Mottem Programu Wychowawczego są słowa
naszej Patronki Klaudyny Potockiej:
„Buduj przyszłość!
Przyjaźń przez pomoc!
Wytrwaj do końca!”

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU
uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
w dniu 14 września 2017 r.

My, społeczność szkolna V LO im. K. Potockiej w Poznaniu, działając dla dobra
młodego człowieka, pragniemy by nauczanie i wychowanie w naszej szkole stanowiło
jednolity proces, wzajemnie się przenikało i uzupełniało.
W procesie nauczania i wychowania - respektując chrześcijański system wartości - za
podstawę przyjmujemy uniwersalne zasady etyki. Budujemy Program WychowawczoProfilaktyczny, którego fundament stanowią: patriotyzm, tradycja narodowa,
wolność, uczciwość, sprawiedliwość, demokracja, solidarność, tolerancja, rodzina,
godność i prawa człowieka. Nasz Program Wychowawczy określa, jak wychowywać
młodego człowieka, aby wybierał on drogi postępowania, które prowadzą do rozwoju
i szczęścia zarówno jego, jak i innych ludzi oraz chciał i umiał przeciwstawiać się
temu, co złe.
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Będziemy pielęgnować i kontynuować szkolne tradycje, związane z postacią naszej
Patronki, wybitnej Wielkopolanki, Klaudyny Potockiej.
Naszym celem jest wychowanie twórczego, samodzielnego, odpowiedzialnego oraz
otwartego na potrzeby innych człowieka, który odnajdzie się we współczesnym
świecie i będzie potrafił kierować swoim życiem, poszukiwał, dostosowywał się do
szybko zachodzących zmian, uczestniczył w życiu kulturalnym i społecznopolitycznym kraju oraz świata.
Młody człowiek powinien mieć świadomość, że to kim się stanie, zależy przede
wszystkim od niego. Ostateczną decyzję podejmuje sam, dokonując wyboru, jakim
człowiekiem chce być.

I.

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA
Społeczność szkolną stanowią:


Uczniowie,



Rodzice /Prawni opiekunowie,



Nauczyciele,



Pracownicy szkoły.

II.

PRAWA I OBOWIĄZKI
Wszyscy członkowie naszej społeczności mają prawo do:


poszanowania własnej godności,



pracy, nauki i wypoczynku w bezpiecznych warunkach, porządku, ładzie
organizacyjnym oraz w życzliwiej atmosferze,



wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, wolontariat oraz
zrzeszanie się w organizacjach działających w liceum,



korzystania z wyposażenia szkoły zgodnie z ustalonymi regulaminami.
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Każdy ma obowiązek:


dbać o dobre imię szkoły,



przestrzegać postanowień zawartych w statucie oraz innych regulaminach
obowiązujących w szkole,



szanować godność i poglądy innych (o ile nie stoją w sprzeczności z normami
prawa i etyki),



chronić życie i zdrowie,



godnie i właściwie zachowywać się na terenie szkoły i poza nią,



przestrzegać kultury słowa w szkole i poza nią,



stosować zwroty i formy grzecznościowe,



dbać o wspólne dobro, ład i porządek w liceum, a wyrządzone szkody
naprawić,



wyglądać schludnie i stosownie do miejsca i okoliczności.

Do szczególnych zadań nauczycieli należy wspieranie ucznia w rozwoju ku
pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej
poprzez:


przekazywanie wiedzy w sposób rzetelny, zrozumiały i ciekawy,



sprawiedliwe ocenianie, zgodne z przedmiotowym i szkolnym systemem
oceniania,



ciągłe doskonalenie swojego warsztatu pracy,



współpracę z rodzicami,



wspieranie działań wychowawczych rodziców i Państwa,



wpieranie uczniów w sytuacjach problemowych,



realizowanie treści wychowawczych z zakresu podstawy programowej każdego
przedmiotu.
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Uczeń ma prawo do:


zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych zainteresowań w ramach kół,
samorządu uczniowskiego, wycieczek i innych form życia szkolnego,



aktywnego uczestniczenia w pracy Samorządu Uczniowskiego,



sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny,



wyrażania własnych sądów i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr
osobistych innych osób,



udziału w życiu szkoły i klasy,



pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Obowiązkiem każdego ucznia jest:


sumienna i systematyczna nauka,



obecność na zajęciach edukacyjnych,



aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych,



kulturalne zachowanie (szacunek, tolerancja, pomoc koleżeńska),



dbanie o porządek i mienie szkoły,



samodoskonalenie.

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, i
mają prawo do:


uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczo –
Profilaktycznego szkoły,



rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,



podejmowania decyzji związanych z działalnością szkoły poprzez udział w
pracach Rady Rodziców,



wyrażania opinii na temat szkoły, wnoszenia propozycji i uwag, dotyczących
działalności szkoły,
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podejmowania decyzji dotyczących dziecka (udział w zajęciach dodatkowych,
kontroli powrotu dziecka do domu) ;



odwoływania się decyzji dotyczących dziecka.

Rodzice współpracują ze szkołą poprzez:


zapewnienie dziecku warunków do nauki i rozwoju zainteresowań,



podejmowanie
w miarę możliwości współpracy ze szkołą w sprawach
dydaktyczno-wychowawczych,



systematyczne konsultowanie się w sprawie postępów w nauce dziecka i jego
zachowaniu oraz udział w zebraniach z rodzicami,



informowanie o problemach zdrowotnych dziecka,



interesowanie się sprawami szkoły i współdziałanie z wychowawcą,



dbanie o frekwencję swojego dziecka w szkole.

III.

PRAGNIEMY, ABY ABSOLWENT V LO BYŁ CZŁOWIEKIEM:



pielęgnującym tradycje i pamięć narodową,



dobrze przygotowanym do podejmowania odpowiedzialnych decyzji,



przedsiębiorczym i samodzielnym,



świadomym swoich mocnych i słabych stron,



odpornym i radzącym sobie z niepowodzeniami,



aktywnym i prawym obywatelem,



otwartym na potrzeby innych, angażującym się w wolontariat,



szanującym człowieka o innych poglądach,



respektującym chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmującym
uniwersalne zasady etyki,
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dobrze, wszechstronnie wykształconym i zmotywowanym do dalszej edukacji ,



wysokiej kulturze osobistej,



oczytanym i posługującym się poprawną polszczyzną,



krytycznym wobec samego siebie i niezależnym we własnych sądach,



kreatywnym i potrafiącym dostosować się do szybko zachodzących zmian
techniczno – cywilizacyjnych,



odpowiedzialnym za środowisko naturalne i własne zdrowie,



dobrze przygotowanym do wypełnienia swego powołania do życia w rodzinie
lub innego wybranego przez siebie powołania,



okazującym szacunek dla dobra wspólnego, społeczności lokalnej
i państwowej w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i patriotycznego.
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IV.

ZADANIA PROFILAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE:

Działania podejmowane w ramach zadań profilaktycznych i wychowawczych
skierowane są do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców,
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uwzględniają współpracę
z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym.
Zadania profilaktyczne i wychowawcze sformułowano w oparciu o diagnozę
środowiska szkolnego, w tym między innymi analizę:


dziennika elektronicznego (w szczególności wykaz ocen i frekwencji)



dokumentacji

pedagoga

i

psychologa

szkolnego

(z

uwzględnieniem

specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów)


kart zdrowia uczniów oraz informacji przekazanych przez pielęgniarkę szkolną



ankiet na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów oraz bezpieczeństwa
w szkole i poza nią



wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami i rodzicami.

Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach:


działania na pierwszym poziomie (tzw. profilaktyka I stopnia lub profilaktyka
uniwersalna) kierowane są do tych wszystkich osób, które nie wykazują
jeszcze dysfunkcji w rozwoju lub zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują
czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć ich w umiejętności skutecznego
przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz dbania o własne zdrowie i życie



działania na drugim poziomie (tzw. profilaktyka II stopnia lub profilaktyka
selektywna) kierowane są do osób, w których rozwoju lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy zaburzeń, a jej celem jest zahamowanie rozwoju
dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności



działania na trzecim poziomie (tzw. profilaktyka III stopnia lub profilaktyka
skoncentrowana na jednostce) kierowane są do osób, które dzięki oddziały7

waniom korekcyjnym, terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność, a teraz wracając do swojego naturalnego środowiska
potrzebują wsparcia, które pomoże im w readaptacji i uchroni przed nawrotem
trudności
(źródło: Z. B. Gaś, W. Poleszak, Opracowujemy i ewaluujemy program

wychowawczo-profilaktyczny szkoły, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
2017, s. 17).

SFERA: FIZYCZNA
OBSZAR: ZDROWIE – EDUKACJA ZDROWOTNA
Lp.

1.

Cele
rozwojowe
(wartości,
postawy,
cechy
osobowości,
umiejętności)
Kształtowanie

Zadania profilaktyczne
i wychowawcze

Sposoby realizacji

1. Promowanie wśród

1. Monitorowanie oferty sklepiku szkolnego

wśród uczniów

uczniów zdrowego

i automatów z żywnością.

postawy troski

odżywiania

2. Udział uczniów

o swoje

w projektach edukacyjnych, realizujących

zdrowie

tematykę prozdrowotną.
3. Zorganizowanie Dnia Zdrowej Żywności.
4. Wprowadzanie tematyki zdrowego
odżywiania na lekcjach przedmiotowych.
5. Przygotowanie informacji o zaburzeniach
odżywiania dla rodziców, nauczycieli i
uczniów.
6. Zorganizowanie konkursu wiedzy
o zdrowym stylu życia.
7. Udział uczniów
w pozaszkolnych konkursach dotyczących
zdrowego stylu życia.
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1.

2. Promowanie wśród

1. Zorganizowanie Rajdu na Piątkę – Rajdu

uczniów dbałości

Pierwszoklasisty.

o właściwy rozwój

2. Zorganizowanie rajdów pieszych „Marsz

fizyczny, kondycję

dla zdrowia”.

i poprawę postawy

3. Organizowanie wycieczek, zielonych
szkół, obozów wędrownych.
4. Udział uczniów
w sportowych zajęciach pozalekcyjnych
(SKS).
5. Udział uczniów
w międzyszkolnych zawodach sportowych.

3. Rozwijanie świadomości

1. Organizowanie akcji we współpracy z

społeczności szkolnej na

Sanepidem – młodzieżowi liderzy zdrowia.

temat chorób zakaźnych
4. Zapoznanie uczniów

1. Organizacja prelekcji na temat uzależnieo

z rodzajami uzależnieo

– współpraca z Policją.

występujących

2. Realizacja programów edukacyjnych na

we współczesnym świecie

temat uzależnieo – współpraca
z Sanepidem.
3. Udział nauczycieli
w szkoleniach związanych
z tematem uzależnieo.
4. Organizacja spotkao dla rodziców na
temat narkotyków i dopalaczy oraz miejsc,
w których można uzyskad pomoc.

5. Doskonalenie

1. Organizacja kursu pierwszej pomocy.

umiejętności udzielania
pierwszej pomocy
(ratownictwo medyczne)
6. Promowanie idei
krwiodawstwa
i krwiolecznictwa

1. „Akcja krwiobus”
„Młoda krew ratuje życie”
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2.

Kształtowanie

1. Zwiększenie

1. Opieka uczniów nad roślinnością w szkole

wśród uczniów

świadomości uczniów na

oraz opieka uczniów nad środowiskiem

postawy troski

temat wpływu przyrody na otaczającym szkołę.

o środowisko

zdrowie człowieka oraz

2. Udział uczniów

wpływu człowieka na

w zajęciach terenowych.

przyrodę.

3. Udział uczniów w akcji sprzątania świata.
4. Organizacja konkursów fotograficznoprzyrodniczych.
5. Współpraca z organizacjami
przyrodniczymi

SIŁA CZŁOWIEKA NIE POLEGA NA TYM, ŻE NIGDY NIE UPADA, ALE NA TYM, ŻE POTRAFI SIĘ
PODNIEŚĆ Konfucjusz

SFERA: PSYCHICZNA (INTELEKTUALNA, EMOCJONALNA)
OBSZAR: BEZPIECZEOSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAO RYZYKOWNYCH
Lp.

1.

Cele
Zadania profilaktyczne
rozwojowe
i wychowawcze
(wartości,
postawy, cechy
osobowości,
umiejętności)
Kształtowanie 1. Rozwijanie wśród

Sposoby realizacji

1. Realizacja godzin wychowawczych

zdrowej

uczniów umiejętności

dotyczących zdrowia psychicznego

osobowości

radzenia sobie

młodzieży.

pod względem

z sytuacjami trudnymi

2. Organizacja spotkao

emocjonalnym,

z rodzicami na temat zdrowia psychicznego

psychicznym

młodzieży.

i społecznym

3. Realizacja podczas lekcji takich zagadnieo
jak agresja, asertywnośd, rozwiązywanie
konfliktów, stres itp.
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4. Realizacja zagadnieo uzależnienia od
internetu i komputera oraz zagrożeo
samotności i izolacji od świata realnego.
2. Zapoznanie uczniów

1. Organizacja spotkao

z podstawową wiedzą na

z przedstawicielami Centrum Informacji

temat sekt, przyczyn ich

o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych

atrakcyjności

oraz Policją.

i mechanizmu

2. Przeprowadzenie lekcji na temat

psychomanipulacji

powodów wstępowania młodych ludzi do
sekt.

3. Wywoływanie refleksji

1. Udział młodzieży

na temat własnej

w Targach Edukacyjnych

przyszłości

i w Salonie Maturzystów.
2. Udział uczniów
w wykładach otwartych poznaoskich
uczelni.
3. Udział uczniów
w warsztatach
i seminariach organizowanych we
współpracy z Centrum Doradztwa
Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży
w Poznaniu.

2.

Kształtowanie

1. Wyrabianie wśród

1. Udział uczniów

umiejętności

uczniów właściwych

w imprezach kulturalnych

zarządzania

nawyków spędzania

i sportowych (kino, teatr, muzeum, opera,

własnym

wolnego czasu

imprezy sportowe).

czasem

2. Organizowanie imprez szkolnych z
udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli.
3. Udział uczniów
w zajęciach pozalekcyjnych.
4. Organizowanie dla uczniów zajęd
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wynikających z pasji
i zainteresowao nauczycieli.
2. Promowanie

5. Organizowanie spotkao z ciekawymi

czytelnictwa

ludźmi.
6. Działania biblioteki szkolnej: spotkania
autorskie, zajęcia dotyczące metod
wyszukiwania informacji, popularyzacja
czytelnictwa w mediach społecznościowych.

3. Wdrażanie uczniów do

1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych

systematycznej pracy

na temat metod skutecznego uczenia się

(higiena pracy)

i gospodarowania swoim czasem.

„Człowiek tyle jest wart ile może dać drugiemu człowiekowi” Jan Paweł II
SFERA: SPOŁECZNA
OBSZAR: RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH
Lp.

Cele rozwojowe

Zadania profilaktyczne

(wartości, postawy,

i wychowawcze

Sposoby realizacji

cechy osobowości,
umiejętności)

1.

Kształtowanie

1. Kultywowanie tradycji

- Dzieo Patronki

wśród uczniów

szkoły.

- „Rajd na 5”

postaw

- nauka hymnu szkoły

patriotycznych i

- konkurs „Klaudyna Potocka”

obywatelskich
2.Kultywowanie tradycji

- Wrzesieo 1939

patriotycznych - obchody

- Dzieo Edukacji Narodowej

świąt narodowych i ważnych

- Święto Niepodległości

rocznic historycznych.

- Powstanie Solidarności i wprowadzenie stanu
wojennego
- Powstanie Wielkopolskie
- Dzieo Żołnierzy Wyklętych
- Konstytucja 3 Maja
- Poznaoski Czerwiec 1956
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3. Wspieranie działao

- Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem

stowarzyszeo i realizacja

Memoramus

projektów

- Koło Przyjaciół Armii Krajowej
- współpraca z Muzeum Martyrologii w
Żabikowie
- realizacja ścieżek patriotycznych
- spotkania ze świadkami historii

2. Rozwijanie

1. Współpraca zagraniczna

Wymiany uczniowskie ze szkołami :

umiejętności

ze szkołami partnerskimi

- w Hanowerze w Niemczech,

komunikacji

- w Bambergu w Niemczech,

międzyludzkich,

- w Smoleosku w Rosji,

poznawanie

- w Płowdiwie w Bułgarii.

innych kultur i
języków.
3. Rozwijanie

1. Działalnośd Samorządu

samorządności i

Uczniowskiego

przedsiębiorczości 2. Funkcjonowanie Rady
Wolontariatu
4. Uwrażliwianie i

1. Uczestnictwo i organizacja

- zbiórki żywności

budowanie

akcji charytatywnych

- Szlachetna paczka

postawy

- akcje Caritas

otwartości na

- akcje Redemptoris Missio

drugiego

- współpraca ze świetlicą środowiskową

człowieka

- współpraca z domem dziecka w Bninie

5. Integrowanie
społeczności

1. Organizacja szkolnych
spotkao

- organizacja Dnia Pierwszoklasisty
- Studniówka

szkolnej i

- Targi Edukacyjne

promocja szkoły

- Drzwi Otwarte

6. Budowanie

1. Organizacja lekcji i

- Kontrola władzy przez obywateli

postaw

spotkao. Zapoznanie

- spotkania z organizacjami obywatelskimi

obywatelskich .

uczniów z prawami i

- debaty oksfrodzkie
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obowiązkami obywateli

- aktualne problemy

w relacjach z organami

- struktura władzy samorządowej

instytucji paostwowych

- struktura władzy paostwowej
- Konstytucja RP, kształt, zmiany

7. Senior w

Uświadamianie potrzeb

-Spotkania w szkole

rodzinie i

starzejącego się

-Odwiedziny w domach Seniora

społeczeostwie

społeczeostwa

- wolontariat i pomoc w opiece
- nowy obszar usług adresowanych dla
seniorów – tworzenie się nowych miejsc pracy

1. Kształtowanie

1.Ukazywanie wartości

wśród uczniów

rodziny, rodzin

postaw

wielopokoleniowych i

prorodzinnych

wielodzietnych

- Organizacja spotkao w szkole

2. Kształtowanie

- spotkanie ze specjalistą

poprawnych stosunków
między rodzicami a
dorastającą młodzieżą
3. określenie roli kobiety i
mężczyzny we współczesnym
świecie i rodzinie;
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- tworzenie portretów swoich matek i ojców

„To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskooczenie ważniejsze od tego, co posiadam”
Phil Bosmans
SFERA: DUCHOWA
OBSZAR: KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAO
Lp.

1.

Cele rozwojowe
(wartości,
postawy, cechy
osobowości,
umiejętności)

Zadania profilaktyczne
i wychowawcze

Kształtowanie

1. Zachęcanie uczniów do

- wycieczki przedmiotowe ..

wśród uczniów

rozwijania własnych

- spotkania z naukowcami, ekspertami,

postawy dążenia

zainteresowao, talentów.

ciekawymi ludźmi

do rozwijania

2.

Sposoby realizacji

-

własnych

2.Uczestnictwo w

- olimpiady przedmiotowe

talentów,

olimpiadach, konkursach,

- konkursy interdyscyplinarne

zainteresowao.

festiwalach.

-przeglądy artystyczne

Rozwijanie

1. Wyjścia do teatru,

- Scena Wspólna

postawy

muzeum, kina.

- Festiwal „Ale Kino”

Kultywowanie

1. Projekty związane z

- opieka nad grobami i miejscami pamięci

tradycji

„Zaduszkami”

chrześcijaoskich.

2. Wigilia szkolna i klasowa.

świadomego
uczestnictwa w
kulturze jako
widz i realizator.
3.

3. Rekolekcje.
4.Pielgrzymka maturzystów
do miejsc kultu religijnego.
5.Dzieo papieski
6. Opieka nad krzyżem
papieskim
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Cele Programu Wychowawczo – Profilaktycznego realizowane są również
na lekcjach wychowawczych. Nauczyciele dokonują wyboru tematyki
stosownie do poziomu i zdiagnozowanych problemów wychowawczych
w klasach.
Propozycje tematyki lekcji wychowawczych:
KLASA I
1.
Prawa i obowiązki ucznia V LO- analiza dokumentów szkolnych. Wybór
Samorządu Uczniowskiego.
2.
Właściwe zachowania w grupie. Zasady pracy w grupie. Tworzenie i podpisanie
kontraktu z uczniami.
3.
Klaudyna Potocka- czas i okoliczności działalności.
4.
Savoir vivre na codzień.
5.
Poznajemy się. Co nas łączy (zainteresowania, uzdolnienia)? Warsztaty
integracyjne.
6.
Moje plany na przyszłość.
7.
Patriotyzm- zadanie dla młodych.
8.
Polskie zwyczaje świąteczne:
- Wszystkich Świętych
- Boże Narodzenie
- Wielkanoc
- Boże Ciało.
9.
Czego się boję, o co niepokoję...
- sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych ( sprawdziany, egzaminy...)
- jak przeżywać trudności ( radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych).
10.
Jak się uczyć?
- przygotowanie się do wypowiedzi ustnych, pisemnych i prezentacji
- czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
- wspomaganie pamięci.
11.
Chcę być dobrym kolegą, koleżanką:
- co to znaczy dobry kolega,
- ściąganie,
- odpisywanie,
- pomoc w lekcjach, zadaniach domowych, w czasie nieobecności,
- być lojalnym, dyskretnym, asertywnym.
12.
Czy w XXI wieku młodzież ma jeszcze autorytety? Jaka jest różnica między
autorytetem a idolem?
13.
Rozpoznanie zagrożeń cywilizacyjnych- sekty, subkultury, choroby,
uzależnienia.
14.
Polecam - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, koncert, program...
15.
Co nam daje wolontariat?
16.
Tematy do wyboru z zakresu profilaktyki uzależnień.
17.
Tematy do wyboru z zakresu promowania zdrowego stylu życia.
18.
Tematy do wyboru z zakresu doradztwa zawodowego.
16

KLASA II
1.
Dobry zawód ale jaki? Czy trzeba lubić swoją pracę?
2.
Pasja a sukces zawodowy.
3.
„Buduj przyszłość”, „Wytrwaj do końca”, „Przyjaźń przez pomoc”- motto mojej
pracy w liceum.
4.
Symbole narodowe.
5.
Rocznica odzyskania niepodległości (patriotyzm a odpowiedzialność).
6.
Jak się kłócić, jak krytykować, jak dyskutować?
7.
Wyrażanie złości. Agresja wokół nas i w nas.
8.
Asertywność a uległość.
9.
Być czy mieć? - zagrożenie konsumpcjonizmem.
10.
Umieć dawać, umieć otrzymywać.
11.
Uzależnienia od internetu, zagrożenia w sieci.
12.
Zdrowe odżywianie się- anorekcja, bulimia.
13.
Moje miasto.
14.
Jak rozwiązywać konflikty – negocjacje, mediacje.
15.
Moje motto życiowe czyli porozmawiajmy o wartościach.
16.
Dlaczego warto pomagać? – ciekawe przykłady osób działających w
wolontariacie.
17.
Odpowiedzialność prawna po ukończeniu 18 roku życia.
18.
Chciałbym, abyś przeczytał książkę, obejrzał film...
19.
Tematy do wyboru z zakresu profilaktyki uzależnień.
20.
Tematy do wyboru z zakresu promowania zdrowego stylu życia.
21.
Tematy do wyboru z zakresu doradztwa zawodowego.
KLASA III
1.
Kalendarz roku szkolnego i kalendarz maturzysty.
2.
Jak powtarzać, jak przygotować się do matury?
3.
Możliwości zatrudnienia po różnych kierunkach studiów.
4.
Szkolna przyjaźń - czy może przetrwać próbę czasu?
5.
Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych?
6.
Klaudyna Potocka – dlaczego jest patronką naszej szkoły?
7.
Jakiego patriotyzmu dzisiaj potrzebujemy?
8.
Jestem świadomym konsumentem- jak się nie dać zaczarować, kiedy trzeba
coś kupować.
9.
Jak dbam o zdrowie własne i innych? - ochrona przed uzależnieniami, sen,
ruch, dobra dieta.
10.
Marsjanie i Wenusjanki spotkali się na planecie Ziemia- różnimy się, ale
różnimy pięknie.
11.
Słowa ranią, słowa leczą- odpowiedzialność za to, co mówimy.
12.
Poznaj prawa i obowiązki pracownika.
13.
Jestem świadomym obywatelem – czy mam wpływ na życie lokalnej
społeczności?
14.
Starszy człowiek w rodzinie, w społeczeństwie.
15.
„Rodzina, ach rodzina” - jak budować właściwe relacje w rodzinie?
17

16.
17.
18.
19.
20.

Procedury maturalne.
Jak radzić sobie z porażką? Umiejętność pokonywania trudności.
Tematy do wyboru z zakresu profilaktyki uzależnień.
Tematy do wyboru z zakresu promowania zdrowego stylu życia.
Tematy do wyboru z zakresu doradztwa zawodowego.

18

KARTA ZACHOWAŃ UCZNIA V LO

Każdy uczeń naszego Liceum szanuje innych, przestrzega powszechnie przyjętych
zasad dobrego wychowania i stosuje się do zapisów Statutu szkoły i Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego. Jest zobowiązany do dbania o zdrowie i
bezpieczeństwo swoje i innych.
1. W szczególności uczniowie powinni pamiętać o następujących zapisach
Statutu:
a) zakazie picia alkoholu, palenia tytoniu i spożywania środków odurzających,
b) odpowiednim stroju codziennym (niedozwolone są spódniczki krótsze niż
do połowy ud, duże dekolty, bluzki odsłaniające brzuch, krótkie szorty,
wyzywający makijaż itp.),
c) stroju galowym w dni uroczyste (dziewczęta – biała bluzka, granatowa lub
czarna spódnica dopuszcza się czarne lub granatowe spodnie, chłopcy –
biała koszula, krawat, ciemne spodnie lub ciemny wizytowy garnitur, ubiór
bez elementów stroju sportowego),
d) zakazie używania telefonów komórkowych i innego przenośnego sprzętu
elektronicznego w czasie lekcji i innych zajęć edukacyjnych (wyżej
wymieniony sprzęt musi być wyłączony i schowany w torbie/plecaku),
e) zakazie nagrywania, filmowania, fotografowania innych osób bez ich
zgody,
f) zakazie wykorzystywania wizerunku, głosu innych osób bez ich zgody,
g) zakazie używania wulgaryzmów.
2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu
szkoły (czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca
ostatniej w planie zajęć ucznia).
3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz propagowania symboli i haseł
propagujących komunizm, faszyzm, sekty religijne i używki.
4. Niewłaściwe jest nachalne, publiczne demonstrowanie uczuć w relacjach
intymnych.
5. Uczniowie na korytarzach nie siedzą ani nie leżą na podłodze oraz nie siadają
na parapetach.
6. Niedopuszczalne jest żucie gumy, jedzenie podczas lekcji.
7. Uczniowie nie wchodzą do pokoju nauczycielskiego.
8. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni, nie wolno ich wnosić do sal
lekcyjnych (za wyjątkiem wyznaczonych terminów).
9. Lekcję kończy nauczyciel, a nie sygnał dzwonka.
10. Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek w sali lekcyjnej i na
korytarzach.

19

