
WSTĘP 
 

 Wobec występującej współcześnie różnorodności haseł wychowawczych i 

sprzeczności myśli pedagogicznej oraz chaosu w sferze wartości, utrudniającego 

młodzieży zdobycie rozeznania etycznego, niniejszy program opiera się na 

fundamentach, które stanowi tekst Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  

 Naród polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej zobowiązani są, by 

przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego 

dorobku. Kultura narodu polskiego jest zakorzeniona w chrześcijańskim, ponad 

tysiącletnim dziedzictwie i ogólnoludzkich wartościach. Bóg jest źródłem 

prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna – nie podzielający tej wiary, wywodzą 

te wartości z innych źródeł, lecz wszyscy za prawa podstawowe uznają 

poszanowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawo do wolności, 

sprawiedliwości i obowiązku solidarności, jako niewzruszoną podstawę 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 Z charakteru szkoły i wypracowanych przez nią tradycji wynika, że istotą 

procesu edukacyjnego realizowanego w tej szkole jest czerpanie z dorobku 

literatury, sztuki, filmu itd., w szczególności ze sztuk plastycznych. 

 Proces ten obejmuje: 

 wychowanie estetyczne, 

 kształcenie artystyczne. 

 

Wychowanie estetyczne przebiega w trakcie: 

 przybliżania młodzieży dokonań wcześniejszych pokoleń w zakresie 

kształtowania piękna, 

 oddziaływania na harmonijne formowanie osobowości uczniów przy 

szczególnym eksponowaniu wartości życia duchowego, 

 rozbudzanie postaw poznawczych wobec świata zewnętrznego, szacunku 

do piękna i bogactwa przyrody, 

 formułowanie twórczych, aktywnych postaw życiowych – podbudowy 

zachowań ekspresyjnych. 

 

Kształcenie artystyczne ma formę realizacji treści przedmiotów artystycznych w 

ramach twórczego współdziałania nauczycieli – artystów i uczniów. 

 

Współczesna myśl pedagogiczna silnie akcentuje troskę o zintegrowaną 

osobowość ucznia, w której zarówno intelekt, jak i uczucia, wyobraźnia oraz 

emocje będą się splatać w jedno. 

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

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

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



znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”. 

(Jan Paweł II). 

 

 Tylko wychowanie może zapewnić pogodną, pełną życia atmosferę, w 

której każdy znajdzie sprzyjające warunki do powszechnego rozwoju jako 

człowiek. 

Proces wychowawczy to przekazywanie młodej generacji wartościowego 

dziedzictwa przeszłości, osiągnięć nauki i kultury ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzimych, postępowych tradycji oraz kształcenia w młodym 

pokoleniu wartości twórczych, postaw kreatywnych, zgodnych z potrzebami 

rozwojowymi społeczeństwa. 

 

 

Priorytety w zakresie wychowania to: 

 pomoc w uzyskiwaniu orientacji etycznej i hierarchizacja wartości, 

 personalizacja życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej, w szerszej 

społeczności, 

 wzmacnianie własnych wartości postaw patriotycznych, 

 wzmacnianie postaw prospołecznych i eliminowanie zachowań 

agresywnych. 

 

Wychowanie jest procesem permanentnym, człowiek uczy się i 

wychowuje przez całe życie, jednak szczególnie ważnym etapem rozwoju 

człowieka jest okres szkolny. Szkoła jest, obok domu rodzinnego, głównym 

terenem wychowania. Tu odbywa się zaszczepianie wszelkich potrzeb, 

kształtowanie nawyków, rozwijanie podstawowych zdolności a także zamiłowań 

i zainteresowań. 

 Kształcenie umysłowe należy harmonijnie łączyć z kształceniem uczuć, 

aby osobowość ucznia wychowanka była pełna, wszystkie dziedziny kultury, 

mające wpływ na osobowość, powinny stanowić zintegrowaną całość. Toteż w 

kulturze współczesnego społeczeństwa, obok nauki i związanego z nią postępu 

technicznego nie może zabraknąć sztuki, moralności i religii – zdolnych 

najdoskonalej rozwijać siły duchowe człowieka. 

 Priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. Rodzice 

mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka. Rola szkoły jest 

drugoplanowa. 

 Kierując dziecko do tej szkoły, rodzice przyjmują ofertę wychowawczą. 

Fakt ten jest nie tylko aktem aprobaty, ale przede wszystkim ofertą 

współdziałania ze szkołą. 

 

 

 



Program wychowawczy opracowany został na podstawie 

następujących dokumentów: 

 
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

3. Deklaracja Praw Dziecka.  

4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi 

zmianami. 

5. Instrukcja dotycząca powrotu religii do szkoły (MEN z dnia 03.08.1990r. 

z późniejszymi zmianami). 

6. Statut Szkoły 

7. Wnioski i uchwały Rady Pedagogicznej. 

8. Wnioski Zespołu Wychowawczego 

9. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

Wizja Szkoły 
 

  Nasza szkoła jest placówka przyjazną młodzieży a jej najważniejszymi 

podmiotami są uczniowie i nauczyciele. Młodzież uczy się i pracuje                         

w atmosferze twórczej, która uwzględnia szacunek dl dorobku ludzkości                    

i wartości samego człowieka. 

Kształcenie splata się z wychowaniem i ma  posłużyć temu, aby uczeń stawał się 

pełnowartościowym , szlachetnym człowiekiem, a jednocześnie wrażliwym 

twórcą i wyrafinowany odbiorcą sztuki. Dlatego nasza  szkoła jest środowiskiem 

twórczym , w którym każdy z podmiotów ma możliwość realizowania się 

według przyjętych zadań szkoły, uwzględniających indywidualne potrzeby 

podmiotów. W celu właściwego realizowania zamierzonych działań nasza 

szkoła stale dąży do utrzymania wysokiego poziomu kształcenia, zarówno 

artystycznego jak i ogólnokształcącego, zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

oraz tworzenia specyficznego wspólnotowego klimatu.  

 

Misja Szkoły 
 

Podstawowym zadaniem naszej szkoły jest troska o ucznia i udzielenie takiej 

pomocy, która zapewni mu maksymalny rozwój osobowości i talentu 

plastycznego. W zawiązku z tym , nauczyciele wspomagają ucznia we 

wszystkich sferach jego działalności: plastycznej, intelektualnej, fizycznej                 

i duchowej, z uwzględnieniem zarówno indywidualnych możliwości jak                   

i ograniczeń każdego ucznia.  

 



Proces dydaktyczno- wychowawczy jest ukierunkowany na jak najszerszy 

rozwój możliwości, uzdolnień i zainteresowań ucznia, który uzyskujemy 

poprzez jego podmiotowość. 

 

Nasza szkoła jest wspólnota nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Nauczyciele            

i uczniowie są wspólnie odpowiedzialni za przyjazna atmosferę w szkole, która 

opiera się na wzajemnym szacunku. 

 

Szkoła dąży do wychowania młodego człowieka jako jednostki samodzielnej, 

twórczej, świadomej swojej wartości i emocjonalnie dojrzałej.  

 

Szkoła dostarcza swoim uczniom pozytywnych wzorców zachowania, uczy 

szacunku i wzajemnej akceptacji. Wspiera ucznia w kształtowaniu wartościowej 

osobowości, opartej na koherentnym systemie wartości moralnych i szacunku do 

innych poglądów etycznych.  

 

Nauczyciele ZSP wspomagają rodziców w wychowaniu ich dzieci oraz 

wspierają ucznia w przechodzeniu przez trudny etap dorastania, pomagając mu 

zarazem zrozumieć własne problemy i wyrazić siebie. Praca pedagogów naszej 

szkoły ukierunkowana jest na wychowanie ucznia kulturalnego i wrażliwego na 

potrzeby innych.  

Szkoła rozbudza w uczniach uczucia patriotyzmu wobec własnego państwa, 

wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i lokalnej. 

 

Przygotowujemy ucznia do życia we współczesnym świecie. W związku z tym 

szkoła dużą uwagę przywiązuje do kształtowania postaw społecznych, 

ekologicznych i zdrowotnych, jak również na wskazywanie i profilaktykę 

zagrożeń, jakie niesie za sobą postęp cywilizacyjny.  

 

Proces dydaktyczno-wychowawczy ukierunkowany jest na wszechstronny                

i harmonijny rozwój ucznia. Nauczyciele przekazują wiedzę teoretyczną,                 

a jednocześnie kształcą określone umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy. 

 

Szkoła uczy młodych ludzi aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska             

i dzielenia się z nim wrażliwością twórczą. 

 

Szkoła w procesie edukacyjnym pozwala uczniom na rozwój artystyczny, który 

jednak nie ogranicza treści ogólnokształcących. Dzięki temu młody człowiek ma 

możliwość dokonywania wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, lub zawodowej, 

również na kierunkach innych niż artystyczne.  

 

Szkoła realizuje programy nauczania i wychowania jako integralną całość,               

w ktorej treści artystyczne i intelektualne łączą się z moralno-społecznymi. 



 

WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY 

 

Dążymy do ukształtowania człowieka, który: 

 posiada spójny  system wartości w dużej mierze oparty o sztukę i jej 

piękno 

 ma podstawy do dalszego kształcenia, stara się poszerzyć swoją wiedzę i 

umiejętności 

 jest prawy, żyje w oparciu o ogólnie przyjęty system wartości 

 jest odpowiedzialnym twórcą sztuki 

 jest świadomym odbiorcą sztuki, który potrafi krytycznie oceniać 

proporcje współczesnej kultury i wybierać z niej wartościowe elementy 

 jako absolwent szkoły artystycznej potrafi podzielić się swoją wiedzą                  

i wrażliwością estetyczną ze środowiskiem, w którym przyjdzie mu żyć 

 ma umiejętność trafnego oceniania własnych możliwości 

 posiada wysoką kulturę osobistą, wrażliwość i szacunek do drugiego 

człowieka 

 jest odpowiedzialny, potrafi dokonywać mądrych wyborów                                

i przewiduje skutki swoich działań. 

 potrafi odnaleźć się na rynku pracy 

 sukcesywnie dąży do osiągnięcia celów 

 

 

 

Założenia podstawowe: 
 

1. Społeczność szkolną jako formę wspólnoty wychowawczej stanowią 

uczniowie, ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz wszyscy pracownicy 

szkoły współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku 

w podejmowaniu i realizowaniu wyznaczonych zadań. 

2. Szkoła jest organem wspierającym działania wychowawcze rodziców 

(prawnych opiekunów). 

3. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – oddziałują na młodzież 

swoją osobowością                 i postawą. 

4. Wszelkie działania wychowawcze powinny służyć kształtowaniu                    

w wychowanku wewnętrznej harmonii sfery intelektualnej, duchowej, 

emocjonalnej i fizycznej, prowadzącej do osiągnięcia dojrzałej 

osobowości ucznia. 

5. Każdy członek społeczności szkolnej, świadomie do niej wstępując, 

decyduje się na jej współtworzenie. 

6. Każdy jest osobą wolną, świadomą trudu odpowiedzialności za 

dokonywane wybory. 



7. Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest uczestniczenie w 

zajęciach, nauka i zdobywanie jak najwyższych kwalifikacji 

zawodowych. 

8. Szkoła przygotowuje do:  

 samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym 

(pozostawiając jednak swobodę wyborów politycznych) – właściwie 

rozumianej samorządności, 

 prawidłowego funkcjonowania w życiu rodzinnym, 

 tworzenia zdrowych środowisk życia, pracy i odpoczynku. 

 

 

CELE WYCHOWANIA 
 

Celem procesu wychowawczego jest kształcenie pełnej osobowości 

wrażliwej intelektualnie                         i społecznie z rozwiniętą motywacją do: 

 ciągłego pogłębiania wiedzy / doskonalenia moralnego, 

 samokształcenia oraz samowychowania – jako doskonalenia własnej 

osobowości, 

 do pracy twórczej zgodnie z posiadanymi zdolnościami artystycznymi. 

Na wychowaniu takiego właśnie człowieka, w pełni rozwiniętego 

osobowościowo, intelektualnie i duchowo, krytycznego odbiorcy kultury 

masowej, twórczego, wrażliwego, o rozwiniętej indywidualności artystycznej,             

a jednocześnie zdyscyplinowanego i moralnego – powinno wszystkim zależeć. 

 W procesie edukacji szkolnej istotne cele wychowawcze to: 

 wychowanie intelektualne, 

 wychowanie moralno – etyczne, 

 wychowanie społeczne, 

 wychowanie do życia w rodzinie, 

 wychowanie fizyczne i zdrowotne, 

 wychowanie patriotyczne, 

 edukacja regionalna. 

Zakres powyższych celów można uszczegółowić i rozszerzyć przez 

wyodrębnienie wychowania do: wartości, wolności, prawdy, miłości, 

wychowania proekologicznego, estetycznego, wychowanie przez pracę oraz 

przeciwdziałanie patologiom. 

 Cele wychowania określane są w nauce przez filozofię normatywną, czyli 

etykę. Wychowawca nie tworzy więc celu, ale go przyjmuje uznając istnienie 

wartości niezależnych od woli poszczególnych ludzi. Bez tych wartości nie 

istniałyby żadne prawidłowości w postępowaniu ani odpowiedzialność. 

Wychowawca pomaga wychowankowi w odkrywaniu tych wartości i w ten 

sposób daje możliwość kierowania swoim życiem i rozwojem. 



 W uniwersalnym systemie, obowiązującym powszechnie w każdej 

kulturze, religii i społeczeństwach, zawartych między innymi w Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka ONZ podstawową wartością jest człowiek, jego 

godność, a w dalszej kolejności prawda, dobro, piękno, życie, sprawiedliwość, 

pokój, rodzina. 

 

 

 

 

 

Cele programu wychowawczego: 
 

1. Podniesienie autorytetu rodziny. 

2. Tworzenie pozytywnych wzorców. 

3. Wprowadzenie wychowania do pracy. 

4. Współpraca szkoły z rodzicami – pomoc rodzinie w wychowaniu. 

5.  Rozwój zajęć pozalekcyjnych. 

6. Współpraca ze stowarzyszeniami wychowawczymi oraz 

organizacjami młodzieżowymi i religijnymi. 

7. Włączanie młodych w podmiotowe współtworzenie państwa. 

8. Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 

9. Przygotowanie młodzieży uczącej się do wejścia na rynek pracy. 

10. Lepszy start młodych w dorosłe życie. 

11. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt. 

12. Przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym 

uzależnieniom. 

13. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich. 

14. Prowadzenie bieżącego systemu oceny zagrożeń. 

15. Integracja młodzieży szkolnej. 

16. Aktywizacja młodzieży w życiu szkoły. 

17. Edukacja ekologiczna. 

18. Poznanie przeszłości i tradycji – szacunek do dziedzictwa 

narodowego. 

19. Edukacja europejska. 

 

 

Sposób realizacji programu: 
 

1. Praca edukacyjna nauczyciela określona w ramach zadań ogólnych 

szkoły. 

2. Praca wychowawcza właściwa dla poszczególnych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Realizacja zadań wychowawców klasowych. 



4. Współpraca wychowawcza z rodzicami, zakładami pracy. 

5. Wypełnianie działań wychowawczych zawartych w Statucie 

Szkoły. 

6. Realizacja działań okolicznościowych (wystawy, zawody sportowe, 

inscenizacje, uroczyste apele i koncerty). 

7. Współpraca z organami administracji samorządowej                                

i pozasamorządowej dotycząca problemów wychowawczych. 

8. Ustalenie celów wychowawczych przez Samorząd Uczniowski. 

9. Określenie systemu wartości przez rodziców i uczniów. 

 

 

 

 

 

Obowiązki wychowawców, nauczycieli i pedagoga szkolnego 

wynikające z programu wychowawczego: 

 
1. Traktowanie ucznia jako podmiotu działań wychowawczych. 

2. Wszechstronny rozwój osobowościowy i fizyczny ucznia.  

3. Rozwijanie w młodym człowieku cech samodzielności i życiowej 

użyteczności. 

4. Wpajanie zasad rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych. 

5. Wpajanie wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w 

świecie. 

6. Nauczanie szacunku dla wspólnego dobra i dziedzictwa kulturowego. 

7. Przygotowanie do życia w rodzinie, lokalnej społeczności, w państwie. 

8. Współpraca wychowawcza z rodzicami.  

9. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

10. Nauczanie rozpoznawania wartości moralnych i hierarchizacji 

wartości. 

11. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom patologicznym. 

12. Nauczanie dialogu i umiejętności słuchania innych. 

13. Wdrażanie do poszanowania przekonań politycznych i religijnych. 

14. Przeciwdziałanie agresji i przemocy . 

15. Przeciwdziałanie negatywnym wpływom publikatorów i mediów. 

16. Kształtowanie właściwych postaw w zachowaniu środowiska 

naturalnego. 

17. Wychowanie w duchu jedności europejskiej z zachowaniem 

tożsamości narodowej. 

 

Ogólna wizja osobowości wychowanka szkoły artystycznej określa 

powinności i treści wychowawcze dla poszczególnych zajęć i etapów 



edukacyjnych z zachowaniem ścisłego związku między programami 

poszczególnych przedmiotów i klas. 

 Powinności i treści wychowawcze dla poszczególnych zajęć 

edukacyjnych. 

 

 

Religia 
 

 nauczyć (przekazać) podstawowe prawdy nauki chrześcijańskiej zwane 

doktryna chrześcijańską lub Orędziem chrześcijańskim,  

 wypracować u uczniów szlachetne i dobre zachowania, czyli postawy 

ludzkie i chrześcijańskie (nie można być prawdziwym chrześcijaninem 

nie będąc prawdziwym człowiekiem). Chodzi tu o prace nad formowanie 

osobowości (o kształtowanie dobrego charakteru ucznia), o przyjęcie 

przez uczniów przekazanych prawd i stosowanie nauczanej prawdy do 

konkretnych sytuacji życiowych, 

 pomóc uczniowi w osobistym spotkaniu z Bogiem jako osobą żywą, 

bliską, kochającą i oczekującą na to przyjacielskie spotkanie. Aspekt 

wychowawczy tego celu wyraża się w przysłowiu:, „z kim kto przestaje, 

takim się staje”. Spotkanie z Bogiem jako Najwyższym Dobrem musi 

człowieka czynić lepszym,  

 przekazać wychowankom pozytywne i roztropne wychowanie seksualne 

dostosowane do wieku. 

 wychowanie młodzieży do świadomego i racjonalnego działania przez 

ukazanie wielkości, powagi wartości zadań i obowiązków, jakie Bóg 

przed człowiekiem stawia 

 wypracowanie dobrych postaw głęboko ludzkich i chrześcijańskich – 

chodzi tu nie tylko o wyposażenie ucznia w znajomość praw moralnych 

wynikających z poznania i przyjęcia Boga, ale przede wszystkim o 

nauczenie go umiejętności analizy nowych sytuacji, osądu tych sytuacji, 

roztropnego szukania pomocy i podejmowania decyzji z całą pokorą, 

 wychowanie do życia w społeczności (grupie, rodzinie) oraz otwarcia się 

na cały dzisiejszy świat w warunkach niezwykle szybkich przemian, 

otwarcia granic, przemieszczania się języków, kultur, wierzeń i religii. 

 

 

Język polski 
 

1. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie przez: 

 wyrabianie potrzeby respektowania zasad społecznego współżycia, 

 uczenie tolerancji dla poglądów i potrzeb innych ludzi, 

 formowanie pozytywnego stosunku do świata,  



 wzbudzanie poczucia własnej godności i wartości przez wpajanie 

szacunku dla tradycji regionalnej, ojczystej, europejskiej, 

 kształtowanie postaw etycznych i rozwijanie wrażliwości moralnej. 

2. kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem 

(w różnych formach i sytuacjach) z wykorzystaniem wiedzy o języku, 

jego budowie i funkcjonowaniu. 

3. wdrażanie uczniów do prezentowania własnych poglądów i opinii na 

forum publicznym. 

4. przysposabianie do uczestnictwa w kulturze; dostrzeganie ciągłości 

rozwoju kultury i trwałości osiągnięć ludzkich oraz powiązań aktualnych 

wydarzeń z przeszłością. 

5. przygotowanie do odbioru dzieła literackiego i innych tekstów kultury we 

wzajemnych kontekstach.  

6. umożliwianie odkrywania i rozumienia wartości uniwersalnych w 

literaturze, w sztuce, w tradycji i życiu codziennym; tworzenie 

wewnętrznie akceptowanej hierarchii tych wartości.  

7. przysposabianie do ustawicznego samokształcenia i bogacenia własnego 

warsztatu pracy umysłowej; wyrabianie nawyku korzystania ze 

słowników, encyklopedii, programów komputerowych i innych źródeł 

wiedzy. 

8. motywowanie i przygotowywanie do dalszego kształcenia. 

Dobór literatury uwzględnia następujące kręgi tematyczne: 

 wiara jako motywacja działania,  

 dyskurs o przeszłości i przyszłości, poszanowanie tradycji, 

patriotyzm, bohaterstwo, 

 związki człowieka z naturą, 

 postawy życiowe i wybory moralne: dobro i zło, prawda i 

kłamstwo, cnoty i wady, miłość i nienawiść, przyjaźń i wrogość, 

radość i ból, cierpienie, wartości materialne i duchowe,  

 dojrzewanie; proces dorastania do życia społecznego (uczuciowego 

i rodzinnego) i upływ czasu – przemijanie. 

Lektury są również przekazem i świadectwem takich wartości jak miłość, 

przyjaźń, odpowiedzialność, patriotyzm, honor, wolność, godność, wierność, 

altruizm, miłosierdzie, tolerancja.  

 

Języki obce 
 

 rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne 

możliwości językowe, 

 stopniowe przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia 

się języka obcego, 



 rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych 

kultur, 

 zapewnienie uczniom możliwości stosowania języka jako narzędzia przy 

wykonywaniu zespołowych projektów zwłaszcza w zakresie historii 

sztuki, 

 lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego kraju języka 

nauczanego na podstawie oryginalnych materiałów językowych, 

 przygotowanie uczniów do wykorzystania języka obcego w sytuacjach 

życiowych, w mowie i piśmie, 

 doprowadzenie ucznia do zrozumienia własnego procesu uczenia się, 

umiejętności oceny własnej pracy i postępów oraz barania 

odpowiedzialności za własną naukę, 

 wykształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i 

odkrywania własnych sposobów dochodzenia do tych rozwiązań. 

 

 

Historia 
 

 odkrywanie etycznego aspektu dziejów ludzkich, 

 rozwój i dojrzewanie uczniów pod wpływem wiedzy o dziejach 

minionych pokoleń, 

 rzetelny stosunek do przeszłości i teraźniejszości (poszanowanie faktów, 

ostrożność w formułowaniu uogólnień i ocen, rozpoznawanie i krytyka 

mitów oraz innych poza naukowych form myślenia), 

 szacunek dla własnego narodu, państwa oraz innych narodów i ich 

kultury, 

 poszanowanie dla pracy, której owocem jest cale dziedzictwo cywilizacji 

ludzkiej, 

 przygotowanie do życia w demokratycznym i pluralistycznym 

społeczeństwie (uznanie dominującej roli aktywności człowieka w 

procesie przemian, poszanowania wartości życia i godności ludzkiej, 

wolności, prawa, prawdy, dobra, piękna, tolerancji, miłosierdzia), 

 znajomość i respektowanie praw człowieka, 

 uświadomienie wyższości moralnego porządku świata nad strukturami 

gwałtu i przemocy, 

 gotowość do przeciwstawiania się przejawom patologii życia 

publicznego, 

 uzasadnianie własnych poglądów i postaw,  

 przekonanie o potrzebie godzenia własnych potrzeb z potrzebami 

społecznymi, 

 gotowość do wzbogacania własnego świata duchowego, charakteru woli i 

rozwijania wrażliwości moralnej i etycznej, 



 uświadomienie roli sztuki i kultury rozwoju człowieka i społeczeństwa, 

 przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. 

 

 

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie 
 

 ukształtowanie wizji osoby ludzkiej i określenie wartości służących 

osobowemu rozwojowi, 

 stymulowanie procesu samowychowania u uczniów, 

 współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji miedzy nimi 

a dzieckiem, 

 pomoc we właściwym przeżyciu okresu dojrzewania, 

 wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią, 

 wspieranie rozwoju moralnego, kształtowanie hierarchii wartości, 

 ukazanie jedności miedzy działaniem seksualnym a miłością i 

odpowiedzialnością, 

 tworzenie klimatu dla koleżeństwa i przyjaźni oraz szacunku dla 

człowieka, 

 pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania 

egzystencjalne, 

 pomoc w rozpoznawaniu własnych praw i obowiązków, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych, 

 kształtowanie szacunku dla własnego państwa i wyrabianie właściwej 

postawy uczniów wobec krzyża, godła, hymnu, 

 przygotowanie do praktycznego stosowania zasad i procedur 

demokratycznych, 

 rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości na temat przyszłej aktywności 

zawodowej, 

 rozwijanie przedsiębiorczości w oparciu o wiedze ekonomiczną, 

 ukazanie roli aktywności i mobilności zawodowej na współczesnym 

rynku pracy, 

 znajomość podstawowych zasad etycznego życia gospodarczego i 

umiejętność ich stosowania w życiu szkolnym (np. rzetelna praca, 

punktualność, dotrzymywanie danego słowa, uczciwość, 

odpowiedzialność za skutki, prawdomówność), 

 wspieranie samorządności. 

 

 



Matematyka 
 

 wykształcanie nawyków precyzyjnego mydlenia, jasnego formułowania 

wypowiedzi, poprawnego dowodzenia swoich racji w nauce i poza nią, 

 pobudzanie aktywności umysłowej i rozwijanie zdolności poznawczych, 

 rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie rozumienia tekstów 

sformułowanych w języku matematyki, 

 ułatwianie dostrzegania problemów i badania ich w konkretnych 

przypadkach przez przeprowadzenie rozumowań matematycznych, 

 rozwijanie umiejętności czytania i rozumienie tekstów matematycznych, 

analizowania, uogólniania, wyciągania wniosków, 

 stosowanie matematyki do opisu zjawisk przyrodniczych, w technice, 

chemii i innych naukach, 

 rozwijanie wyobraźni przestrzennej,  

 rozwijanie umiejętności posługiwania się rysunkiem, schematem 

graficznym lub działaniem matematycznym w konkretnych sytuacjach 

problemowych, 

 opanowanie metod pracy zespołowej nad problemem, 

 wykształcenie nawyku wykorzystywania publikacji oraz elektronicznych 

urządzeń liczących i programów komputerowych w poszerzaniu wiedzy 

matematycznej i jej zastosowań praktycznych, 

 postrzeganie matematyki jako składnika dziedzictwa kulturowego 

ludzkości, 

 wyrabianie samodzielności, dociekliwości, krytycyzmu. 

 

Matematyka nie znosi braku logiki i konsekwencji czy jakiejkolwiek 

niezgodności modelu (tego, co mówimy) i jego realizacji (tego, co robimy). I co 

także ważne, w matematyce jak chyba w żadnym przedmiocie uczeń i 

nauczyciel mają dokładnie te same możliwości, a jedynym kryterium jest 

prawda, weryfikowana za pomocą ustalonego i obu stronom znanego układu 

zadań pierwotnych i metod wnioskowania. 

 

 

Fizyka  
 

 

 budzenie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, 

 zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami przyrody,  

 doprowadzenie ucznia do poznania podstawowych praw opisujących 

przebieg zjawisk fizycznych i astronomicznych, 



 wdrażanie do dobrej organizacji pracy, wysiłku, wytrwałości, 

dociekliwości i samodzielności przez obserwacje, badanie, opis zjawisk 

fizycznych i astronomicznych, 

 wykorzystywanie wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego. 

 

 

Chemia 
 

 umiejętność obserwacji i opisu zjawisk chemicznych zachodzących w 

otaczającym świecie, 

 poznanie znaczenia wiedzy chemicznej w procesach przetwarzania 

materii przez człowieka, 

 umiejętność i nawyk postępowania zgodnego z zasadami dbałości o 

własne zdrowie i ochronę środowiska, 

 zrozumienie poznanej wiedzy chemicznej i posługiwanie się nią w 

różnych sytuacjach życiowych, 

 wykształcenie nawyków bezpiecznego obchodzenia się z substancjami 

chemicznymi ze względu na ich właściwości, 

 wykorzystanie związków chemicznych w żywieniu i życiu codziennym, 

 rozumienie zagrożeń typu chemicznego związanych z działalnością 

człowieka. 

 

 

 

Biologia 
 

 rozwijanie zainteresowań biologicznych i inspirowanie do samodzielnego 

poznania świata żywego, 

 poznanie i zrozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów 

oraz uwarunkowań i prawidłowości przebiegu procesów i zjawisk 

biologicznych, 

 zrozumienie zasad funkcjonowania organizmu człowieka i kształtowanie 

zachowań prozdrowotnych, 

 kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska 

przyrodniczego, 

 motywowanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i podejmowanie 

odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych, 

 podejmowanie działań na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego i 

szacunku dla zwierząt, 

 analizowanie przyczyn zakłóceń stanu zdrowia człowieka, przewidywanie 

skutków własnych decyzji w tym zakresie, prowadzenie zdrowego trybu 

życia. 



 

 

Geografia 
 

 budzenie zainteresowań szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną 

(własnym regionem, terytorium Polski, Europy, świata) oraz 

przygotowanie do poruszania się w niej, 

 poszanowanie innych narodów, systemów wartości i sposobów życia, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia 

(geograficzne i społeczne), 

 kształtowanie gotowości do udzielania pomocy osobom i społeczeństwom 

dotkniętym klęskami żywiołowymi, 

 wyzwalanie dociekliwości, refleksyjności, zdrowego krytycyzmu, chęci 

działania, 

 uświadomienie wartości, jaką jest własny region, kraj i ich dziedzictwo 

kulturowe, 

 ocenianie w kategoriach geograficznych i ekologicznych działalności 

gospodarczej, społecznej i politycznej oraz działań własnych, 

 uwrażliwienie na piękno przyrody, 

 kształtowanie postaw szacunku dla przyrody. 

 

 

Wychowanie fizyczne 
 

 zrozumienie przez ucznia powodów i sensu jego starań o ciało, 

sprawność, zdrowie i urodę, jako warunek szacunku wobec siebie i 

innych, 

 przyjęcie i uznanie przez ucznia postulatu racjonalnej troski o witalną 

gotowość organizmu, która warunkuje jego życiowe osiągnięcia,  

 stymulowanie różnorodnych form aktywności fizycznej uczniów 

wspierającej ich rozwój szczególnie w okresie stabilizacji postaw ciała, 

 kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniach 

indywidualnych oraz grupowych, 

 integrowanie grup uczniowskich, 

 kształtowanie potrzeby wypoczynku w ramach dziedzin rekreacyjno – 

sportowych i turystycznych. 

 

 

 

 

 



Informatyka 
 

 przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie 

informacyjnym, 

 wykształcenie umiejętności korzystania z komputera jako narzędzia 

usprawniającego prace twórczą, 

 zapoznanie uczniów z możliwościami dostępu do informacji i 

komunikowania się, 

 wdrożenie młodzieży do rozwiązywania problemów za pomocą 

programów użytkowych, 

 uświadomienie uczniom pożytków i patologii związanych z rozwojem 

informatyki, 

 zapoznanie z zagadnieniami etycznymi i prawnymi związanymi z 

rozwojem informatyki (ochrona własności intelektualnej, ochrona 

danych) 

  

 

Muzyka 
 

 umożliwianie kontaktu z wielkimi dziełami prowadzącymi do przeżyć 

estetycznych, 

 kształtowanie kultury muzycznej, 

 uczenie wartościowania obecnych wokół ucznia zjawisk z zakresu 

muzyki, 

 umożliwienie przeżyć wewnętrznych, doświadczenia tajemnicy 

kontemplacji, a także autorefleksji oraz zrozumienia muzyki oraz 

przekazywania przez nią wartości, 

 ukazanie różnych funkcji muzyki (estetycznej, poznawczej, emocjonalno 

– terapeutycznej, religijnej), 

 ukazanie wartości muzyki ludowej, muzyki artystycznej i muzyki 

popularnej, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru w ramach czynnego 

muzykowania i biernego kontaktu z muzyką. 

 

Muzyka oddziałuje na emocjonalną stronę osobowości i wpływa 

pozytywnie na odbiorcę, jeśli jest dostosowana do jego wieku, doświadczeń 

życiowych, poziomu wiedzy i kultury. Muzyka wpływa na kształcenie 

charakteru młodego człowieka, dostarcza estetycznego zadowolenia, wzbogaca 

życie psychiczne, wpływa na zachowanie i postawy, przynosi naturalne 

odprężenie i utrzymanie harmonii psychicznej. Współdziała w formowaniu 

takich pozytywnych cech osobowości, jak: pomysłowość, zdyscyplinowanie, 

zaradność, skłonność do utrzymywania więzi społecznych.  



Słuchanie przez młodzież muzyki nieodpowiednio dobranej powinno 

budzić zastrzeżenia i niepokój rodziców oraz wychowawców. Tak, bowiem jak 

dobra muzyka może mieć cenny wpływ na kształtowanie osobowości młodego 

człowieka, tak destrukcyjnym, niebezpiecznym czynnikiem hamującym jego 

pozytywny rozwój, mogą być emocje i procesy podświadomości wywołane 

nieumiarkowanym słuchaniem muzyki „mocnego uderzenia” (rockowej), gdzie 

w hałasie perkusji, elektrycznych gitar i „ryku” (bo nie śpiewu wokalisty) 

słychać często agresję, złość, chęć buntu i łamania ogólnie panujących reguł 

oraz wulgarność, brutalność i nienawiść. 

Zjawisko to jest wyrazem przeżyć młodzieży i jej buntu wobec świata 

dorosłych. Muzyka ta nie może pozostać poza kręgiem wychowawczych 

oddziaływań nauczycieli. Należy interesować się psychologią tego zjawiska – 

wczuwać się w to, co interesuje młodzież. 

Słuchanie muzyki dobrej, niosącej niezaprzeczalne wartości, sprzyja 

kształtowaniu wrażliwości estetycznej niezbędnej w rozwoju osobowości. 

 

 

 

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa 
 

 przygotowanie do prawidłowego współdziałania w przypadkach 

zagrożenia zbiorowego, 

 umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

 zasady zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia, 

 uświadamianie uczniom znaczenia obrony cywilnej (ludzi, środowiska i 

dóbr naturalnych) i wykształcenia właściwych zachowań w sytuacjach 

zagrożeń (powodzi, pożaru, skażenia środowiska, katastrof drogowych i 

kolejowych), 

 przyjmowanie odpowiedzialności za zdrowie (życie) własne i innych, 

 ocenianie sytuacji wymagających od ludzi wspólnego działania oraz 

podporządkowania się pewnym rygorom (zarządzeniom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmioty artystyczne 
 

 Na realizację programów przedmiotów artystycznych przypada z naszej 

szkole blisko połowa czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne. W grupie 

przedmiotów artystycznych istnieją szczególne korzystne warunki do 

realizowania wychowania estetycznego – wychowania przez sztukę. Według 

Herberta Reada wychowanie przez sztukę prowadzi do wewnętrznej równowagi 

człowieka, zaspakaja potrzeby twórcze, stanowi źródło poznania świata. 

Oznacza to dążenie do integracji wszystkich sfer osobowości ludzkiej z 

wyłączeniem władz psychicznych człowieka, które dotąd nie były doceniane, a 

więc głównie intuicyjnego tworzenia, zaangażowania emocjonalnego, postawy 

twórczej. Realizacja programu zajęć artystycznych wymaga korzystania z 

dorobku i trwałych wartości sztuki, literatury, muzyki, teatru, tańca i filmu (w 

naturalny sposób dominujące znaczenia mają tu sztuki plastyczne). 

W skład przedmiotów artystycznych wchodzą:  

 historia sztuki,  

 rysunek i malarstwo,  

 rzeźba,  

 podstawy fotografii i filmu,  

 podstawy projektowania,  

 ćwiczenia praktyczne z zakresu sztuki stosowanej.  

Te bloki przedmiotowe mają wspólne cele edukacyjne określające koncepcję 

nauczania i wychowania w szkole.  

 Na podstawowe cele i zadania edukacyjne przedmiotów artystycznych 

składają się:  

 wykształcenie pełnej osobowości odbiorcy i twórców dziedzictwa 

kulturowego, 

 kształtowanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych, 

 wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności plastyczne i 

odpowiednią wiedzę teoretyczną z tego zakresu, 

 rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej przez 

poznawanie i przeżywanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki, a także 

prace własną, 

 rozwijanie postawy twórczej wobec siebie i świata, 

 rozwijanie umiejętności refleksyjnego postrzegania świata, 

 pobudzanie aktywności intelektualnej i kształtowanie postaw 

kreatywnych, 

 pogłębianie zainteresowań uczniów poprzez poszukiwanie wiedzy, 

zdobywanie doświadczeń, działania innowacyjne i eksperymentalne, 

 wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury, 

 uczenie umiejętności interpretacji oraz świadomego korzystania ze 

środków plastycznych, 



 budowanie indywidualnej artykulacji plastycznej ucznia (pielęgnacja 

wrażliwości, uaktywnienia wyobraźni, problemowe myślenie i 

wnioskowanie), 

 wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności korzystania z metod 

projektowych dla różnych działań plastycznych o określonych 

wartościach, 

 kształtowanie umiejętności korzystania z nowych narzędzi i środków 

wyrazu artystycznego (np. grafika komputerowa), 

 kształtowanie umiejętności manualnych i warsztatowych w zakresie 

kształconych dziedzin sztuk plastycznych, 

 uczenie wartościowania obecnych wokół ucznia zjawisk z zakresu 

plastyki i etyki, 

 rozwijanie wrażliwości na wartości estetyczne, etyczne i społeczne, 

 przygotowanie do kreatywnego uczestnictwa w tworzeniu szeroko 

pojmowanej kultury plastycznej, 

 kształtowanie wrażliwości na świat i ludzi w oparciu o wartości etyczne i 

estetyczne zawarte w działach sztuki, 

 ukazywania uczniom różnych funkcji sztuki: estetycznej, poznawczej, 

wspólnotowej, emocjonalno – terapeutycznej, religijnej, 

 rozwijanie sprawności i umiejętności poprzez ukazywanie uniwersalnych 

metod posługiwania się środkami artystycznymi i ich elementami 

technologicznymi, 

 ukazywanie kultury i tradycji jako podstawy ciągłości sztuki oraz 

czynnika twórczych przemian, 

 wzbogacanie i systematyzowanie wiedzy o sztuce i kulturze własnego 

narodu na tle dorobku kultury światowej, 

 kształtowanie przeświadczenia o konieczności ochrony i propagowania 

dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji, 

 kształtowanie podstaw moralnych i osobowości artystycznej w oparciu o 

chrześcijańskie i ogólnoludzkie wartości, 

 inspirowanie uczniów do aktywności twórczej i udziału w różnych 

formach konfrontacji artystycznych, 

 podejmowanie działań promujących uczniów aktywnych i szczególnie 

uzdolnionych, 

 przygotowanie młodzieży do dalszych studiów.  

 

Specyfika przedmiotów artystycznych polega między innymi na tym, że 

przyswajanie przez uczniów materiału poznawczego i kształcącego jest 

równocześnie procesem wychowawczym – wychowaniem przez sztukę 

(plastykę). Większość zajęć odbywa się nie w klasach lecz w pracowniach 

artystycznych, gdzie ma miejsce bezpośredni kontakt i współpraca ucznia z 

nauczycielem (mistrzem – artystą), umożliwiający bezpośredni przekaz wiedzy, 



umiejętności, wartości i idei. Nauczyciel – artysta jest tu wychowawcą                         

o największym autorytecie, a jego postępowanie jest często dla ucznia wzorem 

życiowym. Zajęcia artystyczne to rodzaj ukierunkowanej twórczości uczniów, 

która w przypadku rysunku i malarstwa, rzeźby oraz ćwiczeń praktycznych ma 

również znaczenie terapeutyczne. Eliminuje stresy. Ułatwia funkcjonowanie 

osobom nadwrażliwym. 

Wśród przedmiotów artystycznych szczególną rolę dla rozwoju 

intelektualnego uczniów ma historia sztuki przez:  

 wskazanie drogi do właściwego odbierania dzieł sztuki, 

 rozszerzanie horyzontów wiedzy ogólnej w wyniku pogłębiania 

wiadomości o treściach kulturowych epok historycznych, 

 wiązania zagadnień sztuki z innymi dziedzinami życia współczesnego, 

 rozwijanie umiejętności dostrzegania w dziełach sztuki ogromnych praw 

estetycznych i twórcze stosowane ich w życiu, 

 rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej ucznia i myślenia 

plastycznego w oparciu o poznawanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki, 

 przeżywanie najważniejszych dla człowieka wartości zawartych w formie 

i treściach dzieł sztuki, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej przez kontaktowanie się z dziełami 

sztuki dawnej i współczesnej. 

 

Podstawy fotografii i filmu kształcą bystrą i wrażliwą obserwację świata 

oraz zdolność wyrażania osobistego stosunku do zjawisk wizualnych i ich treści 

moralnych, społecznych, politycznych. Przedmiot ten stwarza możliwości 

twórczego wyżycia się, formowania przez ucznia własnej osobowości 

artystycznej, własnego światopoglądu intelektualnego, moralnego i etycznego.  

Ćwiczenia laboratoryjne wdrażają uczniów do staranności, czystości i 

sprawnej organizacji pracy. Fotografia jako technika wykorzystywana jest 

głównie do sporządzania dokumentacji.  

 

 

W przypadku ćwiczeń praktycznych wychowanie przez sztukę 

zintegrowane jest z wychowaniem przez pracę. Wychowanie przez pracę 

wykorzystuje fakt, że najtrwalszą własnością ucznia staje się to, do czego 

dojdzie sam własną praca przy jednoczesnym wytężaniu umysłu, wysiłku woli i 

współudziale wzroku, słuchu, dotyku, słowem przy skoordynowanym działaniu 

wszystkich władz umysłowych i fizycznych. Samodzielnie zaprojektowana i 

zrealizowana praca warsztatowa korzystnie wpływa u ucznia na poczucie 

własnej wartości. Praca i pracowitość warunkują także cały proces wychowania 

w rodzinie właśnie z tej racji, że każdy staje się człowiekiem między innymi 

przez pracę, a owo stawanie się człowiekiem oznacza istotny cel całego procesu 

wychowania. Rodzina jest równocześnie wspólnotą, która może istnieć dzięki 

pracy i jest zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla każdego człowieka.  



 

 

Zajęcia z wychowawcą 
 

Lekcje wychowawcze przeznaczone są na zajęcia tematyczne, które 

wprowadzają młodzież w zagadnienia niepodejmowane przez inne przedmioty 

lub pogłębiają zdobyte informacje (poznawanie siebie, wprowadzenie do 

samowychowania, odkrycie praw rządzących grupą itd.).. Wychowawca 

towarzyszy również swym uczniom na uroczystościach i imprezach szkolnych, 

przy przygotowywaniu programu i dekoracji, wycieczkach, wyjściach do teatru, 

filharmonii itp.  

Spotkania pozalekcyjne pełnią bardzo ważną rolę w wychowaniu 

młodzieży. Są okazją do wspólnej pracy, zabawy, odpoczynku i przeżyć 

emocjonalnych. Sprzyjają w wyzwalaniu inwencji twórczych, zdolności 

artystycznych (plastycznych i muzycznych), literackich, aktorskich (przy 

przygotowywaniu scenografii i programów artystycznych). Wyzwalają 

zdolności organizacyjne, uczą dyscypliny i współpracy. Są okazją do 

zaprezentowania sylwetek uczniowskich w odświętnej postawie.  

Problematyka lekcji wychowawczych obejmuje w miarę potrzeb 

wychowanków następujące działy tematyczne:  

 kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich, 

 rozwijanie samorządności, 

 rozwijanie samodzielności w nauce i w pracy, 

 uczestnictwo w kulturze, 

 troska o zdrowie psychiczne i fizyczne, 

 rodzina w życiu człowieka, 

 współpraca ze środowiskiem i rodziną, 

 problemy egzystencjonalne, 

 subkultury młodzieżowe, patologie społeczne. 

Wychowawca to człowiek chcący i potrafiący dawać i radujący się z 

obdarowywania, kochający mądrze i bezinteresownie, wolny, rozumiejący istotę 

wolności i wychowujący do niej.  

 

 

Uroczystości i imprezy szkolne 
 

Imprezy i uroczystości szkolne są formami pracy wychowawczej, które 

służą kształtowaniu pozytywnych dyspozycji osobowościowych uczniów. 

Impreza to forma ekspresji będąca efektem działalności celowo zorganizowanej, 

podjętej dla zrealizowania jakiejś treści, uczenia lub eksponowania pewnych 

wartości, względnie służącym różnym rodzajom rozrywki, np. kulturalnym, 

sportowym.  



Uroczystości szkole ukazują i przybliżają uczestnikom ważne dla nich 

wartości, są obudowane odpowiednim ceremoniałem i obrzędowością, posiadają 

własną symbolikę i dzięki temu wywołują podniosły nastrój i stwarzają 

wspólnotę przeżyć. Imprezy i uroczystości szkolne są formą pracy 

wychowawczej, która w sposób bezpośredni upowszechnia dorobek artystyczny 

i naukowy, dostarcza bodźców emocjonalnych, jest źródłem doznań 

estetycznych, sprzyja aktywności wychowanków, rozwija ich zdolności i 

zainteresowania, kształtuje poglądy i przekonania. Znaczna część imprez i 

uroczystości weszła na stałe do szkolnego kalendarza (szkolny bal, opłatek, 

pożegnanie klas programowo najwyższych itp.). Zgodnie z tradycją ich 

artystyczną oprawę przygotowują, pod kierunkiem wychowawców, uczniowie 

poszczególnych klas. Wykaz uroczystości  i imprez szkolnych zawierają roczne 

plany pracy dydaktyczno – wychowawczej.  

Szczególną rolę wychowawczą spełniają indywidualne i zbiorowe 

wystawy prac uczniowskich, którym nadawana jest odpowiednia ranga przez 

ceremonię uroczystego otwarcia.  

 

 

Wycieczki 
 

Istotny element w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły 

artystycznej stanowią wycieczki.  

 

Wycieczki jednodniowe  

 Rzeszów  

 Sanok 

 Baranów Sandomierski -  Dzików- Sandomierz- Ujazd  

 Przemyśl 

  Łańcut 

 Kraków 

 Warszawa 

 

Wycieczki fakultatywne : 

 

 Oświęcim/ Majdanek – jednodniowa  

 Lwów- 2 dni 

 Łęczyca- Toruń- Radzyń Chełmiński (1dzień) Kwidzyn –Gniew- 

Malbork- Nidzica- Płock- Rzeszów(4dni) 

 

 

W szkolnej działalności pozalekcyjnej wspierać należy krajoznawstwo i 

turystykę gdyż, znacząco wspomaga ona rozwój biologiczny, społeczny i 



kulturalny młodzieży. Uczniowie wzbogacają wiedzę, nabierają odporności 

psychicznej i fizycznej, uczą się współdziałania z innymi, ponoszenia za nich 

odpowiedzialności, opanowania i wiary we własne siły.  

  

 

Zajęcia pozalekcyjne 
 

Zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań) są dodatkową propozycją 

edukacyjną dla uczniów chcących rozwijać swe zainteresowania i uzdolnienia 

pod kierunkiem profesjonalistów. Odgrywają one ważną rolę w procesie 

wychowawczym. Po lekcjach młodzież spotyka się na: 

 kółku teatralnym, 

 kółku sportowym, 

 kółku rzeźby, 

 kółku informatycznym, 

 zajęciach rysunku wieczornego 

 kółku grafiki komputerowej 

 kółku historii sztuki 

 kółku filmowym 

 kółku fotograficznym 

 kółku snycerstwa 

 kółku metaloplastyki. 

 

Założone osiągnięcia procesu wychowania 
 

 Proces edukacyjny każdego niemal człowieka trwa całe życie. 

Doprowadzenie ucznia szkoły średniej do uzyskania świadectwa dojrzałości 

powinno być równoznaczne z wychowaniem (przygotowaniem) do 

samowychowania, do pojawienia się świadomych odpowiedzi na pytanie: co 

czynić, by być lepszym człowiekiem. 

Celem wychowania jest to, by kolejne pokolenia były przygotowane do godnego 

zachowania się w każdej sytuacji życiowej. 

 



 

Program Wychowawczy został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej                 

z dnia 17 listopada 1999 r. 

 

 

 

Program Wychowawczy, po ewaluacji, został zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną dnia 8 grudnia 2006r. 

 

 

 

Program Wychowawczy, po ewaluacji, został zatwierdzony przez Radę Szkoły 

dnia 8 grudnia 2006r. 

 

 

 

Program Wychowawczy, po ewaluacji, został zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną dnia 22 września 2008 r. 

 

 

 

Program Wychowawczy, po ewaluacji, został zatwierdzony przez Radę Szkoły 

dnia 30 września 2008 r. 

 

 

 

Program Wychowawczy po ewaluacji został zatwierdzony przez Radę 

Pedagogiczną dnia 24 stycznia 2012 r. 

 

 

 

Program Wychowawczy po ewaluacji został zatwierdzony przez Radę 

Pedagogiczną dnia 28 października 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Warunki i procedury osiągania celów wychowania :  
 

Wychowanie ujmuje się w celach operacyjnych. Cele operacyjne są to 

zadania dydaktyczno – wychowawcze określające to, co uczeń powinien 

wiedzieć, rozumieć umieć po zakończeniu procesu nauczania. 

Uczeń w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powinien osiągnąć 

dojrzałość emocjonalną i uczuciową, nauczyć się jak otwierać się na drugiego  

człowieka. Powinien wynieść ze szkoły przekonanie o konieczności 

samorozwoju, którego warunkiem jest wyzwalanie wyższych potrzeb 

uczuciowych i bogacenie życia wewnętrznego, a także poznać i zbliżyć się do 

wartości humanistycznych, takich jak dobro, piękno, prawda, wartości 

nadprzyrodzone.  

Czas pobytu młodzieży w gimnazjum i liceum to okres dojrzewania 

fizjologicznego, fizjologicznego którym pojawia się zjawisko tzw. akceleracji 

rozdźwięku między dojrzewaniem fizycznym a psychicznym. Sprawia to wiele 

kłopotów zarówno rodzicom, wychowawcom jak i samej młodzieży.  

 


