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Podstawa prawna 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. 

(Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 

2016 r. poz. 487 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w 

celu przeciwdziałania narkomanii,(Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249)  Na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

 „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń 

uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią COVID-19. 

 Statut LXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 
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I. PODSTAWOWE  ZAŁOŻENIA 

 

I.1   Naczelny cel wychowania 

Naczelnym celem wychowania w LXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego 1944 jest kształtowanie osobowości ucznia na poziomie umożliwiającym mu pełnienie z 

powodzeniem ról życiowych w sposób aktywny, akceptowany społecznie i dający szansę na ciągły rozwój. 

I.2   Szkolna hierarchia wartości 

Szkolny system wartości w LXIX Liceum Ogólnokształcącym  jest zgodny z ogólnymi zasadami etyki i 

uwzględnia: 

 patriotyzm, 

 zdrowie, 

 wolność, 

 szacunek dla innego człowieka, 

 godność, 

 tolerancję, 

 odpowiedzialność, 

 przyjaźń 

  pracę, 

 szacunek dla dóbr kultury, 

 uczciwość, 

 rzetelność, 

 staranność, 

 pełne zaangażowanie 

  integrację. 

 I.3 Oczekiwane efekty działań szkoły. 

Efektem pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej LXIX Liceum 

Ogólnokształcącego  ma być absolwent, który: 

1. Jest bogato wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje.  

2. Jest gotowy do dalszego kształcenia i samokształcenia.  

3. Ma poczucie własnej wartości i swoje przekonania.  

4. Posiada własny system wartości i zasad akceptowanych społecznie.  

5. Jest przygotowany do dokonywania świadomych wyborów.  

6. Posiada umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków życia.  
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7. Jest zdolny do krytycznej analizy ofert z różnych sfer życia.  

8. Umie korzystać z przysługujących mu praw człowieka i obywatela.  

9. Posiada nawyki prowadzenia zdrowego stylu życia i życia w harmonii z przyrodą.  

10. Umie korzystać z dorobku kultury.  

11. Jest osobą kreatywną o umiejętnościach interpersonalnych.  

12. Jest osobą przedsiębiorczą, przygotowaną do dorosłego życia.  

13. Prezentuje postawę otwartą wobec ludzi należących do innych narodów i społeczeństw.  

14. Posiada umiejętność porozumiewania się z przedstawicielami  innych narodów.  

15. Posiada poczucie odpowiedzialności za państwo polskie i chęć służenia Ojczyźnie.  

16. Umie wykorzystać szanse wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.  

I.4 Ogólna koncepcja wychowania 

Wychowanie w LXIX LO odbywa się według następujących zasad: 

1. Za podstawę wychowania przyjmujemy uniwersalne zasady etyki oraz chrześcijański system 

wartości.  

2. Opowiadamy się za tolerancją i poszanowaniem odrębności.  

3. Nasze działania wychowawcze mają na celu wspierać wszechstronny, indywidualny rozwój każdego 

ucznia.  

4. Uznajemy nadrzędną rolę rodziców i rodziny w wychowaniu dziecka.  

5. Traktujemy pracę jako najpewniejszy i najrzetelniejszy sposób osiągnięcia sukcesu.  

6. Kształtujemy postawy patriotyczne w oparciu o tradycje Szkoły, Regionu i Ojczyzny.  

7. Wychowujemy w różnych sytuacjach wychowawczych poprzez:  

 przykład własny, 

 treść zajęć edukacyjnych, 

 wycieczka, 

 uroczystość szkolna, 

 impreza szkolna, 

  uroczystość lokalna, 

  konsultacje indywidualne, 

 spotkania z pedagogiem szkolnym, 

 spotkania z pielęgniarką szkolną, 

 spotkania z ludźmi będącymi autorytetem dla młodych, 

 wspólne obejrzenie filmu, sztuki teatralnej, wystawy, 
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Proponowane treści do omówienia na godziny wychowawcze 

Klasa I  

1. Wprowadzenie uczniów w środowisko szkoły, zapoznanie z podstawowymi dokumentami i tradycjami 

szkoły 

2. Integracja zespołu klasowego. 

3. Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do drugiego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

4. Kształtowanie właściwego stosunku do nauki, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z 

niepowodzeniami szkolnymi.  

5. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i społecznych.  

6. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży.  

7. Prawa człowieka. Jak działa Amnesty International 

8. Zapobieganie depresjom, samookaleczeniom i samobójstwom wśród młodzieży. 

9. Znaczenie rodziny w życiu człowieka. 

10. Męskość i kobiecość-dar, którego nie można zmarnować.  

11. Mądre wybory, decyzje drogą do wolności;  

12. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść;  

13. Odpowiedzialność – służba prawdzie i zdolność do ponoszenia konsekwencji; 

14. Odpowiedzialność i wartości z nią zintegrowane; 

Klasa II 

1. Kształtowanie właściwego obrazu własnej osoby. 

2. Kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny.  

3. Budowanie właściwych relacji międzyludzkich. 

4. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i społecznych.  

5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.  

6. Integracja międzyklasowa.  

7. Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia w szkolnictwie wyższym lub w 

wyborze zawodu.  

8. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży.  

9. Moje prawa i prawa innych – deklaracja praw człowieka.  

10. Zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży.  

11. Akty prawne regulujące funkcjonowanie rodziny.  

12. Zagrożenia związane z wczesną inicjacją seksualną. Program Wychowawczo-Profilaktyczny  
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13. Istota godności człowieka – jej podstawy, rodzaje, zagrożenia godności;  

14. Poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka jako priorytetowe zadanie;  

15. Mądrość dana i zadana człowiekowi;  

Klasa III  

1. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, gotowość do działalności na rzecz 

społeczności szkolnej i lokalnej.  

2. Przygotowanie do dojrzałego prezentowania własnego systemu wartości (wierności sobie), przy 

jednoczesnym poszanowaniu praw drugiego człowieka, zasad tolerancji i demokracji.  

3. Kształtowanie optymizmu życiowego.  

4. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i społecznych.  

5. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży.  

6. Prawa i obowiązki człowieka? Czy to jest słuszne, czy to jest sprawiedliwe? 

7. Zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży.  

8. Dojrzałość do małżeństwa.  

9. Problemy życia rodzinnego- alkoholizm, bezrobocie.  

10. Preorientacja zawodowa.  

11. Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia w szkolnictwie wyższym, wyjazdy 

na uczelnie i spotkania ze studentami.  

12. Miłość powołaniem każdego człowieka;  

13. Miłość i odpowiedzialność – postawy młodego człowieka;  

14. Miłość płaszczyzną transcendencji, przekraczanie siebie – sztuka codzienności 

 

Propozycje obszarów  do realizacji  

Bezpieczna szkoła / przestrzeganie procedur w związku z COVID 19/ 

Projekty międzynarodowe: 

 realizowanye z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) 

- ERASMUS+   „I’MMIGRANT”, 

            - Fundusze Norweskie „COMMUNE SENSE”;, 

 Projekt POZZUOLI 2021 we współpracy ze szkołą tańca współczesnego „ART  GARAGE” 

(Włochy) 

 Wymiana uczniowska ze szkołą z Istituto Mina Palumbo Castelbuono (Sycylia – Włochy) 
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Działania wychowawcze związane z dbaniem o realizację obowiązku szkolnego uczniów 

Rozwijanie świadomości ekologicznej 

Kształtowanie pożądanych postaw patriotycznych i obywatelskich. 

Edukacja regionalna i europejska 

Działania  profilaktyczne 

Działalność szkolnego wolontariatu 

Relacje nauczyciel – rodzic, środowisko 

Rozwijanie samorządności uczniowskiej 

Wspomaganie uczniów w kształtowaniu własnej świadomości etyczno- moralnej 

 Rozwój intelektualny ucznia 

 

ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Patroni roku 2021 ustanowieni przez sejm 

 Krzysztof Kamil Baczyński,  

 Stanisław Lem,  

 Cyprian Kamil Norwid,  

 Tadeusz Różewicz,  

 kard. Stefan Wyszyński  

 Konstytucja 3 Maja 

 XVIII Konkurs Chopinowski 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania 

polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie 

w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 
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 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 

szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej 

opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne 

korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji 

formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

 

Zadania nauczycieli i pracowników szkoły: 

 1. Stwarzanie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, podmiotowe relacje pomiędzy nauczycielami i 

uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia młodzieży, szczególnie w trudnych dla niej sytuacjach itp.).  

2. Stwarzanie pozytywnego wzorca przez nauczycieli.  

3. Spójna postawa wszystkich pracowników szkoły wobec palenia, picia alkoholu i narkotyków, środków 

zmieniających świadomość oraz konsekwencje jej wdrażania (jasne określenie wymagań co do zachowań 

uczniów oraz reakcje szkoły na zachowania nieprawidłowe, informowanie o tym uczniów oraz rodziców).  

4. Promocja zdrowego stylu życia i zdrowia psychicznego.  

5. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań wychowawczych 

oraz profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli.  

6. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.  

7. Wczesne rozpoznawanie uczniów z grupy ryzyka i kierowania ich do pedagoga lub psychologa w celu 

przeprowadzenia wstępne diagnozy.  

8. Kierowanie uczniów zagrożonych w porozumieniu z rodzicami do poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub instytucji udzielającej specjalistycznej pomocy.  

9. Udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą (placówki zdrowia i 

organizacje pozarządowe).  

10. Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych w 

miarę możliwości. 
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ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Zagadnienie Termin Odpowiedzialni 

„OJCZYZNA TO KRAJ DZIECIŃSTWA, MIEJSCE 

URODZENIA TO JEST TA MAŁA, NAJBLIŻSZA 

OJCZYZNA.” 

1,,Jeszcze Polska nie zginęła...” 

a) Nasze symbole narodowe: godło, flaga, hymn 

-poznanie historii hymnu oraz nauka pełnej wersji tekstu  

( godz. wych., lekcje języka polskiego, historii,) 

b) współczesny patriotyzm ( godz. wychowawcze, 

kampania wyborcza) 

c)realizacja programu „Poznaj Polskę” 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Nauczyciele 

historii,  

języka polskiego,  

WOS-u, wychowawcy 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH 

UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. WYCHOWANIE DO 

ODPOWIEDZIALNEGO KORZYSTANIA Z 

MEDIÓW 

1. Zapoznanie uczniów z procedurą postępowania w 

sytuacji cyberprzemocy  

2. Organizacja cyklu warsztatów dla uczniów o 

cyberbezpieczeństwie, netykiecie wykorzystanie 

materiałów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

 3.  Przeprowadzenie zajęć z wychowawcami na tematy: 

   - O mediach pozytywnie i ze znakiem zapytania.  

   - Jaki wpływ na młodego człowieka mają telewizja i    

     Internet?  

  - Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu  

/Materiały FDDS np. Na zawsze, Owce w sieci itd./ 

4. Organizowanie zajęć warsztatowych z psychologiem/ 

psychoterapeutą z profilaktyki uzależnień (uzależnienia od 

Internetu, telewizji, telefonu) 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciel 

edb, pedagog szkolny, 

pedagog wspomagający 

 

 

Wychowawcy, pedagog 
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SZKOŁA WOLNA OD NAŁOGÓW I PRZEMOCY 

1.Przeciwdziałanie agresji i złym nawykom, kształtowanie 

postaw kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach 

domowych, szkolnych, pozaszkolnych- godziny 

wychowawcze, apele porządkowe, ankiety. 

Godziny wychowawcze: 

-Savoir vivre- „Z Kamyczkiem na ty.” 

-Empatia- co czują inni? 

-Asertywność- „Mówię nie, myślę nie.” 

-Sposoby rozwiązywania konfliktów. 

-Problemy emocjonalne nastolatków. 

-Dziecko i jego miejsce w rodzinie. 

-Jakie prawa mają dzieci i jakie instytucje stoją w ich 

obronie? 

-Zagrożenia XXI wieku( alkohol, narkotyki, papierosy, 

uzależnienie od komputera i telewizora, cyberprzemoc, 

bulimia, anoreksja). 

2.Wykorzystanie na godzinach wychowawczych 

ciekawych publikacji, programów telewizyjnych, 

wywiadów, metod aktywnych. 

3. Współpraca z Patrolem Szkolnym 

-pogadanki prowadzone przez funkcjonariuszy policji, 

straży miejskiej na temat odpowiedzialności karnej 

nieletnich. 

4.Wdrażanie programu profilaktycznego na rok szkolny 

2021/2022 

5. Współpraca z pedagogiem i psychologiem. 

7. Udział w życiu kulturalnym miasta- wystawy, teatr, 

koncerty/ z zachowaniem reżimu sanitarnego/ 

- szkolny  indeks kulturalny. 

8. Tematyczne godziny wychowawcze dotyczące autyzmu 

w tym zespołu Aspergera, niepełnosprawności fizycznej 

(projekcje filmowe, pogadanki) 

 

Wg potrzeb 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok  

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Zespól zadaniowy 

Wychowawcy, pedagodzy 

współtworzący proces 

kształcenia,  

 

Nauczyciele przedmiotów,  

Pedagog, psycholog 

Nauczyciele języka 

polskiego 

 

 

 

Nauczyciele biblioteki 

Nauczyciele wf 

Nauczyciel historii 

Koordynatorki projektu 

 

 

Nauczyciele biblioteki 

 

Wychowawcy, pedagodzy 

wspomagający 

 

 

Wychowawcy, pedagodzy 

współtworzący proces 

kształcenia   

 

Nauczyciel wf-u 

 

wychowawcy  
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9. Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy dla 

Młodzieży z Niepełnosprawnością  

 

wychowawcy, 

współtworzący proces 

kształcenia, 

nauczyciele przedmiotów 

opiekun samorządu, 

Nauczyciel WOS-u, 

Nauczyciele wychowawcy 

Pedagog, psycholog 

 

 

 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny podlega modyfikacjom w zależności od potrzeb szkoły i 

przebiegu nauczania. 

 

Zadania  Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin 

 

CEL: Kształtowanie u uczniów umiejętności ukierunkowanych na realizację podstawy 

programowej oraz określanych diagnozą potrzeb środowiska lokalnego uczniów i wynikającej stąd 

specyfiki pracy szkoły 

 

1. Stymulowanie intelektualnego i 

emocjonalnego rozwoju ucznia 

2. Umożliwienie uczniom 

aktywnego udziału w 

różnorodnych formach życia 

kulturalnego 

3. Rozwijanie wybranych 

rodzajów aktywności twórczej – 

indywidualne lub zespołowe 

formy działań 

 działalność kół artystycznych 

 przygotowywanie przez 

uczniów występów szkolnych 

na różne okazje (rocznice, 

święta) 

 przygotowywanie przez 

uczniów prezentacji 

multimedialnej szkoły 

 organizowanie dla uczniów 

wyjść do teatru, kina 

 organizowanie dla uczniów 

wyjść do muzeów, na wystawy 

Dyrektor, 

Wicedyrektor, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagodzy 

współtworzący 

proces 

kształcenia, 

Psycholodzy, 

Pedagodzy 

Cały rok 
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4. Wyzwalanie inicjatyw w 

animowaniu społecznej 

aktywności kulturalnej 

5. Rozbudzanie zainteresowania 

kulturą regionu 

6. Ukazywanie dziedzictwa 

kulturowego narodu i 

rozwijanie poczucia jego 

wartości 

7. Wprowadzenie uczniów w 

tematykę dziedzictwa 

kulturowego krajów 

europejskich 

8. Rozwijanie sprawności 

komunikacyjnych – 

kształtowanie świadomości 

mocy języka i możliwości 

rozszerzania granic własnego 

świata 

9. Kształtowanie umiejętności 

interpretowania dzieł literackich 

i rozpoznawania ich w 

kontekście egzystencjalnym, 

aksjologicznym i historycznym 

10. Wspomagane rozwoju kultury 

językowej, uwrażliwienie na 

piękno mowy ojczystej 

11. Promowanie uczniów 

aktywnych i szczególnie 

uzdolnionych  

12. Wspieranie uczniów o 

szczególnych potrzebach 

edukacyjnych 

 uczestnictwo młodzieży w 

lekcjach muzealnych 

 uczestnictwo młodzieży w 

wykładach organizowanych 

przez wyższe uczelnie, oraz 

inne instytucje naukowe 

  redagowanie i serwis szkolnej 

strony internetowej 

 wydawanie gazetki szkolnej 

 stosowanie aktywnych metod 

nauczania 

 organizowanie spotkań z 

ciekawymi ludźmi na 

interesujące tematy 

 gromadzenie atrakcyjnych 

pomocy naukowych 

  wspólne z uczniami urządzanie 

pracowni 

 indywidualizowanie wymagań 

w zależności od możliwości 

ucznia 

 stwarzanie sytuacji 

dydaktycznych i 

wychowawczych sprzyjających 

osiąganiu sukcesów przez 

uczniów 

 promowanie i wzmacnianie 

twórczych rozwiązań 
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13. Wdrażanie do syntetyzowania 

poznawanych materiałów 

14. Kształtowanie nawyków 

samokształceniowych 

15. Rozbudzanie u uczniów potrzeb 

poznawczych 

 

CEL: Tworzenie na terenie szkoły warunków do osiągania wszechstronnego rozwoju osobowości 

ucznia 

1. Kształtowanie postaw 

prospołecznych i obywatelskich 

2. Sprzyjanie angażowaniu się 

uczniów w działania na rzecz 

wspólnego dobra 

3. Zachęcanie do stosowania 

demokratycznych procedur w 

życiu szkoły 

4. Pomoc uczniom w 

rozpoznawaniu i realizowaniu 

ich praw i obowiązków 

5. Tworzenie warunków do 

wymiany poglądów uczniów 

6. Wyrabianie umiejętności 

wysłuchiwania opinii innych i 

wyrażania własnego zdania 

7. Indywidualne traktowanie 

ucznia na lekcjach i na 

zajęciach pozalekcyjnych 

8. Zaspokajanie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych ucznia 

9. Ukazywanie uczniom sposobów 

na racjonalną organizację czasu 

 wybory do prezydium 

Samorządu Uczniowskiego 

 wspieranie prac Samorządu 

Uczniowskiego 

 pomoc w organizowaniu różnego 

rodzaju akcji społecznych 

wynikających z 

zapotrzebowania szkoły i 

środowiska lokalnego 

 zapoznawanie uczniów z 

funkcjonowaniem wybranych 

instytucji władzy państwowej, 

samorządowej, sądowniczej, 

oraz z funkcjonowaniem 

organizacji społecznych – 

umożliwienie uczniom 

obserwacji działań tych 

instytucji 

 wycieczki do Sejmu i Senatu 

    organizowanie kół 

zainteresowań zgodnie z 

potrzebami uczniów, 

wspieranie rozwoju kół 

zainteresowań poprzez 

Dyrektor, 

Wicedyrektor, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

Pedagodzy , 

Psycholodzy, 

współtworzący 

proces 

kształcenia 

Pedagodzy 

Cały rok 
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wolnego i udzielanie im 

stosownej pomocy 

10. Rozwijanie zainteresowań 

uczniów 

11. Kształtowanie ponadczasowego 

systemu wartości: miłość, 

przyjaźń, tolerancja, wolność, 

prawo do życia i rozwoju, 

poszanowanie godności 

człowieka 

 

stosowne doposażenie szkoły i 

profesjonalną opiekę 

nauczycieli 

  wzmacnianie działań twórczych 

młodzieży poprzez 

organizowanie wystaw, udział 

w przeglądach, stwarzanie 

możliwości swobodnego 

wypowiadania się w różnych 

formach 

  stałe analizowanie potrzeb 

uczniów w oparciu o diagnozę 

wstępną i monitorowanie 

postaw i zachowań 

uczniowskich – współpraca z 

pedagogiem i psychologiem 

szkolnym, wdrażanie 

profesjonalnych programów 

profilaktycznych, współpraca z 

organizacjami pozaszkolnymi 

     rozpoznawanie potrzeb 

uczniowskich oraz 

wspomaganie analiz i diagnoz 

szkolnych poprzez 

organizowanie kontaktów z 

poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, rejonowym 

biurem pracy, doradcą 

zawodowym 

 organizowanie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych także w dni 

wolne od nauki 
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     zagwarantowanie dostępu 

młodzieży do bezpłatnego 

Internetu w szkole  w ramach 

OSE,  pracowni 

komputerowych poza 

obowiązującymi lekcjami 

 współpraca z Powstankami i 

Powstańcami  

 współpraca ze Stowarzyszeniem 

„Dzieci Holocaustu” 

 współpraca ze „Stowarzyszeniem 

Szczęśliwice” działającym na 

rzecz ochrony Parku 

Szczęśliwickiego 

 współpraca z Domem 

Kombatanta – 

przygotowywanie przez 

młodzież okolicznościowych 

występów artystycznych, praca 

wolontariuszy 

 sprawowanie przez uczniów 

opieki nad Pomnikiem 

Męczeństwa na Cmentarzu 

Powązkowskim 

     współpraca z Wydziałem 

Prewencji Dzielnicowej 

Komendy Policji, ze Strażą 

Miejską – organizowanie 

spotkań z młodzieżą i 

współorganizowanie opieki 

przy akcjach społecznych i 

imprezach organizowanych na 

terenie szkoły 
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    organizowanie akcji 

charytatywnych i 

propagowanie wolontariatu 

    wskazywanie na właściwe 

wzory postaw 

 promowanie i wzmacnianie 

pozytywnych zachowań 

 dążenie kadry do prezentowania 

takich postaw, aby mogły być 

one wzorem do naśladowania 

 sięganie do literatury i historii w 

poszukiwaniu takich 

bohaterów, ludzi, których 

postawy są godne 

naśladowania 

CEL: Wspieranie procesów dojrzewania intelektualnego i emocjonalnego uczniów 

 

1. Wprowadzanie w technologie 

pracy umysłowej w ramach 

przygotowywania do 

egzaminów 

2. Rozwijanie wiedzy dotyczącej 

dostępnych zasobów 

informacyjnych 

3. Stwarzanie warunków do 

samodzielnego sporządzania 

przez uczniów komunikatów 

medialnych 

4. Pomoc w przygotowaniu 

uczniów do nauki w szkole 

wyższej, stworzenie możliwości 

kształtowania i rozwoju 

 wycieczki na uczelnie wyższe 

 zapoznawanie uczniów z 

ofertami edukacyjnymi uczelni 

– organizowanie spotkań na 

terenie szkoły 

 uczestnictwo uczniów w 

wykładach organizowanych i 

prowadzonych przez uczelnie 

 organizowanie kół 

zainteresowań na terenie szkoły 

 organizowanie forów 

dyskusyjnych z udziałem 

znanych osobowości z życia 

politycznego i społecznego 

 uczestnictwo młodzieży w 

posiedzeniach rad samorządu 

Dyrektor, 

Wicedyrektor, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

Pedagodzy 

wspomagający, 

Psycholodzy, 

Pedagodzy 

Cały rok 
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zainteresowań wybranymi 

dziedzinami wiedzy 

5. Pomoc w rozwijaniu 

indywidualnych zainteresowań 

problematyką społeczno-

polityczną i prawną 

6. Uczenie odpowiedzialności za 

siebie i innych 

 

terytorialnego, organizacji 

społecznych i innych, 

przedstawiciel szkoły w 

składzie Młodzieżowej Rady 

Dzielnicy Ochota (spotkania z 

radnymi Dzielnicy Ochota) 

 psychoedukacja w zakresie 

dokonywania wyborów i 

podejmowania decyzji 

 angażowanie uczniów w 

działania na rzecz innych 

 tworzenie różnych form 

samorządności 

 

CEL: Rozbudzanie w uczniach tendencji do wykorzystywania zdobywanej wiedzy zgodnie z 

zainteresowaniami, zdolnościami, oraz umiejętności planowania własnej przyszłości 

1. Rozwijanie w uczniach 

poczucia własnej wartości 

między innymi przez 

pozytywną informację zwrotną 

związaną z indywidualnymi 

zdolnościami językowymi 

2. Zapewnienie uczniom 

maksimum efektywnego 

kontaktu z językami obcymi 

poprzez dostęp do materiałów, 

których wybór dotyczy zadań 

wychowawczych 

3. Wspieranie uczniów w 

rozwijaniu postaw ciekawości, 

otwartości, tolerancji 

4. Umożliwienie uczniom 

możliwości wykorzystywania 

 uczestnictwo młodzieży w 

konkursach wiedzy i 

konkursach artystycznych 

 udział młodzieży w wyjazdach 

zagranicznych 

 wykonywanie pomocy 

dydaktycznych i redagowanie 

gazetek  

 stały kontakt młodzieży z prasą 

zagraniczną 

 umożliwienie uczniom 

oglądania filmów w oryginalnej 

wersji językowej 

 ukazywanie roli eksperymentu, 

obserwacji i teorii w procesie 

poznawania 

Dyrektor, 

Wicedyrektor, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

Pedagodzy 

wspomagający, 

Psycholodzy, 

Pedagodzy 

 



LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi                               
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 

 

17 
 

znajomości języków obcych do 

wykonywania różnych 

projektów, także 

pozajęzykowych 

5. Rozwijanie umiejętności 

precyzyjnego formułowania 

myśli, w mowie, piśmie, oraz 

przedstawiania danych w 

różnych formach (symboliczna, 

graficzna, wzory) 

6. Wykorzystywanie 

nowoczesnych narzędzi 

wspomagających 

rozwiązywanie problemów 

7. Kształtowanie umiejętności 

współpracy przy rozwiązywaniu 

problemów 

8. Kształtowanie umiejętności 

współdziałania w grupie i 

dzielenia pracy między kilka 

osób 

9. Nauczanie przedmiotów 

przyrodniczych w oparciu o 

zagadnienia z życia 

codziennego 

10. Zapewnienie uczniom 

możliwości uzyskania wiedzy i 

umiejętności do kształtowania 

postaw przedsiębiorczych 

11. Rozwijanie umiejętności 

samokształcenia i 

samodoskonalenia 

 kształtowanie umiejętności 

krytycznego korzystania ze 

źródeł informacji – 

analizowanie na lekcjach 

informacji przekazywanych 

przez media 

 wdrażanie uczniów do 

prowadzenia dyskusji 

poprawnych merytorycznie i 

terminologicznie 

 stwarzanie uczniom warunków 

do planowania i prowadzenia 

własnych eksperymentów 

 wykorzystywanie metod i 

programów komputerowych w 

różnych dziedzinach nauczania 

 zapoznawanie uczniów z 

możliwościami współczesnych 

technik badawczych 

 kształtowanie postaw zgodnych 

z zasadami dbałości o własne 

zdrowie i ochronę środowiska – 

organizowanie spotkań z 

lekarzami, ekologami, 

osobistościami 

zaangażowanymi w działania 

profilaktyczne 

 zorganizowanie szkolnej 

pracowni kształcenia 

przedsiębiorczości 

 samodzielne przygotowywanie 

przez młodzież zaproszeń i 

ogłoszeń dotyczących imprez 
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12. Tworzenie sprzyjającej 

atmosfery dla współpracy 

szkoły z przedstawicielami 

życia gospodarczego regionu 

13. Umożliwienie poznania 

specyfiki lokalnego rynku pracy 

i wspomaganie uczniów w 

wyborze kierunku dalszego 

kształcenia 

14. Budzenie zainteresowania 

sprawami integracji 

europejskiej, poprzez 

zapoznawanie się z działaniami 

Rządu. 

15. Ułatwienie rozumienia 

głównych zasad 

funkcjonowania Unii 

Europejskiej 

16. Ukazanie uczniom możliwości 

edukacyjnych jakie wiążą się z 

przystąpieniem Polski do 

wspólnoty europejskiej 

17. Organizacja zajęć 

pozalekcyjnych 

 

odbywających się na terenie 

szkoły 

 samodzielne przygotowywanie 

przez młodzież prezentacji 

multimedialnych o szkole 

 redagowanie stron 

internetowych poruszających 

tematykę Unii Europejskiej, 

szans i możliwości jakie mają 

młodzi ludzie po przystąpieniu 

do wspólnoty 

 

CEL: Kształtowanie postaw sprzyjających godnej i bezpiecznej organizacji życia w oparciu o 

społecznie akceptowany system wartości 

 

1. Wspieranie wychowawczej roli 

rodziny, integrowanie działań 

szkoły i rodziców 

2. Uświadamianie roli rodziny w 

życiu człowieka – promowanie 

 udzielanie pomocy w osiąganiu 

dojrzałości psychoseksualnej 

poprzez pogadanki, spotkania z 

wychowawcami, kontakty z 

psychologiem i pedagogiem 

Dyrektor, 

Wicedyrektor, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

przedmiotów, 
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trwałych związków opartych na 

więzi emocjonalnej i 

efektywnych sposobach 

wzajemnego komunikowania 

się i zrozumienia 

3. Przekazywanie dostosowanej do 

poziom rozwoju ucznia wiedzy 

na tematy biologiczne, 

psychologiczne, społeczne 

4. Kształtowanie postawy 

prozdrowotnej – 

przeciwdziałanie 

nikotynizmowi wśród 

młodzieży 

5. Przygotowywanie młodzieży do 

podejmowania samodzielnych 

działań w sytuacjach 

kryzysowych i przy różnego 

rodzaju zagrożeniach 

6. Uświadomienie znaczenia zasad 

i wartości moralnych w rozwoju 

osobowym człowieka i 

prawidłowym kształtowaniu 

stosunków międzyludzkich 

7. Poznawanie własnej 

indywidualności i ochrona 

osobowej tożsamości człowieka 

przed zagubieniem w kulturze 

masowej 

8. Uświadamianie znaczenia 

samokontroli i pracy nad sobą w 

procesie rozwoju osobistego 

szkolnym, organizowane w 

planowy sposób na terenie 

szkoły 

 zawieranie z uczniami 

kontraktów o przestrzeganiu 

obowiązującej zasady 

niepalenia na terenie szkoły i w 

jej obrębie; konsekwentne 

rozliczanie uczniów z 

kontraktów 

 wspieranie uczniów w 

pogłębianiu wiedzy i 

uzyskiwaniu umiejętności w 

zakresie edukacji dla 

bezpieczeństwa (zajęcia PO, 

poznawanie zasad udzielania 

pierwszej pomocy, 

organizowanie spotkań z 

przedstawicielami Wydziału 

Prewencji Komendy Policji) 

 wyrabianie nawyków 

racjonalnych zachowań w 

sytuacjach zagrażających 

 uświadamianie uczniom prawa 

d wygłaszania sądów i opinii w 

duchu tolerancji, akceptacji i 

poszanowania godności 

człowieka 

 zachęcanie do dyskusji, 

wymiany poglądów na lekcjach 

różnych przedmiotów, na 

godzinach wychowawczych 

Pedagodzy 

wspomagający, 

Psycholodzy, 

Pedagodzy 
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9. Kształtowanie relacji z 

otoczeniem opartych o 

społecznie akceptowaną 

hierarchię wartości, 

kształtowanie tolerancji 

10. Budowanie więzi w 

społeczności szkolnej – 

tworzenie szkoły przyjaznej, do 

której uczniowie chętnie 

uczęszczają 

11. Czynne włączanie rodziców do 

wszechstronnej pomocy szkle – 

udział w procesie wychowania 

uczniów 

12. Współpraca z rodzinami 

uczniów 

 

 ułatwienie rodzicom dostępu do 

wychowawcy klasy, do 

nauczycieli, dyrekcji szkoły 

celem wymiany poglądów, 

wymiany informacji, oraz 

wspólnego organizowania życia 

szkoły – dni otwarte, zebrania 

okresowe, spotkania 

indywidualne 

 systematyczne spotkania 

wychowawców z rodzicami 

 organizowanie grup wsparcia 

dla rodziców 

 stały współudział rodziców w 

organizacji wycieczek 

szkolnych, dyskotek i innych 

imprez dydaktyczno-

rekreacyjnych 

 regularne spotkania Rady 

Szkoły 

 

CEL: Kształcenie i rozwijanie umiejętności wychowawczych u pracowników niepedagogicznych 

szkoły – administracja i obsługa 

1. Włączanie pracowników 

niepedagogicznych szkoły w 

podejmowanie działań 

wychowawczych przy pomocy 

nauczycieli i dyrekcji 

2. Zapoznawanie uczniów z 

kompetencjami poszczególnych 

pracowników i ich rolą w 

społeczności szkolnej 

 

 zapraszanie przedstawicieli 

pionu administracyjnego szkoły 

na zebrania rady pedagogicznej 

 zapraszanie przedstawicieli 

pionu administracyjnego szkoły 

na zebrania rady szkoły 

 pomoc pracowników 

administracji  obsługi w 

organizowaniu i skuteczności 

dyżurów nauczycielskich 

Dyrektor, 

Wicedyrektor, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

Pedagodzy 

wspomagający, 

Psycholodzy, 

Pedagodzy 
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 stała współpraca z 

nauczycielami i dyrekcją szkoły 

odnośnie ustalania jednolitych 

sposobów reakcji na postawy i 

zachowania uczniów 

 informowanie na bieżąco 

pracowników 

niepedagogicznych o 

stosownych zaleceniach władz 

szkolnych 

 współorganizowanie i 

współuczestniczenie w 

okolicznościowych imprezach 

szkolnych 

 organizowanie szkoleń z 

zakresu pedagogiki 

wychowawczej i psychologii 

wspólnych dla wszystkich 

pracowników 

 

 


