
PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 59 

02-930 Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 68 

 

1. CEL GŁÓWNY: INTEGRACJA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I LICEALNEJ 

 

Cele 

szczegółowe 

Zadania do 

zrealizowania 

Sposób ich 

realizacji 

Wykonawca Termin Ewaluacja 

 

Uczeń umie 

żyć w grupie 

klasowej, 

utożsamia 

się ze swoją 

klasą i 

szkołą. 

 

1. 

Prowadzenie 

zajęć 

integracyjnych 

- wybór 

scenariuszy 

zajęć dla 

poszczególnych 

klas; 

- pomoc dla 

nauczycieli 

wychowawców w 

realizacji  zajęć; 

-

przeprowadzenie 

zajęć w klasach; 

 

pedagog, 

wychowawcy 

klas i inni 

wyznaczeni 

nauczyciele; 

wrzesień, 

październik; 

dyrektor, 

pedagog, 

wychowawcy 

klas; 

2. 

Organizowanie 

imprez 

klasowych i 

szkolnych 

 

- imprezy 

okolicznościowe; 

- dyskoteki; 

- przedstawienia; 

samorząd 

klasowy, 

samorząd 

szkolny, 

wychowawcy 

klas; 

cały rok 

szkolny; 

wychowawcy 

klas, dyrektor; 

 

3. 

Organizowanie 

wspólnych 

wyjść i 

korzystanie z 

dóbr kultury 

poza szkołą 

 

- wyjścia do kin, 

teatrów, opery, 

muzeów, etc.; 

wychowawcy 

klas, inni 

nauczyciele; 

cały rok 

szkolny; 

dyrektor, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów; 

4. Zapoznanie 

się z prawami i 

obowiązkami  

ucznia zgodnie 

ze Statutem 

Szkoły  i 

obowiązującym 

regulaminem 

 

- organizacja 

zespołu 

klasowego 

(wybór 

samorządu 

klasy); 

- wybór 

samorządu 

szkolnego; 

- podział zadań, 

ustalenie planu 

pracy i jego 

realizacji; 

 

wszyscy 

uczniowie i 

przedstawiciele 

klas; 

wrzesień, 

październik; 

dyrektor, 

pedagog, 

wychowawcy 

klas; 



2. CEL GŁÓWNY: UCZEŃ POSIADA UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA SYSTEMU HIERARCHII 

WARTOŚCI 

 

Cele 

szczegółowe 

Zadania do 

zrealizowania 

Sposób 

realizacji 

Wykonawca Termin Ewaluacja 

Uczeń jest 

gotów 

ponieść 

konsekwencje 

swoich 

decyzji i 

postępowania. 

 

1. Zapoznanie 

ucznia z 

kodeksami 

moralnymi i 

prawnymi; 

 

2. 

Kształtowanie 

osobowości 

ucznia; 

 

- zapoznanie z 

kodeksem 

cywilnym i 

karnym- 

prelekcja, 

pogadanka, 

spotkanie z 

przedstawicielami 

policji, 

prawnikami; 

- ćwiczenia 

zmierzające do 

kształtowania 

silnej woli; 

 

pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

historii, wiedzy o 

społeczeństwie, 

przedsiębiorczości, 

religii i etyki; 

cały rok 

szkolny; 

dyrektor, 

pedagog, 

wychowawcy 

klas; 

Asertywność. 1. Zapoznanie 

z różnymi 

formami 

asertywności; 

- film 

„Asertywność”, 

dyskusja; 

- pedagog, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów; 

 

cały rok 

szkolny; 

pedagog, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przedmiotów; 

 

Tolerancja. 

Szanowanie 

praw, wartości 

i godności 

każdego 

człowieka, 

1. Ukazywanie 

różnic między 

ludźmi, jako 

zjawiska 

naturalnego, 

wynikającego z 

przynależności 

kulturowej, 

religijnej, 

narodowej, etc. 

2. 

Uświadomienie 

wynikających z 

owej 

odmienności 

różnic w 

poglądach, 

wartościach i 

motywacji; 

3. 

Kształtowanie 

postawy 

akceptacji i 

szacunku dla 

tak rozumianej 

‘inności’; 

- oglądanie 

filmów, dyskusja, 

drama; 

- ocena postaw i 

zachowań; 

- akcje 

popularyzatorskie 

(np. prezentacje, 

plakaty); 

pedagog, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów; 

cały rok 

szkolny; 

pedagog, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przedmiotów; 

 



3. CEL GŁÓWNY: UCZEŃ POSIADA UMIEJĘTNOŚĆ WŁAŚCIWEJ KOMUNIKACJI, NEGOCJACJI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ORAZ RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH I 

NIETYPOWYCH 

 

Cele 

szczegółowe 

Zadania do 

zrealizowani

a 

Sposób 

realizacji 

Wykonawca Termin Ewaluacja 

Uczeń potrafi 

przedstawić 

swoje poglądy 

i właściwie je 

argumentować 

oraz słuchać 

innych. 

 

1. 

Zapoznanie 

uczniów z 

zasadami 

komunikacji; 

 

2. zapoznanie 

uczniów z 

zasadami 

dyskusji; 

 

- filmy 

dydaktyczne, 

mini wykłady, 

warsztaty, 

ćwiczenia, 

dramy na 

lekcjach 

przedmiotów 

humanistycznyc

h i godzinach 

wychowawczyc

h; 

 

wychowawcy 

klas, nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych 

i języków obcych; 

cały rok 

szkolny

; 

wychowawcy 

klas, pedagog, 

nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznyc

h, języków 

obcych; 

Uczeń umie 

zachować się 

w sytuacjach 

trudnych. 

 

1. 

Zapoznanie 

uczniów ze 

sposobami 

radzenia 

sobie ze 

stresem; 

 

- pogadanki, 

warsztaty, 

dramy, scenki; 

pedagog, 

wychowawcy 

klas; 

cały rok 

szkolny

; 

pedagog, 

wychowawcy 

klas; 

Uczeń potrafi 

negocjować, 

znajduje 

rozwiązania 

kompromisow

e. 

 

1. 

Zapoznanie 

uczniów ze 

sposobami 

rozwiązywani

a konfliktów 

zgodnymi z 

zasadami 

współżycia 

społecznego; 

 

pogadanki, 

warsztaty, 

scenki 

sytuacyjne, 

analiza 

przypadków i 

wyciąganie 

wniosków; 

pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedsiębiorczoś

ci 

cały rok 

szkolny

; 

pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów; 

 

4. CEL GŁÓWNY: UCZEŃ POSIADA WYSOKĄ KULTURĘ OSOBISTĄ 

 

Cele 

szczegółowe 

Zadania do 

zrealizowania 

Sposób 

realizacji 

Wykonawca Termin Ewaluacja 

Uczeń 

stosuje 

zasady 

dobrego 

wychowania. 

1. Nauka 

przestrzegania 

zasad 

dobrego 

wychowania 

na co dzień 

(kontakty z 

innymi ludźmi, 

- scenki, 

ćwiczenia, 

pogadanki, 

warsztaty; 

- ukazywanie 

pozytywnych 

wzorców 

pedagog, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele: 

języka polskiego, 

wiedzy o 

społeczeństwie, 

przedsiębiorczości, 

cały rok 

szkolny; 

pedagog, 

wychowawcy 

klas, inni 

nauczyciele; 



strój, język, 

sposób bycia); 

(osoby 

publiczne, 

literatura, 

film); 

 

 

historii, religii i 

etyki; 

Uczeń 

szanuje 

cudze i 

osobiste 

dobra 

materialne. 

1. Nauka 

poszanowania 

dla cudzej, 

osobistej i 

publicznej 

własności; 

 

- pogadanki 

na temat 

sankcji 

prawnych 

dotyczącego 

kradzieży, 

zniszczenia 

mienia, prawa 

autorskiego, 

etc. 

pedagog, 

wychowawcy klas, 

inni nauczyciele; 

cały rok 

szkolny; 

pedagog, 

wychowawcy 

klas, inni 

nauczyciele; 

 

5. CEL GŁÓWNY: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INNYCH 

 

Cele 

szczegółowe 

Zadania do 

zrealizowania 

Sposób realizacji Wykonawca Termin Ewaluacja 

Uczeń 

projektuje i 

podejmuje 

działania na 

rzecz innych. 

1. Akcje 

dobroczynne; 

2. Wolontariat; 

3. Grupa 

zadaniowa do 

współpracy z 

fundacją 

„Zdążyć z 

Pomocą” (zob. 

Aneks); 

4. 

Samopomoc 

uczniowska; 

 

- planowanie i 

przeprowadzenie akcji 

dobroczynnych, 

festynów i zbiórek 

charytatywnych; 

(WOŚP, Góra grosza) 

- współpraca z 

fundacją „Zdążyć z 

Pomocą”; 

- organizacja 

uczniowskiego 

doszkalania (np. 

pomoc w nauce języka 

polskiego 

obcojęzycznych 

uczniów szkoły); 

 

uczniowie, 

wychowawcy 

klas, inni 

nauczyciele, 

samorząd 

szkolny; 

cały rok 

szkolny; 

wychowawcy 

klas, inni 

nauczyciele; 

 

6. CEL GŁÓWNY: ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI BYCIA EUROPEJCZYKIEM 

 

Cele 

szczegółowe 

Zadania do 

zrealizowania 

Sposób 

realizacji 

Wykonawca Termin Ewaluacja 

Uczeń umie 

posługiwać 

się językami 

obcymi. 

1. Solidna nauka 

języków obcych; 

2. Współpraca z 

młodzieżą 

innych krajów; 

- oglądanie 

filmów, nagrań 

audio w 

oryginalnej wersji 

językowej; 

- zbieranie 

nauczyciele 

języków 

obcych, 

wychowawcy 

klas, rodzice; 

cały rok 

szkolny; 

rada 

pedagogiczna, 

wychowawcy 

klas; 



materiałów z 

obcojęzycznej 

literatury; 

- wymiana z 

młodzieżą innych 

krajów, 

korespondencja; 

Uczeń 

wykorzystuje 

technologie 

informacyjne 

1. nauka 

sprawnego 

posługiwania się 

dostępnymi 

technologiami 

informacyjnymi 

w celach 

edukacyjnych; 

- zbieranie 

materiałów 

edukacyjnych 

- nawiązanie 

kontaktów z 

innymi szkołami 

za pomocą 

Internetu; 

 - multimedialne 

prezentacje prac, 

etc.; 

 

nauczyciele 

informatyki, 

wiedzy o 

społeczeństwie; 

cały rok 

szkolny; 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przedmiotów; 

Uczeń potrafi 

wykorzystać 

zdobytą 

wiedzę 

dotyczącą 

problemów  

współczesnej 

Europy. 

1. 

Organizowanie 

Dni Unii 

Europejskiej; 

2. Udział w 

spotkaniach i 

kursach 

organizowanych 

przez instytucje 

UE; 

3. Wymiana 

międzynarodowa 

ze szkołami UE; 

- przygotowanie 

informacji 

dotyczących 

kultury i polityki 

państw UE; 

- wyjazdy 

zagraniczne w 

ramach wymiany 

międzynarodowej 

(korespondencja, 

zwiedzania 

obiektów i miejsc 

historycznych, 

konwersacje, 

poznawanie 

kultury, kuchni, 

życia 

codziennego 

odwiedzanych 

krajów UE); 

 

nauczyciele 

koordynujący 

wymianę, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

historii, wiedzy 

o 

społeczeństwie; 

cały rok 

szkolny; 

dyrektor, rada 

pedagogiczna; 

 

7. CEL GŁÓWNY: KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA I ZACHOWANIA 

HIGIEGNY OSOBISTEJ 

 

Cele 

szczegółowe 

Zadania do 

zrealizowania 

Sposób 

realizacji 

Wykonawca Termin Ewaluacja 

Uczeń 

prowadzi 

zdrowy tryb 

życia 

1. Zachęcanie 

do brania 

udziału w 

imprezach 

sportowych 

organizowanych 

- Uczestnictwo w 

biegach, 

Walkatonie itp. 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

oraz 

uczniowie 

Cały rok 

szkolny 

Rada 

Pedagogiczna 



przez dzielnicę 

lub miasto 

Uczeń 

odżywia się 

zdrowo i 

racjonalnie 

1. Ukazanie 

wagi problemu 

zdrowego 

odżywiania 

- Zapewnienie 

zdrowych 

posiłków w 

szkole 

- organizowanie 

prelekcji 

-

przygotowywanie 

zdrowych 

posiłków 

podczas 

festynów 

szkolnych 

 

Nauczyciele, 

Rada 

Rodziców, 

uczniowie 

Cały rok 

szkolny 

Rada 

Pedagogiczna, 

Rada 

Rodziców 

Uczeń żyje 

bez nałogów. 

1. Ukazywanie 

zdrowotnych, 

społecznych, 

ekonomicznych 

i moralnych 

następstw 

uzależnień; 

2. Wyjaśnianie 

przyczyn i 

mechanizmów 

uzależnień; 

3. Bezwzględne 

przestrzeganie 

zakazu palenia 

tytoniu, picia 

alkoholu i 

spożywania 

środków 

odurzających; 

4. rozwijanie 

przy współpracy 

ze służbą 

zdrowia i 

organizacjami 

społecznymi 

różnych form 

poradnictwa i 

terapii dla 

młodzieży 

uzależnionej; 

 

- pogadanki, 

dyskusje, 

rozmowy; 

- realizowanie 

ścieżki 

prozdrowotnej, 

wycieczki i 

uczestnictwo w 

imprezach 

promujących 

zdrowy tryb 

życia; 

- prelekcje, 

spotkania z 

prawnikiem, 

policją; 

- współpraca z 

rodzicami; 

- współpraca z 

poradniami 

specjalistycznymi 

i fundacjami; 

 

pedagog, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

pielęgniarka, 

straż miejska, 

policja, 

samorząd 

szkolny; 

cały rok 

szkolny; 

pedagog, 

wychowawcy 

klas; 

 

Program Wychowawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 15.09.2014 

r. 

 

Program Wychowawczy wchodzi w życie z dniem 15 września 2014 r. 


