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1. Wstęp 

 Program wychowawczo - profilaktyczny należy do podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły. Jest zgodny z podstawą programową dla kształ-

cenia ogólnego oraz ze statutem szkoły, szkolnym zestawem programów nauczania i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Będzie realizowany podczas 

zajęć z wychowawcą oraz na pozostałych zajęciach edukacyjnych, a także na imprezach i uroczystościach szkolnych przez  wszystkich nauczycieli. Do realiza-

cji programu włączą się również pozostali pracownicy naszej szkoły. Program zawiera główne cele wychowawczo - profilaktyczne, treści i zadania pracy szko-

ły, metody pracy i spodziewane efekty. Program ten przewiduje oddziaływanie wychowawcze w cyklu czteroletnim. Wszystkie działania poddane zostaną mo-

nitorowaniu i ewaluacji, aby osiągnąć jak najlepsze efekty pracy pedagogicznej. 

2. Założenia ogólne 

WYCHOWANIE jest, obok nauczania i kształcenia, integralnym elementem szkolnej edukacji. W procesie wychowania należy kierować się uniwersalnymi 

zasadami etyki oraz respektować chrześcijański system wartości.  

Naczelne cele wychowania: 

1. Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności. 

2. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych. 

3. Poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 

4. Kształtowanie osobowości i tożsamości.  
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5. Otwarcie się na wartości kultury europejskiej i światowej. 

6.Kształtowanie umiejętności odnajdywania się we współczesnym świecie, selekcji docierających do człowieka informacji, umiejętności wybierania tego, 

co dobre, piękne i szlachetne. 

Działania wychowawcze szkoły obejmują wszystkich uczniów, zarówno tych, których zachowanie odbiega od normy, jak i pozostałych, i nastawiane są przede 

wszystkim na otwarcie się na ich dobro, na to, co wyraźnie przekracza przeciętną i mobilizuje do poszukiwania wzniosłych wartości i pozytywnych wzorców 

zachowań. 

Szkoła w swej pracy wychowawczej wspiera obowiązki rodziców i zmierza do tego, by nasi uczniowie w szczególności: 

1. Mieli warunki wszechstronnego rozwoju osobowego w każdym wymiarze działania człowieka: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdro-

wotnym, estetycznym, moralnym, duchowym. 

2. Mieli świadomość przydatności edukacji szkolnej w życiu. 

3. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

4. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego. 

5. Przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu szacunku dla przeszłości oraz uczciwej i rzetelnej pracy dla sie-

bie i przyszłych pokoleń. 

6. Przygotowywali się do rozpoznania pozytywnych wartości moralnych, umieli je hierarchizować i dokonywać właściwych wyborów życiowych. 

7. Kształtowali w sobie umiejętności dialogu i słuchania innych a także szanowania cudzych poglądów. 

8. Kształtowali umiejętności współdziałania i współtworzenia społeczności lokalnych – szkolnych, rodzinnych, wiejskich i innych.   

 

PROFILAKTYKA w szkole ukierunkowana jest na zapewnienie młodzieży właściwej opieki i ochrony, zmniejszenie zagrożeń, zapobieganie nieprawi-

dłowościom rozwojowym i zachowaniom ryzykownym. Są to działania profilaktyczne zakrojone na potrzeby środowiska szkolnego, których celem jest zapo-

bieganie zachowaniom ryzykownym uczniów, takim jak: używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, tytoń, alkohol), stosowanie agresji w 

relacjach rówieśniczych, popełnianie wykroczeń przeciw prawu, nierealizowanie obowiązku nauki, itp.) Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdro-

wotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz kształtowanie umiejętności tworzenia środowiska 

sprzyjającego zdrowiu. 
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Profilaktyka w szkole skupiona jest przede wszystkim na:  

 Podejmowaniu działań uprzedzających zachowania ryzykowne,  w tym celu realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych i promocja 

zdrowia psychicznego. 

 Dostarczeniu młodzieży i rodzicom informacji na temat skutków zdrowotnych  palenia tytoniu, picia alkoholu lub odurzania się narkotykami, co spo-

woduje zmianę postaw i w konsekwencji nie podejmowanie przez młodzież zachowań ryzykownych.  

 Diagnozowaniu środowiska szkolnego w celu  podniesienie skuteczności działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.  

 Dokonywaniu okresowej analizy sytuacji w zakresie uzależnień i zagrożenia problemami społecznego niedostosowania uczniów. 

 Promowaniu stylu życia zapewniającego zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo w dojrzewaniu do dorosłego i odpowiedzialnego życia.  

 Minimalizowaniu zagrożeń i zaburzeń zachowania poprzez pomoc i wspieranie młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu różnego ro-

dzaju problemów osobistych i szkolnych. 

 Wzmacnianiu postaw i zachowań społecznie pożądanych, w celu zapobiegania zachowaniu agresji i przemocy w szkole czy w środowisku rodzinnym. 

 Wspieraniu w dążeniu do rozwoju osobowości i świadomego stosunku do siebie i innych osób. 

 Pomocy w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganiu satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowa-

nia się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, sportową itp.) 

 Uwrażliwienie na bezpieczeństwo w Internecie tj.: wspieranie w odpowiedzialnym korzystaniu z mediów społecznych, uwrażliwienie na Cyberprze-

moc, itp. 

 

3. Model absolwenta Technikum Menedżersko-Usługowego: 

  Absolwent szkoły to człowiek i obywatel Europy XXI wieku, który:  

 jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym,  

 zna i szanuje historię, kulturę narodową, jest patriotą, 

 w swoim postępowaniu dąży do prawd,  

 przestrzega zasad moralnych, 

 jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,  
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 umie korzystać z dóbr kultury, 

 posługuje się sprawnie językami obcymi,  

 wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,  

 wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,  

 jest odpowiedzialny i obowiązkowy, 

 jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,  

 umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,  

 jest twórczo myślący i umiejący skutecznie się porozumiewać, 

 jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia, 

 dba o swój rozwój zawodowy i indywidualny, 

 zna zasady etyki zawodowej, 

 umie planować swoją pracę i ją organizować,  

 charakteryzuje się zdolnością do ciągłego uczenia się i samodoskonalenia, 

 samodzielnie studiuje literaturę zawodową oraz korzysta z zasobów Internetu, 

 cechuje się kulturą osobistą, jest wrażliwy, tolerancyjny i bezinteresowny, 

 potrafi pomagać innym w potrzebie. 

 

4. Cele wychowawczo - profilaktyczne szkoły. 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze intelektualnym, kul-

turalnym, moralnym, emocjonalnym, społecznym, ekologicznym i zdrowotnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w 

osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych oraz zapobiegać 

zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.  

Celem głównym szeroko pojętej pracy wychowawczej jest: ukształtować człowieka wykształconego, prawego, przywiązanego do własnej ojczyzny, otwar-

tego na świat i innych ludzi, potrafiącego w przyszłości znaleźć swoje właściwe miejsce w danym środowisku. 
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Celem  profilaktyki w szkole jest podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej i selektywnej – działań wspierających wszystkich uczniów w 

prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia polegających na podejmowanie takich działań chroniących przez szkołę i rodziców, które ograniczają zachowania 

ryzykowne młodzieży.  Szkoła wspiera też  działania z zakresu profilaktyki wskazującej – wspieranie tych uczniów u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków i substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia i choroby wymagające lecze-

nia. Do głównych zadań szkoły należy podejmowanie działań uprzedzających zachowania ryzykowne. Działania te polegają na dostarczeniu młodzieży i rodzi-

com informacji na temat skutków zdrowotnych  palenia tytoniu, picia alkoholu lub odurzania się narkotykami, co spowoduje zmianę postaw i w konsekwencji 

nie podejmowanie przez młodzież zachowań ryzykownych. Bardzo ważne jest również promowanie stylu życia zapewniającego zdrowie psychiczne i fizyczne 

oraz bezpieczeństwo w dojrzewaniu do dorosłego i odpowiedzialnego życia. Priorytetowe w tym roku będą działania profilaktyczne w zakresie bezpiecznego 

korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia w tej przestrzeni.   W tym celu będziemy zachęcać uczniów do odpowie-

dzialnej i dojrzałej aktywności w sieci.  

 

KLASA I 

„JA I MOJA SZKOŁA” 

Cele: 

1. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności klasowej i szkolnej. 

2. Uczenie szacunku dla symboli narodowych, poszanowania miejsc o znaczeniu narodowym. 

3. Kształtowanie szacunku do tradycji i symboli szkolnych. 

4. Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości. 

5. Wspieranie rodziców w pracy nad harmonijnym rozwojem uczniów. 

6. Przygotowanie uczniów do czynnego udziału w życiu kulturalnym. 

7. Przygotowanie wychowanków do właściwego rozpoznawania oraz kontrolowania  własnych emocji w sytuacjach życiowych. 

8.  Uczenie asertywnych zachowań w walce z nałogami, promowanie zdrowego stylu  życia. 

9.  Kształtowanie kreatywności oraz umiejętności określania własnych zdolności, możliwości i predyspozycji. 
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10. Rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się. 

11. Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

12. Wykształcenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi. 

 

 

KLASA II 

„JA I MOJA MAŁA OJCZYZNA” 

Cele: 

1. Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz właściwej postawy wobec społeczności lokalnej. 

     2.    Kształtowanie postaw proekologicznych oraz nawyku dbałości o otoczenie i odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

3.   Kształtowanie wrażliwości estetycznej. 

4.   Kształtowanie postaw kultury czytelniczej i literackiej. 

5.   Rozwijanie kompetencji informatycznych młodzieży. 

6. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli.  

7. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności 

lokalnej (edukacja zdrowotna jest ważnym elementem edukacji obywatelskiej). 

8. Kształtowanie postaw bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz  przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia w tej przestrzeni.    

 

KLASA III 

„JA W SPOŁECZEŃSTWIE” 

Cele: 

 

1. Kształtowanie umiejętności wartościowania oraz oceny patologicznych zjawisk społecznych. 

2. Przygotowanie ucznia do pełnienia określonych ról społecznych, promowanie kreatywności w działaniu. 
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3. Rozwijanie umiejętności dokonywania właściwej oceny, umiejętności korygowania własnego postępowania oraz hierarchizacji wartości. 

4. Kształtowanie w wychowankach postawy pozytywnej i przygotowanie do życia w oparciu o uniwersalne wartości moralne. 

5. Rozwijanie samodzielności myślenia, wielopoglądowości, tolerancji i aktywności społecznej. 

6. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, w szkole, miejscu pracy, społecz-

ności lokalnej (edukacja zdrowotna jest ważnym elementem edukacji obywatelskiej). 

7. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia, 

 

 

KLASA IV 

„JA I MOJA PRZYSZŁOŚĆ” 

Cele: 

1. Uświadomienie wychowankom potrzeby aktualizacji wiedzy i korzystania  

z nowoczesnych środków informacji. 

2.   Uświadomienie wychowankom o konieczności kształcenie ustawicznego. 

5. Akcentowanie wartości życia codziennego, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości, 

4.   Kształtowanie postaw prosocjalnych i prospołecznych. 

5.   Kształtowanie osobowości otwartej na świat i inne kultury.  

6.  Wyposażenie ucznia w kompleksową wiedzę i umiejętności pozwalające mu na  

prawidłowe funkcjonowanie w społeczności lokalnej, ogólnopolskiej i europejskiej oraz umożliwienie mu zaistnienia na rynku pracy. 

6. Kształtowanie postaw odpowiedzialności w związku z dokonywanymi wyborami oraz asertywnych zachowań i odmawiania w sytuacji kontaktu ze śro-

dowiskami zmieniającymi świadomość. 

7. Uświadomienie uczniom konieczności poznawania siebie, śledzenia przebiegu swojego rozwoju, identyfikowania i rozwiązywania problemów zdro-

wotnych, 
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TREŚCI WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWAWCĄ  

ORAZ NA INNYCH  ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH  

 

Obszar 
ZADANIA 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

Z
d

ro
w

ie
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 e
d

u
k
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cj

a
 z

d
ro

w
o
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Tworzenie nawyków zdrowego trybu życia, 

przestrzegania kultury i higieny osobistej. 

Kształtowanie postawy dbałości o własny 

rozwój fizyczny, sprawność i odporność orga-

nizmu oraz higienę ciała. 

Kształtowanie postaw proekologicznych po-

przez realizację treści z zakresu: Relacje 

człowiek – środowisko, a w szczególności: 

- poznanie oraz przewidywanie przyczyn i 

skutków zakłóceń równowagi ekologicznej, 

-  formułowanie problemów wynikających z 

nadmiernego eksploatowania oraz zanieczysz-

czenia zasobów przyrody, 

-  rozróżnianie przyczyn i formułowanie skut-

ków zachodzących współcześnie zmian klima-

tu, 

- proponowanie i ocena rozwiązań zapobiega-

jących degradacji środowiska naturalnego i 

jego restytucję. 

Rozbudzanie potrzeby poznawania funkcjo-

nowania własnego organizmu i prowadzenia 

zdrowego stylu życia. 

Kształtowanie pozytywnych nawyków żywie-

niowych. 

 

Uwrażliwienie uczniów na problemy 

związane z degradacją środowiska 

naturalnego. 

Przestrzeganie zasad zdrowej, sporto-

wej rywalizacji. 

Kształtowanie postaw proekologicz-

nych podczas realizacji treści z zakresu 

poszczególnych geosfer poprzez: 

- formułowanie przyczyn i skutków 

globalnego ocieplenia, kwaśnych opa-

dów, redukcji ozonosfery, nadmierne-

go poboru i zanieczyszczenia wody, 

niewłaściwego użytkowania gleb, 

nadmiernego wylesiania, eksploatacji 

litosfery; 

- dowodzenie na przykładach, że naru-

szenie stabilności ekosystemów może 

powodować nieodwracalne zmiany  w 

środowisku naturalnym; 

- poznanie międzynarodowych, regio-

nalnych i lokalnych inicjatyw na rzecz 

ochrony środowiska; 

- charakteryzowanie form ochrony 

przyrody. 

Profilaktyka zdrowia – Wirusowe Za-

palenie Wątroby typu  A. 

 Dostrzeganie estetycznego 

wymiaru sportu i prawidłowego 

reagowania podczas zawodów 

sportowych. 

Zastosowanie umiejętności 

świadomego wyznaczania sobie 

konkretnych celów. 

Zastosowanie umiejętności 

ustalania priorytetów, uwzględ-

niając kryteria ważności i pil-

ności. 

Świadome zachowania, dosko-

nalenie zdrowia własnego i 

innych ludzi oraz tworzenie 

środowiska sprzyjającego 

zdrowiu, a w przypadku choro-

by lub niepełnosprawności 

aktywne uczestniczenie w jej 

leczeniu.   

Edukacja zdrowotna:  

•rozumieniu, czym jest zdro-

wie, od czego zależy, dlaczego 

i jak należy o nie dbać, 

•rozwijanie poczucia odpowie-

dzialności za zdrowie własne i 

innych ludzi. 

 

Kształtowanie prozdrowotnego stylu 

życia (m.in. poprawę sposobu ży-

wienia i jakości zdrowotnej żywno-

ści, zapobieganie występowania 

otyłości, zwiększenie aktywności 

fizycznej młodzieży, zapobieganie 

nałogom, umiejętność radzenia sobie 

ze stresem), np..„Stres pod kontrola” 

– program dla maturzystów. 

Świadome zachowania, doskonalenie 

zdrowia własnego i innych ludzi oraz 

tworzenie środowiska sprzyjającego 

zdrowiu, a w przypadku choroby lub 

niepełnosprawności aktywne uczest-

niczenie w jej leczeniu.  

Wzmacnianie poczucia własnej war-

tości i wiary w swoje możliwości W 

aspekcie zdrowia psychicznego. 

Profilaktyka zdrowia – Wirusowe 

Zapalenie Wątroby typu  A.  
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Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły i 

sylwetką Patronki Szkoły tj. Królową Jadwi-

gą. 

Kształtowanie umiejętności społecznych: 

odpowiedzialność, asertywność, odwaga, sa-

modzielność, nie uleganie nałogom . 

Budowanie pozytywnych relacji interperso-

nalnych w środowisku szkolnym – integrowa-

nie środowiska uczniowskiego i całej społecz-

ności szkolnej. 

Rozwijanie kompetencji  komunikacyjnych w 

różnych sytuacjach. 

Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie 

i planowania pracy. 

Kształtowanie umiejętności praktycznych w 

zakresie kultury obsługi gościa hotelowego. 

Rozwijanie umiejętności współpracy w zakre-

sie organizacji pracy w małych zespołach. 

Kształtowanie umiejętności realizacji zadań 

zgodnie z własnymi pomysłami. 

 Zachęcanie do udziału w konkursach, projek-

tach itp. 

 Kształtowanie nawyków systematycznej  

pracy. 

Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz 

wiary we własne możliwości językowe. 

Kształtowanie pozytywnych nawyków higie-

ny pracy umysłowej 

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze 

stresem.  

Akcentowanie potrzeby rozpoznawania wła-

snego stylu uczenia się. 

Kształtowanie obywatelskie postawy – otwar-

tej, odpowiedzialnej i tolerancyjnej z posza-

nowaniem praw człowieka. 

Kształtowanie obywatelskie postawy – 

otwartej, odpowiedzialnej i tolerancyj-

nej z poszanowaniem praw człowieka. 

Przestrzeganie ustawy o prawach au-

torskich oraz zasad właściwej komuni-

kacji za pomocą urządzeń multime-

dialnych. 

Przejawianie gotowości do ciągłego 

uczenia się i doskonalenia zawodowe-

go biorąc pod uwagę szybki rozwój 

technologiczny 

Wykorzystywanie różnych źródeł in-

formacji w celu doskonalenia umiejęt-

ności zawodowych. 

Kształtowanie umiejętności przestrze-

gania zasad 3E (etyka, estetyka, ety-

kieta) w hotelarstwie. 

Rozwijanie umiejętności przewidywa-

nia zagrożeń dla zdrowia i życia czło-

wieka oraz mienia i środowiska zwią-

zanego z wykonywaniem zadań zawo-

dowych 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

w kontekście poznawania obszarów 

chronionych Polsce. 

 

 

Stwarzanie uczniom możliwo-

ści udziału w inicjatywach spo-

łecznych tj. wolontariat 

Przygotowanie uczniów do 

mądrego korzystania z praw 

przysługujących człowiekowi 

Przygotowanie do czynnego 

uczestnictwa w życiu społecz-

nym, politycznym i kultural-

nym współczesnego demokra-

tycznego państwa. 

Kształtowanie postaw społecz-

nych i obywatelskich poprzez: 

- poznanie zróżnicowania poli-

tycznego świata 

- poznanie i rozumienie różnic 

w systemach wartości odmien-

nych kultur, religii i grup et-

nicznych 

- rozumienie skutków procesów 

integracyjnych, analizowanie 

praw człowieka i praw obywa-

telskich sformułowanych w 

międzynarodowych deklara-

cjach 

- ocenę następstw dezintegracji 

na świecie 

- formułowanie przyczyn i na-

stępstw globalizacji 

- współpracę w grupach. 

Kształtowanie obywatelskie 

postawy – otwartej, odpowie-

dzialnej i tolerancyjnej z posza-

nowaniem praw człowieka. 

 

Uwrażliwianie uczniów na potrzeby 

innych, stwarzanie uczniom sytuacji 

do niesienia pomocy na miarę swo-

ich możliwości. 

Kształtowanie postaw tolerancji wo-

bec innych cywilizacji,  

kultur i tradycji. 

Kształtowanie tolerancji wobec róż-

nych wyznań, ras, kultur, nacji. 

Formowanie umiejętności samo-

dzielnego wyboru pośród wartości 

(etycznych i estetycznych). 

Współpraca i podtrzymywanie kon-

taktów z młodzieżą innych narodów. 

Rozwijanie umiejętności korzystania 

z Internetu, w celu wymiany poglą-

dów i realiz. wspólnych projektów 

Kształtowanie świadomości zawo-

dowej poprzez: 

- poznanie stanu polskiej gospodarki, 

w tym rozwoju i dostępności różno-

rodnych usług; 

- poznanie regionalnego zróżnicowa-

nia rynku pracy i struktury zatrud-

nienia w Polsce; 

- analizowanie struktury polskiego 

bezrobocia, rozumienie jego przy-

czyn i skutków; 

- formułowanie cech migracji we-

wnętrznych i zewnętrznych Polaków. 

1. Zapoznanie uczniów z rolą Internetu 

w poszukiwaniu  i podejmowa-

niu pracy. 

2. Moje plany życiowe – nauka, 

rodzina, praca. Wyznaczanie  

długoterminowych celów. 
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Podkreślenie potrzeby uczenia się języków 

obcych, niezbędnych do porozumiewania się 

poza granicami swojego państwa. 

Rozwijanie swojej kreatywności, zdolności 

kojarzenia oraz rozwiązywania problemów 

poprzez uczenie się języków obcych. 

Kształtowanie postaw bezpiecznego porusza-

nia się w Internecie tj.: odpowiedzialne korzy-

stanie z mediów społecznych, Cyberprzemoc, 

itp. 

 Kształtowanie u uczniów umie-

jętności  dokonania samooceny 

i oceny koleżeńskiej. 

Rozwijanie umiejętności ko-

munikacji interpersonalnej. 

Budzenie odpowiedzialności  

dotyczącej zasady przestrzega-

nia tajemnicy zawodowej. 

Uświadomień uczniom, że ję-

zyk obcy jest często symbolem 

demokracji, wolności i innych 

wartości 

Rozwijanie precyzji komuni-

kowania się, formułowania 

myśli i wniosków. 

 Kształtowanie postaw toleran-

cji wobec innych narodów. 

Pomoc uczniom w rozpozna-

waniu własnych uzdolnień  

i zainteresowań, w celu świa-

domego wyboru dalszego kie-

runku kształcenia. 

Kształtowanie umiejętności 

wykorzystywania różnych źró-

deł informacji w celu doskona-

lenia umiejętności zawodowych 

 

Kształtowanie umiejętności prze-

strzegania etyki zawodowej. 

Uświadomienie roli Internetu w po-

szukiwaniu i podejmowaniu pracy. 

Kształtowanie odpowiedzialności za 

wykonywane operacje technologicz-

ne. 

Zapoznanie uczniów z rolą Internetu 

w poszukiwaniu i podejmowaniu 

pracy. 

Moje plany życiowe – nauka, rodzi-

na, praca. Wyznaczanie długotermi-

nowych celów. 

Akcentowanie potrzeby aktualizo-

wania wiedzy i doskonalenia umie-

jętności zawodowych. 

Przestrzeganie przepisów prawa 

dotyczących świadczenia usług hote-

larskich. 

Akcentowanie potrzeby ciągłego 

uczenia się i doskonalenia zawodo-

wego. 

Rozwijanie umiejętności korzystania 

z Internetu w poszukiwaniu i podej-

mowaniu pracy. 

Rozwijanie kreatywności i konse-

kwencji w realizacji zadań zawodo-

wych. 
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Zaszczepienie w uczniach kulturalnego i sto-

sownego zachowania się w różnych sytua-

cjach. 

Nauka hymnu szkoły. 

Pogłębianie postaw obywatelskich i patrio-

tycznych. 

Utrwalanie postaw poszanowania tradycji i 

kultury własnego narodu. 

Utrwalanie szacunku dla dokonań poprzed-

nich pokoleń. 

Wzbudzenie gotowości do przedstawiania i 

obrony przyjętych i uznawanych systemów 

wartości w imię dobra jednostki. 

Kształtowanie właściwych postaw i nawyków 

w szkole i na drodze. 

Rozwijanie kultury zachowań w koresponden-

cji elektronicznej - netykieta. 

Kształtowanie zasad kultury osobistej i szcze-

bli hierarchii w pracy.  

Kształtowanie postawy obywatelskiej, posta-

wy poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu z poszanowaniem kultury innych na-

rodów podczas omawiania zagadnień doty-

czących międzynarodowych form ochrony 

przyrody, zasad zrównoważonego rozwoju. 

Zapoznanie uczniów z historią szkoły i 

ich miasta 

Zapoznanie uczniów z technikami 

świadomego korzystania z dóbr kultu-

ry. Rozbudzanie i wzmacnianie zainte-

resowań uczniów dorobkiem kulturo-

wym. 

Stwarzanie uczniom możliwości roz-

woju kompetencji czytelniczych.  

Uświadomienie uczniom potrzeby 

dbałości o estetykę szkoły i jej otocze-

nia. 

Pogłębianie postaw obywatelskich i 

patriotycznych. 

Utrwalanie postaw poszanowania tra-

dycji i kultury własnego narodu. 

Utrwalanie szacunku dla dokonań po-

przednich pokoleń. 

Kształtowanie świadomości narodowej 

i związku z tradycją kultury europej-

skiej. 

Budowanie poczucia własnej godności 

w oparciu o wartości duchowe, trady-

cje ojczyste i regionalne. 

Budzenie zainteresowania kulturą, 

historią i literaturą innych narodów, 

zamiarem wyczulenia uczniów na ob-

licze innych nacji oraz szukanie po-

krewności kulturowych 

Budzenie zainteresowania „małą oj-

czyzną” w kontekście poznawania 

obszarów chronionych w najbliższej 

okolicy.  

 

Rozwijanie talentów i twórczo-

ści młodzieży poprzez kształ-

towanie uczestnictwa w kultu-

rze. 

Kształtowanie u uczniów wraż-

liwości moralnej, poczucia 

własnej wartości i godności. 

Kształtowanie postaw tolerancji 

wobec innych cywilizacji,      

kultur i tradycji 

Kształtowanie obywatelskie 

postawy – otwartej, odpowie-

dzialnej i tolerancyjnej z posza-

nowaniem praw człowieka. 

Budzenie refleksji na temat 

wpływu systemów światopo-

glądowych i ideologii na życie 

jednostki w społeczeństwie. 

Akcentowanie postawy otwar-

tości wobec innych kultur. 

Kształcenie umiejętności prze-

strzegania etyki zawodowej, 

radzenie sobie ze stresem i 

nadmiarem pracy 

Kształtowanie zasad kultury 

osobistej  

Kształtowanie postawy obywa-

telskiej, postawy poszanowania 

tradycji i kultury własnego 

narodu z poszanowaniem kultu-

ry innych narodów podczas 

omawiania zagadnień dotyczą-

cych międzynarodowych form 

ochrony przyrody, zasad zrów-

noważonego rozwoju. 

 

Poszukiwanie wartości życiowych i 

sensu życia. 

3. Kształtowanie naukowego poglądu. 

Kształtowanie postaw odpowiedzial-

ności w związku z dokonywanymi 

wyborami oraz asertywnych zacho-

wań i odmawiania w sytuacji kontak-

tu ze środowiskami zmieniającymi 

świadomość. 

Kształtowanie postawy obywatel-

skiej, postawy poszanowania tradycji 

i kultury własnego narodu z posza-

nowaniem kultury innych narodów 

podczas omawiania zagadnień doty-

czących międzynarodowych form 

ochrony przyrody, zasad zrównowa-

żonego rozwoju. 

4. Kształtowanie naukowego poglądu.  
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Definiowanie alkoholizmu, etiologia, przebieg 

choroby alkoholowej, uzależnienie i współu-

zależnienie – Program Profilaktyczny NOE, 

Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka,  przy-

czyny i skutki nikotynizmu, profilaktyka- 

obchody Światowego Dnia Bez Papierosa i 

Światowego Dnia bez Tytoniu, 

Narkomania - przyczyny i skutki uzależnienia,  

Problematyka HIV i AIDS.(w ramach obcho-

dów Światowego Dnia HIV/AIDS) 

Asertywność-sztuka mówienia „nie” — na-

bywanie umiejętności asertywnych w kon-

kretnych sytuacjach, 

Program profilaktyczny „ARS, czyli jak dbać 

o miłość?”- profilaktyka używania substancji 

psychoaktywnych.  

Uczestnictwo szkoły w projekcie „Cyfrowo-

bezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” 

Udział młodzieży w programie – „ Bezpieczne 

Miasto – Widzę Reaguję 2017”   

Kształtowanie postaw bezpiecznego porusza-

nia się w Internecie tj.: odpowiedzialne korzy-

stanie z mediów społecznych, Cyberprzemoc, 

itp. 

Udział szkoły w programie – „Bezpieczna 

Szkoła – Bezpieczna Przyszłość” 

 

Kształtowanie umiejętności efektywnej 

komunikacji, polegającej na rozwijaniu 

ważnych umiejętności psychologicz-

nych i społecznych (umiejętności na-

wiązywania kontaktów z ludźmi, ra-

dzenia sobie ze stresem, rozwiązywa-

nia konfliktów, opierania się naciskom 

ze strony otoczenia itp.).- obchody 

Światowego Dnia Zdrowia.  

 Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze 

szkołą oraz społecznością lokalną. 

Udział młodzieży w programie – „ 

Bezpieczne Miasto – Widzę Reaguję 

2017”  

Działania profilaktyczne w zakresie 

bezpiecznego korzystania z zasobów 

cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałania 

sytuacjom zagrożenia w tej przestrze-

ni.  

Ograniczanie niepowodzeń w nauce 

szkolnej i związanego z tym braku 

wiary we własne siły.  

 Profilaktyka w ramach ak-

cji/obchodów: Światowego Dnia 

Zdrowia, Światowego Dnia Rzucania 

Palenia, Światowego Dnia Aids , 

Światowego Dnia  Bez Tytoniu,  Świa-

towego Dnia Ziemi. 

 

Kształtowanie hierarchii syste-

mu wartości, w którym zdrowie 

należy do jednych z nadrzęd-

nych wartości w życiu. 

Zagrożenia XXI wieku — 

przyczyny i skutki wstępowania 

do destrukcyjnych grup niefor-

malnych ( subkultur) i sekt 

oddziałujących w szczególny 

sposób na umysły i uczucia 

młodych ludzi, 

 Kultura czasu wolnego — 

rozwijanie zainteresowań, spo-

soby spędzania czasu wolnego. 

Profilaktyka w ramach ak-

cji/obchodów: Światowego 

Dnia Zdrowia, Światowego 

Dnia Rzucania Palenia, Świa-

towego Dnia Aids , Światowe-

go Dnia  Bez Tytoniu,  Świa-

towego Dnia Ziemi czy Świa-

towego Dnia Zdrowia 

Kształtowanie postaw bez-

piecznego poruszania się w 

Internecie tj.: odpowiedzial-

ne korzystanie z mediów 

społecznych, Cyberprzemoc, 

itp. 

 

Już teraz możesz zadbać o zdrowie 

swojego przyszłego dziecka – pro-

gram zapobiegania wadom cewy 

nerwowej.  

Ograniczenie niepowodzeń w nauce 

szkolnej i związanego z tym braku 

wiary we własne siły.  

Profilaktyka w ramach ak-

cji/obchodów: Światowego Dnia 

Zdrowia, Światowego Dnia Rzucania 

Palenia, Światowego Dnia  

HIV/AIDS , Światowego Dnia  Bez 

Tytoniu,  Światowego Dnia Ziemi 

czy Światowego Dnia Zdrowi  

Kształtowanie postaw bezpiecznego 

poruszania się w Internecie tj.: od-

powiedzialne korzystanie z mediów 

społecznych, Cyberprzemoc, itp. 

uczestnictwa szkół  

Uczestnictwo szkoły w projekcie 

„Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna 

Szkoła Cyfrowa” 
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8. Sposoby realizacji celów wychowawczo – profilaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.  

 

Samorząd uczniowski 

 

Współpraca wychowawcza z rodzicami 

1. Budzenie i gruntowanie poczucia podmiotowości u uczniów. 

2. Sprzyjanie wzrostowi poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

3. Integrowanie społeczności uczniowskiej poprzez 

organizowanie wspólnych przedsięwzięć i ich ocenianie. 

4. Rozwijanie aktywności społecznej i talentów 

organizatorskich młodzieży . 

5. Uczestnictwo w procesie wypracowywania decyzji przez Dyrekcję Szkoły, zgłaszanie 

uwag i zastrzeżeń w imieniu społeczności uczniowskiej. 

6. Wpływ Samorządu Uczniowskiego na 

kreowanie bieżących zadań i harmonogram działań szkoły. 

7. Wpływ społeczności uczniowskiej na 

podtrzymanie już istniejących w szkole zwyczajów. 

8. Sygnalizowanie różnorakich konfliktów w szkole, zajmowanie zdecydowanego stano-

wiska wobec różnego rodzaju patologii w życiu szkoły. 

9. Współudział w tworzeniu wizerunku ucznia Technikum Menedżersko-Usługowego: 

- wprowadzenie stroju galowego podczas uroczystości szkolnych, akademii. 

- dbałość o kulturę zachowania uczniów. 

10. Współpraca z samorządami klasowymi. 

11. Organizowanie akcji charytatywnych. 

12. Organizowanie uroczystości szkolnych,  

13. Organizowanie konkursów i turniejów sportowych - integracja uczniów  i nauczycieli. 

14. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego 

wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupę. 

15. Kształtowanie kultury osobistej wśród społeczności uczniowskiej. 

16. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne - samorządy klasowe. 

17. Umożliwienie uczniom wejścia w różne role: wykonawcy, inicjatora koordynatora. 

1. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I. 

2. Wywiadówki i rozmowy indywidualne. 

3. Udostępnienie rodzicom wglądu do dziennika elektronicznego w celu monito-

rowania frekwencji i bieżących postępów w nauce młodzieży.  

4. Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców i uczniów naszej szkoły w celu po-

znania opinii na bieżące tematy oraz zdiagnozowanie potrzeb szkoły. 

5. Spotkania z rodzicami w celu wspólnych poszukiwań rozwiązań problemów 

wychowawczych – konsultacje z pedagogiem, szkolenia i prelekcje. 

6. Współodpowiedzialność za działalność dydaktyczną, wychowawczą i finan-

sową 

szkoły poprzez uczestnictwo w Radzie Szkoły i Radzie Rodziców. 

7. Pomoc rodziców w organizowaniu różnych form życia pozaszkolnego: wy-

cieczki, 

wyjazdy do teatru. 

8. Angażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły, m.in. poprzez udział rodzi-

ców w uroczystościach szkolnych, wycieczkach, konkursach, pracach na rzecz 

szkoły 

9. Zacieśnianie więzi w trakcie imprez, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. 
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Imprezy i uroczystości 

 

Inne formy wychowania i profilaktyki 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 

77 rocznica „września 39” 

Uroczystości szkolne, m. in.          

- Ślubowanie Klas Pierwszych,  

- Dzień Nauczyciela,  

- Święto Odzyskania Niepodległości,  

- Jasełka Bożonarodzeniowe,  

- Święto Konstytucji 3-go Maja,        

- Dzień Patronki Szkoły,  

- Pożegnania Klas Maturalnych. 

3. Imprezy okolicznościowe tj.:  

- Międzynarodowy Dzień Języków Obcych,  

- Światowy Dzień Bibliotek Szkolnych,  

- Światowy Dzień bez Papierosa, 

- Światowy Dzień Walki z AIDS, 

-- Światowy Dzień Zdrowia 

 - Światowy Dzień bez Tytoniu, 

- Dzień Dawcy Szpiku Kostnego,  

- szkolne i klasowe wyjazdy integracyjne,  

- klasowe spotkania wigilijne,  

- bal studniówkowy,  

- Dzień Talentów 

- Drzwi Otwarte w szkole 

- Dzień Dziecka 

- Akcja” Sprzątanie świata”. 

- Wigilia szkolna  

- Przygotowanie uroczystych apeli - rozwój patriotyzmu , kult tradycji.  

- 100-lecie Niepodległości: a) konkursy, wystawy historyczne np. „Droga ku Niepodle-

głości”, „Ojcowie Niepodległości”, „Śpiewamy pieśni o Niepodległości”, „Mistrz Piękne-

go Czytania” , „Polska- moja Ojczyzna” .b) projekty: widokówek z okazji odzyskania 

niepodległości, konkurs na urodzinowe życzenia dla Polski, projekt Flat Dising-

infografika ”Polska droga do Niepodległości”, itp. 

- Zakończenie roku szkolnego 

2017/2018. 

 

1. Rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych i artystycznych. 

2. Udział w Programie Kultura Bezpieczeństwa. 

2. Sport i czynny wypoczynek – udział uczniów w zawodach sportowych, wy-

jazdy integracyjne dla klas pierwszych. 

3. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 

4. Wdrażanie platformy e-learningowej. 

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piotrkowie Tryb., 

Państwową Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, Komendą Miejską 

Policji, Strażą Miejską, Centrum Profilaktyki Uzależnień, Punktem konsultacyj-

nym” Pomarańczowa Linia”. 

6. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, Domem Małego  Dziecka i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - 

Wychowawczym w Piotrkowie Tryb. 

7. Współpraca z instytucjami społecznymi i lokalnymi:  Centrum Edukacji i Pra-

cy Młodzieży OHP w Piotrkowie Tryb., Centrum Informacji i Planowania Karie-

ry Zawodowej przy Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb., Powiatowym Urzędem 

Pracy,  mediami:- „Tydzień Trybunalski”, „Famka” „Radiem Strefa FM” i porta-

lem e-piotrkow.pl 

8. Współpraca z zakładami pracy, hotelami, w których młodzież odbywa prakty-

kę zawodową. 

9. Udział w Targach Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych, Targach Pracy. 

10. Współpraca z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w 

Piotrkowie Tryb.– wyjścia na wykłady i uczestnictwo w Inauguracji Roku Aka-

demickiego 2017/2018. 

11. Współpraca z MOK. 

12. Edukacja teatralna i filmowa. 

13. Udział w akcji „Bezpieczne miasto -Widzę i reaguję” 

14. Wyjazd do Łodzi na Salon Maturzystów 

15. Udział młodzieży w programach profilaktycznych – prozdrowotnych. 

16. Kształtowanie kultury czytelniczej. 

17. Wycieczki klasowe bliższe i dalsze, rajdy rowerowe, 

18. Udział w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych po regionie 

19.. Udział uczniów klas III i IV w akcji honorowego krwiodawstwa. 

20. Udział w akcji:  „Szlachetna paczka”, „Góra Grosza” 

21. Współpraca młodzieży ze środowiskiem - upowszechnianie idei wolontariatu 

- współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym i Domem Małego 

Dziecka w Piotrkowie, współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Piotrkowa Try-

bunalskiego 



 16 

22. Udział w bieżących wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i państwo-

wych na terenie miasta. 

23. Działalność kół zainteresowań . 

24. Działalność Szkolnego Klubu wolontariatu. 

25. Wyjścia pozaszkolne do kina, teatru, galerii, itd. 

26. Organizowanie konkursów szkolnych. 

27. Prowadzenie ściennej gazetki szkolnej z profilaktyką. 

28. Prowadzenie kroniki szkolnej. 

29. Wystawy plastyczne, eksponowanie prac uczniów. 

30. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej w ważnych wydarzeniach na 

terenie szkoły i miasta. 

 

 

9. Ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. 

Realizacja zadań i działań zawartych w powyższym programie wychowawczym zostanie poddana ewaluacji mającej na celu dostarczenie informacji o osią-

gnięciach a także danych umożliwiających dokonanie niezbędnych modyfikacji. 

Ewaluacja programu odbywa się przy pomocy następujących narzędzi badawczych: 

- ankieta ewaluacyjna skierowana do uczniów;  

- ankieta ewaluacyjna skierowana do rodziców;  

- ankieta ewaluacyjna skierowana do nauczycieli;  

- wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami; rozmowy z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją szkoły oraz uczniami i rodzicami;  

- analiza dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, teczki wychowawców, Program Wychowawczo - Profilaktyczny, Plan Pracy Szkoły, dzienniki zajęć peda-

goga szkolnego). 

Program został zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu 28.09.2017 r. 

 

 

 

 

 


