  - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny  

 -kulturalny 

 -wrażliwy  

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 
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SPOSÓB REALIZACJI CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W RODZINIE 
Uświadomienie znaczenia  

kontaktów rówieśniczych, 

koleżeństwa, przyjaźni, fascynacji, 

miłości, przybliżenie zagadnień 

życia płciowego 

Życie rodzinne i towarzyskie.  

Uroczystości rodzinne (ślub, rocznica 

ślubu, urodziny i inne).  

Składanie życzeń i gratulacji.  

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 3, 

4, 5 Tp, 4Tg. 

rok szkolny - koleżeński 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach -

odpowiedzialny 

- tolerancyjny  

- kreatywny 

- kulturalny 

- wrażliwy  

- pewny siebie 

- komunikatywny 

- pogodny 

- asertywny 

Kształtowanie poglądów i 

wyobrażeń o życiu rodzinnym i 

odpowiedniego stosunku 

do różnych zjawisk w rodzinie, w 

tym interpersonalnych. 

Zwrócenie uwagi na problem tzw. 

„Eurosieroctwa” 

 

Życie rodzinne i towarzyskie: 

obowiązki domowe, czynności dnia 

codziennego, konflikt pokoleń.  

Państwo i społeczeństwo, konflikty 

wewnętrzne i międzynarodowe, 

służba wojskowa.  

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 4 

Tg. 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w  

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny  

-asertywny 

Tworzenie i kultywowanie tradycji 

rodzinnej. 

Tradycyjne parzenie i podawanie 

herbaty w Rosji.  

Uroczystości rodzinne i towarzyskie.   

Uroczystości, zwyczaje i tradycje.  

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 3 , 

4, 5 Tp, 3, 4 Tg. 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny –

tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 
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 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Kształtowanie 

Umiejętności bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

integracja w grupie. 

 

Praca indywidualna i w grupie 

podczas lekcji.  

Życie rodzinne.  

Praca.  

 Podróżowanie i turystyka. 

Zakupy.  

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach Tp, 

Tg. 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie  

--pogodny 

 -asertywny 

Pomoc w kształtowaniu 

umiejętności komunikowania się w 

grupie. 

 

Lekcje powtórzeniowe.  

Budowanie dialogów.  

 

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach Tp, 

Tg. 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny  

-asertywny 

Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania i wyrażania emocji 

oraz radzenia sobie z nimi. 

Zapobieganie agresji i przemocy. 

 

 

 

 

 

Opisywanie i porównywanie cech 

charakteru ludzi. 

Opisywanie postaw i zachowań 

ludzi.  

 Pisanie charakterystyki. 

Rola młodych w polityce.  

Udział w wyborach.  

Konflikt pokoleń.  

Państwo i społeczeństwo, konflikty 

wewnętrzne i międzynarodowe.   

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 3. 

Tp, 4 Tg. 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny  

-tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 
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  -pogodny 

 -asertywny 

Wdrażanie do podejmowania 

odpowiedzialności za realizację 

określonych zadań lub dziedzin 

życia szkoły. 

 

 

 

 

Praca, popularne zawody, warunki 

pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, 

praca zagraniczna.  

Szkoła, przedmioty nauczania, 

wymagania, uczelnie wyższe. 

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 3, 

4,5 Tp, 3 Tg. 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do społeczeństwa, 

szacunku dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 

narodowej. 

 

 Potrawy kuchni rosyjskiej.  

Uroczystości, zwyczaje rosyjskie. 

Elementy wiedzy o Rosji, niektórzy 

rosyjscy laureaci. 

Tradycyjne parzenie i podawanie 

herbaty w Rosji.  

 Rola młodych w polityce.  

Udział w wyborach.  

 Konflikt pokoleń.  

Państwo i społeczeństwo, konflikty 

wewnętrzne i międzynarodowe.   

 

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 2,3, 

4 5 Tp, 3, 4 Tg. 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Rozwijanie szacunku dla kultury i 

dorobku narodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiątki rosyjskie.  

Uroczystości, zwyczaje rosyjskie. 

 Elementy wiedzy o Rosji, niektórzy 

rosyjscy laureaci. 

 Kultura i sztuka. 

 Podróżowanie i zwiedzanie. 

Elementy wiedzy o Rosji.  

Ustrój polityczny Federacji 

Rosyjskiej. 

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach Tp, 

Tg. 

rok szkolny koleżeński 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 



 

50 

 

  -pogodny 

 -asertywny 

Świadome planowanie dalszej 

kariery edukacyjnej i zawodowej. 

Praca, popularne zawody, warunki 

pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, 

praca zagraniczna.  

Szkoła, przedmioty nauczania, 

wymagania, uczelnie wyższe. 

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach Tp, 

Tg. 

rok szkolny Koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

 

 

SFERA DUCHOWA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 
Dostarczanie wiedzy o różnicach 

kulturowych i religijnych oraz 

kształtowanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości. 

Obchodzenie świąt.   

Uroczystości, zwyczaje rosyjskie. 

Elementy wiedzy o Rosji, niektórzy 

rosyjscy laureaci. 

 Kultura i sztuka. 

Podróżowanie i zwiedzanie. 

 Kalendarz rosyjski.  

 Elementy wiedzy o Rosji.  

 

Nauczyciel języka 

rosyjskiego/ zajęcia lekcyjne 

w klasach Tp,  Tg. 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny  

-pogodny 

 -asertywny 

Kształtowanie postawy tolerancji 

wobec osób niepełnosprawnych 

Wypadki i awarie (w podróży).  

Szkoła. 

Nauczyciel języka 

rosyjskiego/ zajęcia lekcyjne 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 
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oraz potrzeby pomagania im. Zakupy.  

Praca.  

Państwo i społeczeństwo.  

Życie i problemy ludzi 

niepełnosprawnych.  

w klasach 4, 5 Tp, 3, 5 Tg. trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 
Pomoc w rozwijaniu zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii i 

samodzielności. 

 Podróżowanie.  

Hobby, pasje.  

Czas wolny.  

Sport. 

Pogoda.  

Zakupy.  

Zawody.  

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach Tp, 

Tg. 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w kontekście 

analizy wpływów rówieśników i 

mediów w tym Internetu na 

zachowanie (uzależnienia 

behawioralne, cyberprzemoc, 

bezpieczeństwo w sieci). 

 Społeczeństwo: mass media, źródła 

informacji.  

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 4, 

5Tp, 4, 5 Tg. 

rok szkolny - koleżeński 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny 

 -kulturalny 
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 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny  

-pogodny 

 -asertywny 

Rozwijanie umiejętności 

realizacji własnych celów w 

oparciu o rzetelną pracę i 

uczciwość, wyzwalanie potrzeby 

bycia ambitnym. 

Praca, popularne zawody, warunki 

pracy i zatrudnienia, praca 

dorywcza, praca zagraniczna.  

Szkoła, przedmioty nauczania, 

wymagania, uczelnie wyższe. 

Dzień Języków Obcych.  

 

Nauczyciel języka rosyjskiego/ 

zajęcia lekcyjne w klasach Tp, 

Tg. 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -odpowiedzialny 

 -tolerancyjny 

 -kreatywny  

-kulturalny 

 -wrażliwy 

 -pewny siebie 

 -komunikatywny 

 -pogodny 

 -asertywny 

 

 

   JĘZYK OBCY DLA CUDZOZIEMCÓW 
 

SFERA SPOŁECZNA 
      CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 

ŻYCIE W RODZINIE 
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  Uświadomienie znaczenia 
kontaktów rówieśniczych, 
koleżeństwa, przyjaźni, 

fascynacji, miłości, 

przybliżenie zagadnień życia 

płciowego. 

   Jaki jesteś?  Nauczyciel języka polskiego 
dla cudzoziemców w kl. 1 

rok  szkolny -koleżeński 
-odpowiedzialny 
-otwarty na 

nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy 

-odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pogodny 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Rozbudzanie potrzeby 
dbania o kulturę zachowania i 
mówienia z uwzględnieniem 
sytuacji i miejsca. 

 

  Kocham Cię Polsko! 

 
 

Nauczyciel języka polskiego 

dla cudzoziemców w kl.1. 

 
 

rok szkolny 

 

 
 

-odpowiedzialny 
-mądry 
-kulturalny 

-pewny siebie 

-pogodny 

-asertywny 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, szacunku dla 

tradycji i historii, własnej 

rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 
narodowej. 

  Wesołych świąt! Nauczyciel języka polskiego 
dla cudzoziemców w kl.1. 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 
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SFERA DUCHOWA 

     CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY –  

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 

Dostarczanie wiedzy o różnicach 

kulturowych i religijnych oraz 

kształtowanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości. 

  Życzenia na różne tematy. 

 

Nauczyciel języka 

polskiego dla 

cudzoziemców w kl.1. 

  rok szkolny -ciekawy świata 
-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

 

 

PLASTYKA 
 

SFERA SPOŁECZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY- 

POŻĄDANE  

CECHY 

ABSOLWENTA 

                                                                                         ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do społeczeństwa, 

szacunku dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, regionu,  

ojczyzny oraz symboliki 

Sztuka współczesna w moim 

regionie i w Polsce. 

 

Nauczyciel plastyki/ zajęcia 

lekcyjne 

Klasy: 

I ef, I i, I ds, I im 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kulturalny 

  -uczciwy/prawy 
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narodowej. 

Rozwijanie kultury i szacunku dla 

dorobku narodowego. 

Polskie malarstwo 

historyczne.. 

Polska kinematografia po II 

wojnie światowej - wybitne 

postacie polskich reżyserów. 

Multimedia w kulturze i 

sztuce. Twórczość Tomasza 

Bagińskiego. 

Formy promocji sztuki 

współczesnej. 

 

Nauczyciel plastyki/ zajęcia 

lekcyjne 

Klasy: 

I ef, I i, I ds, I im 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kulturalny 

 -uczciwy/prawy 

 

 

SFERA DUCHOWA 

 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY- 

POŻĄDANE 

 CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w odkrywaniu i 

poznawaniu świata wartości oraz 

samoświadomości dotyczącej 

praw i podstaw. 

Co to jest sztuka? Znaczenie 

sztuki w kulturze człowieka. 

Wiele sposobów kontaktu z 

kulturą i sztuką. 

Awangarda domeną sztuki 

współczesnej. 

Formy promocji sztuki 

współczesnej. 

 

Nauczyciel plastyki/ zajęcia 

lekcyjne 

Klasy: 

I ef, I i, I ds, I im 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kulturalny 

  -uczciwy/prawy 
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HISTORIA 

                                                                                    
SFERA SPOŁECZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/  

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZAC

JI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 
ŻYCIE W GRUPIE 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

integracja w grupie. 

Pojęcie i rodzaje 

konfliktów, sposoby 

rozwiązywania konfliktów 

 
Ochrona dóbr osobistych - 

prawo do prywatności 

Nauczyciele historii/ 

zajęcia lekcyjne. 

Klasy:  1p, 2p, 3p, 4p 

rok szkolny - koleżeński 
-odpowiedzialny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-komunikatywny 

-świadomy 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania i 

wyrażania emocji oraz 

radzenia sobie z nimi. 

Zapobieganie agresji i 

przemocy. 

Przejawy szowinizmu, rasizmu, 

antysemityzmu, ksenofobii i 

homofobii. 

Nauczyciele historii/ 

zajęcia lekcyjne. 

Klasa: 4p 

rok szkolny - koleżeński 
-odpowiedzialny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-komunikatywny 

  -świadomy 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, szacunku dla 

tradycji i historii, własnej 

rodziny, regionu, 

Poszanowanie symboli 

narodowych. 
 

 

 

 

Nauczyciele 

historii/zajęcia 

lekcyjne. Klasy:  

1p.2p. 3p. 4p. 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

-odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kulturalny 



 

57  

Ojczyzny oraz symboliki 

narodowej. 

 

Ważne wydarzenia w historii 

naszej miejscowości. 

 

Co jest sztuką? 

  
 

 

 

 

Zrozumieć 

architekturę. 
 
 
 

Historia igrzysk 

olimpijskich. Symbole 

olimpijskie i zasady 

olimpizmu. 

 

 

 

Pamiętniki J.Ch Paska. 
 

 

 

 

Rola prawosławnych 

chrześcijan w tworzeniu 

obrazu Polski. 

 

 

 

Nauczyciele 

historii/zajęcia 

lekcyjne. Klasa 4p. 

Nauczyciele 

historii/zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 

1p.2p. 3p. 4p. 

 

Nauczyciele 

historii/zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 

1p.2p. 3p. 4p. 

 

 

Nauczyciele 

historii/zajęcia 

lekcyjne. Klas 1p 

 

 

 

Nauczyciele 

historii/zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 2p 

 

 

Nauczyciele 

historii/zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 

1p.2p. 3p. 4p. 

rok szkolny 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

-uczciwy/prawy 

Rozwijanie szacunku dla 

kultury i dorobku 

narodowego. 

Człowiek w przestrzeni kultury. 
 

 

Nauczyciele 

historii/zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 1p,2p, 

rok szkolny 
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Znaczenia ukryte w rzeźbie. 

 

 

 

 

Zrozumieć architekturę. 

 

 

Polskie obyczaje. 

 

 

 

Jestem odpowiedzialny za 

moją Ojczyznę 

 

 

3p,4p. 

 

Nauczyciele 

historii/zajęcia 

lekcyjne. Klasy:  

1p,2p, 3p,4p. 

 

Nauczyciele 

historii/zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 

1p,2p, 3p,4p. 

 

Nauczyciele 

historii/zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 

1p,2p, 3p,4p. 

 

Nauczyciele 

historii/zajęcia. Klasy: 

1p,2p, 3p,4p. 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

SFERA DUCHOWA 

 

CEL TREŚCI  PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE  

CECHY 
ABSOLWENTA 
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Pomoc w odkrywaniu i 

poznawaniu świata 

wartości oraz 

rozwijanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw i 

postaw. 

Człowiek w przestrzeni kultury. Nauczyciele historii  

w kl. 1P,2p,3p,4p. 

 rok szkolny uczciwy/prawy 
-wrażliwy 

-świadomy 
- odpowiedzialny 

 

Dostarczanie wiedzy o 

różnicach kulturowych i 

religijnych oraz 

kształtowanie 

umiejętności korzystania z 

niej w kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości. 

Prawa człowieka. 

Podział i struktura religii. 

Omówienie wielkich religii świata. 

Kościoły chrześcijańskie. 

Nauczyciele historii  

w kl. 1P,2p,3p,4p. 

 

Nauczyciele historii  

w kl. 1P 

 

 

 

 rok szkolny -ciekawy świata 
-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

SFERA FIZYCZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 

Dostarczenie wiedzy o 

środkach uzależniających i 

skutkach ich zażywania 

(dopalacze, alkohol, 

nikotyna). Zapoznanie z 

mechanizmem 

uzależnienia. 

Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i 

konsumpcji alkoholu, papierosów i 

narkotyków. 

Nauczyciele WoS/ zajęcia 

lekcyjne. Klasa 3brg 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-mądry 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-koleżeński 

-asertywny 
-kulturalny 

-uczciwy/praw 
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SFERA SPOŁECZNA 
 

  CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZCJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 

ŻYCIE W RODZINIE 

Kształtowanie poglądów i 

wyobrażeń o życiu 

rodzinnym i 

odpowiedniego stosunku 

do różnych zjawisk w 

rodzinie, w tym 

interpersonalnych. 

Zwrócenie uwagi na 

problem tzw. 

„Eurosieroctwa” 

Prawo rodzinne. 

 

 

 
Współczesna rodzina. 

Nauczyciele WoS/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 4Tp, 3Brg, 

3Brp 

 

Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 4Tp, 

 rok szkolny 

 
- koleżeński 
-odpowiedzialny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-komunikatywny 

  -świadomy 

ŻYCIE W GRUPIE 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

integracja w grupie. 

Prawa i obowiązki ucznia.  

 

 

Role społeczne. 
 

 

Nauczyciele WoS/ zajęcia 

lekcyjne. Klasa 3brg  

 
Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Klasy 4Tp  

 

 

rok szkolny - koleżeński 
-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny 

-asertywny 
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Pomoc w 

kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania 

się w grupie. 

Role społeczne. 
 

Nauczyciele WoS/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 4Tp,  

 

rok szkolny -koleżeński 
-kreatywny 

-komunikatywny 

-samodzielny 

-kulturalny 

-tolerancyjny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania i 

wyrażania 

emocji oraz 

radzenia sobie z 

nimi. 

Zapobieganie 

agresji i 

przemocy. 

Przejawy szowinizmu, rasizmu, 

antysemityzmu, ksenofobii i 

homofobii. 

 

Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Klasa 3Brg  

 

rok szkolny -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-koleżeński 

-mądry 

-uczciwy/prawy 

-kulturalny 

-tolerancyjny 

-wrażliwy 

-asertywny 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, szacunku 

dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 

narodowej. 

Obywatelstwo polskie i 

unijne. 

 

 

Wartości w społeczeństwie 

polskim. 

Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Klasa 3Brg  

 

Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Klasy:4Tp,  

 

 

rok szkolny  -odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 

Zachęcanie do 
podejmowania działań na 

rzecz innych ludzi – 

angażowania się w 

wolontariat. 

Organizacje w społeczeństwie 

obywatelskim. 

 

Działalność organizacji 

pozarządowych. 

Nauczyciele WoS/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy 4Tp 

 

 
 

Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Klasa 3Brg  

 

rok szkolny -koleżeński 
-ambitny 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-wrażliwy 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

-pewny siebie 
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-ambitny 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

Świadome planowanie 

dalszej kariery 

edukacyjnej i zawodowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zatrudnienie młodzieży i 
podejmowanie działalności 
gospodarczej. 
 
Walka z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym. 

 

 
 

Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Klasa 3Brg  

 

Nauczyciele WoS/ zajęcia 

lekcyjne. Klasa 3Brp  

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

-mądry 
-świadomy 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-uczciwy 

-komunikatywny 

Poznanie zagadnień 

zawartych w Kodeksie 

Pracy 

Źródła i gałęzie prawa. 

 

 

Podstawowe gałęzie prawa 

Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Klasa 3Brg  

 

Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Kalsy: 3Brp, 5Tp  

 

rok szkolny - mądry 
-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

-komunikatywny 
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Przygotowanie uczniów 

do wejścia na rynek pracy 

Zatrudnienie młodzieży i 
podejmowanie działalności 
gospodarczej. 

 

Walka z bezrobociem i wykluczeniem 

społecznym. 

 

Problem bezrobocia. 

Nauczyciele WoS/ zajęcia 

lekcyjne. Klasa 3Brg  

 

Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Klasa 3Brp  

 

Nauczyciele WoS. Zajęcia 

lekcyjne kl. 5Tp  

 

 rok szkolny 

 
 

 rok szkolny 

 

 rok szkolny 

 

-ciekawy świata 
-otwarty na nowe 

doświadczenia 

- mądry 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 
trudnych sytuacjach 
-uczciwy 

-komunikatywny 

Planowanie własnej 
działalności gospodarczej 

Zatrudnienie młodzieży i 
podejmowanie działalności 
gospodarczej. 
 

Nauczyciele WoS. Zajęcia 

lekcyjne kl. 3Brg  

 

rok szkolny 
 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ciekawy świata 

- mądry 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-uczciwy 

-komunikatywny 

 
 

SFERA DUCHOWA 

  CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENA 

Pomoc w odkrywaniu i 

poznawaniu świata 

wartości oraz rozwijanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw i 

postaw. 

Norma prawna a norma moralna.  

 

Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 

3Brg,3Brp,5Tp  

 

rok szkolny 

 

 

-uczciwy/prawy 
-wrażliwy 

-świadomy 
-odpowiedzialny 
-kreatywny 
-rzetelny 
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Uwrażliwienie na wartość i 

sens życia. 
Ochrona praw i wolności. 
 

Nauczyciele WoS./zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 3Brg, 

3Brp, 5Tp  

 

rok szkolny -pogodny 
-wrażliwy 

-koleżeński 

-odpowiedzialny 

-mądry 

Dostarczanie wiedzy o 

różnicach kulturowych i 

religijnych oraz 

kształtowanie umiejętności 

korzystania z niej w 

kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości. 

Pojęcie i katalog praw człowieka. 

 

Nauczyciele WoS/zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 3Brg, 

3Brp, 5Tp  

 

rok szkolny -ciekawy świata 
-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

 
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

SFERA SPOŁECZNA 
 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 

ŻYCIE W GRUPIE 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w 
grupie, integracja 
w grupie. 

Współpraca między pracownikami- 

czyli o pracy grupowej. 

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 2Tp 

 

wrzesień  

 

- koleżeński 
-radzący sobie w 

trudnych 

sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 
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-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny 

-asertywny 

 

Pomoc w 

kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania 

się w grupie. 

Komunikacja interpersonalna- czyli 

jak porozumiewać się z innymi. 

 

 

Bariery w komunikacji. 

 

  

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 1br, 2Tp 

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 2Tp 

 

rok szkolny 

 

 

rok szkolny 

 

-koleżeński 
-kreatywny 

-komunikatywny 

-samodzielny 

-kulturalny 

-tolerancyjny 

-wrażliwy 

 

Pomoc w nabywaniu 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem oraz 

kształtowanie poczucia 

własnej wartości i 

prawidłowych postaw 

życiowych. 

Uczenie 

umiejętności 

asertywnego 

wyrażania 

myśli, uczuć, 

przekonań. 

Reklamacja- czyli korzystam ze 

swoich praw. Istota asertywności. 

 

 

Zasady postępowania pracownika 

Norma prawna a norma moralna. 

Nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości/ 

zajęcia lekcyjne 

 

Nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości/ 

zajęcia lekcyjne 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

radzący sobie w 

trudnych 

sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-mądry 

-pewny siebie 

-samodzielny 

-kreatywny 

-asertywny 

-tolerancyjny 

-koleżeński 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

Poznanie specyfiki 

lokalnego i regionalnego 

rynku pracy w aspekcie 

realizowanego kierunku 

kształcenia. 

 

 

Rynek pracy. 

 

 

 

Poszukiwanie pracy. 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 2Tp 

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 2T 

rok szkolny 
 
 
 

  
  rok szkolny 

-mądry 
-kreatywny 
-ciekawy świata 
-otwarty na nowe 
doświadczenia 

-świadomy 
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Świadome planowanie 

dalszej kariery edukacyjnej i 

zawodowej. 

Rozmowa kwalifikacyjna 

 

 

 

Kształtowanie postawy przedsiębiorczej. 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 2Tp  

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 2Tp  

 rok szkolny 

 

 

 

 rok szkolny 

 

 

-mądry 

-świadomy 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-uczciwy 

-komunikatywny 

   Umiejętność współpracy z 

pracodawcami 

Prawa i obowiązki pracownika oraz 

pracodawcy.   

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 3Tp  

 

 

 rok szkolny 

 

 

 

-mądry 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

Poznanie zagadnień 

zawartych w Kodeksie Pracy 

Przepisy prawne dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

Zatrudnienie. 

 

 

 

 

Formy zatrudnienia i wynagradzania. 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 3Tp  

 

 

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 3Tp  

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 3Tp 

 rok szkolny 

 

 

 

   

 

 rok szkolny 

 

 

 

 

 rok szkolny 

-mądry 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-uczciwy 

-komunikatywny 

Opracowywanie 

dokumentów aplikacyjnych 

Jak przygotować dokumenty aplikacyjne? Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/zajęcia 

lekcyjne.  

 rok szkolny -mądry 

-samodzielny 

-pewny siebie 

-komunikatywny 
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-ambitny 

Poznanie istoty i nabywanie 

umiejętności komunikacji 

międzyludzkiej 

Poznanie istoty i nabywanie umiejętności 

komunikacji międzyludzkiej 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/zajęcia 

lekcyjne. 

 rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

-komunikatywny 

-asertywny 

-kulturalny 

- mądry 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

Nabycie umiejętności 

współpracy w zespole 

Negocjacje – sposoby rozwiązywania 

konfliktów. 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 2Tp  

 

 rok szkolny - koleżeński 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

-komunikatywny 

-tolerancyjny 

Planowanie własnej 

działalności gospodarczej 

Pomysł na biznes. 

 

 

 

 

Zakładanie przedsiębiorstwa. 

 

 

Biznesplan. 

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 3Tp  

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy:1br, 3Tp  

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne.Klasy:1br, 3Tp  

 

 rok szkolny 

 

 

 

 rok szkolny  

 

  

 

rok szkolny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ciekawy świata 

- mądry 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

-komunikatywny 
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SFERA PSYCHICZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Rozwijanie umiejętności 

realizacji własnych celów w 

oparciu o rzetelną pracę 

i uczciwość, wyzwalanie 

potrzeby bycia ambitnym 

Sztuka autoprezentacji- czyli prezentuję 

swoje mocne strony. 

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości/ zajęcia 

lekcyjne.Klasy:1br, 3Tp  

 

rok szkolny - ambitny 

-pracowity 

-uczciwy/prawy 

obowiązkowy 

-pewny siebie 

-mądry 

-kreatywny 

 
 

 

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE: CHEMIA, BIOLOGIA, FIZYKA, GEOGRAFIA 

 

 
 

SFERA FIZYCZNA 
 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 
Nabywanie umiejętności i 

wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i innych 

(higiena osobista, racjonalne 

odżywianie, profilaktyka 

Lekcje chemii 

-zwracanie uwagi na postępowanie z 

substancjami chemicznymi 

-zwrócenie uwagi na czynniki 

wywołujące choroby nowotworowe 

-substancje mutagenne 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum  

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

-odpowiedzialny za 

siebie i innych 

-świadomy zagrożenia 

-kreatywny 

-mądry 
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chorób nowotworowych) 

 

Lekcje biologii 

-budowa układu pokarmowego  

-rola witamin , składników mineralnych i 

odżywczych  

- zasady racjonalnego odżywiania się  

- choroby układu pokarmowego  

- choroby nowotworowe  

- profilaktyka chorób nowotworowych  

- akcje profilaktyczne prowadzone w 

szkole na temat chorób nowotworowych 

 

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce. 

 

 

 

 

 

Rośliny modyfikowane genetycznie. 

 

 

 

Problemy wyżywienia ludności na 

świecie. 

 

 

 

 

Zagrożenia zdrowia człowieka na 

świecie. 

 

 

 

 

Geograficzne uwarunkowania stanu 

zdrowia ludności świata. 

 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne Klasy:  

4 Tp,  3 BS I. 

 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne Klasa: 3e 

Tp . 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasy: 

 5e Tp oraz 3e Tg. 

 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa 5e 

Tp . 

 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne .Klasa: 3e 

 

rok szkolny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 



 

70  

 

 

 

 

Rolnictwo uprzemysłowione i 

rolnictwo ekologiczne. 

 

 

 

 

Stan zdrowia ludności Polski. 
 

 

 

 

Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z 

programem nauczania, bhp, ppoż,  

 

 

 

Jak człowiek ocenia natężenie 

bodźców słuchowych. 

 

Widmo fal elektromagnetycznych. 

 

 

 

 Fale dźwiękowe. 

Tg. 

 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa: 3e 

Tg..  

 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa: 4e 

Tg. 

 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum  

 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne. Klasa: 3Tig 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 3Tdsp, 

4Tig, 4Tifg i 4Tm/Tsg 

 

Nauczyciele fizyki/ zajecia 

lekcyjne. Klasy: 2Tim, 2Tei 
 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

Dostarczenie wiedzy o 

środkach uzależniających i 

ich zażywania (dopalacze, 

alkohol, nikotyna). 

Zapoznanie z mechanizmem 

Lekcje chemii 

-omówienie negatywnego wpływu 

alkoholu na zdrowie człowieka 

 

Lekcje biologii 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum  

 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

rok szkolny 

 

 

 

 

-odpowiedzialny za 

siebie i innych 

-świadomy zagrożenia 
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uzależnienia. 

 

- program STOP DOPALACZOM - 

pogadanki na lekcjach biologii o wpływie 

dopalaczy na organizm człowieka  

- choroby społeczne - alkoholizm , 

nikotynizm  

- wpływ alkoholu i palenie tytoniu na 

organizm człowieka 

- leczenie uzależnień   

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

rok szkolny 

Propagowanie ekologicznego 

modelu funkcjonowania we 

współczesnym świecie, 

uświadamianie zagrożeń 

cywilizacji i sposobów 

zapobiegania degradacji 

środowiska naturalnego. 

 

Lekcje chemii 

-omówienie negatywnego wpływu 

spalania węgli kopalnianych na 

środowisko( dyskusja) 

-przedstawienie alternatywnych źródeł 

energii( dyskusja) 

 

Lekcje biologii  

- biotechnologia w ochronie środowiska  

-przedstawienie alternatywnych źródeł 

energii( dyskusja) 

 

Dział: Wpływ człowieka na 

środowisko. 

 

 

Stan środowiska przyrodniczego w 

Polsce. 

 

 

 

Działania na rzecz ochrony przyrody 

w Polsce. 

 

 

Formy ochrony przyrody. 

 

 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum  

 

 

 

 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa 3Tp. 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa 4Tp. 

 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa:  

4Tp. 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa: 

1 BS I  

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok  szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

-odpowiedzialny za 

siebie i środowisko 
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Dział: Relacje człowiek – środowisko 

przyrodnicze. 

  

 

 Zmiany znaczenia czynników 

przyrodniczych w rozwoju 

gospodarczym. Rozwój 

zrównoważony. 

 

Dział: Człowiek w przestrzeni 

przyrodniczej. 

 

 

 

Dział: Degradacja i ochrona 

środowiska przyrodniczego w Polsce. 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasy: 

 4e Tp, 3 BS I . 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa: 

 3 BS I . 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa:  

 4e Tg. 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa:  

 4e Tg.   

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 Dostarczenie wiedzy na 

temat udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych 

wypadkach oraz zasad 

zachowania się w sytuacjach 

zagrażających życiu. 

 

Lekcje chemii 

-omówienie zasad postępowania z 

substancjami chemicznymi i udzielania 

pierwszej pomocy w przypadku 

zagrożenia życia 

 

 

Lekcje biologii 

-omówienie zasad  pierwszej pomocy w 

przypadku zagrożenia życia 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum  

 

 

 

 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

Wrzesień  

 

 

 

 

 

 

wrzesień 

-odpowiedzialny,   

-rozsądny 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

SFERA SPOŁECZNA 
 

ŻYCIE W GRUPIE 
Kształtowanie umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

Lekcje chemii 

-praca zespołowa na lekcji 

 

-praca indywidualna i w grupie 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum  

 

rok szkolny 

 

 

 

-koleżeński 

-ambitny,  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach,   
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integracja w grupie. 

 

 

 

Lekcje biologii 

-praca zespołowa na lekcji 

-praca indywidualna i w grupie 

 

 

Lekcje geografii: 

-praca zespołowa na lekcji, 

- wspólna praca uczniów poza szkołą 

(wspólne przygotowanie się do 

sprawdzianów, pomoc koleżeńska 

wobec uczniów nieobecnych w szkole 

lub wobec uczniów słabszych). 

 
Lekcje fizyki  

-praca zespołowa na lekcji 

- wspólna praca uczniów poza szkołą 

(wspólne przygotowanie się do 

sprawdzianów, pomoc koleżeńska 

wobec uczniów nieobecnych w szkole 

lub wobec uczniów słabszych) 

 

Praca indywidualna i w grupie 

podczas lekcji. 

 

 

 
 

 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne we 

wszystkich klasach 

Technikum oraz BS I 

 

 

 

 
Nauczyciele fizyki zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach  Technikum  

 

 

 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

-tolerancyjny 

Pomoc w kształtowaniu 

umiejętności komunikowania 

się w grupie. 

 

Lekcje chemii 

-stwarzanie możliwości pracy w grupie 

-dyskusja 

 

Lekcje biologii 

-stwarzanie możliwości pracy w grupie 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach  

 

Technikum  

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

-kreatywny, 

-koleżeński, 

-ambitny 
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-dyskusja 

 

 

 

Lekcje geografii: - częste stwarzanie 

na lekcjach możliwości pracy 

zespołowej, w grupie, 

- dyskusja nad rozwiązaniem zadania. 

 

Lekcje fizyki 

(częste stwarzanie na 

lekcjach  fizyki możliwości pracy 

zespołowej, w grupie 

- dyskusja nad rozwiązaniem zadania, 

lekcyjne we wszystkich 

klasach  

Technikum 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne we 

wszystkich klasach  

Technikum oraz BS I 

 
Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 
 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

Kształtowanie umiejętności 

właściwej oceny 

postępowania i 

podejmowanych decyzji, 

dokonywanych wyborów 

oraz współdziałania w 

zespole. 

 

Lekcje chemii  

-krytykowanie nieuczciwości wyrażającej 

się przez ściąganie i podpowiadanie oraz 

przypisywanie sobie autorstwa cudzych 

tekstów 

 - częste stwarzanie na lekcjach 

możliwości pracy zespołowej, w grupie) 

 

Lekcje biologii 

-krytykowanie nieuczciwości wyrażającej 

się przez ściąganie i podpowiadanie oraz 

przypisywanie sobie autorstwa cudzych 

tekstów 

 - częste stwarzanie na lekcjach 

możliwości pracy zespołowej, w grupie) 

 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum  

 

 

 

 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny  

-uczciwy, 

-koleżeński 

-kulturalny 

-asertywny 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 
Rozbudzanie potrzeby dbania 

o kulturę zachowania i 

mówienia z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

Lekcje chemii -kształtowanie zachowań 

kulturalnych - krytykowanie zachowań 

niekulturalnych i zdecydowane 

reagowanie w takich sytuacjach - 

zwracanie uwagi na język, którym 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

-kulturalny 

-miły 

-pogodny, 
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 posługuje się uczeń w kontaktach z 

nauczycielem czy rówieśnikami 

(poprawność wypowiedzi, bogactwo 

słownictwa) zwracanie uwagi na 

zachowanie uczniów na zajęciach, sposób 

wypowiedzi uczniów, sposób 

komunikowania się z nauczycielem i 

kolegami z klasy.) 

 

Lekcje biologii -kształtowanie zachowań 

kulturalnych - krytykowanie zachowań 

niekulturalnych i zdecydowane 

reagowanie w takich sytuacjach - 

zwracanie uwagi na język, którym 

posługuje się uczeń w kontaktach z 

nauczycielem czy rówieśnikami 

(poprawność wypowiedzi, bogactwo 

słownictwa) zwracanie uwagi na 

zachowanie uczniów na zajęciach, sposób 

wypowiedzi uczniów, sposób 

komunikowania się z nauczycielem i 

kolegami z klasy.) 

 

Lekcje fizyki 

(kształtowanie zachowań kulturalnych 

- krytykowanie zachowań 

niekulturalnych i zdecydowane 

reagowanie w takich sytuacjach 

- zwracanie uwagi na język, którym 

posługuje się uczeń w kontaktach z 

nauczycielem czy rówieśnikami 

(poprawność wypowiedzi, bogactwo 

słownictwa) 

zwracanie uwagi na zachowanie 

uczniów na zajęciach, sposób 

wypowiedzi uczniów, sposób 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele fizyki / zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 
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komunikowania się z nauczycielem i 

kolegami z klasy.) 
 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, szacunku 

dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 

narodowej. 

Dziedzictwo kulturowe Polski. 

 

 

 

 

Regiony fizycznogeograficzne Polski. 

 

 

 

 

Krainy geograficzne Polski. 

 

 

 

 

Dział: Zróżnicowanie regionalne 

Polski. 

 

 

 

 

 

Działania na rzecz rozwoju lokalnego i 

regionalnego. 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne Klasy: 4Tp, 

4e Tg. 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasy:  

3Tp oraz  

1 BS I. 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa: 4e 

Tg.   

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa:  4e 

Tg.   

 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa: 3 

BS I. 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

-odpowiedzialny 

 -pracowity  

-ambitny 

 -kulturalny 

 -uczciwy/prawy 

Rozwijanie szacunku dla 

kultury i dorobku 

narodowego. 

 

Dziedzictwo kulturowe Polski. 

 

 

 

Działania na rzecz rozwoju lokalnego i 

regionalnego. 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa:  

4Tp. 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne w klasach 3 

BS I. 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

-odpowiedzialny  

-pracowity 

 -ambitny  

-kulturalny  

-uczciwy/prawy 
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PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

 

Poznanie specyfiki 

lokalnego i regionalnego 

rynku pracy w aspekcie 

realizowanego kierunku 

kształcenia 

Rynek pracy w Polsce. 

 

 

 

Czynniki kształtujące poziom 

bezrobocia we własnym regionie na 

przykładzie danych statystycznych 

oraz przeprowadzonych wywiadów 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasy:  4e 

Tp, 3 BS I 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne w klasie 

IVe Tp. 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 -mądry 

 -kreatywny 

 -ciekawy świata  

 -otwarty na nowe 

doświadczenia 

 -świadomy 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 
Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, poszerzaniu 

autonomii i samodzielności. 

 

Lekcje chemii 

-zachęcanie uczniów do udziału w 

dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, 

przygotowania gazetek, prac 

dodatkowych 

 - zachęcanie uczniów do samodzielnego 

zdobywania wiedzy korzystając z różnych 

źródeł informacji w tym Internetu. 

 

Lekcje biologii 

-zachęcanie uczniów do udziału w 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

-otwarty 

-ambitny 

-samodzielny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

 -pewny siebie 
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dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, 

przygotowania gazetek, prac 

dodatkowych 

 - zachęcanie uczniów do samodzielnego 

zdobywania wiedzy korzystając z różnych 

źródeł informacji w tym Internet 

- zachęcanie uczniów do udziału w 

akcjach promujących  zdrowie 

 

Lekcje geografii - zachęcanie uczniów 

do samodzielnego zdobywania 

wiedzy, korzystając z różnych źródeł 

informacji. 

 

 

 

Źródła informacji geograficznej. 

 

 

Metody pozyskiwania informacji 

geograficznych. 

 

 

Lekcje fizyki 

- zachęcanie uczniów do 

samodzielnego zdobywania wiedzy 

korzystając z różnych źródeł 

informacji w tym Internetu) 

klasach Technikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne we 

wszystkich klasach 

Technikum oraz BS I 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa: 

1Tp. 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa: 1 

BS I. 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

Rozwijanie umiejętności 

realizacji własnych celów w 

oparciu o rzetelną pracę i 

uczciwość, wyzwalanie 

potrzeby bycia ambitnym 

Lekcje chemii 

-zachęcanie uczniów do samodzielnej 

pracy i udziału w konkursach 

-przedstawienie korzyści wynikających z 

bycia pracowitym i systematycznym 

 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

-ambitny 

-pracowity 

-systematyczny 

-komunikatywny 

 -mądry 

-odpowiedzialny  
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 Lekcje biologii 

-zachęcanie uczniów do samodzielnej 

pracy i udziału w konkursach 

-przedstawienie korzyści wynikających z 

bycia pracowitym i systematycznym 

 

 Gospodarka oparta na wiedzy – 

społeczeństwo informacyjne 

Lekcje fizyki 

(uświadamianie uczniom zależności 

pomiędzy osiąganiem zamierzonych 

celów a systematyczną pracą 

- piętnowanie nieuczciwości 

wyrażającej się przez ściąganie 

 

Lekcje fizyki  

Usystematyzowane powtarzanie 

materiału, korzystanie z różnych 

źródeł, repetytoriów, zbiorów zadań, 

Internetu. Ukierunkowanie na 

samodzielną pracę w domu. 
 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasy: 

2Tp, 2 BSI, 3e Tp. 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum  

 
 

 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum  
 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-asertywny  

-świadomy 

Kształtowanie zdolności 

samooceny, poczucia własnej 

wartości (świadomość 

swoich mocnych i słabych 

stron, zaufanie do siebie). 

 

Lekcje chemii 

- ocenianie aktywności uczniów na lekcji 

- umożliwienie uczniowi  

zaprezentowanie swoich wiadomości i 

umiejętności podczas lekcji 

 

Lekcje biologia 

- ocenianie aktywności uczniów na lekcji 

- umożliwienie uczniowi  

zaprezentowanie swoich wiadomości i 

umiejętności podczas lekcji 

 

Lekcje fizyki  

oceniając aktywność ucznia na lekcji 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

-ambitny 

-pracowity 

-systematyczny 

-komunikatywny 

-mądry 
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przekazywanie mu informacji 

zwrotnej o jego mocnych i słabych 

stronach 
 

klasach Technikum  

 
 

rok szkolny 

Rozwijanie kreatywności 

oraz umiejętności 

zespołowego działania i 

logicznego myślenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcje chemii 

-stwarzanie możliwości pracy w 

grupie 

-dyskusja 

-zachęcanie do przygotowania 

dodatkowych prac w zespołach 

 

Lekcje biologii 

-stwarzanie możliwości pracy w 

grupie 

-dyskusja 

-zachęcanie do przygotowania 

dodatkowych prac w zespołach. 

 

Lekcje fizyki 

(częste stwarzanie na lekcjach 

możliwości pracy zespołowej, w 

grupie, 

-krytyczna ocena otrzymanych 

wyników) 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

 

 

 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

-kreatywny 

-komunikatywny 

 -koleżeński 

-mądry 

-kreatywny 

-ambitny 

-pracowity 

-koleżeński 

-tolerancyjny 

-uczciwy/prawy 

-komunikatywny 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy 

wpływów rówieśników i 

mediów w tym Internetu 

na zachowanie 

(uzależnienia 

behawioralne, 

cyberprzemoc, 

bezpieczeństwo w sieci) 

Gospodarka oparta na wiedzy – 

społeczeństwo informacyjne. 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasy: 

2Tp, 2 BSI, 3e Tp. 

rok szkolny -odpowiedzialny 

 -mądry 

 -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -asertywny  

 -świadomy 
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Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii i 

samodzielności. 

 

Analiza wyników matury próbnej, 

przekazanie szczegółowej informacji 

zwrotnej, ukierunkowanie na 

samodzielne wyszukiwanie zadań, 

rozwiązań, kryteriów oceniania. 

Ćwiczenie umiejętności krytycznej 

oceny informacji pozyskiwanych w 

Internecie. 

 

Analiza wyników matury próbnej, 

przekazanie szczegółowej informacji 

zwrotnej, ukierunkowanie na 

samodzielne wyszukiwanie zadań, 

rozwiązań, kryteriów oceniania. 

Ćwiczenie umiejętności krytycznej 

oceny informacji pozyskiwanych w 

Internecie. 

Analiza wyników matury właściwej, 

przekazanie szczegółowej informacji 

zwrotnej, ukierunkowanie na 

samodzielne wyszukiwanie zadań, 

rozwiązań, kryteriów oceniania.  

  

Analiza wyników matury próbnej, 

przekazanie szczegółowej informacji 

zwrotnej, ukierunkowanie na 

samodzielne wyszukiwanie zadań, 

rozwiązań, kryteriów oceniania.  

 

 

 

 

Nauczyciel chemii/  

zajęcia lekcyjne. Klasy:  

4Tg i 5Tp 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel biologii/  

zajęcia lekcyjne w klasach 

Technikum Usług 

Fryzjerskich 

 

 

 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 4TIg, 

4TIFg i 4M/Sg 

 

 

 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne. Klasy: 4TIg, 

4TIFg i 4M/Sg 

 

grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

 

 

grudzień 

-ambitny 

-samodzielny 

 -kreatywny 

Organizowanie zajęć 

indywidualnych i konsultacji 

wynikających z trudności w 

Prowadzenie zajęć uzupełniających braki 

w opanowanym materiale. 

 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

wrzesień - listopad -samodzielny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 
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przyswajaniu wiedzy i 

umiejętności w zakresie 

danego przedmiotu, 

powstałych w czasie nauki 

zdalnej. 

 

Prowadzenie zajęć uzupełniających braki 

w opanowanym materiale. 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

Zadbanie o stan emocjonalny 

uczniów wycofanych i 

nieśmiałych, budowanie 

odporności psychicznej i 

eliminowanie stresu i lęku 

wynikającego z powrotu do 

nauczania stacjonarnego. 

 

Rozmowy z uczniami, zorganizowanie 

pomocy pedagogiczno – psychologicznej. 

 

 

Rozmowy z uczniami, zorganizowanie 

pomocy pedagogiczno – psychologicznej. 

 

 

Rozmowy z uczniami, empatia 

nauczycieli względem uczniów. 

Nauczyciel chemii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

Nauczyciel biologii/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

 

Nauczyciele fizyki/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Technikum 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

-pogodny, 

-zadowolony 

-uśmiechnięty 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach, -

otwarty 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 
 

 

 

SFERA DUCHOWA 

   CEL TREŚCI   PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/        

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Dostarczanie wiedzy o 

różnicach kulturowych i 

religijnych oraz 

kształtowanie umiejętności 

korzystania z niej w 

kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości. 

Struktura narodowościowa i etniczna 

współczesnego świata. 

 

 

 

Struktura wyznaniowa w Polsce i na 

świecie. 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasy: 2Tp, 

2 BS I. 

 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa:  2e 

Tp. 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 

 -ciekawy świata  

 -otwarty na nowe 

doświadczenia 

 -tolerancyjny 

 -kulturalny 
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 Struktura narodowościowa i 

wyznaniowa w Polsce. Grupy etniczne. 

 

 

Zróżnicowanie rasowe i 

narodowościowe ludności. 

 

 

Zróżnicowanie religijne i kulturowe 

ludności. 

 

 

Wpływ religii na życie społeczne i 

gospodarcze ludności świata. 

 

 

Kręgi kulturowe współczesnego świata. 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa:  4e 

Tg. 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa: 

3e Tg. 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne w klasie 3e 

Tg. 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa:  2Tp. 

 

Nauczyciele geografii/ 

zajęcia lekcyjne. Klasa: 

2Tp. 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 
MATEMATYKA 

 

SFERA SPOŁECZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W GRUPIE 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

Lekcje matematyki  

-praca zespołowa na lekcji 

- wspólna praca uczniów poza szkołą 

(wspólne przygotowanie się do 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne  

 Wszystkie klasy 

Technikum oraz BS I 

rok szkolny 

 

 

 

- koleżeński 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-odpowiedzialny 
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integracja w grupie. 

 

sprawdzianów, pomoc koleżeńska 

wobec uczniów nieobecnych w szkole 

lub wobec uczniów słabszych) 

 

Praca indywidualna i w grupie podczas 

lekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne we 

wszystkich klasach 

Technikum oraz BS I 

 

 

 

 

 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny 

-asertywny 

 

Pomoc w  

kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania się w 

grupie. 

 

Lekcje matematyki 

(częste stwarzanie na 

lekcjach możliwości pracy zespołowej, 

w grupie 

- dyskusja nad rozwiązaniem zadania, 

wspólne ustalenie  algorytmu 

postępowania) 

 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne  

Wszystkie klasy Technikum 

oraz BS I 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

-koleżeński 

-kreatywny 

-komunikatywny 

-samodzielny 

-kulturalny 

-tolerancyjny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

Kształtowanie 

umiejętności właściwej 

oceny postępowania i 

podejmowanych decyzji, 

dokonywanych wyborów 

oraz współdziałania w 

zespole. 

 

Lekcje matematyki 

(krytykowanie nieuczciwości 

wyrażającej się przez ściąganie i 

podpowiadanie oraz przypisywanie 

sobie autorstwa cudzych tekstów 

- częste stwarzanie na 

lekcjach możliwości pracy zespołowej, 

w grupie) 

 

 

 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne 

 Wszystkie klasy 

Technikum oraz BS I 

 

rok szkolny -pewny siebie 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-kreatywny 

-uczciwy/prawy 

-koleżeński 

-tolerancyjny 

-komunikatywny 

 

 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 
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Rozbudzanie potrzeby 

dbania o kulturę 

zachowania i mówienia z 

uwzględnieniem sytuacji i 

miejsca. 

Lekcje matematyki 

(kształtowanie zachowań kulturalnych 

- krytykowanie zachowań 

niekulturalnych i zdecydowane 

reagowanie w takich sytuacjach 

- zwracanie uwagi na język, którym 

posługuje się uczeń w kontaktach z 

nauczycielem czy rówieśnikami 

(poprawność wypowiedzi, bogactwo 

słownictwa) 

zwracanie uwagi na zachowanie 

uczniów na zajęciach, sposób 

wypowiedzi uczniów, sposób 

komunikowania się z nauczycielem i 

kolegami z klasy.) 

 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne  

 Wszystkie klasy 

Technikum oraz BS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-odpowiedzialny 

-mądry 

-kulturalny 

-pewny siebie 

-pogodny 

-asertywny 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii i 

samodzielności. 

 

Lekcje matematyki 

(zachęcanie uczniów do udziału w 

dodatkowych zajęciach 

matematycznych 

- zachęcanie uczniów do samodzielnego 

zdobywania wiedzy korzystając z 

różnych źródeł informacji w tym 

Internetu) 

 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne.  

Wszystkie klasy Technikum 

oraz BS I 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 
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Rozwijanie umiejętności 

realizacji własnych celów 

w oparciu o rzetelną pracę 

i uczciwość, wyzwalanie 

potrzeby bycia ambitnym 

Lekcje matematyki 

(uświadamianie uczniom zależności 

pomiędzy osiąganiem zamierzonych 

celów a systematyczną pracą 

- piętnowanie nieuczciwości 

wyrażającej się przez ściąganie 

- zachęcanie uczniów do udziału w 

dodatkowych zajęciach 

matematycznych 

- zachęcanie uczniów do udziału w 

konkursach matematycznych 

 

Usystematyzowane powtarzanie 

materiału, korzystanie z różnych źródeł, 

repetytoriów, zbiorów zadań, Internetu. 

Prezentowanie rozwiązań przy tablicy, 

na forum klasy. Ukierunkowanie na 

samodzielną pracę w domu. 

 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne. 

 Wszystkie klasy 

Technikum oraz BS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne 

Klasy:  4Tg i 5Tp 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

- ambitny 

-pracowity 

-uczciwy/prawy 

-obowiązkowy 

-pewny siebie 

-mądry 

-kreatywny 

 

Kształtowanie zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości 

(świadomość swoich 

mocnych i słabych stron, 

zaufanie do siebie). 

 

 

 

Lekcje matematyki  

oceniając aktywność ucznia na lekcji 

przekazywanie mu informacji zwrotnej 

o jego mocnych i słabych stronach 

-umożliwianie uczniom prezentowania 

na forum klasy innych sposobów 

rozwiązania zadania) 

 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne. 

 Wszystkie klasy 

Technikum oraz BS I 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

-pewny siebie 

-asertywny 

-samodzielny 

-ambitny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

 

Rozwijanie kreatywności 

oraz umiejętności 

zespołowego działania i 

logicznego myślenia. 

Lekcje matematyki 

(częste stwarzanie na 

lekcjach możliwości pracy zespołowej, 

w grupie 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne. 

Wszystkie klasy Technikum 

oraz BS I 

rok szkolny 

 

-mądry 

-kreatywny 

-ambitny 

-pracowity 
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- dyskusja nad rozwiązaniem zadania, 

wspólne ustalenie  algorytmu 

postępowania. 

-krytyczna ocena otrzymanych 

wyników) 

 

 -koleżeński 

-tolerancyjny 

-uczciwy/prawy 

-komunikatywny 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii i 

samodzielności. 

Analiza wyników matury próbnej, 

przekazanie szczegółowej informacji 

zwrotnej, ukierunkowanie na 

samodzielne wyszukiwanie zadań, 

rozwiązań, kryteriów oceniania. 

Ćwiczenie umiejętności krytycznej 

oceny informacji pozyskiwanych w 

Internecie. 

 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne 

 Klasy 4Tg i 5Tp 

 

grudzień -otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 

Organizowanie zajęć 

indywidualnych i 

konsultacji wynikających  

z trudności w 

przyswajaniu wiedzy i 

umiejętności w zakresie 

danego przedmiotu, 

powstałych w czasie nauki 

zdalnej. 

Prowadzenie zajęć wspomagających, 

uzupełnienie wiadomości z okresu 

nauczania zdalnego. 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne. 

 Wszystkie klasy 

Technikum oraz BS I 

 

wrzesień-grudzień -samodzielny 

-pewny siebie 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  
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Zadbanie o stan emocjonalny 

uczniów wycofanych i 

nieśmiałych, budowanie 

odporności psychicznej i 

eliminowanie stresu i lęku 

wynikającego z  powrotu 

do nauczania 

stacjonarnego. 

 

 Rozmowy z uczniami, empatia 

nauczycieli względem uczniów. 

Nauczyciele matematyki/ 

zajęcia lekcyjne.   

Wszystkie klasy Technikum 

oraz BS I 

 

rok szkolny 

 

-samodzielny 

-pewny siebie 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-pogodny 

 

 

 

INFORMATYKA 

 
SFERA  FIZYCZNA 

 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie umiejętności i 

wiadomości na temat  

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i innych  

 

Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z 

wymaganiami edukacyjnymi, 

programem nauczania, BHP, przepisami 

przeciwpożarowymi, wyposażeniem 

stanowisk pracy. 

 

 

 

Nauczyciele informatyki/ 

zajęcia lekcyjne we 

wszystkich klasach Tp, BS I 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

- radzący sobie w  

trudnych  sytuacjach  

- otwarty na nowe 

doświadczenia 

- odpowiedzialny 

- mądry 

- ciekawy świata 

- świadomy 
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Dostarczanie wiedzy na 

temat udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych 

wypadkach oraz zasad 

zachowania się w 

sytuacjach zagrażających 

życiu 

Przepisy BHP w pracowni 

komputerowej. Zagrożenia wynikające 

z pracy z urządzaniami elektrycznymi, 

pierwsza pomoc w nagłych 

przypadkach. 

 

 

Nauczyciele informatyki/ 

zajęcia lekcyjne we 

wszystkich klasach Tp, BS I 

 

wrzesień - radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

- pewny siebie 

- odpowiedzialny 

- mądry 

- ciekawy świata 

- świadomy 

- samodzielny 

- wrażliwy 

Propagowanie 

ekologicznego modelu 

funkcjonowania we 

współczesnym świecie, 

uświadamianie zagrożeń 

cywilizacyjnych i 

sposobów zapobiegania 

degradacji środowiska 

naturalnego 

Ochrona środowiska / prezentacje 

multimedialne, strony internetowe, 

broszura 

Nauczyciele informatyki/ 

zajęcia lekcyjne. Klasy: 

1Tp, 2Tp, 1BS I 

 

rok szkolny - odpowiedzialny 

- kreatywny 

- otwarty na nowe 

doświadczenia 

- obowiązkowy 

- wrażliwy 

- świadomy 

 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 
 

 CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W GRUPIE 
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Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

integracja w grupie 

Praca indywidualne i w grupie podczas 

zajęć i ćwiczeń. 

Nauczyciele informatyki/ 

zajęcia lekcyjne we 

wszystkich klasach Tp, BS I 

 

Rok szkolny - koleżeński 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- odpowiedzialny 

- tolerancyjny 

- kreatywny 

- kulturalny 

- wrażliwy 

- pewny siebie 

- komunikatywny 

- pogodny 

- asertywny 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 
 

              CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNESP

OSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy 

wpływów rówieśników i 

mediów w tym Internetu 

na zachowanie 

Powszechne stosowanie zasad etyki w 

korzystaniu z komputera i 

oprogramowania. Omówienie norm 

prawnych odnoszących się do 

stosowania TIK dot. minimalizowania 

przestępczości komputerowej. 

Poufność, bezpieczeństwo, ochrona 

danych. Korzyści i zagrożenia 

wynikające z postępu technologicznego. 

Ochrona praw autorskich. Netetykieta 

podczas korzystania z Internetu. 

Nauczyciele informatyki/ 

zajęcia lekcyjne we 

wszystkich klasach 1Tp, 

1BS I 

 

październik - odpowiedzialny 

- mądry 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- asertywny 

- świadomy 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

SFERA FIZYCZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI  

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

 CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie 

umiejętności i 

wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i 

innych (higiena 

osobista, 

racjonalne odżywianie, 

profilaktyka chorób 

nowotworowych) 

BHP na zajęciach wychowania 

fizycznego. 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego / zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach technikum  

i BS1 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-mądry 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ciekawy świata 

 -świadomy 

Promocja zdrowego stylu 

życia i aktywnych form 

spędzania wolnego czasu 

Biegi przełajowe, kształtowanie 

szybkości. Wypoczynek bierny i 

aktywny. 

 

 

Dzień sportu 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego / zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach technikum  

i BS1 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

- kreatywny 
-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-ambitny 

-samodzielny 

 -obowiązkowy 

 -ciekawy świata 

 -pogodny 
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SFERA SPOŁECZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

                                                                                                ŻYCIE W RODZINIE 

Uświadomienie znaczenia 

kontaktów 

rówieśniczych, 

koleżeństwa, przyjaźni, 

fascynacji, miłości, 

przybliżenie zagadnień 

życia płciowego.  

Tworzenie małych układów 

gimnastycznych. Życzliwość i 

lojalność w stosunkach 

międzyludzkich. 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego / zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach technikum  

i BS1 

 

rok szkolny -otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy  

                                                                                       ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, szacunku 

dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 

narodowej. 

Historia igrzysk olimpijskich. 

Symbole olimpijskie i zasady 

olimpizmu 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego / zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach technikum  

i BS1 

rok szkolny  -odpowiedzialny 

-pracowity 

-ambitny 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 

                                                                                                ŻYCIE W GRUPIE 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

integracja w grupie. 

Rozgrywki grupowe, sędziowanie, 

życzliwość  

i lojalność w stosunkach między 

ludzkich  

Nauczyciele 

wychowania fizycznego 

/ zajęcia lekcyjne we 

wszystkich klasach 

technikum  

i BS1 

rok szkolny  - tolerancja  

 - kreatywny  

 - kulturalny  

 - wrażliwy  

 - pewny siebie  

 - komunikatywny 

 - pogodny  



 

93  

 - asertywny  

Kształtowanie 

umiejętności właściwej 

oceny postępowania i 

podejmowanych decyzji, 

dokonywanych wyborów 

oraz współdziałania w 

zespole. 

Rozgrywki klasowe, sędziowanie   rok szkolny   - pewny siebie  

 - radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

 - odpowiedzialny  

 - kreatywny  

 - koleżeński 

 - tolerancyjny  

 - komunikatywny  

 

 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU 

 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY –  

POŻĄDANE  

CECHY 

ABSOLWENTA 

Kształtowanie zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości ( 

świadomość mocnych i 

słabych stron, zaufanie do 

siebie). 

Doskonalenie techniki ataku oraz 

kiwnięcia. Poczucie własnej 

wartości  

 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego / zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach technikum  

i BS1 

 

 

rok szkolny 

 - pewny siebie  

 - asertywny  

 - samodzielny  

 - ambitny  

 - otwarty na nowe 

doświadczenia  
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EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  
 

SFERA FIZYCZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY –  

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie umiejętności 

i wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i innych 

(higiena osobista, 

racjonalne odżywianie, 

profilaktyka chorób 

nowotworowych) 

Zdrowie jako wartość dla 

człowieka i zasób dla 

społeczeństwa. 

Nauczyciel edukacji dla 

bezpieczeństwa/zajęcia 

lekcyjne. Klasy I 

Technikum i BS1 

rok szkolny -odpowiedzialny  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

 -mądry  

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

 -ciekawy świata 

 -świadomy 

Promocja zdrowego stylu 

życia i aktywnych form 

spędzania wolnego czasu 

Styl życia i zdrowie człowieka. Nauczyciel edukacji dla 

bezpieczeństwa/zajęcia 

lekcyjne. Klasy I 

Technikum i BS1 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

- odpowiedzialny 

 -kreatywny 

 -otwarty na nowe 

doświadczenia 

 -obowiązkowy  

 -świadomy 

Dostarczenie wiedzy na 

temat udzielania 

pierwszej pomocy 

w nagłych wypadkach 

oraz zasad zachowania 

się w sytuacjach 

zagrażających życiu.  

 Kontrola funkcji życiowych. Nauczyciel edukacji dla 

bezpieczeństwa/zajęcia 

lekcyjne. Klasy I 

Technikum i BS1 

rok szkolny  -mądry  

 -odpowiedzialny 

  -radzący sobie w trudnych  

sytuacjach 

  -samodzielny 

  -świadomy  

  -pewny siebie 
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ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 

 

SFERA FIZYCZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALE/

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY– 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie umiejętności 

i wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i innych 

(higiena osobista, 

racjonalne odżywianie, 

profilaktyka chorób 

nowotworowych) 

Higiena osobista a higiena pracy 

umysłowej. 

 

 

 

 

 

Higiena pracy umysłowej i czasu 

wolnego, a wybór programów 

telewizyjnych, radiowych, stron 

internetowych i innych. 

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z  

zaleceniami MEN, wytycznymi 

GIS i zarządzeniami Dyrektora 

szkoły w sprawie zachowania 

reżimu sanitarnego w związku z 

Covid-19. 

 

Profilaktyka uczniów w czasie 

pandemii Covid-19. (Sposób 

realizacji: Zapoznanie uczniów z 

wewnętrznymi procedurami w 

trakcie trwania pandemii Covid-

19, rozmowy z uczniami oraz 

egzekwowanie noszenia maseczek 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

wrzesień 2021 

 

 

 

 

 

wrzesień 2021/ rok 

szkolny 

 

 

 

-odpowiedzialny 
-radzący sobie w  

trudnych sytuacjach 

-mądry 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ciekawy świata      

-świadomy 
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w przestrzeniach publicznych – 

jeśli nie są zapewnione odległości 

między grupami wynoszące 

minimum1,5 m i dezynfekcji rąk). 

 

 

Wychowanie do wrażliwości na 

prawdę i dobro. Kształtowanie 

właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i 

dbałości o zdrowie własne i 

innych.  

 

Stan emocjonalny uczniów  

wycofanych i nieśmiałych, 

budowanie odporności 

psychicznej i eliminowanie stresu 

i lęku wynikającego z  powrotu do 

nauczania stacjonarnego. 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

Dostarczenie wiedzy o 

środkach uzależniających 

i skutkach ich zażywania 

(dopalacze, alkohol, 

nikotyna). Zapoznanie z 

mechanizmem 

uzależnienia. 

Uzależnienia - zagrożeniem dla 

zdrowia psychicznego i 

fizycznego. 

 

Wpływ środków uzależniających 

na organizm człowieka. 

 

SySytuacje kryzysowe: jak sobie 

z nimi radzić i gdzie szukać 

pomocy?  

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

rok szkolny 

 

-odpowiedzialny 

-mądry 

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

-koleżeński 

-asertywny 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 

Promocja zdrowego stylu 

życia i aktywnych form 

spędzania wolnego 

czasu. 

Co rozumiem przez styl życia 

korzystny dla zdrowia 

psychicznego, jak go realizuję na 

co dzień? 

Sensowne spędzanie czasu 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

- kreatywny 

-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 
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wolnego,    czyli nie marnuję 

życia. 

Zachęcanie do większej 

aktywności fizycznej po czasie 

izolacji spowodowanej covid-19 

w szkołach.  

Promowanie zasad zdrowego i 

bezpiecznego życia (wykłady na 

godzinie wychowawczej, 

informacje na stronie internetowej 

szkoły, popularyzacja ulotek i 

materiałów edukacyjnych z 

zakresu profilaktyki zdrowia). 

 

Bezpieczne korzystanie z 

zasobów internetu i efektywnego 

wykorzystania czasu wolnego w 

czasie pandemii Covid-19 (forma 

realizacji: profilaktyka zagrożeń 

dla zdrowia wynikających z 

nadmiernego korzystania ze 

środków masowego przekazu). 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

-ambitny 

-samodzielny 

-obowiązkowy 

-ciekawy świata 

-pogodny 

Propagowanie 

ekologicznego modelu 

funkcjonowania we 

współczesnym świecie, 

uświadamianie zagrożeń 

cywilizacji i sposobów 

zapobiegania degradacji 

środowiska naturalnego. 

Dbałość i odpowiedzialność za 

środowisko 

naturalne. Kształtowanie 

postaw  ekologicznych wśród 

uczniów. 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

rok szkolny 

 

-odpowiedzialny 

-kreatywny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-obowiązkowy 

-wrażliwy 

-świadomy 
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SFERA SPOŁECZNA 

CEL  TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W RODZINIE 

Kształtowanie poglądów i 

wyobrażeń o życiu 

rodzinnym i 

odpowiedniego stosunku 

do różnych zjawisk w 

rodzinie, w tym 

interpersonalnych. 

Zwrócenie uwagi na 

problem tzw. 

„Eurosieroctwa” 

Konflikty i kryzysy w życiu 

rodzinnym – sposoby zapobiegania i  

rozwiązywania. 

 
  Pielęgnowanie tradycji 

rodzinnych podstawą utrzymania 

więzi emocjonalnych między jej 

członkami. 

 

  Kariera czy rodzina? 

 

 

 Rodzina i jej wpływ na wychowanie 

dziecka – ucznia. Rola rodziny w 

wychowaniu i  kształtowaniu 

właściwych postaw społecznych.  

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 rok szkolny 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 

 rok szkolny 

 

-koleżeński 

-odpowiedzialny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-komunikatywny 

 -świadomy 

Tworzenie i 

kultywowanie tradycji 

rodzinnej. 

Świąteczne zwyczaje domowe.  

 

Rodzinne i społeczne funkcje 

domowej zwyczajowości. 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka/organizacja 

wigilii klasowej 

grudzień 2021 

  rok szkolny 

 

-odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

  -pogodny 

ŻYCIE W GRUPIE 



 

99  

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktow

ego 

funkcjonowania w 

grupie, integracja w 

grupie. 

Moja klasa jest wspólnotą 

– integracja zespołu 

klasowego. 

 

Organizacja spotkań 

integracyjnych, np. 

ognisko, spotkanie 

wigilijne itp. 

 

Zapobieganie 

niewłaściwym 

zachowaniom w grupie 

oraz ich eliminowanie. 

 

Umiejętność 

komunikowania się, a 

budowanie poprawnych 

relacji w grupie. 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

spotkania 

okolicznościowe i 

integracyjne 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

rok szkolny 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

-koleżeński 
-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny 

  -asertywny 

Pomoc w nabywaniu 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem oraz 

kształtowanie poczucia 

własnej wartości i 

prawidłowych postaw 

życiowych. 

Uczenie umiejętności 

asertywnego wyrażania 

myśli, uczuć, przekonań. 

Mam prawo. Prawa młodego 

człowieka w grupie rówieśniczej, 

rodzinie. 

 

Nie jesteś na sprzedaż. Handel ludźmi 

moimi oczami. 

 

 

Poznaję swoje sposoby zachowania – 

asertywność, uległość, agresja. 

 

Kompleksy – czym są i jak sobie z 

nimi radzić? 

 

Stres – umiejętność radzenia sobie ze 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

 rok szkolny 

 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 rok szkolny 

 -radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

  -odpowiedzialny 

  -mądry 

 -pewny siebie 

 -samodzielny 

 -kreatywny 

 -asertywny 

 -tolerancyjny 

 -koleżeński 
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stresem w sytuacjach trudnych. 

 

 

Jak się uczyć i zdawać egzaminy. 

 

 

Umiejętność radzenia sobie ze 

stresem w sytuacjach zadaniowych. 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 rok szkolny 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Wdrażanie do 

podejmowania 

odpowiedzialności za 

realizację określonych 

zadań lub dziedzin życia 

szkoły. 

Promocja szkoły na co dzień w 

lokalnym środowisku (mój wygląd i 

zachowanie) 

 

Udział uczniów w życiu szkoły: 

akademie, uroczystości szkolne, dni 

otwarte itp. 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

uczestnictwo uczniów  w 

uroczystościach 

 

 rok szkolny 

 

 

 

 rok szkolny 

 -odpowiedzialny 

 -radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

 -ambitny 

 -kreatywny 

 -samodzielny 

 -pracowity 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, szacunku 

dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 

narodowej. 

Poszanowanie symboli narodowych. 

 

 

Sylwetki Polaków, których należy 

stawiać za wzór patriotyzmu. 

 

Wychowanie do wartości poprzez 

kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych uczniów.  

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 rok szkolny 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 rok szkolny 

 -odpowiedzialny 

 -pracowity 

 -ambitny 

 -kulturalny 

 -uczciwy/prawy 

Rozbudzanie potrzeby 

dbania o kulturę 

zachowania i 

mówienia z 

uwzględnieniem sytuacji i 

miejsca 

  Ubiór, zachowanie i kultura 

mówienia z uwzględnieniem miejsca 

i sytuacji. 

 

Kultura zachowania wizytówką 

młodego człowieka. 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 rok szkolny 

 

 

 

 rok szkolny 

 

 -odpowiedzialny  

 -mądry 

 -kulturalny 

 -pewny siebie 

 -pogodny 

 -asertywny 
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Savoir vivre w szkole i w przyszłej 

pracy, co można, a czego nie 

wypada… 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

 

 rok szkolny 

Rozwijanie szacunku dla 

kultury i dorobku 

narodowego. 

Śladami kultury i historii – wirtualne 

zwiedzanie 

miejsc upamiętniających ważne wyda

rzenia historyczne i kulturowe (np. 

muzea, wystawy…)  

 

Wychowawca klasy/ 

projekcja filmów, 

zwiedzanie tematycznych 

witryn internetowych 

 

 rok szkolny  -odpowiedzialny 

 -mądry 

 -pracowity 

 -kulturalny 

  -uczciwy/prawy 

 

 

 

 

 

SFERA DUCHOWA 

CEL  TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/  

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY –  

POŻĄDANE  

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w odkrywaniu i 

poznawaniu świata 

 wartości oraz    

rozwijanie  

samoświadomości 

dotyczącej praw i 

postaw. 

 Mój system wartości – piramida moich   

wartości (ważne, ważniejsze, 

najważniejsze). 

 

  Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 rok szkolny  -uczciwy/prawy 

 -wrażliwy 

 -świadomy 

 -odpowiedzialny 

 -kreatywny 

 -rzetelny 

Uwrażliwienie na 

wartość i sens życia. 

Wartość i sens życia. 

 

Wartości i cele życiowe – dokąd 

zmierzam, czego szukam? 

 

 Wychowawca klasy/   

pogadanka 

 Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 Wychowawca klasy/ 

 rok szkolny 

 

 rok szkolny 

 

 rok szkolny 

 -pogodny 

 -wrażliwy 

 - koleżeński 

 -odpowiedzialny 

 -mądry 
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 Mam wpływ na swoje życie. pogadanka 

Kształtowanie postawy 

tolerancji wobec osób 

niepełnosprawnych oraz 

potrzeby pomagania im. 

 Inni to także my – postrzeganie osób 

niepełnosprawnych w Polsce. 

 

Postępowanie humanitarne i pomoc 

innym. 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

rok szkolny 

 

 

rok szkolny 

 -tolerancyjny 

 -kulturalny 

 -koleżeński 

 -odpowiedzialny 

 -radzący  sobie w trudnych 

sytuacjach 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALN/ 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii i 

samodzielności. 

Wspieranie uczniów w rozwijaniu 

zainteresowań i uzdolnień (oferta zajęć 

pozalekcyjnych) 

 

Kształtowanie zainteresowań poprzez 

udział w zajęciach pozalekcyjnych, ich 

wpływ na rozwój osobisty (rekrutacja 

do kół i zajęć pozalekcyjnych). 

 

Kończę szkołę i co dalej. 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 Wrzesień 2021 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 

 

 rok szkolny 

 -otwarty na nowe 

doświadczenia 

 -ambitny 

 -kreatywny 

 -ciekawy świata 

 -samodzielny 

 -pewny siebie 
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Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy 

wpływów rówieśników i 

mediów w tym Internetu 

na zachowanie 

(uzależnienia 

behawioralne, 

cyberprzemoc, 

bezpieczeństwo w sieci). 

Środki masowego przekazu i ich 

wpływ na rozwój młodego człowieka. 

 

Autorytety potrzebne każdemu. 

Błędy w poznawaniu innych ludzi. 

 

Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych – bezpieczeństwo 

w Internecie. 

 

Moje hobby – dlaczego warto być 

hobbystą. 

 

Czy warto nad sobą pracować i jak to 

robić? 

 

  Wychowawca klasy/  

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka 

 

Wychowawca klasy/ 

pogadanka, film 

 

 rok szkolny 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 rok szkolny 

 -odpowiedzialny 

 -mądry 

 -radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

 -asertywny 

 -świadomy 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY 
 

SFERA FIZYCZNA 
 

CEL  TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

 TERMIN    

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 
ABSOLWENTA 

Dostarczenie wiedzy o 

środkach 

uzależniających i 

skutkach ich 

zażywania (dopalacze, 

alkohol, nikotyna). 

Zapoznanie z 

Wbrew modzie a na przeciw życiu. 

O niszczycielskiej sile dopalaczy. 

 

Środki uzależniające, skutki dla 

organizmu, gdzie szukać pomocy. 

Pedagog szkolny/ 

pogadanka 

 

Pedagog szkolny/ 

pogadanka 

 

rok szkolny  

 

 

rok szkolny 

-odpowiedzialny 
-mądry 

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

-asertywny 
-kulturalny 

 -uczciwy/prawy 
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mechanizmem 

uzależnienia. 

 

SFERA SPOŁECZNA 
 

ŻYCIE W GRUPIE 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

integracja w grupie. 

Prawa i obowiązki ucznia w 

świetle dokumentów 

obowiązujących w szkole. 

(Statut Szkoły, Procedury 

szkolne) 

Pedagog szkolny/ 

pogadanka 

rok szkolny  

 

 

 

-koleżeński 
-radzący sobie w 

trudnych 

sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-asertywny 

Pomoc w 

kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania się w 

grupie. 

 Co mi przeszkadza w 

nawiązaniu  i utrzymaniu 

poprawnych relacji? 

Pedagog szkolny/ 

pogadanka 

rok szkolny 
 

-koleżeński 
-kreatywny 

-komunikatywny 

-samodzielny 

-kulturalny 

-tolerancyjny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 
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Kształtowanie 

umiejętności  

rozpoznawania i 

wyrażania emocji 

oraz radzenia sobie z 

nimi. Zapobieganie 

agresji i przemocy. 

   Moje refleksje na temat stwierdzeń 
„Przemoc rodzi przemoc” i „Z  

bitych dzieci wyrastają bandyci”. 

 

Rozpoznawanie i wyrażanie 

emocji. 

 

Pedagog szkolny/ 

 pogadanka  
 

 

Pedagog szkolny/ 

 pogadanka  
 

rok szkolny 
 
 
 
rok szkolny 
 

-radzący sobie w 

trudnych 

sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-koleżeński 

-mądry 

-uczciwy/prawy 

-kulturalny 

-tolerancyjny 

-wrażliwy 

-asertywny 

 
PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

Świadome planowanie dalszej 

kariery edukacyjnej i 

zawodowej. 

 Analiza mocnych stron          

osobowości.  

Kończę szkołe i co dalej? 

Pedagog szkolny/zajęcia 

indywidualne 

 

Pedagog szkolny/ 

 pogadanka/ indywidualne  

konsultacje 

 

rok szkolny 
 

 

rok szkolny 
 

-mądry 
-świadomy 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w   

trudnych  

sytuacjach 

-uczciwy 

-komunikatywny 

 

 

SFERA DUCHOWA 
 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 



 

106  

Pomoc w odkrywaniu i 

poznawaniu świata 

wartości oraz rozwijanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw i postaw. 

Hierarchia wartości; ważne, 

ważniejsze i najważniejsze. 

 

 Pedagog szkolny/zajęcia     

indywidualne, porady i 

konsultacje 

rok szkolny 

 

 

-uczciwy/prawy 
-wrażliwy 

-świadomy 
- odpowiedzialny 
-kreatywny 
-rzetelny 

 

 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/S

POSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii i 

samodzielności. 

Zainteresowania i plany na 

przyszłość a wybór zawodu. 

 

 

Różnorodność potrzeb, marzeń i celów 

jako droga do rozwijania własnej 

indywidualności. 

 Pedagog szkolny/ 

pogadanka, konsultacje 

indywidualne. 

 

Pedagog szkolny/ 

pogadanka, konsultacje 

indywidualne. 

rok szkolny 

 

 

rok szkolny 

 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy 

wpływów rówieśników i 

mediów w tym Internetu na 

zachowanie 

(uzależnienia 

behawioralne, 

cyberprzemoc, 

bezpieczeństwo w sieci). 

Autorytety potrzebne każdemu. 

Błędy w poznawaniu innych ludzi. 

 

Czy warto nad sobą pracować i jak to 

robić? 

 

 

Pedagog szkolny/ 

pogadanka,  

 

Pedagog szkolny/ 

konsultacje indywidualne 

rok szkolny 

 

 

 rok szkolny 

-odpowiedzialny 
-mądry 

-radzący sobie w 

trudnych 

sytuacjach 

-asertywny 

-świadomy 
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Kształtowanie zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości 

(świadomość swoich 

mocnych i słabych stron, 

zaufanie do siebie). 

Umacnianie wiary w siebie poprzez 

ukazywanie uczniowi mocnych stron, i 

dostarczenie pozytywnych 

doswiadczeń. 

Pedagog,szkolny/ 

pogadanka, konsultacje 

indywidualne 

rok szkolny 

 
 

-pewny siebie 
-asertywny 

-samodzielny 

-ambitny 

-otwarty na nowe 
doświadczenia 
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DORADZTWO ZAWODOWE 
 

SFERA FIZYCZNA 
 

 

CEL  TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie 

umiejętności i 

wiadomości na 

temat profilaktyki i 

dbania o własne 

zdrowie i innych 

(higiena osobista, 

racjonalne 

odżywianie, 

profilaktyka chorób 

nowotworowych) 

 

 

 

Poznawanie własnych zasobów, 

m.in.: zainteresowań, zdolności i 

uzdolnień, mocnych i słabych stron, 

jako potencjalnych obszarów do 

rozwoju, ograniczeń, predyspozycji 

zawodowych oraz stanu zdrowia. 

Doradca zawodowy w 

klasach I Technikum 

oraz w  klasie III BSI 
 

 

rok szkolny -koleżeński 
-odpowiedzialny 
-mądry 
-kulturalny 
-wrażliwy 
-świadomy 
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Uświadomienie 

znaczenia 

kontaktów 

rówieśniczych, 

koleżeństwa, 

przyjaźni, 

fascynacji, miłości, 

przybliżenie 

zagadnień życia 

płciowego. 

 

 

Znaczenie komunikacji 

międzyludzkiej w codziennym 

funkcjonowaniu w domu i w pracy. 

 

 

Doradca zawodowy w 

klasach I-ch Technikum 

oraz w  klasie III BSI 

rok szkolny -koleżeński 

-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy 

                                                  ŻYCIE W GRUPIE 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w 

grupie, integracja w 

grupie. 

 

 

Pomoc w 

kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania się 

w grupie. 

 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania i 

wyrażania emocji 

Kompetencje kluczowe w kontekście 

uczenia się przez całe życie. 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie kompetencji 

komunikacyjnych. 

 Korzyści z pracy w grupie. 

 

Trudny świat emocji. Temperament a 

wybór zawodu. 

 

 

 

Moje zdolności i umiejętności.  

Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości działając na pozytywach. 

Doradca zawodowy w 

klasach I-ch Technikum 

oraz w  klasie III BSI 

 

  

 

 

 

Doradca zawodowy w 

klasach I-ch Technikum 

oraz w  klasie III BSI 

 

Doradca zawodowy w 

klasach I-ch Technikum 

oraz w  klasie III BSI 

 

 

Doradca zawodowy w 

klasach I-ch Technikum 

oraz w  klasie III BSI 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

- koleżeński 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny 

-asertywny 
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oraz radzenia sobie z 

nimi. Zapobieganie 

agresji i przemocy. 

 

 

Pomoc w nabywaniu 

umiejętności 

radzenia sobie ze 

stresem oraz 

kształtowanie 

poczucia własnej 

wartości i 

prawidłowych 

postaw  życiowych. 

Uczenie 

umiejętności 

asertywnego 

wyrażania myśli, 

uczuć, przekonań. 

 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

właściwej oceny 

postępowania i 

podejmowanych 

decyzji, 

dokonywanych 

wyborów oraz 

współdziałania w 

zespole. 

 

Jak  radzić sobie ze stresem. 

Asertywność – sztuka bycia sobą. 

 

 

Świadome podejmowanie decyzji i 

dokonywanie wyborów oraz 

przewidywanie ich konsekwencji  

 

 

 

 

 

 

Doradca zawodowy w 

klasach I-ch Technikum 

oraz w  klasie III BSI 

 

 

 

 

 

rok szkolny 
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                                    ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Wdrażanie do 

podejmowania 

odpowiedzialności 

za realizację 

określonych zadań 

lub dziedzin życia 

szkoły. 

 

 

 

Planowanie własnego rozwoju i 

podejmowanie decyzji edukacyjno-

zawodowych, m.in.: planowanie 

ścieżki edukacyjnej i zawodowej z 

przygotowaniem do zdobywania 

doświadczenia zawodowego oraz   

refleksji nad nim, podejmowanie i 

zmiany decyzji dotyczących edukacji 

i pracy. 

 

Doradca zawodowy w 

klasach I-ch Technikum 

oraz w  klasie III BSI  

rok szkolny 

 

-koleżeński 

-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

Poznanie specyfiki 

lokalnego i 

regionalnego 

rynku pracy w 

aspekcie 

realizowanego 

kierunku 

kształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadome 

Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: 

poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz 

przetwarzanie   informacji o zawodach i 

rynku pracy, umiejętność poruszania się po 

nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy. 

 

Planowanie ścieżki edukacyjnej i 

zawodowej z przygotowaniem do 

zdobywania doświadczenia 

zawodowego. Typy osobowości 

zawodowej wg J. Hollanda w 

aspekcie trafnego wyboru zawodu. 

Wyznaczanie  celu zawodowego 

przez pryzmat pracy jako wartości i 

źródła zaspokajania potrzeb 

człowieka. 

Rola i znaczenie umiejętności  dla 

Doradca zawodowy w 

klasach I-ch Technikum 

oraz w  klasie III BSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradca zawodowy w 

klasach I-ch Technikum 

oraz w  klasie III BSI 

 

 

Doradca zawodowy w 

 rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rok szkolny 

 

 

  

  -mądry 
-świadomy 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-uczciwy 

-komunikatywny 
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planowanie dalszej 

kariery edukacyjnej 

i zawodowej. 

 

rozwoju osobistego, społecznego i 

gospodarczego. 

klasach I-ch Technikum 

oraz w  klasie III BSI 

 

 rok szkolny 

Poznanie istoty i 
nabywanie 
umiejętności 
komunikacji 
międzyludzkiej 

Rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych- komunikacja 
niewerbalna, rozpoznawanie mowy 
ciała.  
Nawiązywanie pozytywnych relacji z 
ludźmi.  
Usprawnianie umiejętności 
społecznych. 

Doradca zawodowy w 
klasach I-ch Technikum 
oraz w  klasie III BSI  

 rok  szkolny 
 
 
 
 
 

-komunikatywny 
-asertywny 
-odpowiedzialny 
-radzący sobie w trudnych 
sytuacjach 
- uczciwy 

Przygotowanie 
uczniów do wejścia  
na rynek pracy 
 
 
Umiejętność 
współpracy z 
pracodawcami. 
 
 
 
 
 
Poznanie zagadnień 
zawartych w Kodeksie 
Pracy. 
Opracowywanie 
dokumentów 
aplikacyjnych. 
 
Poznanie istoty i 
nabywanie 
umiejętności 

Przygotowanie do pełnienia różnych 
ról społecznych (rodzina, praca, 
rozrywka) 
 
Prawa i obowiązki pracodawcy i 
pracownika 
Cechy pracownika pożądane na  rynku 
pracy. 
Wycieczki do zakładów pracy. 
 
 Spotkania z pracodawcami. Wyjazdy 
studyjne. 
 
Formy zatrudnienia i wynagradzania – 
czyli co jest dla mnie najlepsze. 
 
Opracowywanie dokumentów 
aplikacyjnych. 
 
 
Sztuka autoprezentacji, czyli jak 
odnieść sukces podczas  rozmowy 
kwalifikacyjnej -symulacja. 

Doradca zawodowy w 
klasach I-ch Technikum 
oraz w  klasie III BSI 

 rok szkolny -ciekawy świata 
-otwarty na nowe 
doświadczenia 
- mądry 
-pracowity 
-odpowiedzialny 
-radzący sobie w trudnych 
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SFERA DUCHOWA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE/ 
SPOSÓB 
REALIZACJI 

TERMIN 
REALIZACJI 

EFEKTY – 
 POŻĄDANE  
CECHY 
ABSOLWENTA 

Pomoc w 
odkrywaniu i 
poznawaniu świata 
wartości oraz 
rozwijanie 
samoświadomości 
dotyczącej praw i 
postaw. 
 
 

Co jest dla mnie w życiu ważne. Jaką 
wartość ma dla mnie praca. 
 
 
 
 
 
 

Doradca zawodowy w 
klasach I-ch Technikum 
oraz w  klasie III BSI  

rok szkolny -koleżeński 
- odpowiedzialny 
- otwarty na nowe 
doświadczenia 
-mądry 
-kulturalny 
-wrażliwy 
-świadomy 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY –  

POŻĄDANE  

komunikacji 
międzyludzkiej. 
 
Nabycie umiejętności 
współpracy w zespole. 
Przygotowanie 
uczniów do wejścia na 
rynek pracy. 

 Negocjacje – sposoby rozwiązywania   
konfliktów. 
 
Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: 
poznawanie zawodów, wyszukiwanie 
oraz przetwarzanie   informacji o 
zawodach i rynku pracy, umiejętność 
poruszania się po nim, poszukiwanie i 
utrzymanie pracy.  
Informacja  o zawodach i sposobach 
poruszania się na rynku pracy. 
Biznesplan – czyli plan działania 
mojego przedsiębiorstwa. 
Moja idealna praca. 
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SPOSÓB 

REALIZACJI 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu 

autonomii i 

samodzielności. 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

realizacji własnych 

celów w oparciu o 

rzetelną pracę i 

uczciwość, 

wyzwalanie potrzeby 

bycia ambitnym. 

 

Kształtowanie 

zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości 

(świadomość 

mocnych i słabych 

stron, zaufanie do 

siebie). 

 

Rozwijanie 

kreatywności oraz 

umiejętności 

zespołowego 

działania i 

logicznego myślenia. 

 

 

Samodzielne podejmowanie decyzji, 

dokonywanie wyborów, 

przewidywanie        konsekwencji 

własnych działań. 

 

 

Wyznaczanie  celu zawodowego 

przez pryzmat pracy jako wartości i 

źródła zaspokajania potrzeb 

człowieka. 

 

 

 

 

 

Obraz siebie - Jaki jestem.                             

Poznawanie własnych zasobów. 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne podejmowanie decyzji, 

dokonywanie wyborów, 

przewidywanie        konsekwencji 

własnych działań. 

 

 

 

 

Doradca zawodowy w 

klasach I-ch Technikum 

oraz w  klasie III BSI  

rok szkolny -koleżeński 

-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy 

-kreatywny 
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Rozwijanie 

umiejętności 

realizacji własnych 

celów w oparciu o 

rzetelną pracę i 

uczciwość, 

wyzwalanie potrzeby 

bycia ambitnym. 

 

Kształtowanie 

zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości 

(świadomość swoich 

mocnych i słabych 

stron, zaufanie do 

siebie). 

 

Co wpływa na karierę zawodową.  

Kotwice kariery Scheina. 

 

 

 

 

 

 

 

Moje zdolności  i umiejętności. 

Analiza SWOT. 
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ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 
SFERA FIZYCZNA 

CEL  TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 

Nabywanie 

umiejętności i 

wiadomości na 

temat profilaktyki i 

dbania o własne 

zdrowie i innych 

(higiena osobista, 

racjonalne 

odżywianie, 

profilaktyka chorób 

nowotworowych) 

Umiejętne dbanie o swoje zdrowie –  

unikanie zagrożeń. 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

 

 

rok szkolny -koleżeński 
-odpowiedzialny 
-mądry 
-kulturalny 
-wrażliwy 
-świadomy 

Promocja zdrowego 

stylu życia i 

aktywnych form 

spędzania wolnego 

czasu. 

 

Poszerzanie i utrwalanie wiedzy z 

zakresu najbliższego środowiska 

społeczno- przyrodniczego. 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

 

rok szkolny - odpowiedzialny 
- otwarty na nowe 
doświadczenia 
-mądry 
-wrażliwy 
-świadomy 

Propagowanie 

ekologicznego 

modelu 

funkcjonowania we 

współczesnym 

Kształtowanie postaw 

proekologicznych w kontaktach z 

przyrodą. 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

 

rok szkolny - odpowiedzialny 
-mądry 
-kulturalny 
-wrażliwy 
-świadomy 
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SFERA SPOŁECZNA 
 

 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

 POŻĄDANE  

CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W RODZINIE 

Uświadomienie 

znaczenia 

kontaktów 

rówieśniczych, 

koleżeństwa, 

przyjaźni, 

fascynacji, miłości, 

przybliżenie 

zagadnień życia 

płciowego. 

 

 

 Nawiązywanie pozytywnych relacji 

z ludźmi. Przygotowanie do 

pełnienia różnych ról społecznych 

(rodzina, praca, rozrywka). 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

rok szkolny -koleżeński 

-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy 

Kształtowanie 

poglądów i 

wyobrażeń o życiu 

rodzinnym i 

odpowiedniego 

stosunku do różnych 

 Przygotowanie do pełnienia różnych 

ról społecznych (rodzina, praca, 

rozrywka). 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

rok szkolny -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-odpowiedzialny 

-mądry 

-świadomy 

-kulturalny 

świecie, 

uświadamianie 

zagrożeń cywilizacji 

i sposobów 

zapobiegania 

degradacji 

środowiska 

naturalnego. 
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zjawisk w rodzinie, 

w tym 

interpersonalnych. 

Zwrócenie uwagi na 

problem tzw. 

„Eurosieroctwa” 

 

-wrażliwy 

 

ŻYCIE W GRUPIE 

Pomoc w 

kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania się 

w grupie. 

 

 Doskonalenie kompetencji 

komunikacyjnych , w tym 

poszerzanie biernego i czynnego 

zasobu słowno-pojęciowego. 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

rok szkolny - koleżeński 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania i 

wyrażania emocji 

oraz radzenia sobie z 

nimi. Zapobieganie 

agresji i przemocy. 

 

Znajomość i rozumienie norm i 

zasad funkcjonowania w 

społeczeństwie, Rozwijanie emocji i 

empatii. 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

rok szkolny -koleżeński 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-tolerancyjny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-komunikatywny 

 

Pomoc w nabywaniu 

umiejętności 

radzenia sobie ze 

stresem oraz 

kształtowanie 

poczucia własnej 

wartości i 

Kształtowanie odporności 

emocjonalnej na niepowodzenia. 

Poznanie technik radzenia sobie ze 

stresem. 

Kształtowanie odporności 

emocjonalnej na niepowodzenia. 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

rok szkolny -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-odpowiedzialny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny 
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prawidłowych 

postaw  życiowych. 

Uczenie 

umiejętności 

asertywnego 

wyrażania myśli, 

uczuć, przekonań. 

 

-pogodny 

-asertywny 

Kształtowanie 

umiejętności 

właściwej oceny 

postępowania i 

podejmowanych 

decyzji, 

dokonywanych 

wyborów oraz 

współdziałania w 

zespole. 

 

Samodzielne podejmowanie decyzji, 

dokonywanie wyborów, 

przewidywanie        konsekwencji 

własnych działań.  

 

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

rok szkolny -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-odpowiedzialny 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-asertywny 

 

                                                                                         ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Wdrażanie do 

podejmowania 

odpowiedzialności 

za realizację 

określonych zadań 

lub dziedzin życia 

szkoły. 

 

Wyrabianie poczucia 

obowiązkowości i wytrwałości w 

finalizowaniu zadań. 

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

 

rok szkolny -koleżeński 

-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, 

szacunku dla 

tradycji i historii, 

własnej rodziny, 

Poznawanie własnego regionu, jego 

kultury oraz tradycji. 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

 

rok szkolny -odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 
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regionu, Ojczyzny 

oraz symboliki 

narodowej. 

 

-świadomy 

Rozwijanie 

szacunku dla kultury 

i dorobku 

narodowego. 

 

Poznawanie własnego regionu, jego 

kultury oraz tradycji. 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

 

rok szkolny -odpowiedzialny 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy 

 

Rozbudzanie 

potrzeby dbania o 

kulturę zachowania i 

mówienia z 

uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych. 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 

 

rok szkolny - odpowiedzialny 

- otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy 
 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

 

Świadome 

planowanie dalszej 

kariery edukacyjnej 

i zawodowej. 

Analiza mocnych stron 

osobowości. Przygotowanie do 

wejścia  na rynek pracy 

poprzez analizę możliwości 

zatrudnienia. 

 

Doskonalenie umiejętności 

pisania CV i listu 

motywacyjnego; 

Nauczyciele 

prowadzący zajęcia  

rewalidacyjne w 

klasach Technikum 

oraz BS I 

 

rok szkolny 

 

 

 

-mądry 
-świadomy 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

-komunikatywny 
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Poznanie istoty i 

nabywanie 

umiejętności    

komunikacji 

międzyludzkiej. 

 

Rozwijanie umiejętności    

komunikacyjnych- 

komunikacja niewerbalna, 

rozpoznawanie mowy ciała.  

Usprawnianie umiejętności 

społecznych. 

Nauczyciele 

prowadzący zajęcia  

rewalidacyjne w 

klasach Technikum 

oraz BS I 

 

rok szkolny 
 

- komunikatywny 
-asertywny 
-kulturalny 
- mądry 
-pracowity 
-odpowiedzialny 
-radzący sobie w trudnych 
sytuacjach 
- uczciwy 

 

Przygotowanie 
uczniów do wejścia na 
rynek pracy.  

 Przygotowanie do pełnienia różnych ról 
społecznych (rodzina, praca, rozrywka). 
Przygotowanie do wejścia  na rynek 
pracy poprzez analizę możliwości 
zatrudnienia. 
Doskonalenie umiejętności pisania CV i 
listu motywacyjnego; 

Nauczyciele prowadzący 
zajęcia  rewalidacyjne we 
klasach Technikum oraz 
BS I 
 

rok szkolny -ciekawy świata 
-otwarty na nowe 
doświadczenia 
- mądry 
-pracowity 
-odpowiedzialny 
-radzący sobie w trudnych 

 
 

SFERA DUCHOWA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 
SPOSÓB 
REALIZACJI 

TERMIN 
REALIZACJI 

EFEKTY –  
POŻĄDANE 
 CECHY 
ABSOLWENTA 

Pomoc w odkrywaniu i 
poznawaniu świata wartości oraz 
rozwijanie samoświadomości 
dotyczącej praw i postaw. 
 
 
 

 Kształtowanie 
świadomości własnej 
tożsamości oraz 
akceptacja siebie. 
 
 
 
 

Nauczyciele prowadzący 
zajęcia  rewalidacyjne w 
klasach Technikum oraz 
BS I 
 

rok szkolny -koleżeński 
-odpowiedzialny 
-otwarty na nowe 
doświadczenia 
-mądry 
-kulturalny 
-wrażliwy 
-świadomy 
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Uwrażliwienie na wartość i sens 
życia. 
 

 Kształtowanie właściwej 
samooceny-poznanie 
siebie, kim jestem? co 
czuję? czego potrzebuję? 
 
 
 

Nauczyciele prowadzący 
zajęcia  rewalidacyjne w 
klasach Technikum oraz 
BS I 
 

rok szkolny -wrażliwy 
-asertywny 
-samodzielny 
-ambitny 
-otwarty na nowe 
doświadczenia 
-mądry 

SFERA PSYCHICZNA 
 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 
SPOSÓB 
REALIZACJI 

TERMIN 
REALIZACJI 

EFEKTY –  

POŻĄDANE 

 CECHY 
ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, poszerzaniu 

autonomii i samodzielności. 
 

Kształtowanie właściwej 

samooceny-poznanie 

siebie. Moje mocne 

strony- poznaję własne 

zdolności i umiejętności. 
 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  rewalidacyjne w 

klasach Technikum oraz 

BS I 
 

rok szkolny -koleżeński 

- odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy,  
-świadomy 

Rozwijanie umiejętności 
realizacji własnych celów w 
oparciu o rzetelną pracę i 
uczciwość, wyzwalanie potrzeby 
bycia ambitnym. 
 

Co człowiek świadomie 
wybiera, o czym jest 
przekonany, co uważa za 
swój własny wybór? – 
kształtowanie poczucie 
odpowiedzialności za 
swoje decyzje. 
 

Nauczyciele prowadzący 
zajęcia  rewalidacyjne w 
klasach Technikum oraz 
BS I 
 

rok szkolny -mądry 
-kreatywny 
-ambitny 
-pracowity 
-koleżeński 
-tolerancyjny 
-uczciwy/prawy 
-komunikatywny 

Kształtowanie zdolności 
samooceny, poczucia własnej 
wartości (świadomość swoich 
mocnych i słabych stron, zaufanie 
do siebie). 

Moje mocne strony- 
poznaję własne zdolności 
i umiejętności. 

Nauczyciele prowadzący 
zajęcia  rewalidacyjne w 
klasach Technikum oraz 
BS I 
 

rok szkolny 
 
 
 
 

-pewny siebie 
-asertywny 
-samodzielny 
-ambitny 
-otwarty na nowe 
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doświadczenia 

Zadbanie o stan emocjonalny 
uczniów wycofanych i 
nieśmiałych, budowanie 
odporności psychicznej i 
eliminowanie stresu i lęku 
wynikającego z  powrotu do 
nauczania stacjonarnego. 

Rozpoznawanie, 
nazywanie i opisywanie 
różnych stanów 
emocjonalnych u siebie i 
innych.  
 

Nauczyciele prowadzący 
zajęcia  rewalidacyjne w 
klasach Technikum oraz 
BS I 
 

rok szkolny 
 

-samodzielny 
-pewny siebie 
-radzący sobie w 
trudnych sytuacjach  
-pogodny 
 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 
 

SFERA FIZYCZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJ

I 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 

Promocja zdrowego stylu 

życia i aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

Racjonalne gospodarowanie własnym 

czasem jako droga do samorozwoju.. 

Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne 

Klasa 3brp 

rok 

szkolny  

 

- kreatywny 
-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-ambitny 

-samodzielny 
-obowiązkowy 

-ciekawy świata 

-pogodny 

 
SFERA SPOŁECZNA 

 
ŻYCIE W GRUPIE 
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Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

integracja w grupie. 

Sposoby rozwiązywania problemów i 

konfliktów. 

 

 

Opanowanie umiejętności dobrego –

skutecznego komunikowania się. 

 

 

Korzyści płynące z aktywnego 

słuchania. 

 

 

 

 

Rozumienie i opanowanie reguł 

współistnienia w grupie. 

Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne. 

Klasa 3brp 

Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne. 

Klasa 3brp 

Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne. 

Klasa 3brp 

 

Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne. 

Klasa 3brp 

 rok szkolny  

 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rok szkolny 

- koleżeński 
-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny 

-asertywny 

Pomoc w nabywaniu 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem oraz 

kształtowanie poczucia 

własnej wartości i 

prawidłowych postaw 

życiowych. 

Uczenie  

umiejętności 

asertywnego 

wyrażania myśli, 

uczuć, przekonań. 

Radzenie sobie z różnymi 

trudnościami: jak walczyć ze stresem, 

strachem, agresją? 

Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne. 

Klasa 3brp 

rok szkolny 
 

radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-mądry 

-pewny siebie 

-samodzielny 

-kreatywny 

-asertywny 

-tolerancyjny 
-koleżeński 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, szacunku 

dla tradycji i historii, 

Role społeczne w życiu człowieka. Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne 

Klasa 3brp 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kulturalny 
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własnej rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 

narodowej. 

uczciwy/prawy 

Zachęcanie do 
podejmowania działań na 

rzecz innych ludzi – 

angażowania się w 

wolontariat. 

Aktywność obywatelska: ucznia i 

dorosłego człowieka. 

Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne. 

Klasa 3brp 

rok szkolny koleżeński 
-ambitny 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-wrażliwy 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

-pewny siebie 

-ambitny 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

Nabycie umiejętności 
współpracy w zespole 

Rozumienie i opanowanie reguł 

współistnienia w grupie. 

Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne. 

Klasa 3brp 

rok szkolny - koleżeński 
-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

-komunikatywny 

-tolerancyjny 

 
 

SFERA DUCHOWA 

    CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 

Pomoc w odkrywaniu i 

poznawaniu świata 

wartości oraz rozwijanie 

samoświadomości 

Wartości – klasyfikacja i hierarchia. Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne. 

Klasa 3brp 

rok szkolny 

 

 

-uczciwy/prawy 
-wrażliwy 

-świadomy 
- odpowiedzialny 
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dotyczącej praw i postaw. -kreatywny 
-rzetelny 

Dostarczanie wiedzy o 

różnicach kulturowych i 

religijnych oraz 

kształtowanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie 

z przedstawicielami innych 

narodowości. 

Zwrócenie uwagi na różnorodność 

potrzeb 

 

Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne. 

Klasa 3brp 

rok szkolny ciekawy świata 
-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

 
 

     SFERA PSYCHICZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIAL

E SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Kształtowanie zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości 

(świadomość swoich 

mocnych i słabych stron, 
zaufanie do siebie). 

Umacnianie wiary w 

siebie poprzez 

wzmacnianie mocnych 

stron ucznia, dostarczanie 

pozytywnych 

doświadczeń –sukcesu. 

 

Nauczyciel prowadzący 

zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne. 

Klasa 3brp 

rok szkolny 
 

pewny siebie 
-asertywny 

-samodzielny 

-ambitny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

 

 

 



 

127  

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
 

SFERA  SPOŁECZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, szacunku 

dla tradycji i historii 

własnej rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 

narodowej. 

Akcje i przedsięwzięcia promujące  

czytanie np. Narodowe Czytanie 

 

 

Organizacja konkursów i wystaw 

tematycznych związanych z 

dziedzictwem kulturowym kraju, 

regionu, szkoły 

Nauczyciele bibliotekarze/ 

przeprowadzenie  akcji. 

 

 

Nauczyciele bibliotekarze/ 

przeprowadzenie 

konkursów, przygotowanie 

wystaw. 

 

rok szkolny 

 

 

-odpowiedzialny 

 -pracowity 

 -ambitny 

 -kulturalny 

 -uczciwy/prawy 

 

SFERA PSYCHICZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii i 

samodzielności. 

 

Rola książki w życiu człowieka. 

 

(-rozmowy na temat roli czytania w 

życiu człowieka, 

-zachęcanie do czytania,  

-promowanie dobrej książki, 

 

Nauczyciele 

bibliotekarz/zajęcia 

biblioteczne, rozmowy 

indywidualne/ wszystkie 

klasy Technikum oraz BS1 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 
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-dyskusje na temat przeczytanych 

książek, 

-głośne czytanie fragmentów 

wybranych książek). 

 

Wdrażanie do samodzielnych 

poszukiwań w katalogach, 

bibliografiach, Internecie. 

 

 

 

 

 

Nauczyciele bibliotekarze/ 

rozmowy indywidualne/ 

zajęcia 

biblioteczne/wszystkie klasy 

Technikum oraz BS1 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

-pewny siebie 
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SAMORZĄD SZKOLNY 

SFERA FIZYCZNA 
 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Dostarczenie wiedzy o 

Środkach 

uzależniających i 

skutkach ich zażywania 

(dopalacze, alkohol, 

nikotyna). Zapoznanie 

z mechanizmem 

uzależnienia. 

 

Wpływ dymu papierosowego 

(palenie czynne i bierne) na 

samopoczucie i funkcjonowanie 

ucznia w szkole.   

-Organizowanie akcji 

uświadamiających  uczniom 

negatywne skutki palenia papierosów 

oraz zachęcanie do innych form 

spędzania czasu i radzenia sobie ze 

stresem. 

Opiekunowie samorządu 

szkolnego  

Samorząd szkolny 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

- odpowiedzialny   

-mądry  

-świadomy 

SFERA SPOŁECZNA 
 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w 

grupie, integracja w 

grupie. 

 

Dbanie o właściwą atmosferę w 

grupie. Wymiana doświadczeń, 

poglądów, wspólne szukanie 

rozwiązań. Kształtowanie  postawy 

szacunku wobec innych. 

- Spotkania Samorządu 

Uczniowskiego w celach 

towarzysko- rozrywkowych 

(ogniska, wycieczki) 

-działalność Rzecznika Praw ucznia 

  

Opiekunowie samorządu 

szkolnego  

Samorząd szkolny 

 

rok szkolny  -mądry  

-odpowiedzialny  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-samodzielny  

Wdrażanie do 

podejmowania 

odpowiedzialności za 

realizację określonych 

Rozwijanie u członków samorządu 

szkolnego poczucia 

odpowiedzialności i sprawiedliwości. 

Podejmowanie sprawiedliwych 

Opiekunowie samorządu 

szkolnego  

Samorząd szkolny 

 

rok szkolny - mądry 

-odpowiedzialny 

- świadomy 

-uczciwy 
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zadań lub dziedzin 

życia 

szkoły. 

 

decyzji.  

- spotkania z samorządami 

klasowymi, informowanie o 

podejmowanych działaniach, 

zapoznanie się z przepisami 

regulującymi prace szkoły 

-Opiniowanie dokumentów 

szkolnych,  

-pełnienie dyżurów podczas spotkań 

z rodzicami,  

-spotkania z dyrekcją szkoły i 

nauczycielami w celu rozwiązywania 

doraźnych problemów,  

-typowanie i opiniowanie kandydatur 

do stypendium Prezesa Rady 

Ministrów i stypendium Starosty 

Janowskiego 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, 

szacunku 

dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, 

regionu, 

Ojczyzny oraz 

symboliki 

narodowej. 

 

Rozbudzanie uczuć patriotycznych, 

kształtowanie postawy szacunku do 

kultury i tradycji polskiej, symboliki 

narodowej, świąt państwowych i 

rocznic, promocja aktywnej postawy 

obywatelskiej. 

-organizowanie oprawy uroczystości 

szkolnych, 

- delegacje z kwiatami, poczet 

sztandarowy, 

- współorganizowanie i udział w 

uroczystościach lokalnych 

- współorganizowanie akademii i 

apeli przez radiowęzeł. 

 

Opiekunowie samorządu 

szkolnego  

Samorząd szkolny 

 

rok szkolny -odpowiedzialny               

-pracowity 

-ambitny  

-kulturalny  

-uczciwy/prawy 

Rozwijanie szacunku 

dla 

Promowanie różnych akcji 

kulturalnych.  

Opiekunowie samorządu 

szkolnego  

rok szkolny -odpowiedzialny  

-mądry  
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kultury i dorobku 

narodowego. 

 

-Współpraca z instytucjami 

kulturowymi. 

 

 

 

 

 

Samorząd szkolny 

 

-pracowity  

-kulturalny  

-uczciwy/prawy 

Zachęcanie do 

podejmowania działań 

na rzecz innych ludzi – 

angażowania się w 

wolontariat. 

 

Włączanie się w akacje 

charytatywne. 

-włączanie się do zewnętrznych akcji 

charytatywnych, 

- udział w ogólnopolskiej akcji 

„Góra Gorsza”, 

-współpraca samorządu ze szkolnym 

wolontariatem. 

  

Samorząd szkolny rok szkolny -koleżeński  

-ambitny  

-pracowity  

-odpowiedzialny  

-wrażliwy  

-tolerancyjny  

-kulturalny  

-pewny siebie  

-ambitny 
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PRZEDMIOTY ZAWODOWE 
 

 

 

PRZEDMIOTY FRYZJERSKIE 
SFERA FIZYCZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie 

umiejętności i 

wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i 

innych. 

Zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa, ergonomią pracy, 

zagrożeniami wynikającymi z 

wykonywanej pracy oraz wdrażanie 

środków zapobiegawczych. 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ zajęcia 

lekcyjne 

Klasy:  

I ef, II bf, III tfg, III mfp, IV 

if 

rok szkolny -odpowiedzialny  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-mądry  

-świadomy 

Propagowanie 

ekologicznego modelu 

funkcjonowania we 

współczesnym świecie, 

uświadamianie 

zagrożeń 

cywilizacji i sposobów 

zapobiegania 

degradacji 

środowiska 

naturalnego. 

Uświadamianie uczniów o 

negatywnym wpływie środków i 

preparatów chemicznych 

wykorzystywanych we fryzjerstwie 

oraz zachęcanie do świadomego 

wyboru produktów. 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ zajęcia 

lekcyjne 

Klasy:  

I ef, II bf, III tfg, III mfp, IV 

if 

rok szkolny 

 

-odpowiedzialny   

-mądry 

-wrażliwy  

-świadomy 

Dostarczenie wiedzy na 

temat udzielania 

pierwszej 

pomocy w nagłych 

wypadkach oraz zasad 

Zapoznawanie uczniów z 

zagrożeniami wynikającymi z 

wykonywanej pracy oraz skutków 

zagrożeń występujących w salonie 

fryzjerskim. Udzielenie informacji 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ zajęcia 

lekcyjne 

Klasy:  

I ef, II bf, III tfg, III mfp, IV 

rok szkolny -mądry  

-odpowiedzialny  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-samodzielny  
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zachowania się w 

sytuacjach 

zagrażających życiu. 

na temat pierwszej pomocy w 

sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 

poszkodowanego. 

 

if -świadomy,  

-wrażliwy  

-pewny siebie 

 

SFERA SPOŁECZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W GRUPIE 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w 

grupie, 

integracja w grupie. 

 

Praca indywidualna i w 

grupie podczas zajęć, jako 

forma przygotowania do 

pracy i współpracy z innymi 

ludźmi. Ćwiczenie 

asertywności w kontaktach 

międzyludzkich. 

Propagowanie postawy 

lojalności i ponoszenie 

konsekwencji swoich 

działań. Współpraca z grupą 

w celu wspólnego 

rozwiązywania problemów. 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ zajęcia lekcyjne 

Klasy:  

I ef, II bf, III tfg, III mfp, IV 

if 

rok szkolny 

 

 

 

 

-koleżeński 
-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny 

  -asertywny 

Pomoc w kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania się w 

grupie. 

Zapoznanie uczniów z zasadami 

komunikacji interpersonalnej 

(znaczenie komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej w pracy klientem). 

Przypominanie o stosowaniu form 

grzecznościowych podczas pracy z 

klientem. Kształtowanie 

umiejętności aktywnego słuchania. 

Niwelowanie  u uczniów barier 

komunikacyjnych oraz nauka zasad 

kompromisów w sprawach 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ zajęcia lekcyjne 

Klasy:  

I ef, II bf, III tfg, III mfp, IV 

if 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

-koleżeński 
-komunikatywny 

-samodzielny 

-kulturalny 

  -pewny siebie 
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spornych. 

Rozwijanie 

kreatywności oraz 

umiejętności 

zespołowego działania 

i logicznego myślenia. 

Organizowanie zadań grupowych 

nastawionych na umiejętność 

logicznego myślenia i współpracy 

w grupie. 

 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ zajęcia lekcyjne 

Klasy:  

I ef, II bf, III tfg, III mfp, IV 

if 

rok szkolny 

 

-mądry 

-kreatywny 

-ambitny 

-pracowity 

-koleżeński 

-komunikatywny 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

Umiejętność współpracy z 

pracodawcami 

Zapoznanie uczniów z prawami i 

obowiązkami podczas praktyk. 

Kontrolowanie. Kontrola 

uczęszczania na praktykę 

zawodową. 

Szkolny opiekun praktyk,  

Klasy, w których odbywa się 

praktyka zawodowa 

miesiące, w 

których odbywają 

się praktyki dla 

danej klasy 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

Świadome planowanie 

dalszej kariery 

edukacyjnej i 

zawodowej. 

Analizowanie własnych 

możliwości, kompetencji i 

planowanie własnego rozwoju 

zawodowego. 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ zajęcia lekcyjne 

Klasy: 

3 tfg, 3mfp, 4if 

rok szkolny -otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Kształtowanie 

zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości 

(świadomość swoich 

mocnych i słabych 

stron, 

zaufanie do siebie). 

 

Sprawiedliwe ocenianie uczniów. 

Uświadamianie uczniom, że każdy 

z nich ma inne predyspozycje i 

powinien oceniać siebie i swoją 

pracę przez pryzmat swoich 

możliwości. Kształtowanie u 

uczniów zaufania do własnych 

wyborów. 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ zajęcia lekcyjne 

Klasy:  

I ef, II bf, III tfg, III mfp, IV if 

 

rok szkolny -odważny 

-świadomy 

-pewny siebie 

-samodzielny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

 

Pomoc w rozwijaniu Zachęcanie uczniów do Nauczyciele przedmiotów rok szkolny -otwarty na nowe 
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zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii 

i samodzielności. 

uczestniczenia w zajęciach 

dodatkowych rozwijających 

kreatywność, pogłębianie pasji, 

zainteresowań.  

Analiza wyników próbnych 

egzaminów z kwalifikacji, szukanie 

rozwiązań, poszerzanie wiedzy i 

umiejętności. 

fryzjerskich/ zajęcia lekcyjne 

Klasy:  

I ef, II bf, III tfg, III mfp, IV if 

 

 

Klasy fryzjerskie, w których 

przeprowadzany jest próbny 

egzamin zawodowy. 

po egzaminach 

próbnych 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 

Pomoc w 

nabywaniu 

umiejętności 

radzenia sobie 

ze stresem oraz 

kształtowanie 

poczucia 

własnej wartości 

i prawidłowych 

postaw 

życiowych. 

 

Określanie przyczyn i skutków 

stresu w sytuacjach zawodowych. 

Wykonywanie zadań praktycznych 

w określonym czasie jako forma 

przygotowująca uczniów do pracy 

w stresie i pod presją czasu. 

 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ zajęcia lekcyjne 

Klasy:  

I ef, II bf, III tfg, III mfp, IV if 

 

rok szkolny -samodzielny 

-pewny siebie 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

 

Zadbanie o stan 

emocjonalny uczniów 

wycofanych i 

nieśmiałych, 

budowanie odporności 

psychicznej i 

eliminowanie stresu i 

lęku wynikającego z  

powrotu do nauczania 

stacjonarnego. 

Rozmowy z uczniami, empatia 

nauczycieli względem uczniów. 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ zajęcia lekcyjne 

Klasy:  

I ef, II bf, III tfg, III mfp, IV if 

 

rok szkolny 

 

-samodzielny 

-pewny siebie 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-pogodny 
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PRZEDMIOTY BUDOWLANE I DRZEWNE 

 
STREFA FIZYCZNA 

CEL  TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie umiejętności 

i wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i innych  

 

Dostarczenie wiedzy na 

temat udzielania 

pierwszej 

pomocy w nagłych 

wypadkach oraz zasad 

zachowania się w 

sytuacjach 

zagrażających życiu. 

BHP i ppoż. w robotach 

murarskich i tynkarskich, zajęcia 

organizacyjne, PSO, BHP przy 

pracach remontowych i 

rozbiórkowych. 

 

 

Nauczyciele przedmiotów 

budowlanych i drzewnych/  

zajęcia lekcyjne  

Klasy: 

2TB, 3TB, 1 TPD, 3 TPDp, 

3 TPDg 

rok szkolny -odpowiedzialny  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

 -mądry  

-otwarty na nowe 

doświadczenia  

-ciekawy świata  

-świadomy 

Nauczyciele przedmiotów 

budowlanych i drzewnych / 

zajęcia lekcyjne 

Klasy: 

2TB, 3TB, 1 TPD, 3 TPDp, 

3 TPDg 

rok szkolny -mądry  

-odpowiedzialny  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-samodzielny  

-świadomy,  

-wrażliwy  

-pewny siebie 

SFERA SPOŁECZNA 
Nabycie umiejętności 

współpracy w zespole 

Konstrukcje  budowlane- 

Sporządzanie kosztorysu przy 

użyciu programu Norma Pro. 

Nauczyciele przedmiotów 

budowlanych i drzewnych/  

zajęcia lekcyjne 

Klasy:  

3TB, 4TB, 1 TPD, 3 TPDp, 

3 TPDg, 4 TPD 

rok szkolny - koleżeński  

-pracowity  

-odpowiedzialny  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

- uczciwy  

-komunikatywny  

-tolerancyjny 

Kształtowanie Praca indywidualna i w grupie Nauczyciele przedmiotów rok szkolny -  sytuacjach 
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umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w 

grupie, 

integracja w grupie. 

 

podczas zajęć, jako forma 

przygotowania do pracy i 

współpracy z innymi ludźmi. 

Ćwiczenie asertywności w 

kontaktach międzyludzkich. 

Propagowanie postawy lojalności 

i ponoszenie konsekwencji 

swoich działań. Współpraca z 

grupą w celu wspólnego 

rozwiązywania problemów. 

budowlanych i drzewnych/  

zajęcia lekcyjne 

Klasy: 

3TB, 4 TB, 1 TPD, 3 TPDp, 

3 TPDg, 4 TPD 

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny 

-asertywny koleżeński 
-radzący sobie w 

trudnych  

 

Przygotowanie uczniów 

do wejścia na rynek 

pracy 

Programy komputerowe 

wspomagające wykonywania 

zadań zawodowych. Programy 

wspomagające projektowanie - 

Przystosowanie obszaru 

roboczego programu AutoCAD 

do pracy - Zapoznanie z 

narzędziami programu AutoCAD 

Wykonywanie rysunku 

technicznego 

Zajęcia praktyczne 

Obsługa obrabiarek. 

Nauczyciele przedmiotów 

budowlanych i drzewnych/ 

zajęcia lekcyjne  

Klasy:  

2TB, 3TPDp, 3 TPDg, 4TB, 

4TPD 

rok szkolny -ciekawy świata  

-otwarty na nowe 

doświadczenia  

- mądry  

-pracowity  

-odpowiedzialny  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

- uczciwy 

 -komunikatywny 

Rozwijanie 

kreatywności oraz 

umiejętności 

zespołowego działania i 

logicznego myślenia 

Organizowanie zadań grupowych 

nastawionych na umiejętność 

logicznego myślenia i 

współpracy w grupie. 

 

Nauczyciele przedmiotów 

budowlanych i drzewnych/  

zajęcia lekcyjne 

Klasy: 

3TB, 4 TB, 1 TPD, 3 TPDp, 

3 TPDg, 4 TPD 

rok szkolny -mądry 

-kreatywny 

-ambitny 

-pracowity 

-koleżeński 

-komunikatywny 

Umiejętność współpracy 

z pracodawcami 

Zapoznanie uczniów z prawami i 

obowiązkami podczas praktyk. 

Kontrolowanie. Kontrola 

uczęszczania na praktykę 

Szkolny opiekun praktyk,  

Klasy, w których odbywa 

się praktyka zawodowa 

miesiące, w których 

odbywają się 

praktyki dla danej 

klasy 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-ciekawy świata 
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zawodową. 

Wycieczki do zakładów pracy. 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Rozbudzanie potrzeby 

dbania o kulturę 

zachowania i mówienia 

z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca 

Kształtowanie zachowań 

kulturalnych - krytykowanie 

zachowań niekulturalnych i 

zdecydowane reagowanie w 

takich sytuacjach - zwracanie 

uwagi na język, którym 

posługuje się uczeń w kontaktach 

z nauczycielem czy 

rówieśnikami (poprawność 

wypowiedzi, bogactwo 

słownictwa) zwracanie uwagi na 

zachowanie uczniów na 

zajęciach, sposób wypowiedzi 

uczniów, sposób komunikowania 

się z nauczycielem i kolegami z 

klasy. 

Nauczyciele przedmiotów 

budowlanych i drzewnych/ 

zajęcia lekcyjne 

Klasy: 

2TB, 3TB, 4 TB 1 TPD, 3 

TPDp, 3 TPDg, 4 TPD 

rok szkolny -odpowiedzialny 

 -mądry  

-kulturalny 

 -pewny siebie 

 -pogodny  

-asertywny 

Kształtowanie zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości 

(świadomość swoich 

mocnych i słabych stron, 

zaufanie do siebie). 

 

Sprawiedliwe ocenianie 

uczniów. Uświadamianie 

uczniom, że każdy z nich ma 

inne predyspozycje i powinien 

oceniać siebie i swoją pracę 

przez pryzmat swoich 

możliwości. Kształtowanie u 

uczniów zaufania do własnych 

wyborów. 

Nauczyciele przedmiotów 

budowlanych i drzewnych/ 

zajęcia lekcyjne  

Klasy: 

2TB, 3TB, 4TB, 1 TPD, 3 

TPDp, 3 TPDg, 4 TPD 

rok szkolny - odważny 

- świadomy 

- pewny siebie 

- samodzielny 

- otwarty na nowe 

doświadczenia 
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Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii i 

samodzielności. 

Zachęcanie uczniów do 

uczestniczenia w zajęciach 

dodatkowych rozwijających 

kreatywność, pogłębianie pasji, 

zainteresowań. 

Nauczyciele przedmiotów 

budowlanych i drzewnych/ 

zajęcia  

Klasy: 

2TB, 3TB,  4 TB, 1TPD, 3 

TPDp, 3 TPDg, 4 TPD 

rok szkolny -otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 
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PRZEDMIOTY MECHANICZNE I SAMOCHODOWE 

 

SFERA FIZYCZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 
ABSOLWENTA 

Nabywanie umiejętności i 

wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i innych 

(higiena  

osobista, racjonalne 

odżywianie, profilaktyka 

chorób nowotworowych) 

 

Dostarczenie wiedzy na 

temat udzielania pierwszej 

pomocy 

w nagłych wypadkach oraz 

zasad zachowania się w 

sytuacjach 

zagrażających życiu. 

Profilaktyka uczniów w 

czasie pandemii Covid-19 

Lekcja organizacyjna. 

Zapoznanie z programem 

nauczania, bhp, ppoż, 

wyposażeniem stanowisk 

pracy 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów 

mechanicznych i  

samochodowych 

Klasy: 

1s , 1m 

  2s , 2m 

3sp- 3sg, 3m, 3m 

  3brg 

  4s , 4m 

5s, 5m 

 

 rok szkolny -odpowiedzialny 
-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

-mądry 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ciekawy świata 

-świadomy 
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SFERA SPOŁECZNA 
 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALN

E/ SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

Nabycie umiejętności 

współpracy w zespole 

Praca w grupie podczas 

lekcji z przedmiotów 

zawodowych. 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

mechanicznych i 

Samochodowych/ na 

wszystkich lekcjach 

praktycznych 

Klasy: 

1s , 1m 

2s , 2m 

3sp- 3sg, 3mp, 3mg 

3brg 

4s , 4m 

5s , 5m 

 

rok szkolny 

 

- koleżeński 
-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

-komunikatywny 

-tolerancyjny 

Świadome planowanie 

dalszej kariery edukacyjnej i 

zawodowej 

Rozwijanie 

zainteresowań uczniów 

podczas lekcji z 

przedmiotów 

zawodowych. 

 

 

Nauczyciele przedmiotów 

mechanicznych i 

samochodowych/ zajęcia 

lekcyjne 

Klasy: 

1s , 1m 

2s , 2m 

3sp- 3sg, 3mp, 3mg 

3brg 

4s , 4m 

5s , 5m 

 rok szkolny 

 

-mądry 
-świadomy 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

-komunikatywny 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 
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SFERA PSYCHICZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w 

rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu 

autonomii i 

samodzielności. 

R     Realizacja celów i treści 

z programu nauczania na zajęciach z 

przedmiotów zawodowych poprzez 

powiązanie nauki z zadaniami 

praktycznymi 

 
 

Nauczyciele przedmiotów 

mechanicznych i 

samochodowych/ na 

wszystkich lekcjach 

praktycznych 

Klasy: 

1s , 1m 

2s , 2m 

3sp- 3sg, 3mp, 3mg 

3brg 

  

 rok szkolny 

 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 

Rozbudzanie 

potrzeby dbania o 

kulturę zachowania i 

mówienia z 

uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

Kształtowanie zachowań 

kulturalnych 

- krytykowanie zachowań 

niekulturalnych i zdecydowane 

reagowanie w takich sytuacjach 

- zwracanie uwagi na język, którym 

posługuje się uczeń w kontaktach z 

nauczycielem czy rówieśnikami 

(poprawność wypowiedzi, bogactwo 

słownictwa) 

zwracanie uwagi na zachowanie 

uczniów na zajęciach, sposób 

wypowiedzi uczniów, sposób 

komunikowania się z nauczycielem 

i kolegami z klasy. 

Nauczyciele przedmiotów 

mechanicznych i 

samochodowych/ zajęcia 

lekcyjne 

Klasy: 

1s 1m 

  2s, 2m 

3sp- 3sg , 3mp, 3mg 

3brg 

4s, 4m 

 

 rok szkolny 

 

-odpowiedzialny 

-mądry 

-kulturalny 

-pewny siebie 

-pogodny 

-asertywny 
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PRZEDMIOTY EKONOMICZNE I INFORMATYCZNE 
 

SFERA  FIZYCZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie umiejętności i 

wiadomości na temat  

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i innych  

Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z 

wymaganiami edukacyjnymi, 

programem nauczania, BHP, 

przepisami przeciwpożarowymi, 

wyposażeniem stanowisk pracy. 

 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych ekonomicznych i 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich klasach 

Tp i Tg kształcących w 

zawodach technik informatyk i 

technik ekonomista 

wrzesień - radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

- otwarty na nowe 

doświadczenia 

- odpowiedzialny 

- mądry 

- ciekawy świata 

- świadomy 

Dostarczanie wiedzy na 

temat udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych 

wypadkach oraz zasad 

zachowania się w 

sytuacjach zagrażających 

życiu 

Przepisy BHP w pracowni 

komputerowej. 

 

 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych ekonomicznych i 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich klasach 

Tp i Tg kształcących w 

zawodach technik informatyk i 

technik ekonomista 

 

wrzesień - radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

- pewny siebie 

- odpowiedzialny 

- mądry 

- ciekawy świata 

- świadomy 

- samodzielny 

- wrażliwy Zasady bezpieczeństwa podczas 

montażu kabli. 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych informatycznych/ 

zajęcia lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg kształcących w 

zawodach technik informatyk 

Pojęcie i klasyfikacja wypadków 

przy pracy. Przyczyny wypadków 
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przy pracy. Pomoc przedmedyczna 

w sytuacjach zagrożenia zdrowia. 

Porażenie prądem. Postępowanie 

ratownicze podczas ataków różnych 

chorób. Ewakuacja 

poszkodowanych. Sposoby 

zapobiegania wypadkom przy pracy. 

Zadania pracodawcy w zakresie 

ochrony zdrowia. Ogólna 

charakterystyka czynników 

wywołujących choroby zawodowe. 

Źródła i czynniki szkodliwe w pracy. 

Czynniki szkodliwe występujące w 

pracy biurowej. Wpływ 

promieniowania 

elektromagnetycznego na 

funkcjonowanie mózgu. Hałas, 

wibracja w miejscu pracy. 

Zagrożenia wynikające z 

nieprzestrzegania przepisów BHP i 

PPOŻ w miejscu pracy.  / BHP 

 

STREFA SPOŁECZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W GRUPIE 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

integracja w grupie 

Praca indywidualne i w grupie 

podczas zajęć i ćwiczeń. 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych ekonomicznych i 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg kształcących 

w zawodach technik 

rok szkolny - koleżeński 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- odpowiedzialny 

- tolerancyjny 

- kreatywny 
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informatyk i technik 

ekonomista 

 

- kulturalny 

- wrażliwy 

- pewny siebie 

- komunikatywny 

- pogodny 

- asertywny 

Funkcjonowanie grup formalnych i 

nieformalnych w przedsiębiorstwie/ 

Organizacja pracy małych zespołów, 

kompetencje personalne i społeczne 

w przedsiębiorstwie 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne 1Tp, 2Tp, 3Tp, 3Tg 

Pojęcie i rodzaje konfliktów, 

sposoby rozwiązywania konfliktów/ 

Organizacja pracy małych zespołów, 

Kompetencje personalne i społeczne 

w przedsiębiorstwie 

Wspólne rozwiązywanie 

przykładowych arkuszy 

egzaminacyjnych. / Przygotowanie 

do egzaminu zawodowego 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych ekonomicznych i 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne w klasach 3Tp, 5Tp, 

4Tg kształcących w zawodach 

technik informatyk i technik 

ekonomista 

 

Pomoc w nabywaniu 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem oraz 

kształtowanie poczucia 

własnej wartości i 

prawidłowych postaw 

życiowych. Uczenie 

umiejętności asertywnego 

wyrażania myśli uczuć i 

przekonań. 

Istota asertywności. / Organizacja 

pracy małych zespołów, 

Kompetencje personalne i społeczne 

w przedsiębiorstwie 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg kształcących 

w zawodzie technik 

ekonomista 

 

wrzesień/ 

czerwiec 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- odpowiedzialny 

- mądry 

- pewny siebie 

- samodzielny 

- kreatywny 

- asertywny 

- tolerancyjny 

- koleżeński 

Zasady postępowania pracownika. 

Norma prawna a norma moralna. / 

Elementy prawa, Kadry i płace 
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Pomoc w kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania się w 

grupie 

Wspólna analiza arkuszy 

egzaminacyjnych. / Przygotowanie 

do egzaminu zawodowego 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych ekonomicznych i 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne w klasach 3Tp, 5Tp, 

4Tg kształcących w zawodach 

technik informatyk i technik 

ekonomista 

 

rok szkolny - koleżeński 

- komunikatywny 

- kreatywny 

- samodzielny 

- kulturalny 

- tolerancyjny 

- wrażliwy 

- pewny siebie 

Kształtowanie 

umiejętności właściwej 

oceny postępowania i 

podejmowanych decyzji, 

dokonywania wyborów 

oraz współdziałania w 

zespole 

Tworzenie sieci lokalnej / 

Administrowanie sieciami 

Nauczyciele przedmiotów 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne 2Tp, 3Tp, 3Tg 

rok szkolny - pewny siebie 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- odpowiedzialny 

- kreatywny 

- uczciwy / prawy 

- koleżeński 

- tolerancyjny 

- komunikatywny 
PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

Poznanie specyfiki 

lokalnego i regionalnego 

rynku pracy w aspekcie 

realizowanego kierunku 

kształcenia 

Ćwiczenie w pisaniu CV, pierwsza 

rozmowa kwalifikacyjna / Pracownia 

dokumentacji biurowej, Kadry i 

płace, Organizacja pracy małych 

zespołów, Kompetencje personalne i 

społeczne w przedsiębiorstwie  

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych ekonomicznych i 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg kształcących 

w zawodach technik 

informatyk i technik 

ekonomista 

 

czerwiec - mądry 

- kreatywny 

- ciekawy świata 

- otwarty na nowe 

doświadczenia 

- świadomy 

Cele kształcenia zawodowego. / 

wszystkie lekcje 

rok szkolny 

Świadome planowanie 

dalszej kariery 

edukacyjnej i zawodowej 

Rozmowa kwalifikacyjna / 

Pracownia dokumentacji biurowej, 

Kadry i płace, Organizacja pracy 

małych zespołów, Kompetencje 

personalne i społeczne w 

przedsiębiorstwie 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg kształcących 

w zawodzie technik 

ekonomista 

 

rok szkolny - mądry 

- świadomy 

- pracowity 

- odpowiedzialny 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 
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- komunikatywny 

 

Rynek – pojęcie, uczestnicy i 

mechanizm funkcjonowania. 

Podstawowe struktury rynku. / 

Podstawy ekonomii 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne w klasach 1Tp 

kształcących w zawodzie 

technik ekonomista 

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów 

podczas lekcji z przedmiotów 

zawodowych. / wszystkie lekcje 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg kształcących 

w zawodzie technik 

ekonomista 

Umiejętność współpracy z 

pracodawcami 

Prawa i obowiązki pracodawcy i 

pracownika, czyli o prawie i 

regulaminach / Kadry i płace, 

Organizacja pracy małych zespołów, 

Kompetencje personalne i społeczne 

w przedsiębiorstwie 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg kształcących 

w zawodzie technik 

ekonomista 

 

rok szkolny - mądry 

- pracowity 

- odpowiedzialny 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

-komunikatywny 

- ciekawy świata 

- otwarty na nowe 

doświadczenia 

Formy zrzeszania się przedsiębiorstw 

/ Podstawy ekonomii 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach 1Tp, 2Tp kształcących 

w zawodzie technik 

ekonomista 

 

Wycieczki do zakładów pracy. 

Wyjazdy studyjne. 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych ekonomicznych i 
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informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg kształcących 

w zawodach technik 

informatyk i technik 

ekonomista 

 

Kontrola praktyk zawodowych. Opiekunowie praktyk 

zawodowych / praktyki w 

klasach 3Tp, 4 Tp, 3 Tg 

Wg 

harmonogramu 

praktyk 

Konkurencja i współpraca z innymi 

przedsiębiorstwami.  

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych ekonomicznych i 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg kształcących 

w zawodach technik 

informatyk i technik 

ekonomista 

 

rok szkolny 

Poznanie zagadnień 

zawartych w Kodeksie 

Pracy 

Rodzaje umów o pracę. Obowiązki 

pracodawcy. Ogólne pojęcia z 

zakresu czasu pracy. Praca w 

godzinach nocnych. Praca w 

godzinach nadliczbowych. 

Ewidencja czasu pracy. Wymiar 

urlopu wypoczynkowego. Zasady 

udzielania urlopu. Ochrona stosunku 

pracy. Urlop macierzyński. 

Regulamin wynagradzania. Płaca 

minimalna. Lista płac. 

Wynagrodzenie za czas choroby. 

Rodzaje świadczeń pozapłacowych. / 

Elementy prawa. Kadry i płace. 

Pracownia dokumentacji kadrowo-

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg kształcących 

w zawodzie technik 

ekonomista  

rok szkolny - mądry 

- pracowity 

- odpowiedzialny 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

- komunikatywny 
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płacowej. 

Przepisy prawa dotyczące BHP, 

ochrona środowiska, ochrona 

przeciwpożarowa./ BHP 

Opracowanie dokumentów 

aplikacyjnych 

Korespondencja związana z 

poszukiwaniem pracy. Sporządzanie 

CV i listu motywacyjnego – 

ćwiczenia. Korespondencja związana 

z trwaniem stosunku pracy. 

Dokumenty związane z 

rozwiązaniem stosunku pracy. 

Dokumentacja związana z 

zatrudnieniem pracownika. 

Świadectwo pracy. / Pracownia 

dokumentacji biurowej 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne w klasie 2Tp 

kształcących w zawodzie 

technik ekonomista 

 

I okres - mądry 

- samodzielny 

- pewny siebie 

- komunikatywny 

- ambitny 

Przygotowanie uczniów 

do wejścia na rynek pracy 

Programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych. 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych ekonomicznych i 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg kształcących 

w zawodach technik 

informatyk i technik 

ekonomista 

 

rok szkolny - ciekawy świata 

- otwarty na nowe 

doświadczenia 

- mądry 

- pracowity 

- odpowiedzialny 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

- uczciwy 

- komunikatywny 

Spotkania z pracodawcami 

Planowanie własnej 

działalności gospodarczej 

Rozpoznawanie predyspozycji 

zawodowych. Moje małe 

przedsiębiorstwo – od pomysłu do 

realizacji. Biznesplan, czyli plan 

działania mojego przedsiębiorstwa. 

Opłacalność działalności 

gospodarczej, czyli o progu 

rentowności. / Biznesplan, 

Podejmowanie działalności 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne w klasach Tp, Tg oraz 

wszystkich klasach 5Tp, 4Tg 

 

 

rok szkolny - otwarty na nowe 

doświadczenia 

- ciekawy świata 

- mądry 

- uczciwy 

- pracowity 

- odpowiedzialny 

- radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 
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gospodarczej - komunikatywny 

 

 

SFERA DUCHOWA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w odkrywaniu i 

poznawaniu świata, 

wartości oraz rozwijanie 

samoświadomości 

Norma prawna a norma moralna. 

Podstawowe zasady etyki w biznesie. 

Etyczny pracownik, czyli o uczciwości 

w pracy. / Kadry i płace, Organizacja 

pracy małych zespołów, Kompetencje 

personalne i społeczne w 

przedsiębiorstwie 

 

 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne w klasach Tp, Tg 

kształcących w zawodzie 

technik ekonomista 

 

rok szkolny - uczciwy / prawy 

- wrażliwy 

- świadomy 

- odpowiedzialny 

- kreatywny 

- rzetelny 

 

 

 

SFERA DUCHOWA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy 

wpływów rówieśników i 

mediów w tym Internetu 

na zachowanie 

Korzystanie z druków aktywnych za 

pośrednictwem Internetu / Pracownia 

gospodarki finansowej jednostek 

organizacyjnych, Pracownia 

dokumentacji biurowej 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne w klasach Tp, Tg 

kształcących w zawodzie 

technik ekonomista 

 

rok szkolny - odpowiedzialny 

- mądry 

- radzący sobie w 

trudnych 

sytuacjach 

- asertywny 

- świadomy 

 
Normy prawne dotyczące 

rozpowszechniania oprogramowania 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 
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informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich  

klasach kształcących w 

zawodach technik 

informatyk 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

realizacji własnych celów 

w oparciu o rzetelną pracę 

i uczciwość, wyzwalanie 

potrzeby bycia ambitnym 

Autoprezentacja. / Kadry i płace, 

Organizacja pracy małych zespołów, 

Kompetencje personalne i społeczne w 

przedsiębiorstwie 

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ zajęcia 

lekcyjne w klasach Tp, Tg 

kształcących w zawodzie 

technik ekonomista 

 

rok szkolny - ambitny 

- pracowity 

- uczciwy / prawy 

- obowiązkowy 

- pewny siebie 

- mądry 

- kreatywny Powszechne stosowanie zasad etyki w 

korzystaniu z komputera i 

oprogramowania. Omówienie norm 

prawnych odnoszących się do 

stosowania TIK dot. Minimalizowania 

przestępczości komputerowej. 

Poufność, bezpieczeństwo, ochrona 

danych. Korzyści i zagrożenia 

wynikające z postępu technologicznego. 

Ochrona praw autorskich. Etykieta 

podczas korzystania z Internetu. 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich  

klasach kształcących w 

zawodach technik 

informatyk 

 

Realizacja celów i treści z programu 

nauczania na zajęciach z przedmiotów 

zawodowych poprzez powiązanie nauki 

z zadaniami praktycznymi / wszystkie 

przedmioty zawodowe 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 

ekonomicznych i 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg 

kształcących w zawodach 

technik informatyk i technik 

ekonomista 

 

Rozwijanie kreatywności i Praca w grupie podczas lekcji z Nauczyciele przedmiotów rok szkolny - ambitny 
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umiejętności zespołowego 

działania i logicznego 

myślenia. 

przedmiotów zawodowych oraz zajęć 

praktycznych  

zawodowych 

ekonomicznych i 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne we wszystkich 

klasach Tp i Tg 

kształcących w zawodach 

technik informatyk i technik 

ekonomista 

 

- kreatywny 

- mądry 

- pracowity 

- koleżeński 

- tolerancyjny 

- uczciwy / prawy 

- komunikatywny 

Serwisy www. Wykonywanie strony 

internetowej zgodnie z projektem. 

Nauczyciele przedmiotów 

informatycznych/ zajęcia 

lekcyjne 2Tp, 3Tp, 4Tp Pracownia sieci komputerowych. 

Tworzenie sieci. Dobór urządzeń. 

Projekt sieci szkolnej.  
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KOŁA I ORGANIZACJE SZKOLNE  
 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU AMICUS 
 

SFERA FIZYCZNA 

CEL TREŚCI 

PROGRAMU 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNY/ 

SPOSÓB REALZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFETY-  

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Zachęcanie do 
podejmowania działań na 

rzecz innych ludzi – 

angażowania się w 

wolontariat. 

Zapoznanie uczniów z 

celami i sposobem 

funkcjonowania grupy 

wolontariatu w ZST. 

 

 

Opiekun wolontariatu/ 

akcje przez cały rok 

między 

innymi zbiórka 

słodyczy, kredek i 

kolorowanek dla 

oddziału 

pediatrycznego 

 

wrzesień/ rok szkolny 

 

-koleżeński 
-ambitny 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-wrażliwy 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

-pewny siebie 

-ambitny 
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Promocja zdrowego 

stylu życia i 

aktywnych form 

spędzania wolnego 

czasu. 

Akcje charytatywne 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu (wszystkie 
działania) 

Opiekun wolontariatu/ 
akcje charytatywne 

rok szkolny - kreatywny 
-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

- mądry 
-ambitny 

-samodzielny 

-obowiązkowy 

-ciekawy świata 

-pogodny 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNY/ 

SPOSÓB REALZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFETY-  

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Zachęcanie do 

podejmowania działań na 

rzecz innych ludzi 

– angażowania się 

w wolontariat. 

Szkolny Klub Wolontariatu 

„AMICUS” – włączanie 

uczniów w akcje 

Opiekun klubu/ 

organizowanie i 

przeprowadzanie akcji 

np., zbiórka słodyczy na 

Mikołaja, zbiórka 

kredek i kolorowanek 

dla oddziału 

pediatrycznego 

rok szkolny -koleżeński 
-ambitny 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-wrażliwy 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

-pewny siebie 

-ambitny 
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Szkolne Koło Młodego Ekonomisty 
 

SFERA SPOŁECZNA 
 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE, 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – POŻĄDANE 

CECHY ABSOLWENTA 

Nabywanie 

umiejętności i 

wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i 

innych. 

 

Zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa, ergonomią pracy, 

zagrożeniami wynikającymi z 

wykonywanej pracy  

Nauczyciele przedmiotów 

ekonomicznych/ 

 

Chętni uczniowie z klas 

ekonomicznych 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

- odpowiedzialny  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-mądry  

-świadomy 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 
 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

 

Wdrażanie do 

odpowiedzialności za 

realizację określonych 

zadań lub dziedzin 

życia 

Udział uczniów w życiu szkoły: 

akademie, dni otwarte, dzień 

ekonomisty 

Opiekun Koła / Nauczyciele 

przedmiotów 

ekonomicznych,  

Chętni uczniowie klas w 

zawodzie technik ekonomista 

Rok szkolny -odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach, 

- ambitny 

-kreatywny 

-samodzielny 

-pracowity 
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SFERA PSYCHICZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Rozwijanie 

umiejętności realizacji 

własnych celów w 

oparciu o rzetelną 

pracę i uczciwość, 

wyzwalanie potrzeby 

bycia ambitnym 

Zachęcanie uczniów do udziału w  

olimpiadach i konkursów m.in. 

Olimpiadzie Wiedzy 

Ekonomicznej, Konkursów z 

Rachunkowości. Olimpiady 

Wiedzy  o ZUS 

Organizacja konkursów 

wewnątrzszkolnych ze znajomości 

zagadnień ekonomicznych. 

Opiekun Koła/ Nauczyciele 

przedmiotów ekonomicznych 

 

Chętni uczniowie z klas w 

zawodzie technik ekonomista 

 

Rok szkolny 

 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Poznanie specyfiki 

lokalnego i 

regionalnego rynku 

pracy w aspekcie 

realizowanego 

kierunku kształcenia 

Integracja wiedzy ekonomicznej i 

umiejętności praktycznych 

przydatnych na rynku pracy. 

Opiekun Koła, chętni 

uczniowie klas w zawodzie 

technik ekonomista 

Rok szkolny -mądry 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-świadomy 

Świadome planowanie 

dalszej kariery 

edukacyjnej i 

zawodowej. 

Zapoznawanie uczniów z zadami 

funkcjonowania na rynku pracy. 

Rozwijanie umiejętności 

współdziałania w zespole. 

Opiekun Koła 

 

Chętni uczniowie z klas w 

zawodzie technik ekonomista 

 

rok szkolny -otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 

Umiejętność współpracy z 

pracodawcami 

Poszerzenie i pogłębienie wiedzy 

ekonomicznej uczniów o 

Opiekun Koła 

 

rok szkolny -otwarty na nowe 

doświadczenia 
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zagadnienia wykraczające poza 

program nauczania w technikum. 

Chętni uczniowie z klas w 

zawodzie technik ekonomista 

 

-ambitny 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 

Planowanie własnej 

działalności 

gospodarczej 

Pomoc w pełniejszym zrozumieniu 

zjawisk i procesów ekonomicznych 

zachodzących  

w miejscu zamieszkania, w Polsce i 

na świecie. 

Opiekun Koła 

 

Chętni uczniowie z klas w 

zawodzie technik ekonomista 

 

rok szkolny -otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w trudnej 

sytuacji 

-uczciwy 

-komunikatywny 

 

Przygotowanie uczniów 

do wejścia na rynek 

pracy 

Integracja wiedzy ekonomicznej i 

umiejętności praktycznych 

przydatnych na rynku pracy. 

Opiekun Koła 

 

Chętni uczniowie z klas w 

zawodzie technik ekonomista 

 

rok szkolny -ciekawy świata 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w trudnej 

sytuacji 
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SZKOLNY KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI 

 

 

SFERA FIZYCZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – POŻĄDANE 

CECHY ABSOLWENTA 

Dostarczenie wiedzy 

na temat udzielania 

pierwszej pomocy w 

nagłych wypadkach 

oraz zasad zachowania 

się w sytuacjach 

zagrażających życiu. 

Pierwsza pomoc poszkodowanym w 

wypadkach drogowych. 

Ewakuacja, zasady postępowania. 

Wypadki przy pracy oraz sposoby 

eliminowania zagrożeń. 

Zasady udzielania pierwszej 

pomocy. 

Nauczyciele przedmiotów 

samochodowych 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

-mądry 

-świadomy 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W GRUPIE 

 

Poznanie specyfiki 

lokalnego i 

regionalnego rynku 

pracy w aspekcie 

realizowanego 

Cele kształcenia zawodowego 

 

Nauczyciele przedmiotów 

samochodowych 

rok szkolny 

 

-mądry 

-kreatywny 

-ambitny 

-pracowity 

-koleżeński 
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kierunku  kształcenia -komunikatywny 

Nabycie umiejętności 

współpracy w zespole 

 

Główny cel kształcenia  

zawodowego 

 

Nauczyciele przedmiotów 

samochodowych 

rok szkolny - koleżeński 

- komunikatywny 

- uczciwy 

- tolerancyjny 

 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 
 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w 

kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania się w 

grupie 

 

Wspólna analiza arkuszy 

egzaminacyjnych 

Nauczyciele przedmiotów 

samochodowych 

rok szkolny -komunikatywny 

-kulturalny 

-samodzielny 

-koleżeński 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii 

i samodzielności. 

Zachęcanie uczniów do udziału w 

konkursach samochodowych, 

prezentowania swoich prac, 

inicjowanie sytuacji, w których 

uczniowie będą mogli prezentować 

swoje talenty. Rozwijanie pasji i 

indywidualnych uzdolnień 

Nauczyciele przedmiotów 

samochodowych 

 

  

 

rok szkolny 

 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 
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uczniów. 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 

Świadome planowanie 

dalszej kariery 

edukacyjnej i 

zawodowej. 

Zapoznawanie uczniów z 

zadaniami funkcjonowania na 

rynku pracy. Rozwijanie 

umiejętności współdziałania w 

zespole. 

Nauczyciele przedmiotów 

samochodowych 

rok szkolny -otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-samodzielny 

-pewny siebie 

SZKOLNE KOŁO KREATYWNEGO FRYZJERA 
 

SFERA FIZYCZNA 

 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie 

umiejętności i 

wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i 

innych. 

Zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa, ergonomią pracy, 

zagrożeniami wynikającymi z 

wykonywanej pracy oraz wdrażanie 

środków zapobiegawczych. 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ 

 

Chętni uczniowie z klas 

fryzjerskich  

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

- odpowiedzialny  

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-mądry  

-świadomy 

 
 

SFERA FIZYCZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W GRUPIE 

 

Rozwijanie Wykonywanie koloryzacji, Nauczyciele przedmiotów rok szkolny -mądry 
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kreatywności oraz 

umiejętności 

zespołowego działania 

i logicznego myślenia. 

strzyżeń, projektowanie fryzur 

rozwijających kreatywność. 

Rozwijanie pomysłowości i 

oryginalności podczas 

projektowania i tworzenia fryzury. 

Kształtowanie poczucia piękna, 

estetyki, harmonii. 

 

fryzjerskich/ 

 

Chętni uczniowie z klas 

fryzjerskich  

 

 -kreatywny 

-ambitny 

-pracowity 

-koleżeński 

-komunikatywny 

 

SFERA PSYCHICZNA 
 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

Kształtowanie 

zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości 

(świadomość swoich 

mocnych i słabych 

stron, 

zaufanie do siebie). 

 

Nauka pokonywania bariery lęku i 

braku wiary we własne siły. 

Analiza mocnych stron i ich 

świadomego  wykorzystywania. 

Uczenie zaufania do siebie i swoich 

wyborów i postanowień 

 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ 

 

Chętni uczniowie z klas 

fryzjerskich  

 

rok szkolny - odważny 

- świadomy 

- pewny siebie 

- samodzielny 

- otwarty na nowe 

doświadczenia 

 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii 

i samodzielności. 

Zachęcanie uczniów do udziału w 

konkursach fryzjerskich, 

prezentowania swoich prac, 

inicjowanie sytuacji, w których 

uczniowie będą mogli prezentować 

swoje talenty. Rozwijanie pasji i 

indywidualnych uzdolnień 

uczniów. 

 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ 

 

Chętni uczniowie z klas 

fryzjerskich  

 

rok szkolny 

po egzaminach 

próbnych 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO 
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Świadome planowanie 

dalszej kariery 

edukacyjnej i 

zawodowej. 

Zapoznawanie uczniów z zadami 

funkcjonowania na rynku pracy. 

Rozwijanie umiejętności 

współdziałania w zespole. 

Nauczyciele przedmiotów 

fryzjerskich/ 

 

Chętni uczniowie z klas 

fryzjerskich  

 

rok szkolny -otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO 

 Z JĘZYKA POLSKIEGO 
 

 

 

SFERA PSYCHICZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – POŻĄDANE 

CECHY ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii 

i samodzielności. 

 

Funkcjonowanie wybranych 

motywów literackich w literaturze. 

Rozwój powieści realistycznej – 

synteza. 

 

Oglądanie ekranizacji wybranej 

lektury. 

Iwona Martyna/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka polskiego – osoby 

chętne z klasy 4if 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 

 

Rozwijanie 

umiejętności realizacji 

własnych celów w 

oparciu o rzetelną 

pracę i uczciwość, 

wyzwalanie potrzeby 

bycia ambitnym 

Syntezy literacko-historyczne: 

wybrane epoki literackie. 

 

Człowiek XX wieku wobec zła- 

synteza wiadomości. 

 

Iwona Martyna/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka polskiego – osoby 

chętne z klasy 4if 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

- ambitny 

-pracowity 

-uczciwy/prawy 

-obowiązkowy 

-pewny siebie 

-mądry 

-kreatywny 
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Kształtowanie 

zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości 

(świadomość swoich 

mocnych i słabych 

stron, zaufanie do 

siebie). 

 

Ćwiczenia w pisaniu własnego 

tekstu na podstawie fragmentu 

literackiego. 

Praca z arkuszem maturalnym.  

 

 

 

Iwona Martyna/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka polskiego – osoby 

chętne z klasy 4if 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

-pewny siebie 

-asertywny 

-samodzielny 

-ambitny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

 

 

 

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
 

SFERA FIZYCZNA 

 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – POŻĄDANE 

CECHY ABSOLWENTA 

Nabywanie 

umiejętności  i 

wiadomości na temat 

profilaktyki  i dbania 

o własne zdrowie i 

innych (higiena 

osobista, 

racjonalne 

odżywianie, 

profilaktyka chorób 

nowotworowych) 

Zdrowie. Higieniczny tryb życia. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach  Tp, Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny 

-pogodny  

-asertywny 
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Dostarczenie wiedzy 

o środkach 

uzależniających i 

skutkach ich 

zażywania 

(dopalacze, alkohol, 

nikotyna). 

Zapoznanie z 

mechanizmem 

uzależnienia. 

Nałogi. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach  Tg, Tp 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny 

 -kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Promocja zdrowego 

stylu 

życia i aktywnych 

form 

spędzania wolnego 

czasu. 

 

Sport. Czas wolny. 

Ulubione zajęcia, hobby. 

Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tp, Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny 

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny 

-pogodny  

-asertywny 

Propagowanie 

ekologicznego 

modelu 

funkcjonowania we 

współczesnym 

świecie, 

uświadamianie 

zagrożeń 

cywilizacji i 

sposobów 

Otoczenie. 

.Klęski żywiołowe. 

Zagrożenia i ochrona środowiska. 

Świat przyrody. 

Nauczyciel  zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tp, Tg 

rok szkolny - koleżeński -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  
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zapobiegania 

degradacji 

środowiska 

naturalnego. 

-asertywny 

 

SFERA SPOŁECZNA 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – POŻĄDANE 

CECHY ABSOLWENTA 

Uświadomienie 

znaczenia 

kontaktów 

rówieśniczych, 

koleżeństwa, 

przyjaźni, fascynacji, 

miłości, przybliżenie 

zagadnień życia 

płciowego 

Życie towarzyskie. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tp, Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie 

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Kształtowanie 

poglądów i 

wyobrażeń o życiu 

rodzinnym i 

odpowiedniego 

stosunku 

do różnych zjawisk 

w rodzinie, w tym 

interpersonalnych. 

Zwrócenie uwagi na 

problem tzw. 

„Eurosieroctwa” 

Życie rodzinne. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tp, Tg 

rok szkolny -koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny 

-pogodny 

-asertywny 
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Tworzenie i 

kultywowanie 

tradycji rodzinnej 

Święta i uroczystości. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich  

klasach Tp, Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w 

grupie, 

integracja w grupie. 

 

Scenki sytuacyjne. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tp, Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny 

-asertywny 

Pomoc w 

kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania się 

w grupie 

 

Scenki sytuacyjne. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tg, Tp 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny 

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  
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-komunikatywny  

-pogodny 

-asertywny 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania i 

wyrażania emocji 

oraz radzenia sobie z 

nimi. Zapobieganie 

agresji i przemocy. 

 

 

 

 

 

Państwo i społeczeństwo. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tg, Tp 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Wdrażanie do 

podejmowania 

odpowiedzialności 

za 

realizację 

określonych 

zadań lub dziedzin 

życia 

szkoły. 

 

 

 

 

Szkoła. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tg, Tp 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny 

 -kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny 

-asertywny 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, 

szacunku 

dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, 

Elementy wiedzy o kraju 

ojczystym. 

Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tg, Tp 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  
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regionu, 

Ojczyzny oraz 

symboliki 

narodowej. 

 

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny 

-asertywny 

Rozwijanie szacunku 

dla kultury i dorobku 

narodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura-dziedziny kultury. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tg, Tp 

rok szkolny koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Świadome 

planowanie dalszej 

kariery edukacyjnej i 

zawodowej. 

Praca- popularne zawody i 

związane z nimi czynności. 

Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tg, Tp 

rok szkolny koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

 

SFERA DUCHOWA 

 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY TERMIN EFEKTY – POŻĄDANE 
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ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

REALIZACJI CECHY ABSOLWENTA 

Dostarczanie wiedzy 

o różnicach 

kulturowych i 

religijnych oraz 

kształtowanie 

umiejętności 

korzystania z niej w 

kontakcie z 

przedstawicielami 

innych narodowości. 

Kultura. Dziedziny kultury. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tp, Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny 

 -tolerancyjny  

-kreatywny 

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Kształtowanie 

postawy tolerancji 

wobec osób 

niepełnosprawnych 

oraz potrzeby 

pomagania im. 

Państwo i społeczeństwo. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tp, Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny 

-kulturalny  

-wrażliwy 

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

 

SFERA PSYCHICZNA 

 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – POŻĄDANE 

CECHY ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu Człowiek – zainteresowania. Nauczyciel zajęć/ zajęcia rok szkolny - koleżeński  
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zainteresowań, 

poszerzaniu 

autonomii i 

samodzielności. 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tg, Tp 

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny 

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny  

-asertywny 

Rozwijanie 

umiejętności 

krytycznego 

myślenia w 

kontekście analizy 

wpływów 

rówieśników i 

mediów w tym 

Internetu na 

zachowanie 

(uzależnienia 

behawioralne, 

cyberprzemoc, 

bezpieczeństwo w 

sieci). 

Nowoczesne technologie 

stosowane w nauce języka 

obcego. 

Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tp, Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Rozwijanie 

umiejętności 

realizacji własnych 

celów w oparciu o 

rzetelną pracę i 

uczciwość, 

wyzwalanie potrzeby 

bycia ambitnym. 

Uświadamianie uczniom 

zależności pomiędzy osiąganiem 

zamierzonych celów a 

systematyczną pracą. 

Zachęcanie uczniów do udziału w 

dodatkowych zajęciach 

językowych. 

Zachęcanie uczniów do udziału w 

Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

wyrównawcze we wszystkich 

klasach Tg, Tp 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  
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konkursach językowych. -pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 
 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO 

 Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 
 

SFERA FIZYCZNA 

 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY –  

POŻĄDANE  

CECHY  

ABSOLWENTA 

Nabywanie 

umiejętności i 

wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania 

o własne zdrowie i 

innych 

(higiena osobista, 

racjonalne 

odżywianie, 

profilaktyka chorób 

nowotworowych) 

Zdrowie. Higieniczny tryb życia. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg. 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Dostarczenie wiedzy 

o środkach 

uzależniających i 

skutkach ich 

zażywania 

(dopalacze, alkohol, 

Nałogi. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny 

 -tolerancyjny  

-kreatywny  
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nikotyna). 

Zapoznanie z 

mechanizmem 

uzależnienia. 

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Promocja zdrowego 

stylu życia i 

aktywnych form 

spędzania wolnego 

czasu. 

 

Sport. Czas wolny. 

Ulubione zajęcia, hobby. 

Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny -koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Propagowanie 

ekologicznego 

modelu 

funkcjonowania we 

współczesnym 

świecie, 

uświadamianie 

zagrożeń 

cywilizacji i 

sposobów 

zapobiegania 

degradacji 

środowiska 

naturalnego. 

Otoczenie. 

Klęski żywiołowe. 

Zagrożenia i ochrona środowiska. 

Świat przyrody. 

Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny  

-kreatywny 

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

 

SFERA SPOŁECZNA 
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CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY –  

POŻĄDANE 

 CECHY  

ABSOLWENTA 

Uświadomienie 

znaczenia 

kontaktów 

rówieśniczych, 

koleżeństwa, 

przyjaźni, fascynacji, 

miłości, przybliżenie 

zagadnień życia 

płciowego 

Życie towarzyskie. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Kształtowanie 

poglądów i 

wyobrażeń o życiu 

rodzinnym i 

odpowiedniego 

stosunku 

do różnych zjawisk 

w rodzinie, w tym 

interpersonalnych. 

Zwrócenie uwagi na 

problem tzw. 

„Eurosieroctwa” 

 

Życie rodzinne. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Tworzenie i 

kultywowanie 

tradycji rodzinnej 

Święta i uroczystości. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

rok szkolny -koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  
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wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny 

-pogodny  

-asertywny 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w 

grupie, 

integracja w grupie. 

 

Scenki sytuacyjne. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Pomoc w 

kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania się 

w grupie 

 

Scenki sytuacyjne. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Kształtowanie 

umiejętności 

Państwo i społeczeństwo. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 
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rozpoznawania i 

wyrażania emocji 

oraz radzenia sobie z 

nimi. Zapobieganie 

agresji i przemocy. 

 

 

 

 

 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Wdrażanie do 

podejmowania 

odpowiedzialności 

za 

realizację 

określonych 

zadań lub dziedzin 

życia 

szkoły. 

 

 

 

 

Szkoła. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, 

szacunku 

dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, 

regionu, 

Ojczyzny oraz 

symboliki 

narodowej. 

 

Elementy wiedzy o kraju 

ojczystym. 

Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny 

 -tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny 
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 -asertywny 

Rozwijanie szacunku 

dla kultury i dorobku 

narodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura-dziedziny kultury. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny 

 -kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Świadome 

planowanie dalszej 

kariery edukacyjnej i 

zawodowej. 

Praca- popularne zawody i 

związane z nimi czynności. 

Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

 

 

SFERA DUCHOWA 

 
CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

 POŻĄDANE 

 CECHY  

ABSOLWENTA 

Dostarczanie wiedzy Kultura. Dziedziny kultury. Nauczyciel zajęć/ zajęcia rok szkolny - koleżeński  
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o różnicach 

kulturowych i 

religijnych oraz 

kształtowanie 

umiejętności 

korzystania z niej w 

kontakcie z 

przedstawicielami 

innych narodowości. 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Kształtowanie 

postawy tolerancji 

wobec osób 

niepełnosprawnych 

oraz potrzeby 

pomagania im. 

Państwo i społeczeństwo. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego we 

wszystkich klasach 

maturalnych 5 Tp, 4 Tg 

rok szkolny -koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

 

SFERA PSYCHICZNA 

 

CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

 POŻĄDANE 

 CECHY  

ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu 

autonomii i 

Człowiek – zainteresowania. Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne 

przygotowujące do egzaminu 

maturalnego z języka 

rok szkolny -koleżeński 

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

-odpowiedzialny  
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samodzielności. rosyjskiego we wszystkich 

klasach maturalnych 5 Tp, 4 

Tg 

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Rozwijanie 

umiejętności 

krytycznego 

myślenia w 

kontekście analizy 

wpływów 

rówieśników i 

mediów w tym 

Internetu na 

zachowanie 

(uzależnienia 

behawioralne, 

cyberprzemoc, 

bezpieczeństwo w 

sieci). 

Nowoczesne technologie 

stosowane w nauce języka obcego. 

Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne 

przygotowujące do egzaminu 

maturalnego z języka 

rosyjskiego we wszystkich 

klasach maturalnych 5 Tp, 4 

Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  

-asertywny 

Rozwijanie 

umiejętności 

realizacji własnych 

celów w oparciu o 

rzetelną pracę i 

uczciwość, 

wyzwalanie potrzeby 

bycia ambitnym. 

Uświadamianie uczniom 

zależności pomiędzy osiąganiem 

zamierzonych celów a 

systematyczną pracą. 

Zachęcanie uczniów do udziału w 

dodatkowych zajęciach 

językowych. 

Zachęcanie uczniów do udziału w 

konkursach językowych. 

 

 

Nauczyciel zajęć/ zajęcia 

pozalekcyjne 

przygotowujące do egzaminu 

maturalnego z języka 

rosyjskiego we wszystkich 

klasach maturalnych 5 Tp, 4 

Tg 

rok szkolny - koleżeński  

-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach  

-odpowiedzialny  

-tolerancyjny  

-kreatywny  

-kulturalny  

-wrażliwy  

-pewny siebie  

-komunikatywny  

-pogodny  
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-asertywny 

 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE SKS 

 

SFERA FIZYCZNA 
 

CEL  TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI  

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE  

CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie 

umiejętności i 

wiadomości na 

temat 

profilaktyki i 

dbania o własne 

zdrowie i innych 

(higiena 

osobista, 

racjonalne 

odżywianie, 

profilaktyka 

chorób 

nowotworowych) 

BHP na zajęciach 

wychowania fizycznego 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego na zajęciach SKS 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-radzący sobie w trudnych 

sytuacjach 

-mądry 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ciekawy świata 

-świadomy 
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Promocja zdrowego 

stylu życia i 

aktywnych form 

spędzania wolnego 

czasu 

Biegi przełajowe, 

kształtowanie szybkości. 

Wypoczynek bierny i 

aktywny. 

 

Dzień sportu 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego na zajęciach SKS 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

- kreatywny 
-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-ambitny 

-samodzielny 
-obowiązkowy 

-ciekawy świata 

-pogodny 

 

SFERA SPOŁECZNA 

 
CEL TREŚCI PROGRAMU 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE CECHY 

ABSOLWENTA 

ŻYCIE W RODZINIE 

Uświadamianie 

koleżeństwa, 

przyjaźni, 

fascynacji, 

miłości, 

przybliżenie 

zagadnień życia 

płciowego. 

Tworzenie małych układów 

gimnastycznych. Życzliwość i 

lojalność w stosunkach 

międzyludzkich 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego na zajęciach SKS 

rok szkolny -otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-świadomy  
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Rozwijanie 

poczucia 

przynależności 

do 

społeczeństwa, 

szacunku dla 

tradycji i 

historii, własnej 

rodziny, 

regionu, 

Ojczyzny oraz 

symboliki 

narodowej. 

Historia igrzysk 

olimpijskich. Symbole 

olimpijskie i zasady 

olimpizmu 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego na zajęciach SKS 

rok szkolny  -odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 
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INTERNAT SZKOLNY 
                                                                              
 

                                                                                                         SFERA FIZYCZNA 

CEL          TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/ 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Nabywanie umiejętności i 

wiadomości na temat 

profilaktyki i dbania o 

własne zdrowie i innych 

(higiena osobista, 

racjonalne odżywianie, 

profilaktyka chorób 
nowotworowych) 

Zdrowe odżywianie ( zapoznanie 
młodzieży z piramidą zdrowego 
żywienia). 
Układanie jadłospisu wspólnie z 
młodzieżą. 
Wdrażanie zasad higieny życia 
codziennego. 

Wychowawcy Internatu/ 

pogadanki, gazetki, 

plakaty, praca grupowa 

uczniów. 

Zajęcia wychowawcze. 

rok szkolny - odpowiedzialny 
-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-mądry 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ciekawy świata 
-świadomy 

 Prowadzenie kącika higieny (apteczka, 

gazetki, plakaty). 

   

 
Współpraca z Powiatową 

Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną. 

   

Dostarczenie wiedzy o 

środkach uzależniających i 

skutkach ich zażywania 

(dopalacze, alkohol, 

nikotyna). Zapoznanie z 

mechanizmem 

uzależnienia. 

Przeciwdziałanie przemocy psychicznej 

i fizycznej oraz uzależnieniom 

/Dopalacze, alkohol, nikotyna, 

narkotyki/ poprzez pogadanki rozmowy 

indywidualne, spotkania ze 

specjalistami. 

 

Współpraca z Powiatową Stacją 

Wychowawcy Internatu/ 

pogadanki, rozmowy, 

konkursy , gazetki, 

współpraca z instytucjami. 

Zajęcia wychowawcze. 

rok szkolny 

Listopad-akcja 

„Rzuć palenie razem 

z nami” 

Grudzień –obchody 

Światowego Dnia 

walki z AIDS 

- odpowiedzialny 
-mądry 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-koleżeński 

-asertywny 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 
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Sanitarno – Epidemiologiczną; 

Oddziałem Prewencji Komendy 

Policji, Poradnią Uzależnień. 

 

Przeciwdziałanie nałogom i 

uzależnieniom poprzez wzrost 

świadomości dotyczących wpływu 

destrukcyjnych używek. 

 
Promocja zdrowego stylu 

życia i aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

Zajęcia na siłowni, strzelnicy, hali 

sportowej, ,,Orliku”. Rozgrywki w 

tenisa stołowego, piesze wycieczki, 

rajdy rowerowe. 

 

Wychowawcy 

Internatu/ zajęcia 

sportowe, rajdy, 

wycieczki. 

Zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny 
Maj –akcja „Tydzień 

dla Serca”, kwiecień- 

akcja „Światowy 

Dzień Zdrowa”" 

- kreatywny 
-odpowiedzialny 

-otwarty na 

nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-ambitny 

-samodzielny 

-obowiązkowy 

-ciekawy świata 
-pogodny 

Propagowanie 

ekologicznego modelu 

funkcjonowania we 

współczesnym świecie, 

uświadamianie zagrożeń 

cywilizacji i sposobów 

zapobiegania degradacji 

środowiska naturalnego. 

Troska o ukwiecenie internatu, 

nasadzanie nowych roślin i ich codzienna 

pielęgnacja. 

 

Współpraca z Nadleśnictwem, 

Janowskim Ośrodkiem 

Kultury. 

 

Zmiana wystroju stołówki i korytarzy; 

wykonywanie dekoracji i kompozycji  

z łączonych elementów. 

Wychowawcy Internatu/ 

praca na rzecz internatu, 

troska o otoczenie. 

Zajęcia wychowawcze. 

rok szkolny - odpowiedzialny 
-kreatywny 

-otwarty na 

nowe 

doświadczenia 

-obowiązkowy 

-wrażliwy 

-świadomy 
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Dostarczenie wiedzy na 

temat udzielania pierwszej 

pomocy 

w nagłych wypadkach 

oraz zasad zachowania się 

w sytuacjach 

zagrażających życiu. 

Wdrażanie zasad udzielania pierwszej 

pomocy./pokaz z wykorzystaniem 

fantomu/ 

Zabezpieczenie drożności wyjść 

ewakuacyjnych i prawidłowe ich 

oznakowanie. 

 

 Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.   

Współpraca z Państwową Strażą 

Pożarną 

 

 

Wychowawcy Internatu/ 

współpraca z Państwową 

Strażą Pożarną, 

pogadanki, rozmowy 

indywidualne, gazetki. 

Zajęcia wychowawcze. 

rok szkolny -mądry 
-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych 

sytuacjach 

-samodzielny 

-świadomy 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

 

 
 

SFERA SPOŁECZNA 

 
  CEL TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 
ABSOLWENTA 

                                                                                                     ŻYCIE W RODZINIE 

Uświadomienie 

znaczenia kontaktów 

rówieśniczych, 

koleżeństwa, przyjaźni, 

fascynacji, miłości, 

przybliżenie zagadnień 

życia płciowego. 

Współdziałanie w grupie. 

 

Integracja młodzieży poprzez 

organizację spotkań ognisk, wycieczek, 

rajdów, dyskotek. Współpraca z 

Internatami w Potoczku i Bychawie 

Wychowawcy 

Internatu/ ogniska , 

wycieczki, dyskoteki, 

współpraca z innymi 

internatami. 

Zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -koleżeński 
-odpowiedzialny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

-mądry 

-kulturalny 

-wrażliwy 
-świadomy 
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Kształtowanie poglądów i 

wyobrażeń o życiu 

rodzinnym i 

odpowiedniego stosunku 

do różnych zjawisk w 

rodzinie, w tym 

interpersonalnych. 

Zwrócenie uwagi na 

problem tzw. 

„Eurosieroctwa” 

Pokonywanie barier i wyznaczanie 

celów w życiu. 

Wychowawcy 

Internatu/ praca 

indywidualna i 

grupowa z 

wychowankami. 

Zajęcia 

wychowawcze. 

 

I semestr - koleżeński 
-odpowiedzialny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-komunikatywny 

-świadomy 

Tworzenie i kultywowanie 

tradycji rodzinnej. 

 Święta rodzinne. Organizacja wieczoru 

wigilijnego 

Wychowawcy 

Internatu/ 

przygotowanie i 

przeprowadzenie 

spotkania. 

Zajęcia 

wychowawcze. 

Grudzień -odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kreatywny 

-kulturalny 
-wrażliwy 
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ŻYCIE W GRUPIE 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezkonfliktowego 

funkcjonowania w grupie, 

integracja w grupie. 

Gry i zabawy zespołowe. 
-zajęcia grupowe i indywidualne mające na 

celu nabywanie umiejętności prowadzenia 

negocjacji, bycia asertywnym, uważnego 

słuchania, rozwiązywania problemów i 

dokonywania właściwych decyzji. 

 Skuteczna komunikacja podstawą dobrych 

relacji – kształtowanie postawy otwartości 

i szacunku dla innych. 

Otoczenie opieką wychowanków- 

obcokrajowców, w związku ze słabą 

znajomością i rozumieniem języka 

polskiego. 

Wychowawcy 

Internatu/ gry i 

zabawy. 

Zajęcia 

wychowawcze 

rok szkolny - koleżeński 
-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-tolerancyjny 

-kreatywny 

-kulturalny 

-wrażliwy 

-pewny siebie 

-komunikatywny 

-pogodny 

-asertywny 

Pomoc w kształtowaniu 

umiejętności 

komunikowania się w 

grupie. 

Spotkania organizacyjne. 

Zawody sportowe. 

Wychowawcy 

Internatu/ gry i 

zabawy sportowe, 

rozmowy 

indywidualne, 

prelekcje. Zajęcia 

wychowawcze. 

I semestr -koleżeński 
-kreatywny 

-komunikatywny 

-samodzielny 

-kulturalny 

-tolerancyjny 

-wrażliwy 
-pewny siebie 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania i 

wyrażania emocji oraz 

radzenia sobie z nimi. 

Zapobieganie agresji i 

przemocy. 

Spotkanie z policjantem z oddziału 

prewencji Komendy Powiatowej Policji. 

Wychowawcy 

Internatu/ spotkania z 

policjantem. 

Zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-koleżeński 

-mądry 

-uczciwy/prawy 

-kulturalny 
-tolerancyjny 
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    -wrażliwy 

-asertywny 

Pomoc w nabywaniu 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem oraz 

kształtowanie poczucia 

własnej wartości i 

prawidłowych postaw 
życiowych. 

 Niwelowanie stresu poprzez uprawianie   

sportu. 

 

 Spotkania z psychologiem z Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej. 

Wychowawcy 

Internatu/ gry i 

zabawy sportowe, 

rozmowy z 

psychologiem, 

pogadanki. 

Zajęcia 

wychowawcze. 

I semestr -radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

-mądry 

-pewny siebie 

Uczenie umiejętności 

asertywnego wyrażania 

myśli, uczuć, przekonań. 

Tolerancja wobec innych. 
Promowanie aktywnej postawy 
społeczności internatu wobec uczniów 
nieznających języka polskiego. 

Wychowawcy 

Internatu/ – spotkania 

w grupie, rozmowy 

indywidualne. 

Zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -pewny siebie 
-samodzielny 

-kreatywny 

-asertywny 

-tolerancyjny 
-koleżeński 

Kształtowanie 
umiejętności właściwej 

oceny postępowania i 

podejmowanych decyzji, 

dokonywanych wyborów 

oraz współdziałania w 

zespole. 

Praca wychowanków w 

poszczególnych sekcjach zainteresowań. 

Wychowawcy 

Internatu/ sekcje 

zainteresowań, gry  

i zabawy sportowe. 

Zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -pewny sienie 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-odpowiedzialny 

--kreatywny 

-uczciwy/prawy 

-koleżeński 

-tolerancyjny 

-komunikatywny 

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

Wdrażanie do 

podejmowania 

odpowiedzialności za 

realizację określonych 

zadań lub dziedzin życia 

szkoły. 

Działalność Młodzieżowej Rady Internatu 

w ramach sekcji zainteresowań. 

 

Wyrabianie postawy współgospodarza 

placówki poprzez organizację 

uroczystości „przez siebie i dla siebie". 

Wychowawcy 

Internatu/ praca w 

sekcjach 

zainteresowań. Zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny odpowiedzialny 
-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-ambitny 

-kreatywny 
-samodzielny 
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    -pracowity 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczeństwa, szacunku 

dla tradycji i historii, 

własnej rodziny, regionu, 

Ojczyzny oraz symboliki 

narodowej. 

 Wyjście na janowski cmentarz. 

 

Udział młodzieży w uroczystościach 

patriotycznych, szkolnych i 

pozaszkolnych. 

 

Współpraca ze Szkolnym Klubem 

Wolontariatu ,,Amicus”. 

Wychowawcy 

Internatu/ akademie, 

uroczystości szkolne i 

pozaszkolne, 

współpraca z Klubem 

Wolontariatu. 

Zajęcia 

wychowawcze. 

Październik -odpowiedzialny 
-pracowity 

-ambitny 

-kulturalny 

-uczciwy/prawy 

Zachęcanie do 

podejmowania działań na 

rzecz innych ludzi – 

angażowania się  

w wolontariat. 

Przygotowanie upominków 
mikołajkowych do Domu Dziecka. 

 

Organizacja turnieju tenisa stołowego 

wspólnie z Klubem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Wychowawcy 

Internatu/ 

zajęcia       

wychowawcze. 

rok szkolny -koleżeński 
-ambitny 

-pracowity 

-odpowiedzialny 

-wrażliwy 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

-pewny siebie 
-ambitny 

Rozwijanie szacunku dla 

kultury i dorobku 

narodowego. 

Gazetki ścienne. 
Udział w uroczystościach 

patriotycznych 

Wychowawcy 

Internatu.  

Zajęcia 

wychowawcze 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-mądry 

-pracowity 

-kulturalny 
-uczciwy/prawy 

Rozbudzanie potrzeby 

dbania o kulturę 

zachowania i mówienia z 

uwzględnieniem sytuacji i 

miejsca. 

Współzawodnictwo (mecze, turnieje,). 
Zasady fair play w sporcie i życiu 
codziennym. 
 

Wychowawcy 

Internatu. 

Zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-mądry 

-kulturalny 

-pewny siebie 

-pogodny 
-asertywny 
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SFERA DUCHOWA 

  CEL  TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE/

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w odkrywaniu i 

poznawaniu świata 

wartości oraz rozwijanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw i postaw. 

Rrealizacja przedsięwzięć i uroczystości 

przy współudziale młodzieży- stwarzanie 

okazji zaprezentowania swoich 

umiejętności i talentów; wzmacnianie 

poczucia własnej wartości. 

Wychowawcy 

Internatu/ 

  zajęcia    

wychowawcze. 

rok szkolny -uczciwy/prawy 
-wrażliwy 

-świadomy 

- odpowiedzialny 

-kreatywny 
-rzetelny 

Uwrażliwienie na wartość 

i sens życia. 

Rozmowy indywidualne. Wychowawcy 

Internatu/ 

zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -pogodny 
-wrażliwy 

- koleżeński 

-odpowiedzialny 

-mądry 

Dostarczanie wiedzy o 

różnicach kulturowych i 

religijnych oraz 

kształtowanie umiejętności 

korzystania z niej w 

kontakcie z 

przedstawicielami innych 

narodowości. 

Spotkania w grupie. 

Rozmowy indywidualne. 

Spotkania integracyjne. 

Jak się żyje u Nas, na Ukrainie i w 

Kazachstanie –spotkanie wielokulturowe 

wychowanków internatu 

Wychowawcy 

Internatu/ 

zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -ciekawy świata 
-otwarty na 

nowe 

doświadczenia 

-tolerancyjny 

-kulturalny 

Kształtowanie postawy 

tolerancji wobec osób 

niepełnosprawnych oraz 

potrzeby pomagania im. 

Turniej tenisa stołowego z Klubu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Spotkanie z podopiecznymi Domu 

Pomocy Społecznej „Barka” 

Wychowawcy 

Internatu/ 

zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -tolerancyjny 
-kulturalny 

-koleżeński 

-odpowiedzialny 

-radzący sobie w 

trudnych 

sytuacjach 
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 Pomoc osobom niepełnosprawnym w 

organizacji uroczystości 
okolicznościowych. 

   

 
 

 
 

SFERA PSYCHICZNA 
   CEL  TREŚCI PROGRAMU OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

EFEKTY – 

POŻĄDANE 

CECHY 

ABSOLWENTA 

Pomoc w rozwijaniu 

zainteresowań, 

poszerzaniu autonomii i 

samodzielności. 

Zajęcia sportowe, współpraca z 

Janowskim Ośrodkiem Kultury, Filmoteką 

Szkolną, Muzeum Regionalnym. 

Współpraca z innymi internatami. 

Wychowawcy 

Internatu/ 

zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -otwarty na nowe 

doświadczenia 

-ambitny 

-kreatywny 

-ciekawy świata 

-samodzielny 

-pewny siebie 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy 

wpływów rówieśników i 

mediów w tym Internetu 

na zachowanie 

(uzależnienia 

behawioralne, 

cyberprzemoc, 

bezpieczeństwo w sieci). 

Rozmowy indywidualne z młodzieżą. Wychowawcy 

Internatu/ 

zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -odpowiedzialny 
-mądry 

-radzący sobie w 

trudnych sytuacjach 

-asertywny 

-świadomy 
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Rozwijanie umiejętności 
realizacji własnych celów 

w oparciu o rzetelną pracę 

Dyskusja nt. zjawiska Cyberprzemocy 

 
Spotkanie z policjantem Oddziału 

Wychowawcy 

Internatu/ 

zajęcia 

wychowawcze 

rok szkolny - ambitny 
-pracowity 
-uczciwy/prawy 

 
i uczciwość, wyzwalanie 

potrzeby bycia ambitnym. 

Prewencji nt. „Odpowiedzialność karna 

osób nieletnich i pełnoletnich” 

  -obowiązkowy 
-pewny siebie 

-mądry 

-kreatywny 

Kształtowanie zdolności 

samooceny, poczucia 

własnej wartości 

(świadomość swoich 

mocnych i słabych stron, 

zaufanie do siebie). 

Organizacja pomocy koleżeńskiej w 

nauce. -udział w konkursach wiedzy, 

rozmowy indywidualne wzmacniające 

poczucie własnej wartości. 

Wychowawcy 

Internatu/ 

zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -pewny siebie 
-asertywny 

-samodzielny 

-ambitny 

-otwarty na nowe 

doświadczenia 

Rozwijanie kreatywności 

oraz umiejętności 

zespołowego działania i 

logicznego myślenia. 

Piłka nożna, ognisko, wycieczka. 

 

Angażowanie młodzieży do organizacji 

turniejów sportowych, spotkań 

integracyjnych. 

Wychowawcy 

Internatu/ 

zajęcia 

wychowawcze. 

rok szkolny -mądry 
-kreatywny 

-ambitny 

-pracowity 

-koleżeński 

-tolerancyjny 

-uczciwy/prawy 
-komunikatywny 
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Ewaluacja 

 

 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie podlegał 

ewaluacji bieżącej oraz rocznej. Zapytanie o uzyskane efekty skierowane 

będzie do rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Ewaluacja pozwoli stwierdzić, 

czy wszystkie zadania, zmierzające do realizacji celów zostały wykonane, a 

tym samym, czy wspólne działania wszystkich podmiotów szkolnych 

zmierzają w kierunku wyposażenia absolwenta w pożądane cechy. 

Na koniec roku szkolnego nauczyciele realizujący cele i zadania z 

Programu dokonają analizy stopnia realizacji treści  i potwierdzą ten fakt w 

arkuszu ewaluacyjnym (wzór w załączniku). 

Systematyczne gromadzenie informacji na temat przeprowadzonych 

działań zostanie wykorzystane do sprawdzenia, czy zaplanowane w programie 

cele zostały osiągnięte w zamierzonym czasie i przy wykorzystaniu 

zaplanowanych sposobów i środków. Podsumowaniem uzyskanych 

wielopłaszczyznowo informacji będzie raport przygotowany na zakończeniu 

roku szkolnego. 

Wyniki ewaluacji (raport) posłużą modyfikacji Programu 

Wychowawczo- Profilaktycznego, który będzie wdrażany w nowym roku 

szkolnym. 
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Załącznik: Arkusz ewaluacyjny PWP 

 

1. Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………………….. 

2. Nazwa przedmiotu, zawodu (w przypadku nauczyciela zawodowca), lub zajęć 

dodatkowych na których realizowano zadania programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

3. Czy założone przez Panią/ Pana zadania z programu wychowawczo - 

profilaktycznego zostały zrealizowane? (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

� Tak 

� Nie 

� Częściowo 

4. Jeśli nie lub częściowo, to proszę napisać z jakiego powodu nie zostały 

zrealizowane? 

……………………………………………………………………………………… 

5. Czy zamierza Pani/ Pan zrealizować, ww  zadania w kolejnym roku szkolnym?    

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

    Tak 

� Nie 

 

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety.
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