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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez 

wszystko, co ma co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to 

znaczy, ażeby również, umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla 

drugich.” Jan Paweł II, Przemówienie UNESCO (02. 06. 1980) 

 

I. Założenia ogólne 

1. Podstawa prawna: 
Program realizowany jest w oparciu o: 

 Powszechną Deklarację Praw Człowieka, 

 Konwencję o Prawach Człowieka, 

 Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., 

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 

ze zm.), 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),  

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach,  

 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 977) 

 Statut Szkoły, zatwierdzony 21.12.2015 

 

 

2. Misja szkoły 

Nasza szkoła, posiadająca siedemdziesięcioletnią tradycję w wychowaniu i edukowaniu 

młodych ludzi, jako główne zadanie przyjęła wspomaganie wychowawczej roli rodziny, 

uwzględniając prawo do przekonań światopoglądowych, religijnych oraz wolności sumienia. 

Nadrzędnym celem jest zapewnienie wszystkim uczniom bezpieczeństwa, powszechnego 

dostępu do wychowania, nauki oraz rozwoju. Kierując się dobrem młodego człowieka, 

kształtujemy postawy moralne, obywatelskie z zachowaniem poszanowania godności 

osobistej. Współczesność wymusza na nas myślenie o oświacie w kategorii jakości, aby 

uzyskiwać i doskonalić ją należy postawić sobie przede wszystkim pewne zadania. 
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Nasza szkoła: 

1. Traktuje ucznia podmiotowo, jest otwarta na jego potrzeby. 

2. Dba o zdrowie i rozwój psychofizyczny ucznia. 

3. Rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów. 

4. Otacza uczniów opieką socjalną. 

5. Uczy samorządności. 

6. Stosuje zróżnicowane autorskie metody nauczania i wychowania. 

7. Bazuje na wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. 

8. Kultywuje tradycje narodowe, regionalne i rodzinne. 

9. Jest twórcza, innowacyjna, partnerska i bezpieczna. 

10. Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w szybko zmieniającym się rynku pracy. 

11. Uczestniczy w programach unijnych pozwalających uczniom poszerzyć zarówno 

kompetencje twarde, jak i miękkie. 

 

3. Sylwetka absolwenta 

 

Uczeń kończący naszą szkołę jest członkiem społeczności wiedzy, w którym technologia 

informacyjna uzyskała wysoki poziom. Musi radzić sobie z wieloma wyzwaniami, zarówno 

rozwijającymi jego osobowość, jak też negatywnymi przejawami degeneracji ludzkiego 

zachowania. 

Dlatego nasz absolwent: 

1. jest zainteresowany nauką, 

2. jest komunikatywny, tolerancyjny, kulturalny, 

3. jest uczciwy, sprawiedliwy, wrażliwy, 

4. jest zaangażowany w pracę,  

5. jest odpowiedzialny i samodzielny, 

6. potrafi pracować w zespole, 

7. posiada umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia, 

8. jest asertywny, odporny na stres, 

9. umie opanować agresję, 

10. jest zdyscyplinowany, krytyczny wobec siebie, 

11. posiada zdolności organizacyjne, 

12. dba o zdrowie własne i innych, 

13. potrafi posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym. 

 

Staramy się poprzez różnorodne metody oraz formy tak ukształtować osobowość młodych 

ludzi, aby ich postawa świadczyła o rozumieniu zadań i obowiązków stawianych przed nimi, 

aby odpowiadali w największym zakresie naszemu modelowi absolwenta. 

 

 

4. Diagnoza 

 
Program wychowawczy opracowano na potrzeby społeczności Zespołu Szkół Elektrycznych 

nr 1 w Krakowie. W opracowaniu działań wychowawczych wzięto pod uwagę:  

 informacje nauczycieli i wychowawców o bieżących problemach wychowawczych, 

 informacje od partnerów zewnętrznych, 

 opinie uczniów, rodziców, nauczycieli wyrażone w ankietach, 
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 opinie psychologa, pedagoga, 

 obserwację zachowania uczniów, 

 analizę dzienników szkolnych pod kątem frekwencji uczniów, frekwencji rodziców na 

zebraniach w ciągu roku szkolnego. 

 

Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie następujących problemów wychowawczych: 

- zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, 

- wysoka absencja na zajęciach, 

- powiększająca się liczba młodzieży z problemami psychologiczno-wychowawczymi, 

emocjonalnymi, intelektualnymi, zdrowotnymi,  

- znaczny odsetek młodzieży mającej problem z uzależnieniami, głównie od tytoniu i 

alkoholu. 

 

Z powyższej analizy wynika, iż należy podjąć działania mające na celu: 

- pogłębienie motywacji do nauki, 

- poprawienie frekwencji na zajęciach, 

- rozwój zainteresowań, 

- zaangażowanie w działania na rzecz innych m.in. poprzez włączenie w wolontariat, 

- promowanie zdrowego stylu życia. 

 

II. Cele wychowawcze 

 

1. Cel ogólny 

 
Celem wychowania szkolnego jest pełny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego 

osobowości. Do priorytetów  należą: 

A) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, 

B) personalizacja życia i odnajdywanie swojego miejsca w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w 

społeczności szerszej (lokalnej, regionalnej, narodowej), 

C) kształtowanie postawy otwartej do podejmowania wyzwań na płaszczyźnie naukowej i 

zawodowej. 

 

2. Cele szczegółowe 
 

Celem wychowania jest osiąganie dojrzałości człowieka na czterech płaszczyznach: 
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a) fizycznej – związanej z naturalnymi procesami rozwoju fizycznego a także z 

nabywaniem wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu 

życia. 

- rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, 

- wdrażanie do higieny, dbałości o zdrowie, kształtowanie nawyków 

prozdrowotnych. 

b) psychicznej – ukierunkowanej na osiąganie odpowiedzialności za siebie i swój 

stosunek do świata: 

- wychowanie do wspólnoty, budowania trwałych relacji międzyludzkich, 

- kształtowanie postawy świadomego korzystania z mediów, 

- rozbudzanie ciekawości dla wszelkiej wiedzy, 

- kształtowanie pozytywnej, konstruktywnej i rzetelnej samooceny, 

- umożliwianie uczniom poznawania swoich możliwości i ograniczeń, 

- kształtowanie w uczniach obowiązkowości, systematyczności i konsekwencji 

w działaniu, 

- rozwijanie twórczej postawy przy wykonywaniu zadań, 

- przygotowanie uczniów do świadomego planowania przyszłości, 

- rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. 

c) społecznej – polegającej na nabywaniu umiejętności prawidłowego wywiązywania się 

z pełnionych ról społecznych i systematycznego przygotowywania się do pełnienia 

nowych ról, związanych z cyklem życia: 

- kształtowanie postawy patriotycznej, społecznej oraz tożsamości kulturowej, 

- integrowanie zespołów klasowych, 

- kształtowanie odpowiedzialności za dobro wspólne, 

- przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

- przygotowanie do organizacji czasu i odpoczynku, 

- przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, 

d) duchowej – obejmującej m. in. posiadanie właściwego systemu wartości a także 

poczucie sensu istnienia: 

- rozbudzanie postawy empatii, współodpowiedzialności za drugiego człowieka, 

- kładzenie nacisku na wartości, takie jak: uczciwość, szacunek dla drugiego 

człowieka, prawdomówność, odpowiedzialność. 
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III. Zasoby szkoły w dziedzinie wychowania. Warunki sprzyjające rozwojowi 

wychowanka 

 

1. Zasoby szkoły niezbędne w procesie wychowania 

a. nauczyciel jako autorytet w zakresie przekazywanej wiedzy oraz wychowania, 

b. pracownicy szkoły wspierający działania wychowawcze, 

c. tradycja szkolna, 

d. środowiska wspierające wychowanie: rodzice i opiekunowie, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, partnerzy zewnętrzni, np. WCKiK, DPS. 

e. baza: sale lekcyjne, pracownie komputerowe, elektroniczne, odnawialnych źródeł 

energii,  sala gimnastyczna, siłownia, sala tenisa stołowego, sala fitness z lustrami, 

aula, biblioteka, pokój pedagoga i psychologa, gabinet pielęgniarski, internat, bufet. 

 

2. Warunki sprzyjające rozwojowi młodzieży 

a. budowanie relacji opartych na prawdzie, zaufaniu, otwartości, odpowiedzialności,  

b. kształtowanie płaszczyzny porozumienia i wzajemnej życzliwości wynikających z 

szacunku między uczniem a nauczycielem, 

c. samowychowanie, 

d. płaszczyzna wsparcia ucznia przez nauczyciela w sytuacjach kryzysowych.  

e.  pomoc nauczyciela w osiąganiu sukcesów przez uczniów. 

 

IV. Osoby odpowiedzialne za proces wychowawczy  

 

Osoby odpowiedzialne za proces 

wychowawczy 

Zadania 

Wychowawcą jest każdy 

pracownik szkoły. 

 

 

 

- jest odpowiedzialny za kształtowanie młodych ludzi, 

- stawia wymagania, które uczniowie są w stanie 

zrealizować, 

- jest wymagający i konsekwentny, reaguje na niewłaściwe 

zachowania młodzieży, 

- potrafi nagradzać nawet uczniów słabszych, którzy na 

miarę swoich możliwości osiągają sukcesy w nauce lub 

innej dziedzinie, 

- jest odpowiedzialny za budowanie atmosfery życzliwości 

i zrozumienia w szkole, 

- w razie potrzeby okazuje pomoc, 

- troszczy się o solidne przygotowanie do życia młodego 

człowieka, 

- wymaga od siebie.  
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Wychowawca klasy - jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces 

wychowawczy powierzonych mu wychowanków, 

- prowadzi spotkania klasowe według programu zgodnego 

z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczego, 

- na bieżąco obserwuje i kontroluje postępy 

wychowawcze i dydaktyczne oraz frekwencję na 

zajęciach lekcyjnych, 

- utrzymuje  bezpośredni kontakt z rodzicami, 

- prowadzi rozmowy indywidualne z wychowankami, 

- przedstawia wychowankom prawa i obowiązki 

wynikające ze Statutu Szkoły; 

- na początku każdego roku szkolnego przeprowadza 

wybór Samorządu Klasowego, 

- współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

- współpracuje z pozostałymi nauczycielami w celu 

zapewnienia wychowankom odpowiednich warunków 

nauki i rozwoju, 

- wraz z uczniami swojej klasy dba o czystość i estetykę 

szkoły oraz jej otoczenia, 

- podejmuje współpracę z różnymi instytucjami, 

- organizuje wycieczki klasowe, imprezy okolicznościowe 

i wyjścia o charakterze kulturalnym. 

Nauczyciel przedmiotu - realizując podstawę programową, zachęca uczniów do 

wysiłku intelektualnego, rozbudza ich ciekawość i 

motywuje do poszerzenia wiedzy, 

- współpracuje z wychowawcą klasy, pedagogiem, 

psychologiem oraz rodzicami, 

- włącza się aktywnie w realizację poszczególnych zadań 

wychowawczych szkoły. 

Pedagog i psycholog 

 

 

 

- wspierają uczniów w samorozwoju oraz wychowawców 

i rodziców w wychowaniu, 

- rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, analizują 

przyczyny niepowodzeń szkolnych, 

- prowadzą działania diagnostyczne dotyczące 

wychowanków oraz sytuacji wychowawczych, w celu 

wspierania rozwoju ucznia, 

- podejmują działania interwencyjne i mediacyjne, 

- prowadzą różne formy pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

- podejmują działania wychowawcze i profilaktyczne w 

stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i 

nauczycieli, 

- zapewniają uczniom pomoc w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu. 

Pracownicy administracji i 

obsługi 

 

 

- reagują na zachowanie młodzieży,  

- swoją postawą uczą odpowiedzialności za powierzane 

obowiązki. 
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V. Zasady współpracy 

Szkoła ma za zadanie współpracować z:  

- rodzicami jako pierwszymi wychowawcami młodych ludzi,  

- instytucjami wspierającymi procesy wychowawcze i edukacyjne,   

- środowiskiem lokalnym.  

Współpraca ta ma na celu wspieranie wielopłaszczyznowego rozwoju uczniów. 

 

1. Zasady współpracy między szkołą a rodzicami 

 Zadaniem szkoły jest wspieranie rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym 

ich dzieci, z jednoczesnym poszanowaniem uznawanych przez nich wartości. Rodzice 

uczniów to jeden z głównych partnerów szkoły, dlatego należy zadbać o budowanie 

wzajemnych dobrych relacji, by móc konstruktywnie rozwiązywać pojawiające się problemy.  

Spośród grona rodziców na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym winni 

być wybrani przedstawiciele Rady Rodziców, którzy wchodzą w skład Rady Rodziców 

Szkoły, współodpowiedzialnej za funkcjonowanie szkoły. 

A. Aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą należy realizować m.in. poprzez: 

 wspólne rozwiązywanie problemów klasowych i szkolnych, 

 zaangażowanie rodziców w różne formy pracy szkoły, np. studniówkę, święto Patrona 

Szkoły, Dzielnicowy Festyn Sportowo-Integracyjny, uroczystości szkolne jak Dzień 

Edukacji Narodowej, wigilie klasowe, 

 wręczanie listów gratulacyjnych za dobrą współpracę w zespołach klasowych, 

 pozyskiwanie sponsorów spośród rodziców, 

 organizowanie wykładów i prelekcji o tematyce związanej z wychowaniem młodego 

człowieka m.in. poruszające zagadnienia profilaktyki.  

 

B. Formy kontaktów z rodzicami: 

a. kontakt bezpośredni – indywidualny lub w czasie zebrań (klasowych, 

ogólnoszkolnych) – pozwalający budowanie wzajemnych relacji opartych o wspólne 

rozwiązywanie problemów, dzielenie się radościami i sukcesami młodych ludzi, 

b. dziennik elektroniczny –  będący narzędziem komunikacji do przekazywania zarówno 

informacji nt. życia szkoły, jak i postępów w nauczaniu, frekwencji, zachowaniu ich 

dzieci, 
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c. strona internetowa szkoły – zawierającą podstawowe informacje z życia oraz 

funkcjonowania szkoły, 

d. korespondencja tradycyjna – listy wysyłane do rodziców zawierające informacje nt. 

postępów ich dzieci w nauce, 

e. informacja telefoniczna  lub elektroniczna, 

f.  posiedzenia Rady Rodziców, 

g. dyżury dyrektora szkoły, pedagoga i psychologa, nauczycieli. 

 

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz partnerami zewnętrznymi 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz partnerami zewnętrznymi ma przede 

wszystkim na celu:  

- stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów,  

- podejmowanie działań służących dobru uczniów, rodziców, grona pedagogicznego, 

pracowników szkoły,  

- promowanie osiągnięć szkoły, 

- budowanie trwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku oraz życzliwości, 

- zdobywaniu funduszy służących rozwojowi młodych ludzi. 

 

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 współpracuje m.in. z: 

 Radą Dzielnicy XI, na terenie której znajduje się szkoła, 

 Strażą Miejską, Policją,  

 Parafią Zmartwychwstania Pańskiego, 

 Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

 Fundacją Rampa, 

 Stowarzyszeniem Siemacha, 

 przedsiębiorstwami o profilu związanym z kształceniem zawodowym, 

 wyższymi uczelniami, 

 Urzędem Marszałkowskim. 

 

W ramach działań Wolontariatu ZSE nr 1 podjęto współpracę w partnerami zewnętrznymi, 

wśród których należy wymienić: 

 Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 
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 Dom Pomocy Społecznej os. Sportowe 9 w Krakowie,  

 Centrum Administracyjne  nr 1 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krakowie.  

 

VI. Zakresy oddziaływań wychowawczych (obszary wychowawcze) 

1. Prawa i obowiązki ucznia 

 Prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły przedstawione są przede wszystkim w 

Statucie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich, zarządzeniach Dyrekcji 

szkoły, przepisach BHP obowiązujących w pracowniach przedmiotowych. 

Uczeń ma prawo m.in. do właściwie, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 

zorganizowanego procesu kształcenia, opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole 

zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej oraz do ochrony i poszanowania jego godności osobistej, a także 

korzystania  z  pomocy  stypendialnej, życzliwego, podmiotowego traktowania, rozwijania 

zainteresowań, zdolności i talentów. 

 

2. Szkolny System Oceniania 

 Szkolny System Oceniania przedstawiony jest w 8 rozdziale Statutu Zespołu Szkół 

Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich, zawiera on m.in. informację, iż ocenianiu 

podlegają: 

 osiągnięcia edukacyjne ucznia 

 zachowanie ucznia. 

Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia polega na   rozpoznaniu   przez   nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  do 

wymagań  określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów  

kształcenia  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia w  zawodach  oraz  

wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w szkole  programów  nauczania z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenianie  zachowania  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę oddziału, 

nauczycieli, uczniów danego  oddziału stopnia  respektowania  przez  wychowanka  zasad 

współżycia  społecznego  i  norm  etycznych  oraz obowiązków  określonych  w Statucie 

Szkoły.  
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3. Ceremoniał i tradycje szkolne 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 

1. Uroczyste 

rozpoczęcie roku 

szkolnego 

spotkanie 

społeczności szkolnej  

Dyrekcja 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wrzesień 

2. Ślubowanie kl. I uroczyste spotkanie 

połączone z 

wręczeniem 

legitymacji szkolnych 

wychowawcy kl. I wrzesień  

3. Święto Edukacji 

Narodowej 

uroczyste spotkanie 

pracowników ZSE nr 

1 oraz 

emerytowanych 

nauczycieli, program 

artystyczny 

przygotowany przez 

młodzież 

Dyrekcja, 

wychowawcy 

  

październik  

4. Kształtowanie 

postawy wiedzy i 

szacunku wobec 

Patronów Szkoły  

konkursy nt. Powstań 

Śląskich 

 

nauczyciele historii, 

wychowawcy 

listopad 

5. Kultywowanie 

wartości rodzimych 

wynikających z 

chrześcijańskiej 

tradycji 

wigilie klasowe, 

jasełka, wystawy 

okolicznościowe, 

Dzień Papieski, 

Wielkanoc, artykuły 

w gazetce szkolnej 

Opornik, spotkania w 

DPS i Centrum 

Administracyjnym 

Placówek 

Opiekuńczych nr 1, 

Spotkanie ze św. 

Mikołajem, 

Pielgrzymka 

maturzystów na Jasną 

Górę 

 

wychowawcy, 

nauczyciele j. obcych, 

katecheci, opiekun 

grupy teatralnej 

Rezistors, opiekun 

gazetki szkolnej 

Opornik, opiekun 

Wolontariatu, 

Samorząd 

Uczniowski. 

cały rok 

6. Studniówka program 

studniówkowy 

 

wychowawcy, rodzice styczeń/luty 

7. Pożegnanie 

uczniów klas 

maturalnych 

 

 

uroczyste spotkanie 

uczniów kl. IV 

podsumowujące 

edukację w ZSE nr 1 

wychowawcy kl. III i 

IV 

 

 

 

kwiecień 

8. Uroczyste 

zakończenie roku 

szkolnego 

spotkanie 

społeczności szkolnej 

połączone z 

Dyrekcja 

wychowawcy, 

nauczyciele 

czerwiec 
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wręczeniem 

wyróżnień i nagród 

dla młodzieży  

 

4. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 

1. Kształtowanie 

postaw patriotycznych 

lekcje j. polskiego, historii, 

WOS, lekcje wychowawcze,   

ślubowanie klas I-szych, 

uroczystości 

szkolne, konkurs o 

symbolach narodowych dla 

klas II , konkurs pieśni 

patriotycznej, udział 

przedstawicieli młodzieży w 

uroczystościach 

patriotycznych na terenie 

miasta Krakowa  

nauczyciele, 

wychowawcy 

wg kalendarza 

imprez 

szkolnych 

2. Rocznice i święta 

narodowe 

 

 organizowanie akademii 

okolicznościowych 

(rocznica wybuchu  

II wojny światowej, 

Odzyskania 

Niepodległości, 

Konstytucji 3 maja itp.) 

 Konkurs o Powstaniach 

Śląskich 

 składanie kwiatów pod 

pomnikami poległych za 

Ojczyznę 

 powstania narodowe i 

zrywy 

narodowowyzwoleńcze  

 poszanowanie wolności 

 

nauczyciele, 

wychowawca, 

Dyrekcja 

 

wg kalendarza 

3. Kształtowanie 

aktywnej postawy 

wobec środowiska 

lokalnego  

prelekcje, lekcje 

wychowawcze, historii, 

WOS, Dzielnicowy Festyn 

Sportowo-Rekreacyjny, 

współpraca Wolontariatu z 

DPS i Centrum 

Administracyjnym 

Placówek Opiekuńczych nr 

1. 

nauczyciele 

wychowawca, 

Dyrekcja 

cały rok 
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4. Kształtowanie 

tożsamości narodowej  

przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości 

kultury europejskiej 

oraz różnorodność 

kulturową i religijną 

świata.  

wycieczki, projekty 

edukacyjne, warsztaty, 

lekcje wychowawcze, lekcje 

języka polskiego i języków 

obcych, religii 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

5. Kształtowanie 

postaw 

demokratycznych, 

upowszechnianie  

świadomości prawnej i 

kultury politycznej 

 

 

 

lekcje wychowawcze, 

historii, WOS, HIS,  

wybory Samorządu 
Szkolnego, 4 czerwca - wyjście 
młodzieży do Sali Obrad Rady 
Miasta Krakowa, 
spotkania z prawnikami, 
policjantami 

nauczyciele, 

wychowawca, 

pedagog, 

psycholog 

szkolny, 

opiekunowie 

samorządu 

szkolnego, 

Dyrekcja 

cały rok 

6. Poszanowanie pracy 

własnej i innych 

 

prace na rzecz szkoły  i 

środowiska praktyki 

zawodowe, zajęcia  

warsztatowe 

dbanie o wspólne dobro. 

nauczyciele, 

wychowawca,  

pedagog i 

psycholog 

szkolny, 

pracownicy 

obsługi 

cały rok 

7. Kultura języka 

ojczystego 

 

lekcje wszystkich 

przedmiotów, kontakty z 

uczniami 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

cały rok 

8. Kształtowanie 

postaw 

demokratycznych 

wśród młodzieży 

 

Wybór Samorządu 

Szkolnego, Rady 

Pedagogiczne 

opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

Dyrekcja 

cały rok 

11. Wielcy Polacy  lekcje wszystkich 

przedmiotów 

wszyscy 

nauczyciele 

wg programu 

nauczania 

 

5. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 

1. Znajomość praw i norm 

społeczno-moralnych 

 

wycieczki, lekcje 

wszystkich 

przedmiotów 

 

wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

2. Kształtowanie pozytywnego 

poglądu na świat i umiejętność 

podejmowania odpowiednich 

decyzji. 

lekcje przedmiotowe, 

wycieczki do muzeów i 

na wystawy, teatry 

profilaktyczne i 

warsztaty 

 

nauczyciele, 

wychowawca, 

Samorząd 

Uczniowski 

cały rok 
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3.Kształtowanie aktywnej 

postawy wobec świata, uczenie 

krytycznego podejścia do 

różnych aspektów 

rzeczywistości. 

lekcje wychowawcze 

i przedmiotowe, 

działalność 

charytatywna, udział 

w projektach i 

warsztatach 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

Dyrekcja, 

wolontariat 

cały rok 

4. Kształtowanie umiejętności 

świadomego korzystania ze 

środków masowego przekazu 

  

lekcje wychowawcze i 

przedmiotowe, 

edukacja medialna 

 

wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

5. Kształtowanie postawy 

poszanowania własnej godności 

i godności drugiego człowieka 

oraz wrażliwości na krzywdę 

ludzką 

prelekcje, lekcje 

wychowawcze i 

przedmiotowe 

 

 

wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

6. Tolerancja we współczesnym 

świecie 

 

 

 

lekcje wychowawcze, 

lekcje historii, WOS, 

lekcje religii 

 

nauczyciele, 

poloniści, 

wychowawcy, 

katecheci, 

prelegenci 

cały rok 

7. Przygotowywanie do 

podejmowania 

odpowiedzialności za siebie, 

współodpowiedzialności za 

grupę , środowisko społeczne 

-lekcje wychowawcze, 

WOS 

-lekcje religii 

- publikacje 

nauczyciele , 

katecheci 

cały rok 

8. Rozwijanie wrażliwości 

moralnej i społecznej 

otwartości na potrzeby ludzi 

niepełnosprawnych, chorych i 

starszych 

akcje krwiodawstwa, 

lekcje przedmiotowe, 

współpraca z DPS 

 

nauczyciele, 

opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

opiekun 

Wolontariatu 

cały rok 

9. Kształtowanie postaw 

sprzeciwu wobec zachowań 

nagannych społecznie  

warsztaty, lekcje 

wszystkich 

przedmiotów 

wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

 

 

6. Pomoc w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu  

 
Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

1.Wewnątrzszkolny System 

Doradztwa Zawodowego 
 Modułowy program 

działań doradczych 

na terenie szkoły 

 

wychowawcy, 

doradca zawodowy 

cały rok 

2. Zapoznanie uczniów  

Z sytuacją na runku pracy 

 Warsztaty w Centrum 

Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej  

wychowawcy, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

cały rok 



 16 

 lekcje 

przedsiębiorczości  

i wychowawcze 

dotyczące edukacji 
zawodowej. 

 warsztaty z 

preorientacji 

zawodowej   

 współpraca z 

Młodzieżowym 

Biurem Pracy 

 

przedsiębiorczości 

3. Rekrutacja na studia  prezentacja aktualnych 

informacji dotyczących 
rekrutacji na studia,  

 spotkanie z 

przedstawicielami szkół 

wyższych,  

 udział uczniów klas IV  

w Salonie maturzystów  

i dniach otwartych 

krakowskich uczelni 

wychowawcy,  

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedsiębiorczości 

cały rok 

4. Rozwijanie zainteresowań 

i zdobywanie kwalifikacji 

związanych  

z przyszłym zawodem.  

 

 wycieczki zawodowe 
 konkursy z 

przedmiotów 
zawodowych, udział w 

projekcie Akademia 

el12 

 Olimpiada Wiedzy 

Technicznej 

 Olimpiada Wiedzy 

Elektrycznej i 

Elektronicznej 

 Dni otwarte uczelni 

 informowanie o 

możliwości uzyskania 
uprawnień w zakresie 

eksploatacji i pomiarów 

w urządzeniach do 1kV 
w naszej szkole 

 zagraniczne praktyki 

zawodowe w ramach 

projektów Erasmus 

plus 
 

wychowawcy 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

cały rok 

 

 

7. Oddziaływanie kulturalne 

 
Zadania 

 

Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 

1. Zapoznanie z kulturą życia - lekcje wychowawcze wychowawcy cały rok 
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codziennego, zasadami savoir - 

vivre’u zasadami życia 

towarzyskiego 

 

- lekcje religii 

-lekcje przedmiotowe 

 

nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

2. Przygotowanie do 

korzystania  z 

zautomatyzowanej biblioteki- 

mediateki jako centrum 

globalnej informacji 

 

- zajęcia biblioteczne 

- przygotowywanie 

i gromadzenie pomocy 

dydaktycznych np. 

audycji, nagrań 

okolicznościowych  

 

bibliotekarze 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

3. Rozwijanie zainteresowań 

humanistycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- redagowanie gazetki 

szkolnej Opornik 

grupa muzyczno- 

teatralna Rezistors 

- „Mam talent” 

- Festiwal Artystyczny 

Młodzieży 

- Konkursy: 

 Olimpiada Teologii 

Katolickiej, 

 Małopolskie 

Dyktando 

Niepodległościowe 

 konkurs„Na 

czerwonym dywanie” 

opiekun gazetki 

szkolnej Opornik, 

Samorząd Uczniowski, 

wychowawcy, opiekun 

grupy Rezistors, 

nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych 

 

 

cały rok 

 

4. Promowanie czytelnictwa zainteresowanie 

uczniów nowościami 

książkowymi 

bibliotekarze 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

5. Uczestnictwo w życiu 

kulturalnym szkoły, dzielnicy, 

Krakowa 

 

- wyjścia do kina, teatru, 

filharmonii, opery, 

galerii  

- zwiedzanie muzeów, 

oglądanie wystaw 

okolicznościowych 

- udział w warsztatach 

muzealnych 

organizowanych przez 

Muzeum Narodowe 

-  aktywne uczestnictwo 

w zajęciach 

pozalekcyjnych  

organizowanych przez  

Młodzieżowe Domy 

Kultury  

- wystawy tematyczne 

w bibliotece 

wychowawcy 

nauczyciele 

bibliotekarze 

cały rok 
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-powiększanie 

księgozbiorów  

- udział w koncertach 

szkolnych Filharmonii 

Krakowskiej 

6. Organizowanie życia 

kulturalnego młodzieży 

 

-zapraszanie ludzi 

z kręgu kultury na 

spotkania do szkoły 

- tworzenie   

tematycznych gazetek  

- przygotowywanie 

akademii 

- organizowanie 

konkursów (np. 

literackich),  

-udział młodzieży 

w cyklu „Z kulturą na 

Ty” 

wychowawcy  

nauczyciele 

bibliotekarze 

cały rok 

7.Rozwijanie umiejętności 

poruszania się w świecie 

współczesnej kultury 

-film, teatr, książka 

-środki masowego 

przekazu (Internet, TV, 

prasa, radio) 

- wyjazdy do młodzieży 

Niemiec i Anglii, 

poznawanie kultury tych 

krajów 

- artyści, wielcy Polacy, 

Europejczycy 

nauczyciele  

wychowawcy 

cały rok 

 

 

 

 

8. Rozwijanie zainteresowań naukowych i technicznych 

Zadania 

 

Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 

1.Rozwijanie zainteresowań 

naukowych i technicznych 

działalność kół 

zainteresowań 

przedmiotowych 

 

 

propagowanie olimpiad i 

konkursów 

przedmiotowych oraz 

opieka nad ich 

uczestnikami 

 

prezentowanie sylwetek 

uczniów osiągających 

najlepsze wyniki w 

nauce (stała gablota na I 

piętrze, strona 

nauczyciele 

przedmiotów 

(wychowawcy 

internatu ) 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

wychowawcy  

 

 

 

wychowawcy klas, 

dyrekcja 

 

 

 

wrzesień-

październik 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 
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internetowa szkoły) 

 

przeprowadzanie co 

roku wewnątrzszkolnych 

konkursu o tytuł 

najlepszego 

matematyka,  

-stypendia naukowe dla 

najlepszych uczniów w 

danym zawodzie 

udział w Akademii el12 

 

organizowanie 

wycieczek zawodowych 

 

 

wykonanie stałej 

ekspozycji          (w 

gablocie) prezentującej i 

promującej odnawialne 

źródła energii 

 

 

-spotkania z 

absolwentami, którzy 

odnieśli sukces 

zawodowy 

-prezentacja na terenie 

szkoły firm działających 

na rynku pracy 

-przygotowanie 

językowe pod kątem 

zawodowym 

 

 

nauczyciele 

komisje przedmiotowe 

Dyrekcja 

 

 

 

 

 

 

 

Komisje Przedmiotów 

Zawodowych 

 

 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele języków 

obcych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

2.Udział młodzieży w 

projektach Unijnych 

praktyki zagraniczne 

uczniów klas III 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy 

cały rok 

3. Promowanie nauki języków 

obcych jako niezbędnego 

narzędzia do lepszego 

funkcjonowania na rynku 

pracy 

-konkursy 

wewnątrzszkolne               

i międzyszkolne 

-wycieczki do Instytutu 

Goethego  

nauczyciele języków 

obcych 

cały rok 
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9. Edukacja prozdrowotna, prorodzinna i proekologiczna 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 

1. Zwiększanie 

zainteresowania uczniów 

sprawami zdrowego trybu 

życia 

1. prowadzenie lekcji 

wychowawczych, lekcji w-f, 

biologii oraz  wychowania 

do życia  w rodzinie. 

3.organizacja Dzielnicowego 

Festynu Sportowo-

Integracyjnego 

5. udział w międzyszkolnych 

zawodach sportowych - 

Licealiada, Krakowski 

Wielobój Siłowy 

6.Projekt edukacyjny dla klas 

pierwszych „Bieg po 

zdrowie” 

nauczyciel 

przedmiotu,  

wychowawcy. 

 

nauczyciele w-f 

 

nauczyciele w-f 

 

 

 

 

Krzysztof Batko 

 

 

cały rok 

 

 

 

wrzesień 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

2. Kształtowanie aktywnej                    

i odpowiedzialnej postawy 

wobec  zdrowia własnego i 

innych ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.p rowadzenie lekcji 

wychowawczych, 

wychowania do życia              

w rodzinie, biologii, w-f. 

2.przygotowywanie gablot 

promujących zdrowy tryb 

życia 

3.podejmowanie działań 

przewidzianych w Szkolnym 

Programie Profilaktycznym 

4. zajęcia z udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

nauczyciele, 

nauczyciel EDB 

wychowawcy 

Dyrekcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kształtowanie nawyków 

bezpiecznego zachowania 

na terenie szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Poznanie i stosowanie 

zasad bezpiecznego 

poruszania się po drodze. 

2. Poznanie i stosowanie 

zasad bezpiecznego 

poruszania się po szkole. 

3. Poznanie i stosowanie 

zasad bezpieczeństwa w 

pracowniach 

przedmiotowych i salach 

gimnastycznych. 

4. Sprawowanie dyżurów 

podczas przerw na korytarzu 

szkolnym. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 
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4.Organizowanie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowo-rekreacyjnych 

(SKS) . 

koszykówka, siatkówka, 

piłka nożna, siłownia  

nauczyciele w-f. cały rok 

5. Organizacja 

międzyszkolnych imprez 

sportowych oraz między 

klasowa rywalizacja 

sportowa 

 

 

 

Mistrzostwa Szkoły, Liga 

piłki nożnej halowej, 

Dzielnicowy Festyn 

Sportowo-Integracyjny, 

Krakowski Wielobój Siłowy 

 

Dyrektor, 

nauczyciele w-f  

cały rok 

6. Przygotowanie młodego 

człowieka              do 

pełnienia ról małżeńskich                           

i rodzicielskich  

 

 

 

 

 

Prowadzenie lekcji 

wychowawczych, lekcji 

„Wychowania do życia w 

rodzinie”, religii. 

Podejmowanie działań 

przewidzianych w Szkolnym 

Programie Profilaktyki 

ARS – czyli jak dbać o 

miłość. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

szkolny koordynator 

zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

7. Dążenie do budowania 

więzi między pokoleniami 

-Prowadzenie lekcji 

wychowawczych 

-Spotkania z rodzicami 

-Wycieczki klasowe 

-.Udział i pomoc rodziców                     

w szkolnych uroczystościach 

-Cykl „Z kulturą na Ty” 

- Studniówka 

- Uroczyste spotkania                               

z emerytowanymi 

pracownikami szkoły m.in. z 

okazji Dnia Komisji 

Narodowej 

Dyrekcja 

wychowawcy 

cały rok 

 

8. Kształtowanie 

świadomej postawy wobec 

środowiska naturalnego  

 

 

wycieczki krajoznawcze, 

wycieczka kl. I do 

Zakopanego, wyjazdy 

integracyjne, lekcje biologii, 

lekcje wszystkich 

przedmiotów 

wychowawcy, 

nauczyciele 

geografii, biologii, 

pozostałych 

przedmiotów 

cały rok 

9. Kształtowanie 

świadomości konieczności 

ochrony środowiska 

naturalnego  

Dzień Ziemi, comiesięczne 

sprzątanie terenu szkoły, 

recykling 

 

wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 
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VI. Monitoring, weryfikowanie i doskonalenie 

 

Cele Programu Wychowawczego ZSE nr 1 realizowane są według przyjętego 

harmonogramu i podlegają monitoringowi. W związku z tym: 

- plan pracy wychowawczej dla danej klasy winien być tworzony w oparciu o niniejszy 

program, 

- należy brać pod uwagę wnioski odbiorców działań wychowawczych: rodziców i 

młodzieży, 

- realizacja programu wymaga stałej współpracy: Dyrekcji, wychowawców klas, 

nauczycieli, psychologa, pedagoga oraz rodziców uczniów. 

 

Monitorowanie realizacji planu pracy wychowawczej odbywa się poprzez: 

 obserwację zachowania uczniów przez nauczycieli w trakcie zajęć edukacyjnych, 

przerw i zajęć pozaszkolnych( uwagi pozytywne i negatywne umieszczane są w 

elektronicznym dzienniku lekcyjnym), 

 okresowe sprawdzanie przez Dyrekcję ZSE nr 1 realizacji harmonogramu planu pracy 

wychowawczej na dany rok szkolny, 

 kontrolę kalendarza organizacji uroczystości szkolnych, 

 sprawdzanie przez Dyrekcję ZSE nr 1 organizacji wycieczek szkolnych ( karty 

wycieczek, wpisy do dziennika itp.), 

 spotkania z rodzicami w ramach zebrań w ciągu roku szkolnego oraz rozmów 

indywidualnych (m.in. nt. frekwencji, postępów w nauce, działań dodatkowych 

podejmowanych przez uczniów), 

 nadzór prowadzenia i organizacji zajęć pozalekcyjnych (dzienniki, plan pracy, cele), 

 współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

 przeprowadzanie przez pedagoga, psychologa, nauczycieli wywiadów 

środowiskowych dotyczących uczniów, 

 stosowanie w ramach lekcji wychowawczych aktywnych form dotyczących 

samokontroli, samooceny, współpracy w zespole klasowym, 

 przyjęcie wniosków do planu pracy wychowawczej na kolejny rok szkolny. 

 

Ewaluacja programu wychowawczego odbywa się poprzez: 

 przeprowadzenie ankiet wśród rodziców i uczniów dotyczących spraw 

wychowawczych w szkole (dzięki systemowi Librus) 

 przyjęcie wniosków dotyczących zmian w programie wychowawczym szkoły, 

 sprawozdania wychowawców podczas Rady Pedagogicznej dotyczących realizacji 

Programu Wychowawczego szkoły. 

 

Wskaźniki ewaluacji programu wychowawczego szkoły: 

Ilościowe Jakościowe 

 obecność uczniów na zajęciach 

szkolnych, 

 liczba uczestników zajęć 

pozalekcyjnych, wychowawczych, 

edukacyjnych, 

 liczba uczniów z problemami 

wychowawczymi, 

 aktywność uczniów na zajęciach 

lekcyjnych i w wydarzeniach 

pozaszkolnych, 

 umiejętności, wiedza i postawy 

uczniów – potwierdzone m.in. 

nagrodami w konkursach szkolnych i 

międzyszkolnych, 



 23 

 liczba uczniów biorących udział w 

konkursach, 

 ilość wycieczek oraz wyjść o 

charakterze kulturalnym i społecznym  

organizowanych przez szkołę, 

 liczba rodziców zaangażowanych w 

pracę szkoły, uczestniczących w 

zebraniach i wywiadówkach. 

 

 samopoczucie uczniów w klasie, 

szkole jak i poza nimi, 

 przyczyny słabej frekwencji uczniów 

na zajęciach edukacyjnych, 

 przestrzeganie zasad sformułowanych 

w programie, 

 postępy uczniów w zachowaniu i 

nauce, 

 współpraca z rodzicami,  

środowiskiem lokalnym, partnerami 

zewnętrznymi. 

 


