
 

 

PLAN DZIALAŃ WYCHOWAWCZYCH BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 6 

Cel: Kształtowanie osobowości ucznia na poziomie umożliwiającym mu pełnienie z powodzeniem 

  ról życiowych (pracownika, członka rodziny) w sposób aktywny, akceptowany społecznie 

 i dający szansę na ciągły rozwój 

 
SFERA FIZYCZNA 

 

 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

odpowiedzialni 

Sposoby ewaluacji 

 

 

Wyrabianie 

umiejętności 

przestrzegania higieny 

w życiu codziennym 

 

 Wdrażanie do prowadzenia 

zdrowego i higienicznego trybu 

życia: dbałości o higienę 

osobistą, powiązaną z 

zagrożeniem zachorowań na 

choroby epidemiologiczne, 

 Zachowania sprzyjające 

ochronie słuchu i wzroku, 

 Przypominanie zasad dbałości 

o higienę jamy ustnej oraz 

profilaktykę stomatologiczną 

 

Pogadanki 

filmy edukacyjne, 

prezentacje 

Pielęgniarka szkolna 

wychowawcy klas 

obserwacje  

 

Przygotowanie do 

podejmowania działań 

mających na celu 

zdrowy styl życia w 

 kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne 

zdrowie; 

Pogadanki 

warsztaty 

wystawki 

praca indywidualna 

Psycholog 

pedagog, 

pielęgniarka 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

obserwacje rozmowy              

z uczniami, rozmowy              

z rodzicami     uczniów 

 

 



aspekcie fizycznym i 

psychicznym; 
 

 

 zapoznanie z podstawowymi 

zasadami dbałości o zdrowie 

własne i innych, 
 kształtowanie umiejętności 

kreowania środowiska 

sprzyjającego zdrowemu 

stylowi życia; 
 kształtowanie wytrwałości w 

działaniu i dążeniu do celu, 

umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki. 
 
 

Wdrażanie do dbania 

o własne zdrowie 

poprzez aktywność 

fizyczną 

 

 

 Rozumienie znaczenie 

aktywności fizycznej w różnych 

stanach zdrowia 

 Zachęcanie do udziału w 

szkolnych imprezach i 

zawodach sportowych, 

 Stwarzanie okazji najsłabszym 

fizycznie uczniom do osiągania 

sukcesów sportowych na miarę 

swoich możliwości 

Szkolne imprezy i 

zawody sportowe 

reprezentowanie szkoły 

w zawodach 

międzyszkolnych 

Nauczyciele w-f 

wychowawcy klas 

Poziom aktywnego 

udziału uczniów w 

wydarzeniach 

sportowych 

 

 

Wyposażenie uczniów 

w wiedzę o zagrożeniu 

środkami 

psychoaktywnymi i 

chorobami 

cywilizacyjnym i oraz 

umiejętność radzenia 

sobie z presją 

 

 

 Zapoznawanie z 

konsekwencjami używania i 

nadużywania środków 

zmieniających świadomość, 

 Ćwiczenie zachowań 

asertywnych, 

 Zapoznawanie z pojęciem 

cyberprzemocy, 

  Przeciwdziałanie uzależnieniu 

od mediów społecznościowych 

i urządzeń elektronicznych, 

Warsztaty prowadzone 

przez realizatorów 

zewnętrznych, 

pogadanki, 

rozmowy 

materiały i ulotki 

prezentacje 

 

Trening umiejętności 

radzenia sobie z presją, 

w tym niepożądanymi 

zachowaniami o 

Wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

pielęgniarka szkolna 

Badanie ankietowe 

poziomu wiedzy 

uczniów na temat 

środków zmieniających 

świadomość oraz 

postaw uczniów wobec 

problemu uzależnień, 

 

Badanie poczucia 

bezpieczeństwa 

uczniów oraz poziomu 

 



 Wyrobienie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

zagrożenia przemocą 

seksualną, zapoznanie z 

pojęciem „ inne czynności 

seksualne”, 

 Zapoznawanie z przyczynami i 

skutkami chorób 

cywilizacyjnych np. otyłość, 

anoreksja, nowotwory, choroby 

układu krążenia, AIDS, 

charakterze 

seksualnym,  

Trening zachowań 

asertywnych 

 

wiedzy na temat 

zachowań 

niepożądanych 

Wyrabianie 

umiejętności 

aktywnego 

gospodarowania 

wolnym czasem 

 

 

 

 Rozumienie znaczenie 

zachowania równowagi 

pomiędzy nauka, pracą, 

wypoczynkiem i snem, 

 Zapoznawanie uczniów z 

różnymi formami spędzania 

czasu wolnego, 

 Zachęcanie do rozwijania 

zainteresowań na podstawie 

znajomości zasobów ucznia 

 

Kółka zainteresowań, 

 zajęcia pozalekcyjne, 

nauczyciele Obecność  

uczniów na zajęciach 

pozalekcyjnych 

 

Wdrażanie do dbania 

o środowisko, 

działania 

proekologiczne 

 

 Kształtowanie postawy 

szacunku wobec przyrody, 

 Uwiadamianie roli środowiska 

naturalnego dla zdrowia i życia 

człowieka 

 Wyposażenie w wiedzę na 

team segregacji odpadów oraz 

wykorzystania surowców 

wtórnych, 

 Zachęcanie do dbania o zieleń 

oraz czystość otoczenia szkoły 

 

 

 

Dzień Ziemi,  

akcja sprzątania świata 

akcje na rzecz zwierząt 

 

nauczyciele 

 

Stosowanie się do 

zasad segregowania 

odpadów na terenie 

szkoły, udział w akcji 

sprzątania świata, oraz 

akcjach pomocowych 

na rzecz schroniska 

dla zwierząt 

 



 

SFERA EMOCJONALNA 
 

 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

odpowiedzialni 

Sposoby ewaluacji 

 

 

 

Wyposażenie w wiedzę 

o konsekwencjach 

wynikających z 

wczesnej inicjacji 

seksualnej, 

Zagrożenia zdrowotne 

i społeczne, 

 

 Pogłębienie wiedzy uczniów na 

temat cech płciowych kobiet i 

mężczyzn, 

 uświadomienie konsekwencji 

wczesnej inicjacji seksualnej, 

 zagrożenia wynikające z 

nieodpowiedzialnego podejścia 

do seksu, 

 wyrabianie odpowiedzialności 

za  zdrowie i życie swoje i 

partnera 

 

 

Lekcje biologii, 

wychowanie do życia w 

rodzinie, lekcje 

wychowawcze, 

pogadanki pedagoga 

szkolnego, filmy 

edukacyjne, 

prezentacje, literatura 

fachowa 

Nauczyciele biologii 

i wdż, pedagog, 

wychowawca klasy 

Obserwacje 

rozmowy 

 

 

 

Wyrabianie 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem i 

sytuacjami trudnymi 

 

 

 Zapoznawanie ze sposobami 

zachowania w sytuacjach 

stresowych, 

 wskazywanie instytucji- 

placówek i osób które mogą 

udzielać pomocy w sytuacjach 

trudnych, 

 

 

Pogadanki, 

spotkania z 

psychologiem i 

pedagogiem, 

rozmowy indywidualne 

Wychowawca, 

pedagog, 

psycholog, 

terapeuci 

Rozmowy 

obserwacje 

 

 

 

Unikanie agresji i 

przemocy 

 

 

 Wyrabianie umiejętności 

radzenia sobie z emocjami, 

samoopanowania, 

 

 Zapoznawanie z zasadami 

rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych, kompromis, 

Warsztaty umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów, 

pogadanki 

Wychowawca, 

pedagog 

Badanie ankietowe 

poczucia 

bezpieczeństwa 

uczniów w szkole 

 

 



 Przekazywanie informacji o 

prawnych i społecznych 

konsekwencjach zachowań 

agresywnych, 

 

 

Znajomość 

konsekwencji 

zdrowotnych i 

emocjonalnych 

stosowania środków 

psychoaktywnych 

 

 

 Zapoznanie z zasadami 

funkcjonowania organizmu 

młodego człowieka 

 Uświadamianie przyczyn 

podejmowania stosowania 

różnych środków 

uzależniających, 

 Uświadomienie mechanizmu 

popadania w uzależnienie, 

 Kształtowanie umiejętności 

odmawiania, 

 

 

 

Prezentacje, 

 pogadanki, 

ćwiczenia asertywności, 

 

Wychowawca, 

 nauczyciel biologii, 

pielęgniarka 

 

Badanie ankietowe, 

obserwacja 

 

 

Zaznajamianie z 

technikami 

manipulacyjnymi 

 

 

 Uświadomienie uczniom celów 

manipulacji, 

 Zapoznanie z zasadami 

działania sekt, 

 Ćwiczenie umiejętności 

odmawiania i nie poddawania 

się presji i manipulacji 

 

 

 

Pogadanki, ćwiczenie 

zachowań asertywnych 

 

Wychowawca, 

pedagog 

 

Rozmowy 

obserwacje 

 

 

 

Wyrabianie 

odpowiedzialności 

każdego ucznia za 

bezpieczeństwo 

własne 

 i innych 

 

 

 Integrowanie i budowanie więzi 

uczniów ze szkołą, 

 Stwarzanie okazji do 

współpracy uczniów, 

współdziałania na różnych 

polach, 

 

Tradycje i imprezy 

szkolne, dyskoteki, 

konkursy, zawody 

sportowe 

monitoring 

 

Wychowawca 

Pedagog 

psycholog 

 

Badanie ankietowe 

poczucia  

bezpieczeństwa 

uczniów w szkole 

 



 

 

 

 

 

 

 Zachęcanie do działań 

wolontariackich 

 Informowane o zagrożeniach, 

 Wdrażanie do 

odpowiedzialności za siebie 

 i innych, 

 Zwracanie uwagi na 

niedopuszczalne formy 

zachowań w miejscach 

publicznych, epatowanie 

własna seksualnością, 

określenie granic normy w 

zakresie zachowań społecznie 

akceptowanych 

 

  

 
SFERA INTELEKTUALNA  

 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

odpowiedzialni 

Sposoby ewaluacji 

 

 

 

Wyrabianie 

odpowiedzialności za 

realizacje nauki 

zawodu 

 

 

 Zapoznanie z zasadami higieny 

pracy w miejscu odbywania 

praktycznej nauki zawodu, 

 Motywowanie do rzetelnego 

przygotowania zawodowego, 
 Wsparcie w przygotowaniu do 

egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe 

 

 

Szkolenia BHP 

Instruktaż indywidualny, 

pogadanki 

Ćwiczenie umiejętności 

zawodowych 

Kierownik szkolenia   

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

instruktorzy 

praktycznej nauki 

zawodu, 

Frekwencja na 

praktykach 

zawodowych i 

zajęciach szkolnych 

 

 

 

Doskonalenie 

umiejętności uczenia 

  

 Wskazywanie uczniom 

efektywnych metod uczenia 

Diagnoza mocnych 

stron, 

Wychowawca klasy, 

doradca zawodowy, 

 

 

 



się, kształtowanie 

odpowiedzialności za 

własny rozwój 

 

się, planowania i dobrej 

organizacji pracy, 

 Motywowanie do 

systematycznego udziału w 

zajęciach szkolnych i 

praktycznej nauce zawodu, 

 Organizowanie dodatkowego 

wsparcia uczniom z 

trudnościami w opanowaniu 

materiału programowego, 

 Wspieranie uczniów klas 

kończących w podejmowaniu 

decyzji dotyczących dalszej 

drogi życiowej, 

 

 wskazywanie 

możliwości dalszej 

edukacji (szkoła 

wyższego szczebla, 

kursy zawodowe i 

doskonalące), 

ćwiczenie poszukiwania 

pracy oraz 

autoprezentacji, 

 

 nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

psycholog, 

rodzice 

Zainteresowanie 

uczniów własna 

przyszłością, 

Frekwencja na 

zajęciach szkolnych 

 i dodatkowych 

 

Budowanie poczucia 

własnej wartości, 

kształtowanie 

samoakceptacji 

 

 

 Uświadamianie uczniom 

słabych i mocnych stron,  

wdrażanie ich do pracy nad 

sobą z wykorzystywaniem ich 

zasobów, 

 Wskazywanie pozytywnych 

wzorców osobowych, 

 Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania własnych 

uzdolnień, 

 

 

Umożliwianie uczniom 

osiągania drobnych 

sukcesów, 

docenianie wkładu pracy  

zachęcanie do 

doskonalenia 

 

Wychowawca, 

psycholog, 

pedagog, 

nauczyciele, 

rodzice 

 

Obserwowanie rozwoju 

uczniów, postępów w 

nauce 

 

 

 

Budzenie ciekawości 

świata 

 

 

 

 Zachęcanie uczniów do udziału 

w interesujących zajęciach 

pozalekcyjnych, udziału w 

wycieczkach, 

 Ciekawe lekcje, 

 Kształtowanie kreatywności 

 

 

Kółka zainteresowań, 

projekty unijne, 

wycieczki 

przedmiotowe, 

turystyczno- 

krajoznawcze 

 

Wychowawca klasy, 

realizatorzy 

projektów, 

nauczyciele 

Obserwacja, udział 

uczniów w kółkach 

zainteresowań, 

projektach 

 

 

 



 

Poznawanie dorobku 

kulturalnego Europy, 

Polski, Śląska 

 

 

 Kształtowanie postawy 

tolerancji i szacunku dla innych 

narodów, kultur i religii, 

 Poznanie rodzimej kultury, 

zaznajamianie z specyfiką 

kultury regionu, 

 Poszanowanie dla dziedzictwa 

narodowego, 

 Wskazywanie autorytetów i 

wzorców moralnych, 

 

 

Lekcje języka polskiego, 

historii, artystyczne 

kółka zainteresowań, 

lekcje muzealne, 

świętowanie rocznic i 

wydarzeń 

patriotycznych 

 

Wychowawca klasy, 

nauczyciele, rodzice 

 

Obserwacja,  

 

 

 

SFERA DUCHOWA 
 

 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

odpowiedzialni 

Sposoby ewaluacji 

 

 

 

Wyrabianie empatii i 

wrażliwości na ludzką 

krzywdę i 

nieporadność oraz 

gotowości 

bezinteresownej 

pomocy 

 

 

 Kształtowanie postaw 

altruistycznych, 

 Angażowanie się w akcje 

charytatywne, 

 Wyrabianie poszanowania 

ludzkiej godności- własnej  

innych, 

 Budowanie hierarchii wartości, 

 Wyrabianie gotowości  ( 

odruchu) do samorzutnej 

bezinteresownej pomocy 

najbliższym kolegom 

 

 

Pogadanki, 

prelekcje, 

budowanie więzi 

wewnątrz grupy 

rówieśniczej oraz 

wzajemnej 

odpowiedzialności 

 

Wychowawcy, 

 katecheci, 

nauczyciele 

 

Obserwacja-wzajemne 

relacje między 

uczniami, akceptacja 

odmienności 

 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

 

Budowanie pozytywnych relacji 

społecznych 

 

Rozmowy z uczniami, 

lekcje wychowawcze, 

lekcje religii 

 

Katecheci, 

nauczyciele 

obserwacja 

 

 



spostrzegania 

stereotypów 

 i uprzedzeń 

 

 

w oparciu o wiedzę na temat 

stereotypów, 

doskonalenie umiejętności szukania 

inspiracji 

w innych  oraz pozytywnych wzorców 

osobowych 

 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 
 

 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

odpowiedzialni 

Sposoby ewaluacji 

 

 

 

Integrowanie 

zespołów klasowych, 

budowanie więzi ze 

szkołą 

 Uczenie działania zespołowego, 
tworzenia klimatu dialogu oraz 
efektywnej współpracy, 
umiejętności słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów. 

 Wyrabianie umiejętności 

rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych 

 Wdrażanie do respektowania i 

stosowania zasad kultury 

osobistej i kultury języka 

 Wyrabianie 

współodpowiedzialności za 

atmosferę i wzajemne relacje 

w klasie 

 Wypracowanie tradycji 

klasowych 

 

 

Zapoznanie ze statutem 

szkoły oraz zasadami 

funkcjonowania w 

szkole, obowiązujących 

zasadach, 

Warsztaty z zakresu 

komunikacji społecznej, 

Imprezy szkole i 

klasowe, akademie 

szkolne, dyskoteki 

 

Wychowawca klasy, 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

Obserwowanie 

funkcjonowania 

uczniów- poziom 

zintegrowania                     

(zgrania) klasy,  

Udział we wspólnych 

przedsięwzięciach 

 

 



 

Kształtowanie 

szacunku do ludzi, 

wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka 

 

 

 

 Wyrabianie postawy tolerancji i 

empatii, 

 Uwrażliwianie na potrzeby 

innych osób, 

 Zachęcanie do pomagania 

innym i zwracania się o pomoc 

w sytuacji trudnej, 

 Zorganizowanie miejskich oraz 

szkolnych obchodów Dnia 

Niepełnosprawności 

 

 

Wolontariat, pomoc 

słabszym kolegom, 

udział w akcjach 

charytatywnych, 

zaangażowanie w 

obchody dnia 

niepełnosprawności 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

Nauczyciele, pedagog 

szkolny 

 

Analiza poziomu 

zaangażowania 

uczniów w działalność 

na rzecz innych oraz w 

obchodach święta 

niepełnosprawności 

 

 

 

Uczenie zasad 

samorządności i 

demokracji 

 

 

 

 Zapoznanie z zasadami 

przeprowadzania wyborów 

samorządowych, pojęcie 

„ordynacja wyborcza”, 

 Wyrabianie szacunku do zasad 

demokracji i respektowania 

wyników demokratycznych 

wyborów 

 

 

Wybory samorządów 

klasowych, samorządu 

szkolnego oraz 

opiekunów samorządu 

 działalność samorządu 

szkolnego 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele wos, 

opiekunowie 

samorządu 

Zaangażowanie 

uczniów w działalność 

samorządową na 

terenie szkoły, 

 

 

Kształtowanie 

aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy 

zawodowej oraz 

wymagań rynku pracy 

 

 

 Wdrażanie uczniów do 

funkcjonowania na otwartym 

rynku pracy, 

 Informowanie o lokalnym 

rynku pracy podczas spotkań z 

pracownikami Powiatowych 

Urzędów Pracy, 

 Przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej,  

 Ćwiczenie autoprezentacji, 

 

 

 

 

Nauka poszukiwania 

pracy, wypełniania 

dokumentów 

wymaganych do 

ubiegania się o pracę 

 

Doradca zawodowy, 

nauczyciel 

przedsiębiorczości, 

wychowawcy 

Badanie losów 

absolwentów 

 



 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych i 

obywatelskich 

 

 

 Kształtowanie postaw 

patriotycznych oraz 

poszanowania dla tradycji, 

 Wyrabianie szacunku do 

dziedzictwa narodowego, 

kultury, historii, języka i 

bohaterów narodowych, 

 Promowanie szacunku do 

symboli narodowych. 

 

 

Uroczystości z okazji 

ważnych świat 

państwowych, ważnych 

wydarzeń w życiu 

narodu 

i społeczności lokalnej, 

kultywowanie szkolnych 

tradycji, przestrzeganie 

rytuałów, 

promowanie 

pozytywnych wzorców 

osobowych, 

lekcje muzealne, 

wycieczki do miejsc 

pamięci narodowej, 

  

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

 dyrekcja 

 

Obserwacja postaw 

uczniów, zwłaszcza  

podczas ważnych 

akademii szkolnych 

 

 

 


