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1. Preambuła – wprowadzenie do charakteru dokumentu 

 
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży odpowiedzialności, 

tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, prawdy i szacunku, a także 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu na bogactwo kulturowe Europy i świata. 

Nasza szkoła dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych 

do jego rozwoju w atmosferze życzliwości, przygotowuje go do wypełniania 

obowiązków rodzinnych i obywatelskich przy współudziale nauczycieli, 

rodziców i instytucji współpracujących ze szkołą. 

Celem nadrzędnym naszej placówki jest wszechstronny rozwój osobowości 

ucznia oparty na systemie wartości, który za podstawę prawną przyjmuje 

powszechnie przyjęte zasady etyki i moralności. 

Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci 

posiadają rodzice. Nauczyciele natomiast wspierają rodziców w procesie 

wychowania.  

Warunkiem skuteczności oddziaływań wychowawczych jest zaangażowanie 

wszystkich członków społeczności w realizację procesu wychowania oraz stałe 

monitorowanie i ewaluacja jego przebiegu. 

 

2. Wstęp do programu wychowawczego 
 

Obowiązkiem wszystkich nauczycieli jest wspieranie uczniów i życzliwa 

pomoc w zmaganiu się z problemami dnia codziennego oraz uczenie młodych 

ludzi odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

 
GŁÓWNE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ  

 

Wychowanie ku wyższym wartościom ogólnoludzkim (prawda, dobro, 

piękno, miłość, sprawiedliwość, wolność, poszanowanie praw drugiego 

człowieka) oraz kształtowanie związanych z nimi postaw nastawionych na 

dialog międzykulturowy. 

Pomoc w rozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata. 

Wdrożenie do pracy nad własnym rozwojem. 

Budowanie psychologicznych podstaw do rozbudzania pasji poznawczych          

i zainteresowań. 

Ukazywanie wpływu codziennych decyzji, wyborów stawianych celów i dróg, 

ich osiągnięcia i uwrażliwienie na zjawiska zachodzące w najbliższym 

otoczeniu (rodzina, szkoła, miejscowość, kraj, świat). 

Pomoc w rozumieniu złożoności zagrożeń współczesnej cywilizacji, wskazanie 

przyczyn, szukanie dróg wyjścia. 
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Wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji 

sprzyjających: 

- zachowaniu zdrowia 

- życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym 

(aktywny udział w życiu rodziny, grupy, klasy, szkoły, środowiska, kraju). 

 

SPOSOBY  REALIZACJI  CELÓW 
 

Zaplanowane cele wychowawcze osiągamy poprzez: 

 wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 

 realizację szkolnego zestawu programów nauczania, 

 precyzyjny wewnątrzszkolny system oceniania, 

 specjalistyczne wyposażenie pracowni językowych, komputerowych          

i sportowych, 

 profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

 aktywizujące metody nauczania, 

 aktywne metody wychowawcze, 

 tworzenie pozytywnej atmosfery wychowawczej, 

 organizację dodatkowych zajęć przedmiotowych, artystycznych                 

i sportowych, 

 dobrą współpracę z rodzicami, 

 aktywną współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, 

 atrakcyjną realizację kalendarza imprez szkolnych, 

 motywujący system nagród i kar. 

 

3. Wizja szkoły 
 

Człowiek, by mógł się rozwijać, potrzebuje wartości. Nie można mówić              

o rozwoju bez zaspokajania potrzeb, czy bez dążenia do wytyczonych celów. 

Dlatego nazywanie i uwzględnianie wartości w procesie wychowania wydaje się 

ze wszech miar konieczne. To azymut wychowawczy, do którego dążymy. 

Ustalone przez społeczność szkolną wartości pozwalają na stworzenie wizji 

szkoły, sprzyjającej wychowaniu w zgodzie z tymi wartościami. 

II Liceum Ogólnokształcące w Malborku jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla 

uczniów i ich rodziców. Rada pedagogiczna, personel administracji i obsługi 

szkoły dbają jednakowo o wszystkich. Nauczyciele kształtują w uczniach 

postawy, które sprzyjają ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, każdy 

uczeń otrzymuje wsparcie i możliwość odkrywania i realizacji własnych 

zainteresowań i pasji, jest postrzegany indywidualnie. Dostrzegamy problemy 

wychowawcze i rozmawiamy o nich z rodzicami, poszukując wspólnie 

rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich. Jako Rada Pedagogiczna 

przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za efekty kształcenia. Głównym celem 
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naszej pracy jest uczeń wszechstronnie rozwinięty intelektualnie, fizycznie, 

emocjonalnie.  

 

4. Misja szkoły 
 

Misją II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku jest aktywne i profesjonalne 

współdziałanie z rodzicami uczniów w procesie wychowawczym. Dążymy do 

wychowania młodzieży tolerancyjnej, otwartej na świat i zdobywanie wiedzy. 

Kształtujemy w uczniach poszanowanie tradycji i kultury naszego kraju oraz 

uczymy szacunku dla odrębności tradycji i obyczajów innych narodów.  

Działamy profilaktycznie przeciwko przemocy, aktom agresji, 

uzależnieniom, egoizmowi, wykluczeniu i braku tolerancji. 

Zwracamy szczególną uwagę, aby uczniowie naszej szkoły byli 

przygotowani do właściwego odbioru i wykorzystania mediów w życiu. 

Uczymy budowania kariery szkolnej oraz dokonywania trudnych wyborów 

związanych z dalszą edukacją. 
 

5. Sylwetka absolwenta 
 

Absolwenci naszej szkoły: wiedzą, jak korzystać z różnych źródeł 

informacji, jaką zdobyć wiedzę w naszej szkole, jak być odpowiedzialnym za 

podejmowane decyzje, co znaczy być patriotą, jak rozumieć zasady demokracji, 

jak aktywnie słuchać innych, jak wyrażać własne opinie i zdanie, rozwiązywać 

konflikty, szanować własną i cudzą godność, działać na rzecz innych, 

doskonalić samego siebie, występować publicznie, dbać o swoje i innych życie  

i zdrowie, jak kultywować tradycje i zwyczaje swojej małej ojczyzny.  

Mają poczucie własnej wartości i są tolerancyjni wobec osób z odmienną 

niż własna kulturą, wyznaniem religijnym, światopoglądem, tożsamością 

płciową, kolorem skóry czy niepełnosprawnością.   

Umieją rozróżniać dobro od zła, czytać ze zrozumieniem, formułować pytania 

do interesujących ich zagadnień, sprostać wymaganiom na dalszym etapie 

kształcenia, znaleźć potrzebne informacje, nawiązywać właściwe relacje 

interpersonalne, wyrażać własne odczucia i emocje, panować nad własnym 

zachowaniem. 

Potrafią korzystać z najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych i kulturalnych, 

zachować się odpowiednio do sytuacji, szanować przyrodę i najbliższe 

otoczenie, zadbać o własną edukację ekologiczną, dociekać, poszukiwać              

i zainteresować się otaczającą ich rzeczywistością, wyrażać wdzięczność               

i szacunek dla osób starszych i rówieśników. 

Nasi absolwenci reprezentują postawę otwartości, kreatywności i aktywności. 

Wyposażeni są w podstawową wiedzę o uzależnieniach różnego typu              

i potrafią świadomie ich unikać. 
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6. Strategia wychowawcza szkoły/zadania szkoły w obszarze 

wychowania 

 
Wychowanie to proces wspomagania wychowanka w rozwoju, 

ukierunkowany na osiąganie pełnej dojrzałości w czterech podstawowych 

sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej. 

Proces ten składa się z czterech podstawowych elementów: 

• wspomagania naturalnego rozwoju (czyli promocji zdrowia), 

• kształtowania sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane, 

• zapobiegania, czyli profilaktyki zachowań ryzykownych, 

• korygowania deficytów. 

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY  W  CAŁYM  ETAPIE  EDUKACYJNYM 
 

Zadania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego są 

realizowane w czasie godzin wychowawczych, określają je również treści 

szczegółowo wynikające z nauczanego przedmiotu. Program wychowawczy 

klasy zawiera treści przypisane do realizacji w poszczególnych klasach, 

budowany jest w oparciu o diagnozę potrzeb klasy: atmosferę, wzajemne 

relacje, problemy szkolne (propozycja ankiety badającej atmosferę klasy, 

załącznik nr 2). Każdy program wychowawczy klasy powinien zawierać 

szczegółową informację dotyczącą codziennego stroju licealisty oraz stroju 

galowego. Każdy uczeń szkoły oraz jego rodzice powinni znać zasady 

usprawiedliwiania nieobecności szkolnych.  

 
Tabela nr 1. Kształtowanie postawy obywatelskiej, zadania wychowawcze – klasy I  

Klasa I                              Zadania wychowawcze 

Kształtowanie                       - kształtowanie poczucia własnej wartości 

postawy obywatelskiej         - integracja zespołu klasowego 

                                              - umiejętność określania własnych emocji 

                                              - umiejętność rozróżniania koleżeństwa, przyjaźni, miłości 

                                              - uświadomienie przynależności do środowiska lokalnego 

                                              - wdrażanie do uczciwości wobec siebie i otoczenia 

                                              - kształtowanie odpowiedzialności i konsekwencji za swoje czyny 

                                              - właściwe wypełnianie roli ucznia, przestrzeganie statutu szkoły 

                                                     - rozbudzanie tolerancji dla  osób z odmienną niż własna kulturą, 

                                                     wyznaniem religijnym, światopoglądem, tożsamością płciową, 

                                                     kolorem skóry czy niepełnosprawnością                     

                                                     - nauka odpowiedzialnego korzystania z Internetu 

 

Tabela nr 2. Kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, zadania 

wychowawcze – klasy II 

Klasa II                                 Zadania wychowawcze 
Kształtowanie                     - przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym 

postawy poszanowania       - poznanie tradycji i kultury własnego narodu  

tradycji i kultury                 - aktywizowanie do podejmowania inicjatywy własnej oraz pracy w zespole  

własnego narodu                 - budowanie własnej kariery szkolnej 
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                                            - rozbudzanie ciekawości poznawczej 

                                            - aktywne uczestnictwo w kulturze 

                                            - dojrzała samoocena – dokonywanie wyborów adekwatnych do własnych          

                                            możliwości i uzdolnień 

                                            - nauka odpowiedzialnego korzystania z Internetu, obiektywnego odbioru 

                                            informacji medialnych 

 

Tabela nr 3. Kształtowanie postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, zadania wychowawcze 

– klasy III  

Klasa III                       Zadania wychowawcze 

Kształtowanie                 - zapoznanie z różnorodnością kultury światowej          

postawy poszanowania - aktywny udział w poznawaniu innych kultur 

dla innych kultur             - nauka tolerancji i akceptacji odmiennych kultur, wyznań, wartości 

i tradycji                           -planowanie dalszej kariery szkolnej, umiejętność podejmowania decyzji 

                                         - umiejętność pracy w zespole 

                                         - rozwiązywanie konfliktów w formie negocjacji i mediacji 

                                         - umiejętność radzenia sobie ze stresem szkolnym 

                                         - przygotowanie do egzaminu maturalnego i dyplomowego 

                                         - budowanie dobrego wizerunku szkoły w oczach przyszłych  

                                            absolwentów 

           

7. Powinności wychowawcze 

 
Podstawowym zadaniem wychowawczym i opiekuńczym szkoły jest 

rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego               

i psychicznego. Dlatego nauczyciele dbają o życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów, wspierają ich rozwój psychofizyczny, pomagają w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych. Każdy nauczyciel jest osobą, która nie tylko 

przekazuje wiedzę, ale i wychowuje.  

Podstawową powinnością wychowawczą jest przygotowanie uczniów do 

radzenia sobie w zmieniającym się współczesnym świecie, przy jednoczesnym 

realizowaniu systemu wartości opartego na szacunku wobec drugiego 

człowieka. 

W tym zakresie szkoła: 

Zapewnia uczniom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych na terenie 

placówki, poza budynkiem szkolnym oraz w czasie wycieczek. 

Zabezpiecza doraźną pomoc medyczną. 

Zapewnia uczniom warunki do rozwoju kultury fizycznej, kształtuje nawyki 

uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku. 

Organizuje pomoc materialną dla uczniów, wymagających wsparcia 

materialnego w zakresie wyposażenia edukacyjnego przy współpracy                  

ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, Urzędami Gmin, PCPR – em, 

MOPS – em, GOPS - ami i Radą Rodziców. 

Zapewnia uczniom, w zależności od potrzeb, różnorodne zajęcia, w tym 

dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, specjalistyczne. 

Współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie: 

- diagnozy i terapii uczniów, 
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- psychoedukacji i profilaktyki, 

- zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, 

- wspomagania sytuacji życiowej uczniów. 

Obszary pracy wychowawczej nauczyciela 

Każdy nauczyciel szkoły realizuje określone standardy pracy wychowawczej. 

Realizacja ich polega na tworzeniu warunków, które wspomagają rozwój ucznia 

we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Nauczyciel - wychowawca 

powinien: 

 otoczyć indywidualną opieką każdego ucznia, 

 diagnozować sytuację rodzinną ucznia, 

 umiejętnie organizować życie klasy, integrując cały zespół, 

 opracować program wychowawczy klasy na podstawie programu 

wychowawczego szkoły, 

 współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, wymieniać się 

istotnymi informacjami mającymi wpływ na funkcjonowanie ucznia         

w szkole i jego wyniki 

 utrzymywać partnerską współpracę z rodzicami/opiekunami uczniów 

 dbać o atrakcyjną formę spotkania z rodzicami/opiekunami (spotkania 

inaugurujące współpracę, informacyjne, okolicznościowe z zakresu 

pedagogizacji rodziców), 

 współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną i innymi konsultantami, mając na uwadze 

udzielenie specjalistycznej pomocy uczniowi oraz jego 

rodzicom/opiekunom 

 współpracować z instytucjami działającymi na rzecz szkoły i dziecka. 

 

Realizacja zadań wychowawczych odbywa się również poprzez organizację        

i realizację imprez i uroczystości szkolnych. Wydarzenia te są realizowane 

zgodnie z opracowanym kalendarzem imprez przy współpracy z samorządem 

szkolnym, radą rodziców i radą pedagogiczną. 

 

8. Ceremoniał i tradycje szkoły 
 

Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział uczniów              

w obchodach rocznic wydarzeń historycznych, świąt państwowych                       

i uroczystościach szkolnych.  

Ceremoniał, indywidualne zwyczaje i obyczaje szkolne budują klimat naszej 

szkoły, kształtują postawy, tradycje, korzenie na tle środowiska lokalnego.  

Do takich momentów w życiu naszej szkoły należą: 

I. Oficjalne uroczystości szkolne: 

- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączone z rocznicą  wybuchu II 

wojny światowej,  
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- Witamy wśród nas – „Otrzęsiny klas I”, 

- Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 

- Święto Odzyskania Niepodległości, 

- Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

- Pożegnanie absolwentów PAWLINKI, 

- Rocznica Konstytucji 3 Maja 

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

II. Działania integrujące życie społeczności szkolnej: 

- Bal maturalny – „Studniówka”, 

- Zawody sportowe, Festyny rekreacyjno-sportowe, 

- Wycieczki klasowe, 

- Apele szkolne organizowane doraźnie w miarę potrzeb, 

- Organizowanie konkursów, występów artystycznych, wystaw uczniów 

szczególnie uzdolnionych, 

- quizy, konkursy czytelnicze i tematyczne, 

- Światowy Dzień Walki z AIDS, 

- Jasełka,  

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

- Światowy Dzień Walki z Rakiem, 

- Dzień Otwarty Szkoły, 

- Targi Edukacyjne, 

- Pierwszy Dzień Wiosny, 

- Światowy Dzień bez Papierosa, 

III. Imprezy szkolne i klasowe: 

- Dzień Chłopaka, 

- Mikołajki, 

- Wigilie klasowe – „Przy wspólnym stole”, 

- Walentynki, 

- Dzień Kobiet, 

- Dzień Laureata, 

- Dzień Dziecka.  
 

Klasowe  programy  wychowawcze  zawierają  terminy  powyższych  imprez             

i  uroczystości  oraz  sposób  ich  realizacji. 

 

9. Zajęcia  pozalekcyjne  
 

Zajęcia pozalekcyjne mają pomóc w odkrywaniu i rozwijaniu 

zainteresowań. Każdy uczeń naszej szkoły zgodnie z predyspozycjami                 

i talentem  może pogłębić zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności lub 

interesująco spędzić czas wolny. Każdy uczeń ma szansę na sukces                   

w dziedzinie, którą wybrał i rozwija. 
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Tabela nr 4. Propozycja zajęć pozalekcyjnych 

Rodzaj zajęć                    Koło zainteresowań              Uczeń… 

Zajęcia                             Koło teatralne                - odkrywa i rozwija zainteresowania teatrem i poezją 

artystyczne                       Koło recytatorskie          - potrafi wyrazić emocje i różne stany psychiczne                     

                                                                                   poprzez sztukę i poezję        

                                                                                 -rozwija wrażliwość i wyobraźnię 

                                                                                 -kształtuje pozytywne wartości 

Zajęcia                             Koło chemiczne               -rozwija zainteresowanie chemią 

przedmiotowe                                                           -pogłębia wiedzę z chemii 

                                                                                 - rozwija i rozbudza pasję badawczą 

                                                                                 - poznaje sposób postępowania z substancjami        

                                                                                   chemicznymi 

Zajęcia                           Samorząd uczniowski        -rozwija samodzielność i obowiązkowość 

przedsiębiorczości                                                    -rozwija umiejętności społeczne 

                                                                                  -rozwija inicjatywę ucznia 

 

Zajęcia                           Koło biologiczne               - posiada wrażliwość na piękno świata i wartości  

przedmiotowe                                                             życia 

                                                                                    -reprezentuje postawę szacunku wobec 

                                                                                      przyrody 

                                                                                     -jest odpowiedzialny za ochronę środowiska 

 Zajęcia                          Koło historyczne                  -poszerza wiedzę historyczną 

przedmiotowe                                                             -posiada szacunek dla osiągnięć ludzkości 

                                                                                   -sprawdza swoją wiedzę w konkursach  

                                                                                     i olimpiadach 

 Zajęcia                          Koło matematyczne            -rozwija zdolność logicznego myślenia 

przedmiotowe                                                            -rozbudza pasję poznawczą poprzez 

                                                                                    eksperymenty 

                                                                                   -rozwija umiejętność abstrakcyjnego  

                                                                                     myślenia i kojarzenia 

Zajęcia sportowe          SKS                                      -rozwija sprawność ruchową i kondycję fizyczną 

                                                                                   -propaguje i zna zdrowy, aktywny styl życia 

                                                                                   -odnajduje się w ulubionej dyscyplinie  

                                                                                    sportowej 

Zajęcia                          Koło prawnicze                    - poznaje tajniki wiedzy prawniczej 

przedmiotowe                                                            - zna konsekwencje łamania prawa 

                                                                                   - zna problematykę związaną z organizacją  

                                                                                      i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości 

Zajęcia                          Koło dziennikarskie             - zdobywa i doskonali praktyczne umiejętności 

przedmiotowe                                                               redakcyjne 

                                                                                   - poznaje dobre obyczaje w dziennikarstwie 

                                                                                   - umiejętnie posługuje się różnymi formami 

                                                                                     wypowiedzi dziennikarskiej 

                                                                                   - umie rozróżniać i redagować różne gatunki  

                                                                                     prasowe                                                          

 

10. Tryb postępowania w trudnych sytuacjach 
 

Porządek szkolny oraz jednoznaczną informację o tym, jakie sytuacje 

zostały ujęte przez społeczność szkolną w kategorii sytuacji kryzysowych            

i trudnych, wobec których przyjęto czytelne zasady reagowania zawarto             

w szkolnych procedurach. 
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Wykaz procedur, strategii reagowania w sytuacjach trudnych, interwencyjnych: 

a.) Tryb postępowania w przypadku spożycia przez ucznia alkoholu bądź innych 

używek. 

b.) Procedura „Niebieskiej Karty”. 

c.) Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej 

pomocy uczniom. 

d.) Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu 

zabronionego /np. kradzieży/. 

e.) Procedura postępowania przy złamaniu zakazu korzystania z telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

f.) Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły 

materiałów wybuchowych. 

g.) Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia przemocy 

psychicznej wobec innego ucznia. 

h.) Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia 

środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

i.) Procedura postępowania w przypadku przyłapania ucznia na paleniu 

papierosów na terenie szkoły (lub przyniesienia przez ucznia papierosów do 

szkoły). 

j.) Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia lub złego samopoczucia 

ucznia. 

k.) Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizacji 

obowiązku szkolnego. 

l.) Procedura w sytuacji zagrożeń (np. objawy chorobowe, wyjście do toalety, 

agresja fizyczna, wulgarne słownictwo itp.). 

ł.) Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa 

ucznia. 
 

11. Zasady ewaluacji 

 
Szkolny Program Wychowawczy jest odpowiedzią na potrzeby i trudności 

naszej całej społeczności szkolnej. Nie jest on jednak raz na zawsze ustalonym, 

niezmiennym porządkiem działań. Musi być poddawany ciągłej ewaluacji         

w ramach mierzenia jakości pracy szkoły.  

Ewaluacja to proces zbierania danych i interpretacja ich, co umożliwia 

podejmowanie decyzji.  

Celem ewaluacji jest określenie, czy program realizuje postawione mu zadania. 

Sposoby i środki ewaluacji: 

· obserwacja zachowania uczniów, stopnia rozumienia i zinternalizowania norm, 

· obserwacja postępu w zachowaniu i nauce, 

· ocena ilości i jakości wytworów prac uczniowskich, 

· ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział               

w konkursach, 
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· frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę (analiza dokumentów), 

· wyniki ewaluacji programu przeprowadzanej wśród uczniów i ich rodziców 

(ankieta, wywiad, rozmowa),ocena samopoczucia uczniów w szkole (ankieta, 

obserwacja, wywiad), 

· ocena stopnia zintegrowania klas (test socjometryczny). 

 

Wskaźniki ewaluacji programu wychowawczego: 

 

A. Wskaźniki ilościowe 

Frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych, 

terapeutycznych; (procent ogółu uczniów). 

Ilość prac wykonanych przez uczniów. 

Liczba uczniów z problemami wychowawczymi. 

Liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów. 

Ilość wycieczek organizowanych przez szkołę. 

Liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły. 

 

B. Wskaźniki jakościowe 

Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Umiejętności, wiadomości, postawy uczniów. 

Samopoczucie uczniów w klasie i szkole. 

Przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach. 

Przestrzeganie zasad sformułowanych w programie. 

Postęp w zachowaniu i uczeniu się. 

Współpraca z rodzicami uczniów. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
 

Za monitorowanie ewaluacji odpowiedzialny jest Zespół Wychowawczy. 

Ewaluacja będzie prowadzona przez cały czas trwania programu. 

 

Akty prawne 

 
 Podstawą tworzenia szkolnego programu wychowawczego są następujące 

akty prawne: 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, 

poz. 2572 ze zm.). 

3.  Ustawa z 26 stycznia z 1982 r. – Karta Nauczyciela  (tekst jedn.: DzU      

z 2006 r. nr 97 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r.          

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
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kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( DzU z 2009 r.      

nr 4, poz. 17) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r.       

w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy 

pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach innych państw, 

a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych 

zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia 

(DzU z 20 sierpnia 2015 r. poz. 1202). 

6. 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 (DzU z 28 sierpnia 

2015 r. poz. 1249)     

7. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

8. Konwencja o Prawach Dziecka. 

9. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 

10. Statut II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. 

11. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

12. Szkolny Program Profilaktyki 
 

 

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

(załącznik nr 1) 

Fragment podstawy kształcenia ogólnego1                    
 

W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym 

kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych 

ludzi, ciekowość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 

gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy 

zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy 

obywatelskiej dla innych kultur  i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki 

w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 

 Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na III i IV etapie 

edukacyjnym, opisane są zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku 

efektów kształcenia2. Cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań 

ogólnych, a treść nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów 

sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.  

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar 

wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego; 

2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania    

o charakterze wychowawczym; 

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania          

o charakterze profilaktycznym.  

 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz 

program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględnić wszystkie 

wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja 

są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fragment Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których 

ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego pochodzi                    

z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4,     

poz. 17). 
2 Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 

europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01) 
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                                                                                                        (załącznik nr 2) 

Moja szkoła, moja klasa – ankieta badająca atmosferę w klasie 
 

Zastanawiamy się, czy szkoła, do której  uczęszczacie, spełnia wasze 

oczekiwania. Ankieta jest anonimowa, prosimy o szczerze odpowiedzi. Wyniki 

posłużą do ulepszenia naszej pracy. 

  

1. Jak czujesz się w szkole?    
a) dobrze 

 

b) tak sobie 

 

c) źle 

 

d) inne/jak?................................................... 

 

2. Czy lubisz chodzić do szkoły? 

a) Tak 

 

b) Nie 

 

c) Czasami 

 

d) inne/jakie?................................................ 

 

3. Czy masz w szkole przyjaciół? 

a) Tak 

 

b) Nie 

 

c) jeszcze nie 

 

d) inne/jakie?................................................ 

 

4. Co Ci się najbardziej podoba w szkole? 

a) koleżanki i koledzy 

 

b) nauczyciele 

 

c) lekcje  

 

d) inne/co? 
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5. Czy lubisz swoją klasę? 

a) Tak 

 

b) Nie 

 

c) inne/jak? 

 

6. Co wpływa na Twoją opinię o klasie? 

a) koleżanki i koledzy 

 

b) wychowawca 

 

c) atmosfera 

 

d) inne/co? 

 

7. Czy uczęszczasz na zajęcia kół zainteresowań? 

a) Tak 

 

b) Nie 

 

c) Czasami 

 

d) inne/jak? 

 

8. Jak oceniasz atmosferę panującą w Twojej klasie? Wystaw ocenę. 

a) celująca 

 

b) bardzo dobra 

 

c) dobra 

 

d) dostateczna 

 

e) dopuszczająca 

 

f) niedostateczna 

 

 

Dziękujemy za odpowiedzi 

 

 


