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WSTĘP 
 
 

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

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, 
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 
to znaczy, ażeby również 

umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”1 
Jan Paweł II 

 

Wychowanie w szkole ma służyć celom nadrzędnym, jakimi są: poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie oraz szacunku dla drugiego człowieka. Dlatego nasz program 

wychowawczy zgodny jest z głównymi założeniami i treściami szkolnego programu 

profilaktycznego. 

Celem szkoły jest jak najpełniejszy rozwój młodego człowieka, obejmujący jego uczucia, 

emocje, sferę duchową oraz sprawność fizyczną i dbałość o zdrowie, a także przygotowanie  

do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą. Opieramy swoje działania na takich 

wartościach, jak: miłość, mądrość, wolność i tolerancja. Każdy członek społeczności szkolnej 

szanuje prawo drugiego człowieka do odmiennego zdania, poglądów i wyboru dróg życiowych, 

indywidualności i twórczego myślenia. W naszej szkole kształtujemy i pielęgnujemy umiejętność 

porozumiewania się między sobą i poszanowania uczuć innych ludzi. Przygotowujemy uczniów  

do wypełniania różnych społecznych ról poprzez szacunek dla wspólnego dobra oraz tradycji  

narodowych i dziedzictwa kulturowego, jak również kształtowanie postaw patriotycznych.  

Biorąc pod uwagę oczekiwania i potrzeby uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska 

lokalnego, wypływające z analizy badań ankietowych (aneksy str. 42-48 ), oraz korzystając z 

nauczania  

Ojca Świętego Jana Pawia II - najlepszego nauczyciela naszych czasów i największego 

autorytetu moralnego - stworzono ten projekt. 

Na potrzeby Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, przeprowadzone  

zostały w Zespole Szkół Technicznych ankiety, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 

                                                
1 Przemówienie Papieża Jana Pawia II podczas wizyty w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 2 czerwca 1980 r. 
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uczniów klas pierwszych. Miały one na celu uzyskanie informacji, czego rodzice i uczniowie 

oczekują od szkoły, jak tę szkołę postrzegają, a także zapoznanie się z propozycjami nauczycieli 

odnośnie form i metod wychowania, propozycji działań profilaktycznych. 

Program wychowawczy szkoły oparty jest o następujące akty prawne obowiązujące w 

Polsce: Powszechną Deklarację Praw Człowieka; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich  

i Politycznych; Konwencję o prawach dziecka; Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (artykuły 

48, 53, 54, 70, 72); ustawę o systemie oświaty z dn. 07. 09. 1991 r.; ustawę Karta Nauczyciela  

z dn. 26.01.1982 r.; program polityki prorodzinnej państwa przyjęty 17.11.1999 r. przez Komitet 

Społeczny Rady Ministrów; Statut Szkoły; podstawę programową kształcenia ogólnego  

dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów zawartą w rozporządzeniu MEN  

z dn. 23 sierpnia 2007r.; rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2004 w sprawie oceniania, 

klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych  

z późniejszymi zmianami. 

Projekt powstał również w oparciu o najnowsze pozycje literatury dotyczące tworzenia 

programów wychowawczych oraz wychowania takie jak:  

 „Jak napisać program szkoły?” autorstwa Jana Pytlaka,  

 „MEN o wychowaniu w szkole” pod redakcją Kazimierza Koraba,  

 „ Jak wychowywać?” pod redakcją Ewy Ozimek, 

  „Wychowanie - potrzeba dziecka - zadanie domu i szkoły”. 

W rozdziale I niniejszej pracy przedstawione zostały akty prawne dotyczące wychowania  

w szerokim tego słowa znaczeniu. Omówiono znaczenie programu wychowawczego, jako aktu 

prawnego będącego niejako wizytówką szkoły oraz rolę nauczyciela jako mistrza prowadzącego 

proces wychowania nie tylko słowem, ale i przykładem. 

Rozdział II zawiera charakterystykę naszej placówki, w szczególności: historię szkoły, 

opis bazy materialnej oraz charakterystykę środowiska społecznego szkoły. 

Cele pracy wychowawczej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa będące 

wspólnym wyznacznikiem pracy wychowawczej całej społeczności szkolnej omówione zostały w 

rozdziale III. Opracowano je w oparciu o pedagogikę personalistyczną i przedstawiono jako 

szczegółowy plan oddziaływań wychowawczych skierowanych na ucznia. 
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Projekt programu wychowawczego ZST ma charakter otwarty. Wszelkie uwagi i 

propozycje dotyczące jego zmiany mogą zgłaszać nauczyciele, uczniowie i rodzice do dyrekcji 

szkoły. 

 
ROZDZIAŁ I 

 
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE 

SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 
 
1. Podstawy prawne 
 

Po roku 1989 w Polsce rozpoczął się okres wielkich reform. Rok szkolny 1999/2000  

zapoczątkował kolejną reformę edukacji. Przed wszystkimi nauczycielami pojawiła się realna 

szansa powtórzenia osiągnięć okresu Komisji Edukacji Narodowej i okresu międzywojennego  

w dziele wszechstronnego przygotowania młodego pokolenia do podjęcia odpowiedzialności  

za rozwój i przyszłość kraju. Należy uznać, że aktualna sytuacja polityczna kraju stwarza 

sprzyjające warunki przywrócenia szkole właściwie rozumianej funkcji wychowawczej. Znajduje  

to pełne oparcie w obowiązującym prawie, w konstytucji, ustawach i rozporządzeniach. 

Uchwalona w 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w kilku artykułach normuje 

sprawy, które odnoszą się do wychowania. W artykule 48 tejże Konstytucji czytamy: „Rodzice 

mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno 

uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego 

przekonania”2. Słowa te jednoznacznie potwierdzają prawo rodziców do wychowania  

oraz określają wspomagającą i uzupełniającą funkcję nauczyciela w procesie wychowania. 

Artykuł 53, ust. 3 Konstytucji stanowi, że „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom  

wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”3.  

Możliwość prowadzenia przez szkoły lekcji religii jest określona w artykule 53 Konstytucji, 

gdzie czytamy „Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji 

prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność 

sumienia i religii innych osób”4. Ściślej sprawę prowadzenia lekcji religii w szkole reguluje 

ustawa o systemie oświaty, gdzie w artykule 12 stwierdza się: „Uznając prawo rodziców  

                                                
2 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z  dn .  2.04.1997, art. 48, ust. 1 (Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483) 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2.04.1997, art. 53, ust. 3 (Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483) 
4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2.04.1997, art. 53, ust. 4 (Dz. U. 1997, n r78  poz. 483) 
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do religijnego wychowania dzieci, szkoły publiczne podstawowe organizują naukę religii  

na życzenie rodziców, szkoły publiczne ponadpodstawowe - na życzenie bądź rodziców, bądź  

samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie”5. 

Rodzice zatem mogą od szkoły oczekiwać współdziałania w zakresie wychowania moralnego  

i religijnego swoich dzieci, zgodnie z preferowanym przez siebie kierunkiem. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 70 wydłuża w Polsce obowiązek 

szkolny do 18 roku życia oraz daje obywatelom prawo do powszechnego i równego dostępu do 

wykształcenia. „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa”6. 

,,Władze  

publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu  

tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów  

i studentów....”7. 

W artykule 72 Konstytucji czytamy „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw 

dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą,  

okrucieństwem i demoralizacją”8. „Dziecko pozbawione władzy rodzicielskiej ma prawo  

do opieki i pomocy władz publicznych”9. A zatem obowiązek ochrony dziecka powinno  

realizować Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez odpowiednio przygotowane i 

wprowadzane w życie programy wychowawcze szkół.  

Także Konwencja o Prawach Dziecka ratyfikowana przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej i obowiązująca w naszym kraju od dn. 07. 07. 1991r. daje wyraźne wskazania do 

ochrony dziecka i zagwarantowania właściwych warunków rozwoju. Przepis tam zawarty brzmi 

następująco: „Dziecko ma wszystkie prawa przyznane istocie ludzkiej, a także zagwarantowane 

dodatkowe, wynikające z jego cech (fizycznych i psychicznych), przynależnych okresowi 

rozwojowemu”. 

Kolejnym bardzo ważnym aktem prawnym, który reguluje sprawy wychowania w szkole  

jest Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572).  

                                                
5 Ustawa o systemie oświaty, z dnia 7.09.1991, art. 12, ust. l (Dz . U.  1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) 
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2.04.1997, art. 70, ust. 1 (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) 
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2.04.1997, art. 70, ust. 4 (Dz. U. 1997 nr78 poz. 483) 
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2.04.1997, art. 72, ust. l (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) 
9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2.04.1997, art. 72, ust. 2 (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) 
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 Doniosłe znaczenie dla spraw szkolnego wychowania ma preambuła ustawy, która przedstawia 

ogólne cele edukacji i formułuje je w kategoriach wychowawczych, a jednocześnie określa  

podstawy i ramy wychowania. 

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje  

się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi 

w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 

i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując  

chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie  

i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny  

oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu  

na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne 

do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich  

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”10. 

Do obowiązków szkoły i jednostek samorządu terytorialnego należą zadania dotyczące 

kształcenia, wychowania i opieki. W Ustawie o systemie oświaty obowiązki te wymienia się 

łącznie jako równorzędne cele i zadania procesu edukacji. 

Art. l, pkt. l i 2 ustawy o systemie oświaty zawiera bardzo istotne sformułowania: 

„System oświaty zapewnia w szczególności: 

1. realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa 

dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, 

2. wspomaganie przez szkolę wychowawczej roli rodziny”11. 

Ustawa o systemie oświaty wyraźnie nakłada na każdego nauczyciela obowiązek 

kształcenia, wychowania i opieki jako wymiar jego pracy. W artykule 4 tejże ustawy czytamy: 

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z 

poszanowaniem godności osobistej ucznia”12. 

W Karcie Nauczyciela na szczególną uwagę i zacytowanie zasługuje artykuł 6 ustawy, 

który w sposób bardzo jednoznaczny określa zadania edukacyjne nauczycieli: „Nauczyciel  

obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną wychowawczą  

                                                
10 Ustawa o systemie oświaty, z dnia 7.09.1991, preambuła (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572) 
11 Ustawa o systemie oświaty  z dnia 7.09.1991, art. 1, pkt. l i 2 (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572) 
12 Ustawa o systemie oświaty  z dnia 7.09.1991, art. 4 (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572) 
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i opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany  

jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny; w poszanowaniu Konstytucji  

Rzeczypospolitej Polskiej; w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości 

społecznej i szacunku dla pracy; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i 

obywatelskich zgodni z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów”13. 

Program polityki prorodzinnej państwa, przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do 

spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa, powołany przez Prezesa Rady Ministrów i 

przyjęty w dniu 17.11.1998r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów jest dowodem na 

głębokie zainteresowanie rządu polskiego problematyką wychowawczą. Rozdział V - 

Wychowanie młodego pokolenia zawiera opis następujących celów wychowania: 

„• podniesienie autorytetu rodziny 

  • tworzenie kultury pozytywnych wzorów 

  • pomoc rodzinie w wychowaniu; 

  • wprowadzenie wychowania do pracy szkoły; 

  • podniesienie prestiżu i poziomu nauczycieli; 

  • współpraca szkoły z rodzicami; 

  • poprawa i rozszerzenie kształcenia młodych; 

  • rozwój zajęć pozaszkolnych; 

  • współpraca ze stowarzyszeniami wychowawczymi oraz organizacjami młodzieżowymi i 

religijnymi; 

  • włączenie młodych w podmiotowe współtworzenie państwa; 

  • rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej; 

  • przygotowanie młodzieży uczącej się i studiującej do wejścia na rynek pracy; 

  • lepszy start młodych w dorosłe życie; 

  • ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt; 

  • przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi; 

  • przeciwdziałanie przestępczości nieletnich; 

  • prowadzenie bieżącego systemu oceny zagrożeń.”14 

                                                
13 Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982 r., art. 6 (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674) 
14 Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole, Biblioteczka Reformy 13, Warszawa, maj 1999, str. 36 
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Na uwagę i głęboką analizę zasługują słowa skierowane do nauczycieli będące wyznacznikiem 

ich pracy wychowawczej zawarte w załączniku Nr 3 do podstawy programowej (Rozporządzenie 

MEN z 23 sierpnia 2007r.)  

„W swojej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań 

wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie  

i rozwój osobowy. Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające zarówno 

wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze fizycznym - w tym zdrowotnym, 

psychicznym,  

intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i ich rozwojowi społecznemu, wspierając przy tym: 

1) rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra  

i piękna w świecie, 

2) poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji 

na danym etapie, 

3) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra 

własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, 

wolności własnej z wolnością innych, 

4) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich 

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

5) przygotowywanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 

6) dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji  

wartości, 

7) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia  

ich Poglądów”.15 

 
2. Program wychowawczy szkoły 
 

Każda szkoła może wyróżniać się na tle wszystkich innych szkół tworzonym u siebie, 

własnym, szkolnym programem nauczania i szkolnym programem wychowania. 

W stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia MEN z 23 sierpnia 2007r. podstawie 

programowej znajdują się m. in. następujące zapisy: 

                                                
15 Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2007r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik Nr 3 
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„Działalność edukacyjna liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, 

uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego 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 skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli, 

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.”16 

Obowiązujące dokumenty mają stanowić swoisty szyld programowy danej szkoły. 

Powinny być one dostępne: organowi prowadzącemu, rodzicom i uczniom. 

Założenia wyjściowe do reformy systemu edukacji dotyczące wychowania określają, że: 

• wychowanie i kształcenie powinno stanowić w pracy szkoły integralną całość; 

• w kształceniu szkolnym powinna być zachowana właściwa proporcja między przekazem 

informacji, a rozwojem umiejętności i wychowaniem; 

• podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń, punktem wyjścia procesu edukacji 

powinny być zatem potrzeby rozwojowe wychowanka, a nie wymogi przedmiotów - 

odpowiedników wiedzy akademickiej. 

 

Z tego jasno wynika obowiązek szkoły - zapewnienie równomiernego, integralnego 

rozwój wszystkich sfer osobowości ucznia, tj.: 

• rozwoju  fizycznego 

• kształtowanie zmysłów 

• uczenie się kierowania emocjami 

• nabywanie sprawności intelektualnych 

• rozwijanie moralnie, ćwiczenie woli i rozwój duchowy. 

 

 

 

 

                                                
16 Tamże. 
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Właściwie zaplanowany program wychowawczy szkoły winien uwzględniać m. in. cztery 

podstawowe elementy: 

 
 
Program wychowawczy szkoły17 
 
 
 
 

 

                                                
17 Planowanie pracy wychowawczej szkoły w: Wychowując mówimy jednym głosem, red. K. Szablak, Poznań 1998, 

str. 49 

Cele szkoły 
 
- system wartości zgodny 

z oczekiwaniami 
rodziców uczniów i 
akceptowany 

Potrzeby środowiska 
 
- rodziców 
- środowiska lokalnego 

 
Program  

wychowawczy 

 
Potrzeby uczniów 

 

 
Umiejętności 

nauczycieli 
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3. Każdy nauczyciel - wychowawcą 
 

„Wychowawca powinien być żyjącym wzorem 

tego, czego uczy, ale na to trzeba, 

aby pracę zaczął od samego siebie.” 

Jadwiga Zamoyska18 
 

Fundamentem każdej szkoły jest dobry nauczyciel. Dobry, to znaczy taki, który nie tylko 

jest znakomitym fachowcem w zakresie pewnej dziedziny wiedzy, ale także jest wiarygodny jako 

człowiek, a jego działanie i promieniowanie osobowości stanowi szansę dla formacji 

powierzonych mu młodych ludzi. Jest to nauczyciel - mistrz. 

„Osobowy rozwój ucznia najefektywniej może być wspomagany przez bardziej dojrzałe 

osoby. Dlatego od osób wykonujących zawód nauczyciela wymaga się bardzo wiele. Każdy 

nauczyciel wywiera wpływ wychowawczy, każdy więc musi wymagać od siebie. Nauczyciel, czy 

tego chce, czy nie, zawsze wywiera wpływ na uczniów - zarówno wtedy, kiedy działa właściwie, 

jak i wtedy, gdy postępuje nagannie - tym samym wpływa na zachowania, sposób myślenia i 

obyczaje młodzieży. W wychowaniu szkolnym chodzi o to, aby ten wpływ był pozytywny; aby był 

podporządkowany misji wszechstronnego rozwoju ucznia jako człowieka19.” 

W dobie reformy edukacyjnej nauczyciel - mistrz potrafi wspaniale pogodzić zadania 

zapisane w podstawie programowej dotyczące realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności i wychowania. 

 

Nauczyciel 
Wiedza dydaktyk 

Umiejętności instruktor, trener 

                                                
18 1Program wychowawczy XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu w: Wychowując mówimy 

jednym głosem, pod red. K. Szablak, Poznań 1998, str. 53 
19 Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole, nr 13, Warszawa, maj 1999, str. 61 
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Wychowanie 
opiekun, wychowawca, 
autorytet, doradca, 
przewodnik, mistrz 

 
Szkoła zredukowana tylko do przekazu wiedzy lub tylko do kształtowania umiejętności, 

lub tylko do wychowania, byłaby niepełna, a przez to wypaczona. Natomiast naturalna jedność i 

równowaga tych trzech wymiarów stwarza najlepszą gwarancję dla wszechstronnego rozwoju 

ucznia.20 Nauczyciel zatem powinien być jednocześnie wspaniałym dydaktykiem, posiadać 

kwalifikacje trenerskie w zakresie kształtowania umiejętności ucznia oraz być autorytetem, 

przewodnikiem i mistrzem w zakresie wychowania. Ponadto powinien dbać o swój stały i 

wszechstronny rozwój, starać się kształtować relacje nauczyciel - uczeń w oparciu o współpracę i 

dialog, tworząc klimat wzajemnego zaufania i życzliwości, być niewątpliwie pozytywnym 

przykładem  

dla młodego pokolenia (dzisiaj przykład osobisty jest ważniejszy niż kiedykolwiek) oraz 

wymagać przede wszystkim od siebie, a dopiero później od innych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                
20 Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole. Biblioteczka reformy, nr 13, Warszawa, maj 1999, 
str. 48 
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ROZDZIAŁ II 
 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 
 
1. Historia szkoły21 
 

W roku 1929 powstała Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa. Początkowo 

mieściła się ona w budynku Szkoły Handlowej przy ulicy Fabrycznej. Organizatorem szkoły był 

dyrektor Szkoły Handlowej Witold Antonowicz. W pierwszym roku istnienia powstały dwie 

klasy,  

do których przyjęto młodzież pracującą w ilości 80 osób. Zajęcia odbywały się 3 dni w tygodniu 

po 5 godzin. Uczono się na podstawie programów siedmioklasowej szkoły powszechnej,  

a to ze względu na to, że przyjmowano młodzież przerośniętą, z ukończoną klasą piątą, a nawet 

czwartą. 

W roku 1930 szkołę przeniesiono do pomieszczeń Publicznej Szkoły Powszechnej  

Nr 1 przy ulicy Pałacowej (późniejsza Żwirki i Wigury), a stanowisko dyrektora objął  

inż. Edward Głogowski. Wymiar zajęć szkolnych wynosił 18 godzin, a oddziałów  

było już 5 - wszystkie o kierunku ogólnozawodowym. 

Z zakończeniem roku szkolnego 1934/1935 liczba oddziałów urosła do 20. W większości 

wykładowcami byli nauczyciele dochodzący ze szkół podstawowych oraz gimnazjów 

zawodowych i ogólnokształcących. 

W roku szkolnym 1935/1936 nastąpiła ponowna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły; 

został nim Leon Biernacki, który dotrwał do wybuchu wojny. Dzięki staraniom dyrektora szkoła 

otrzymała wreszcie własny budynek przy ulicy Warszawskiej, który niestety w czasie działań 

wojennych uległ całkowitemu zniszczeniu. 

Z chwilą wybuchu wojny wielu absolwentów, a nawet uczniów oraz spora liczba 

nauczycieli została zmobilizowana i podzieliła losy tak bardzo charakterystyczne dla żołnierza i 

całego narodu polskiego. W latach 19391941, w okresie władzy radzieckiej na 
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Białostocczyźnie, tego typu szkoły nie były reaktywowane, ponieważ nie mieściły się w systemie 

oświatowym ZSRR. Władze okupacyjne niemieckie wyeliminowały z naszego życia 

jakiekolwiek szkolnictwo polskie, a więc trzeba było organizować je w konspiracji i czekać 

zwycięskiego końca wojny,  

aby ponownie można było myśleć o odbudowie polskiej oświaty, na razie przynajmniej  

w rozmiarach przedwojennych. 

Do reaktywowania działalności szkoły doszło w dniu 22 listopada 1945 roku. W 1947  

roku szkoła otrzymała nazwę „Publiczna Szkoła Zawodowa”, a jej pierwszym powojennym  

dyrektorem został Tadeusz Pastuszczak. Z braku lokalu, który jak wiadomo zniszczony został  

w czasie działań wojennych, kuratorium przydzieliło szkole pomieszczenia w ilości trzech sal  

w Publicznej Szkole Powszechnej Nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej oraz sześć sal w Państwowym 

Gimnazjum Mechanicznym przy ulicy Sosnowej. Nauka trwała od godziny 16-tej do 20-tej.  

Zapisanych było wówczas 259 uczniów i uczennic zgrupowanych w działach: elektrycznym, 

handlowym i ogólnozawodowym. Rozpiętość wieku młodzieży wahała się od 14 do 23 lat,  

a przygotowanie od 3 do 7 klasy szkoły podstawowej. 

W roku szkolnym 1947/1948 przystąpiono do organizacji warsztatów szkolnych 

kompletując w pierwszym rzędzie najbardziej konieczne narzędzia stolarskie, kowalskie, 

ślusarskie, elektromonterskie. Pierwszym nauczycielem zawodu, a następnie kierownikiem 

warsztatów  

był Piotr Sobolew, uczestnik kampanii wrześniowej, a następnie włoskiej. Liczba wszystkich  

nauczycieli z czternastu wzrosła do dwudziestu czterech. Ze względu na duży napływ młodzieży 

zorganizowano 6 klas wstępnych. Sytuacja lokalowa w dalszym ciągu była niezmiernie ciężka  

i nauka nadal odbywała się po południu. Stan uczniów osiągnął liczbę 680, a ilość klas wzrosła 

do osiemnastu. 

Rok 1948 charakteryzuje się wydatną pomocą kuratorium, które wyasygnowało szkole 

sumę miliona złotych na wyposażenie warsztatów oraz dokonało komasacji szkoły w kompleksie 

starych budynków przy ulicy Dąbrowskiego 10. Dyrekcję szkoły objął Piotr Komar. 

                                                                                                                                                        
21 Na podstawie Zarysu dziejów Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku im. gen. Wł. Andersa, pod red. A. 
Juszkiewicz, G. Halickiej, E. Jamiołkowskiej, W. Chabowskiego.  
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W końcu roku szkolnego 1947/1948 na terenie szkoły kuratorium zorganizowało Pierwszą  

Wystawę Dorobku Szkolnictwa Zawodowego na Białostocczyźnie. Za wystawioną ekspozycję 

szkoła i uczniowie otrzymali szereg wyróżnień. 

W roku 1949 w kierownictwie szkoły nastąpiła ponowna zmiana. Dyrekcję szkoły objął 

Bronisław Lewonik, były kierownik szkoły powszechnej, uczestnik kampanii wrześniowej, oficer 

i więzień niemieckich obozów jenieckich, w których poważnie nadszarpnięte zostało jego 

zdrowie. Stanowisko dyrektora Bronisław Lewonik pełnił do roku 1966. 

W roku 1950 ukończyło szkołę 206 uczniów i uczennic, otrzymując tytuł pracownika  

lub robotnika wykwalifikowanego. Zasadniczym warunkiem przyjęcia do szkoły stała się 

ukończona szkoła podstawowa siedmioklasowa. 

W roku szkolnym 1950/1951 ilość uczniów osiągnęła liczbę 608. Szkoła otrzymała nowe 

siatki godzin i część programów. Liczba nauczycieli (teorii i zawodu) wzrosła do 65 osób. 

Warsztaty szkolne uległy dalszej rozbudowie i podzielone zostały na trzy wydziały: metalowy, 

elektryczny i budowlano-drzewny. Zorganizowano przy szkole stołówkę. Powstały koła 

naukowe, koła młodych racjonalizatorów, koła przedmiotowe i samokształceniowe. W końcu 

roku szkołę opuściło 230 absolwentów. 

W sierpniu 1951 roku decyzją Dyrekcji Okręgowej Szkolnictwa Zawodowego (DOSZ) 

Liceum Mechaniczne musiało opuścić budynek przy ulicy Sosnowej 64 i przenieść się na ulicę 

Dąbrowskiego 10. 

Nowa siedziba szkoły stwarzała o wiele lepsze warunki dla zajęć teoretycznych, a park 

maszynowy pozostawiony przez Liceum Mechaniczne w połączeniu z własnym stworzył 

podstawy do zorganizowania poważnego zakładu szkoleniowo-produkcyjnego. Aby z kolei 

wzmocnić i rozbudować wydział drzewny, DOSZ postanowił istniejące liceum drzewne I-go 

stopnia  

w całości wcielić do Państwowej Średniej Szkoły Zawodowej, gdyż począwszy od l września 

1951 roku taką nazwę otrzymała szkoła. 

W roku szkolnym 1951/1952 wiele wysiłku włożyła szkoła w urządzenie wielkiej 

wystawy pt. „Szkolnictwo zawodowe w okręgu białostockim” zorganizowanej przez DOSZ. 

Szkoła wystawiła kilkadziesiąt maszyn własnej produkcji, w tym tokarki 2 TBS, frezarki DJ-2 i 

wiertarki kolumnowe. Przedstawiciele Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego (CUSZ) 

określili wystawę jako „Targi Wschodnie”. 
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Dalszy rozwój produkcji obrabiarek, w której przewodziła szkoła, postawił okręg 

białostocki na pierwszym miejscu pod tym względem w Polsce. 

Reorganizacja szkolnictwa zawodowego spowodowała ponowną zmianę nazwy szkoły. 

Począwszy od roku 1952 szkoła otrzymała nazwę „Zasadnicza Szkoła Zawodowa CUSZ  

w Białymstoku”. Jesienią 1952 roku został przekazany szkole przez przemysł włókienniczy  

wypalony czterokondygnacyjny budynek po byłej fabryce watoliny przy ulicy Sosnowej 47, ujęty 

natychmiast do planu inwestycyjnego został oddany do użytku w roku 1953. Dokonane zmiany 

lokalowe i remonty zdecydowanie polepszyły warunki nauki, co znalazło swój wyraz w przejściu 

szkoły na system nauczania w pracowniach. Szkoła wyprodukowała w tym czasie tysiące 

pomocy naukowych służących do kompletnego wyposażenia takich pracowni jak technologia 

metali  

i drewna, rysunek techniczny, matematyka i inne. Wystawę tych pomocy szkoła zorganizowała  

w Warszawie. 

Dnia l września 1960 roku szkoła objęła w posiadanie nowy budynek do nauczania teorii 

łącznie z salą gimnastyczną, świetlicą i pomieszczeniami administracyjnymi przy ulicy Sosnowej 

64 A. Znaczna poprawa warunków lokalowych umożliwiła zakończenie w końcu roku szkolnego 

organizację 11 pracowni, wyposażonych w nowy sprzęt szkolny oraz w poważną liczbę nowych 

pomocy naukowych. 

Polepszenie warunków lokalowych szkoły miało duży wpływ na pogłębienie pracy 

pozalekcyjnej. Zorganizowano i wyposażono pracownię fotograficzną. Na podkreślenie zasługuje 

wyświetlanie dwa razy w miesiącu filmów oświatowych i raz w kwartale filmów fabularnych. 

W 1962 roku Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, który został uroczyście wręczony 

18 listopada 1962r. 

W latach 19601966 szkoła brała aktywny udział w obchodach 1000-lecia Państwa 

Polskiego. W szkole odbywały się różne prelekcje związane z rocznicami wielkich wydarzeń  

w naszej historii, podejmowano wiele czynów społecznych na rzecz szkoły i miasta. 

W roku szkolnym 1966/1967 funkcję dyrektora objął inż. Jerzy Siwik. Naukę w tym 

czasie pobierało 1117 uczniów, a grono pedagogiczne liczyło 55 osób. 

Kolejne lata to dalszy rozwój szkoły przejawiający się między innymi w otwieraniu  

nowych specjalności, dalszym wyposażaniem w nowoczesny sprzęt wszystkich pracowni 

przedmiotowych, przyjmującą różne formy pracą wychowawczą (uczestnictwo w licznych 
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wycieczkach, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, imprezy sportowe, wieczorki, 

udział  

w obozach OHP). 

Jedną z form kształtowania charakterów i odpowiednich postaw był udział w 

ogólnopolskim konkursie „Harcerski wyścig pracy”. W 1978 roku pierwsze miejsce w kraju 

zdobyli uczniowie naszej szkoły. 

Od 1971 roku dyrektorem szkoły został mgr inż. Cezary Borsuk, a od 1976 roku 

placówka zaczęła funkcjonować pod nazwą Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych. Zaczął się 

okres  

bardzo dynamicznego rozwoju - powstały nowe typy szkół, zawody i możliwości kształcenia.  

Od l września 1976 roku ludzie pracujący mieli możliwość uzyskania tytułu technika technologii 

drewna w powołanym Technikum Drzewnym dla Pracujących, które funkcjonowało  

do 31 sierpnia 1993 roku. 

Uczniowie szkól podstawowych mający trudności w nauce mogli zdobyć zawód stolarza, 

tokarza, górnika i jednocześnie zakończyć edukację podstawową w szkole przysposabiającej  

do zawodu, która funkcjonowała w latach 1976l995. 

l września 1982 roku powołano Liceum Zawodowe o zawodzie mechanika naprawy 

maszyn i urządzeń, a sześć lat później absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej dano 

możliwość zdobycia średniego wykształcenia, tworząc Technikum Zawodowe Drzewne (3-

letnie).  

W grudniu 1990 roku pożegnano odchodzącego na emeryturę mgr inż. Cezarego Borsuka, który 

przekazał szkołę nowo wybranemu przez radę pedagogiczną dyrektorowi mgr Wiesławowi  

Chabowskiemu. 

Na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i 

Wychowania w Białymstoku nadało drugi sztandar Zespołowi Szkół Metalowo-Drzewnych. 

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odznaczyła szkołę złotym medalem za opiekę nad 

miejscami pamięci narodowej. Sztandar został poświęcony w dniu 18 kwietnia 1991 roku przez 

księdza biskupa Edwarda Kisiela, na którego ręce wręczono wykonaną przez uczniów intarsję 

orła białego z prośbą wręczenia jej papieżowi w czasie jego wizyty w Białymstoku. 
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Dowodem na to, że kształtowano wśród młodzieży właściwą postawę patriotyczną  

i obywatelską, było podziękowanie za pracę przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego,  

przesłane szkole przez prezydenta miasta Białegostoku. 

Dyrekcja szkoły uczyniła wiele starań, aby uatrakcyjnić ofertę szkoły i zwiększyć 

możliwości kształcenia. W 1993 roku utworzono pierwszą klasę Technikum Zawodowego na 

podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie technik mechanik - obróbka 

skrawaniem.  

W lutym 1994 roku Instytut Spawalnictwa w Gliwicach przyznał szkole uprawnienia do 

szkolenia i egzaminowania spawaczy w zakresie spawania gazowego i łukowego elektrodą 

otuloną.  

We wrześniu 1994 roku powołano Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, w którym odbywają  

się kursy pierwszego i drugiego stopnia w zawodzie stolarza. Wychodząc naprzeciw potrzebom  

i zainteresowaniom młodzieży, l września 1995 roku utworzono pierwszą klasę o specjalności 

meblarstwo w Technikum Zawodowym na podbudowie Szkoły Podstawowej. Dnia 12 maja 

1998r. Zespół Szkół Technicznych otrzymał imię generała Władysława Andersa. Krajowy 

Związek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ufundował nowy sztandar i tablicę pamiątkową. 

Uroczystości nadania imienia i przekazania sztandaru odbyły się w obecności wielu gości, 

pracowników szkoły, uczniów i kombatantów. Inżynier Eugeniusz Kalinowski - jeden z 

inicjatorów tego przedsięwzięcia - przybliżył sylwetkę patrona i jego szlak bojowy. Odsłonięto 

tablicę pamiątkową z popiersiem gen. Wł. Andersa i jego słowami „Polskość w sercach i 

umysłach  

naszej młodzieży” oraz otwarto Izbę Pamięci. Celebrujący mszę św. arcybiskup Stanisław  

Szymecki wskazał młodzieży sylwetkę generała jako godną naśladowania. 

10 maja 1999r. w pierwszą rocznicę nadania imienia odwiedziła szkołę generałowa Irena 

Anders. Była wzruszona faktem, że postać jej męża nie odchodzi w zapomnienie, a sprawa  

ojczyzny, której on służył całe życie, będzie w umysłach i sercach młodego pokolenia. Irena  

Anders zwiedziła budynek szkoły, zwłaszcza Izbę Pamięci Narodowej. Najwięcej czasu 

poświęciła młodzieży, dla której spotkanie z nią było piękną lekcją historii. 

Od roku szkolnego 2002/2003 w związku z reformą szkolnictwa w Zespole Szkół 

Metalowo-Drzewnych powstały następujące typy szkół: Technikum Zawodowe Nr 9 (w 

zawodzie technik technologii drewna i technik mechanik), Liceum Profilowane Nr 6 (profile: 
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zarządzanie informacją oraz leśnictwo i technologia drewna), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 

(w zawodzie: stolarz, cieśla, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz). 

W roku szkolnym 2003/2004 w szkole powstała klasa o profilu sportowym: boks i 

strzelectwo. 

 Od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły jest mgr Tadeusz Halicki, a wicedyrektorem 

mgr Renata Frankowska.  

Dyrekcja szkoły czyni wiele starań, aby uatrakcyjnić i wzbogacić ofertę szkoły, 

jednocześnie zwiększając możliwości kształcenia. Dlatego też w szkole powołano nowe kierunki: 

 od roku szkolnego 2008/2009 

o technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych w 

Technikum Zawodowym Nr 9 

o dekarz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 

o technik ochrony fizycznej osób i mienia w nowopowołanej Szkole 

Policealnej Nr 6 

 od roku szkolnego 2009/2010 

o technik obsługi turystycznej w Technikum Zawodowym Nr 9 

 

Z uwagi na rozszerzenie profili kierunków kształcenia z dniem 1 września 2009 roku 

Uchwałą Nr XXXIX/504/09 Rady Miejskiej Białegostoku nastąpiła zmiana nazwy szkoły  

na Zespół Szkół Technicznych im. Wł. Andersa w Białymstoku.  

 
2. Baza materialna szkoły 

Od 1.09.1960r. szkoła zajmuje budynek przy ulicy Stołecznej 21, oraz Pracownię Zajęć 

Praktycznych mieszczącą się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w centrum Białegostoku. 

W budynku szkolnym do prowadzenia zajęć edukacyjnych wykorzystuje się 21 

pomieszczeń, wśród których znajdują się pracownie przedmiotowe bogato wyposażone w środki 

i pomoce dydaktyczne, np. pracownie polonistyczne, językowe, matematyczne, fizyczno-

chemiczna,  

historyczną z izba pamięci, geograficzna, przedmiotów zawodowych. Oprócz wyżej 

wymienionych pomieszczeń szkoła posiada: 

- 2 pracownie komputerowe, 
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- dobrze zagospodarowaną bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym (księgozbiór liczący 

około 20 000 tomów z różnych dziedzin - literatury pięknej i fachowej) 

- dużą salę gimnastyczną, 

- pomieszczenie klubowe ze stołami do bilardu 

- strzelnicę sportową 

- pomieszczenie radiowęzła 

- gabinet pielęgniarki szkolnej 

- gabinet pedagoga szkolnego 

- stołówkę (dzierżawcą jest Zakład Gastronomiczny Pruszynka) 

- pokój nauczycielski 

- dwa pomieszczenia pracowników administracyjnych szkoły 

- sekretariat 

- gabinet dyrektora szkoły 

- gabinet wicedyrektora. 

Wszystkie pomieszczenia są wyposażone stosownie do pełnionej przez nie funkcji. 

Posiadana baza w dużym stopniu zaspokaja potrzeby szkoły. Jest ona dość dobrze wyposażona 

w podstawowy sprzęt i pomoce szkolne. Zbiór podręcznych pomocy dydaktycznych jest 

corocznie uzupełniany w oparciu o zamówienia nauczycieli, a także ich starania. 

Nieodzownym elementem procesu nauczania w ZST jest Pracownia Zajęć Praktycznych 

dla wydziału drzewnego, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. 

Wydział mechaniczny od roku szkolnego 2006/2007 został przeniesiony do Centrum Kształcenia 

Praktycznego Nr 2 w Białymstoku. 

Pracownia Zajęć Praktycznych mieści się w wolnostojącym trzykondygnacyjnym 

budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Białymstoku o powierzchni całkowitej liczącej 3594 m2.  

Wydziały szkoleniowo – produkcyjne wydziału drzewnego zajmują dwie kondygnacje tego  

budynku. Oferta produkcyjno-usługowa Pracowni Zajęć Praktycznych jest następująca: 

1) wyroby: 

• stoliki uczniowskie, świetlicowe, przedszkolne, 

• stoły kuchenne, 

• szafki nocne, zabudowy meblowe, regały biblioteczne, segmenty przedszkolne, szafy 

ubraniowe, robocze, 
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• biurka, 

• taborety szkolne i kuchenne, krzesła przedszkolne, 

• ławki parkowe, 

• drzwi, okna i drzwi do piwnic, 

• gabloty ogłoszeniowe. 

2) usługi: 

• usługi stolarsko –  meblarskie według indywidualnych zamówień. 

 

3. Oferta dydaktyczna Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa 
w Białymstoku 
 

W ZST kształci się około 516 uczniów w 22 oddziałach pod kierunkiem 70 nauczycieli. 

Uczniowie zdobywają różne zawody: 

w Technikum Zawodowym Nr 9 - (cykl 4 letni)  

- technik technologii drewna 

- technik mechanik 

- technik usług gastronomicznych 

- technik hotelarstwa 

- technik obsługi turystycznej 

w VI Liceum Profilowanym - (cykl 3 letni ) 

- profil - leśnictwo i technologia drewna 

- profil - zarządzanie informacją 

w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 - (cykl 3 letni)  

- stolarz 

- cieśla  

- dekarz 

- mechanik pojazdów samochodowych 

- ślusarz 

w Policealnej Szkole Zawodowej Nr 6 - (cykl 2-letni, szkoła zaoczna)  

- technik ochrony fizycznej osób i mienia. 

Zespół pedagogiczny szkoły stanowią nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 

w tym bibliotekarze, nauczyciele świetlicy i  pedagodzy szkolni w liczbie - 46 osób, nauczyciele 
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przedmiotów zawodowych (teoretycznych) w liczbie - 14 osób, oraz nauczyciele praktycznej  

nauki zawodu w liczbie - 10 osób. 

Zdecydowana większość nauczycieli zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę 

w pełnym wymiarze lub, w przypadku kilku nauczycieli, na części etatu. 

Zespół pedagogiczny jest ustabilizowany i bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia 

działalności dydaktyczno-wychowawczej w naszej placówce. 

W ZST pracuje 15 pracowników administracji i obsługi szkoły oraz 1 pielęgniarka. 

  Ważną rolę w życiu szkoły odgrywa działalność Samorządu Uczniowskiego oraz 

Prezydium Rady Rodziców. 

 
4. Charakterystyka środowiska społecznego szkoły 
 

Na funkcjonowanie szkoły ma istotny wpływ fakt jej usytuowania w środowisku. Chodzi 

tu o wzajemne wpływy szkoły na najbliższe otoczenie i oddziaływanie otoczenia na szkołę. 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa, położony jest w centrum miasta, to 

stwarza dobre warunki dojazdu środkami komunikacji miejskiej ze wszystkich dzielnic 

Białegostoku. Bardzo istotna jest bliskość dworca kolejowego i autobusowego. Daje to 

możliwość ok. 90% młodzieży pochodzącej ze wsi, korzystania z codziennych dojazdów do 

szkoły (pozostałe ok. 10 % naszych uczniów pochodzenia wiejskiego mieszka na stancjach lub w 

internacie). 

Usytuowanie szkoły przy bardzo ruchliwej ul. Wyszyńskiego stanowi niebezpieczeństwo 

wypadków drogowych. Wokół szkoły znajduje się wiele budynków mieszkalnych, obiektów 

handlowych i gastronomicznych, które stwarzają uczniom okazję do korzystania ze środków 

prawnie zabronionych do 18 roku życia (alkohol, papierosy) i powodują konflikty z 

mieszkańcami osiedla. Zapobiec temu ma budowa silnego i nowoczesnego wizerunku placówki. 

Składać się będą na nią nowoczesne i sukcesywnie modernizowane zaplecze techniczne oraz to, 

co najważniejsze - społeczność szkolna, którą tworzą: uczniowie, nauczyciele, rodzice, 

pracownicy administracji i jej sympatycy. 

Nasza placówka stara się sprostać potrzebom społecznym. Wyraźnie pokazuje to 

zmieniająca się proporcja w ofercie kształcenia na poziomie szkoły zawodowej i technikum. 

Widoczne staje się zainteresowanie szkołami zawodowymi. W roku szkolnym 2007/2008 istniał 

jeden oddział szkoły zawodowej kształcący w zawodach stolarz oraz mechanik pojazdów 



Program Wychowawczy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku 

24 
 

samochodowych (oddział łączony). Obecnie w każdym roku szkolnym mamy w klasach 

pierwszych ZSZ dwa oddziały kształcące w zawodach branży drzewnej i mechanicznej.  

W ostatnich latach widoczne jest mniejsze zainteresowanie liceum profilowanym.  

Młodzież coraz chętniej wybiera naukę w technikum, o czym świadczą szkolne dane.  

W roku szkolnym 2009/2010 funkcjonują następujące oddziały technikum:  

- 4 w zawodzie: technik technologii drewna, 

- 8 w zawodzie: technik mechanik,  

- 1,5 w zawodzie: technik hotelarstwa, 

- 2 w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych, 

- 0,5 w zawodzie technik obsługi turystycznej. 

Nowe kierunki, które powstały w roku szkolnym 2007/2008, wpłynęły również na coraz 

większy odsetek uczących się w szkole dziewcząt. W minionych latach stanowiły one niecały 1% 

ogółu, a obecnie 21% ogółu (111 dziewcząt na 416 chłopców). 

Uczniowie ZST to młodzież pochodząca w 46% z Białegostoku, a pozostała część  

dojeżdża z terenów gmin ościennych (w tym 294 osoby ze wsi i miast do 5 tys. mieszkańców). 

60% uczniów pochodzi z bardzo ubogich rodzin, które żyją nierzadko na granicy minimum  

socjalnego a nawet ubóstwa.  

W ciągu ostatnich dwóch lat z pomocy socjalnej w szkole korzystało ok. 7% uczniów 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Pomoc ta najczęściej dotyczyła 

finansowania obiadów przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie. Nie zaspokaja jednak 

rosnącego zapotrzebowania, które wynika ze zbyt skromnych możliwości finansowych Rady 

Rodziców Szkoły, dotacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz Ośrodków 

Pomocy Społecznej z ościennych gmin.  

Znaczny procent młodzieży pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych: alkoholizm 

rodzica/rodziców, niewydolność wychowawcza, rodzina niepełna (śmierć, rozwód, separacja), 

bezrobocie obojga rodziców. Coraz powszechniejsze staje się zjawisko emigracji zarobkowej 

jednego lub dwojga rodziców, a tym samym pozostawianie dzieci pod opieką krewnych bądź bez 

żadnego nadzoru. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że wśród uczniów kl. I ZSZ i TZ jest młodzież z opóźnieniem 

w karierze szkolnej (średnio 1 rok). Fakt ten ma wpływ na trudności dydaktyczne, powtarzanie 

klasy, a nawet porzucenie szkoły. Tak zwany odsiew szkolny oscyluje na granicy ok. 3,6%. 
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W Zespole Szkół Technicznych uczy się wiele osób z opinią Poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej, dlatego nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne zgodne z wytycznymi 

poradni.  

Kadrę nauczycielską szkoły stanowi 70 nauczycieli. Są to zarówno nauczyciele 

przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych, jak i nauczyciele 

praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z wymogami wynikającymi z reformy 29 nauczycieli ma 

najwyższy stopień awansu – nauczyciele dyplomowani, 21 stopień nauczyciela mianowanego, 13 

to nauczyciele kontraktowi oraz 7 stażystów, co świadczy o wysokich kwalifikacjach 

dydaktycznych i wychowawczych. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
 
PROJEKT ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁ. ANDERSA W BIAŁYMSTOKU 

 
1. Szkolny program wychowawczy - wizja, oczekiwania 

 
Szkoła jest nie tylko instytucją przekazującą wiedzę, ale pełni również funkcję 

wychowawczo – opiekuńczą. Istotne jest zatem skupienie uwagi na wychowaniu, traktowanym 

integralnie, opartym na rzetelnych programach wychowawczych i profilaktycznych jak również 

na zasadzie kształtowania wśród uczniów poczucia odpowiedzialności – świadomości 

konieczności ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.  
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Istotnym wyznacznikiem w wychowaniu młodego człowieka jest zwrócenie uwagi na 

wartości chrześcijańskie oraz tolerancję religijną i narodowościową. 

Wizja wychowania powiązana zarówno z teorią wychowania, poprzez odniesienie  

się do konkretnej koncepcji pedagogicznej, jak i rzeczywistością danej szkoły, powinna 

uwzględniać uwarunkowania kulturowe, historyczne, religijne, etyczne nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców. 

Taka wizja przyświecała tworzeniu szkolnego programu wychowawczego naszej szkoły.  

Planując pracę wychowawczą na terenie szkoły zastanawiano się i próbowano znaleźć 

odpowiedź na następujące pytania: 

• Jakiego człowieka chcemy wychować? Jaki powinien on być? 

• Jak powinien się zachowywać? Jakie wartości, cechy, właściwości, zasady znać i 

realizować? 

• Jakie w związku z tym cele wychowawcze chcemy i możemy realizować? Na ile wynikają 

one z założonej koncepcji człowieka? Na ile uwzględniają społeczny i indywidualny wymiar 

wychowania? 

• Jaki zakres treści, tematów, zadań sprzyja realizacji sformułowanych celów? Które z nich  

są priorytetowe? Które wspomagające? Jakie są granice ich swobody ich doboru? 

• Jak wreszcie zorganizować różne działania wychowawcze uwzględniające przyjęte 

założenia? Kiedy? W jakich sytuacjach i miejscach? Na ile realnie możliwe jest to właśnie 

na lekcjach wychowawczych? 

• Jak weryfikować, oceniać, kontrolować przebieg procesu wychowawczego, a zwłaszcza jego 

efekty? Kto i za co ponosi odpowiedzialność? Jak ustrzec się lub przynajmniej ograniczyć 

niepożądane efekty? Na ile i jak modyfikować w związku z tym wcześniejsze założenia?22 

 
2. Pedagogika personalistyczna, jako podstawa programu wychowawczego 
ZST 
 

Nowelizacja Szkolnego Programu Wychowawczego ZST opiera się na pedagogice 

personalistycznej. 

 Wspólne cechy personalizmu:  

                                                
22 Konstruowanie szkolnego programu wychowawczego w Wychowanie - potrzeba dziecka - zadanie domu i szkoły, 
red. E. Ozimek, Poznań 1999 
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• Poznanie człowieka podstawą działań wychowawczych 

Wychowanie w swym działaniu nie może pomijać tego, KIM JEST CZŁOWIEK, a 

zatem, aby wychowywać człowieka trzeba więc go znać. Poznanie CZŁOWIEKA obdarzonego 

ogromnym potencjałem to właściwe odczytanie tego potencjału możliwości, jakie kryje w sobie 

dziecko ludzkie m. in. struktury osoby, jej wartości, celu - powołania oraz powiązań z innymi 

bytami. Wychowanie personalistyczne jest zatem mocno oparte o filozofię człowieka - 

ANTROPOLOGIĘ. 

 Wychowanie to „STAWANIE SIĘ” 

Człowiek jest istotą potencjalną, czyli zawsze może być kimś więcej niż jest. Gdyby tak 

nie było, wychowanie nie miałoby sensu. W myśleniu o wychowaniu różnych kierunków 

filozoficznych pojawiają się dwie antytezy: „bądź jaki jesteś” i „bądź jaki powinieneś”. 

Wychowanie personalistyczne próbuje znosić te sprzeczności, nie gwałcąc tego, co naturalne, 

tego KIM JEST, ukazuje przed nim zawsze obraz tego, KIM BYĆ MOŻE - żywy nieutopijny 

obraz pełnego człowieka. 

„Człowiek w wychowaniu personalistycznym, od narodzin do śmierci, jest więc 

wędrowcem w poszukiwaniu - samego siebie. Wie bowiem, że stać się w pełni sobą jest tym 

samym co stać się w pełni człowiekiem. W młodości pomaga mu w tych poszukiwaniach 

wychowawca, z wiekiem zostaje z tym problemem sam.23” 

• Wolność człowieka i dobrowolność wyborów 

Wychowanie w personalizmie jest zawsze propozycją, nie czymś narzuconym, jest 

zawsze możliwością, a nie koniecznością, jest zatem także pewnym ryzykiem, ponieważ intencja 

wychowawcy nie wystarcza i projekt nie zawsze może być realizowany. Wolność wyboru jest 

podstawą suwerenności każdego człowieka i nikt nie powinien jej podważać, narzucać ani 

odbierać. Nauczyciel - wychowawca ma pomóc uczniowi w dążeniu do prawdy, a jednocześnie 

być przykładem, wzorem i uzasadnieniem dla wyborów dokonywanych przez wychowanka. 

• Wychowanie jako spotkanie osób 

Człowieka wychowują osoby - nigdy idee i cele: mogą one być jedynie motywem 

wiązania się z osobami. 
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„Wychowanie w personalizmie jest spotkaniem osób: wychowawcy i wychowanka, 

mistrza i ucznia, ich wspólną wędrówką ku prawdzie, dobru i pięknu we współodczuwaniu i 

dążeniu 

do współrozumienia.24” 

• Wartości w procesie wychowania 

Najbardziej owocne znaczenie wychowawcze posiada bezpośredni kontakt z konkretnym  

światem wartości. Czynny przykład, bowiem oddziaływuje silniej niż słowo. Przy przekazywaniu 

wartości moralnych ujawnia się konieczność odbicia ich w sposobie życia i postawie 

wychowawcy. 

Wartości wyznaczają cele programowe wychowania. „Wartością najwyższą na ziemi  

jest bowiem sam CZŁOWIEK. Cele programowe są tylko narzędziami w budowie jego dobra, 

idee - polem, na którym rozwija swą pełnię. (Tak więc nie wolno nigdy poświęcać człowieka  

dla idei, choć człowiek, który sam poświęcił się dla idei, odkrył swoją najwyższą osobową 

wartość.) Wśród rozlicznych wartości wyróżnia się tzw. wartości ostateczne: prawdę, dobro, 

piękno, wartość istnienia. Wykraczają one poza możliwości poznawcze i sprawcze człowieka, nie 

są całościowo uchwytne. To położenie na horyzoncie ludzkiego poznania pozwala nam wytyczyć 

kierunek drogi, jaką przechodzi człowiek w swoim rozwoju i ustawić na niej jak kamienie milowe 

inne wartości w ich hierarchicznym porządku. 

 

CZŁOWIEK MOŻE SIĘ WIĘC W PEŁNI ROZWIJAĆ, GDY DĄŻY DO ZDOBYCIA WARTOŚCI 

WIĘKSZYCH NIŻ ON SAM.25” 

• Cele wychowania 

Celem wychowania personalistycznego jest OSOBA. Wychowanie zmierza do jej 

rozwoju, kształtowania, pogłębiania i poszerzania jej osobowości. W procesie kształtowania 

osobowości, człowiek odkrywa swoją odrębność, uczy się coraz skuteczniej wybierać dobro. 

• Integralny charakter wychowania 

                                                                                                                                                        
23 Wychowanie w szkole na tle współczesnych kierunków pedagogicznych w Wychowanie - potrzeba dziecka - 
zadanie domu i szkoły, red. E. Ozimek, Poznań 1999 
24 Tamże str. 87 
25 Wychowanie w szkole na tle współczesnych kierunków pedagogicznych w Wychowanie - potrzeba dziecka - 
zadanie domu i szkoły, red. E. Ozimek, Poznań 1999, str. 88 
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Wychowanie powinno być harmonijne. Niedopuszczalne jest zbyt jednostronne 

nastawienie wychowania, zbyt szczegółowa specjalizacja. 

„Wychowanie musi obejmować całego człowieka: jego życie fizyczne, zdolności 

spostrzegania i kojarzenia, aktywność intelektualną, życie uczuciowo - emocjonalne, wreszcie 

zdolność wyboru dobra i realizacji zamierzonych celów.26” 

 

3. Cele pracy wychowawczej ZST im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku 
 

„... szkoła kształtując intelekt ucznia przez wprowadzenie go w arkana  

wielu nauk szczegółowych, nie może pominąć inspirowania 

rozwoju tego, co najistotniejsze: rozwoju samego człowieczeństwa. 

Nie każdy musi być matematykiem, biologiem,  

inżynierem czy lekarzem, ale każdy – dla  

DOBRA SWOJEGO I INNYCH  

MUSI BYĆ CZŁOWIEKIEM.27” 

W. E. Papis 

 

W Zespole Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku każdy członek 

społeczności szkolnej: od dyrektora i nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami aż do 

pracowników obsługi - jest OSOBĄ, człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym, który świadomie 

wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie. 

Podstawowym celem pracy wychowawczej szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi 

warunków niezbędnych do wszechstronnego rozwoju jego osobowości, przygotowując  

go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich oraz zagwarantowanie uczniom  

rzetelnej wiedzy w zakresie objętym programem szkoły. 

Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodzieży w rozwoju 

intelektualnym, fizycznym, moralnym i duchowym. Uczniowie zaś pracują nad zdobywaniem 

wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz dążą do pełni człowieczeństwa. 

                                                
26 Tamże, str. 89 
27 W.E. Papis Życie i miłość, Wydawnictwo „Busola”, Warszawa 1995 
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Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie z sobą trud 

odpowiedzialności za dokonywane wybory. 

Wychowanie w tej szkole opiera się na chrześcijańskim systemie wartości z 

poszanowaniem odrębności wyznaniowej, w duchu ekumenizmu i tolerancji. Służy ono 

rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego 

człowieka, miłości Ojczyzny, otwarcia na wartości uniwersalne. 

W tej szkole dialog jest metodą na rozwiązywanie spraw trudnych. Każdy, kto 

zaakceptował tę społeczność - jest przez nią akceptowany, jest u siebie. 

 

Celem, do którego zmierza każdy członek społeczności Zespołu Szkół Technicznych  

im. gen. Wł. Andersa - jest to, aby absolwent Szkoły był w pełni człowiekiem, żyjącym nie tylko 

z innymi ale i dla innych, posiadającym rzetelną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, 

przygotowanym do godnego i mądrego życia, gdyż zgodnie z podstawą programową z 2007r. 

„nauczyciele w pracy wychowawczej wskazują ideał, zgodnie z którym uczeń dojrzały, dobrze 

przygotowany do życia w społeczeństwie, to człowiek uczciwy, umiejący żyć z innymi  

i dla innych 1 wyżej28”. 

 

 

                                                
28 Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2007r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik Nr 

3 



3.1 Cele główne: 

1. Umacnianie miłości do Ojczyzny. Kontynuacja dziedzictwa kultury regionalnej (małej 

ojczyzny), narodowej i chrześcijańskiej przy jednoczesnym otwarciu na dziedzictwo 

kultury europejskiej. 

2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia – „uczłowieczenie  
człowieka”. 

3. Współpraca szkoły z rodzicami. 

 

3.2.  Program oddziaływań wychowawczych - cele szczegółowe i sposób  
ich realizacji 

1. Umacnianie miłości do Ojczyzny. Kontynuacja dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej  
i chrześcijańskiej 
• Rozwijanie postawy patriotycznej 
• Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej 
• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej 
• Umacnianie przynależności do Szkoły i jej tradycji 
• Kultywowanie dorobku kultury regionalnej, narodowej i chrześcijańskiej 

2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia - „uczłowieczenie człowieka” 
• Umacnianie szacunku dla norm prawnych i obyczajowych dla dobra wspólnego,  

jako podstawy życia społecznego 
• Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania poza domem i szkołą 
• Rozwijanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności 
• Wychowanie fizyczne: kształcenie sprawności fizycznej, profilaktyka zdrowotna, hart 
• Ukierunkowywanie uczuć, emocji 
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją środowiska rówieśniczego, uczenie  

prowadzenia dyskusji i negocjacji 
• Kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi o innych możliwościach motywacjach  

i korzeniach kulturowych 
• Resocjalizowanie uczniów „trudnych” 
• Zapewnienie uczniom dostępu do różnych form doradztwa zawodowego. 

3. Współpraca szkoły z rodzicami 
• Zapoznawanie rodziców z przemianami w oświacie 
• Umacnianie pozycji rodziców w szkole 
• Angażowanie rodziców do współpracy 
• Pedagogizacja rodziców 
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3.2.1. Cel główny: Umacnianie miłości do Ojczyzny. Kontynuacja dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej  
i chrześcijańskiej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury europejskiej 

 
Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu Sposób realizacji zadań Wykonawcy zadań 
1. Polska – moja 
Ojczyzna 
 
a) Rozwijanie 
postawy 
patriotycznej 
 
b) Kształtowanie 

więzi z krajem 

ojczystym i 
świadomości 

obywatelskiej 
 
c) Kształtowanie u 

ucznia poczucia 
tożsamości 

narodowej 

1. Poznawanie historii i tradycji narodu polskiego, 
rozwijanie poczucia świadomości narodowej. 

2. Symbole państwowe, narodowe i religijne - uczenie 
szacunku do nich 

3. Poznanie tradycji kulturowych rodzinnych, 
regionalnych i narodowych 

4. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z 

tożsamością kultury regionalnej. 
5. Zapoznanie z dorobkiem narodowym, kulturowym i 

naukowym wybitnych Polaków. 
6. Rozbudzenie zainteresowań przeszłością własną, 

swojej rodziny i narodu. 
7. Dążenie do identyfikowania się z obowiązkami 

patriotycznymi, bycia dobrym i uczciwym 
obywatelem. 

8. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa. 
9. Stworzenie młodzieży warunków do nabywania 

doświadczenia obywatelskiego. 
10. Uczenie zasad współpracy oraz udziału w debacie 

publicznej 
11. Zrozumienie i uznanie ważności demokratycznych 

instytucji i procedur 
 

1. Kształtowanie poczucia polskości 

podczas realizacji treści 

programowych na poszczególnych 
zajęciach edukacyjnych 

2. Egzekwowanie od uczniów niezbędnej 

wiedzy na temat świąt państwowych 
3. Akademie, apele poświęcone świętom 

narodowym: 
 Święto Niepodległości 
 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 
 rocznice wybuchu II wojny 

światowej 
4. Godne uczestniczenie w obchodach 

świąt państwowych na trenie szkoły i 

poza nią. 
5. Przeprowadzanie prawyborów w 

szkole. 
6. Organizowanie debat z kandydatami 

na posłów, senatorów oraz radnych. 
7. Organizacja wyborów do samorządu 

uczniowskiego i Młodzieżowej Rady 

Miasta. 

Nauczyciele języka 

polskiego, historii, 
wiedzy o 
społeczeństwie, 
wychowawcy klas, 
realizatorzy 
wycieczek 
szkolnych. 

2. Historia i tradycje 
szkoły, imię szkoły 

1. Zapoznanie uczniów z historią i tradycjami szkoły. 
2. Przekazanie uczniom wiedzy na temat patrona 

szkoły i kultywowanie tradycji obchodzenia 
rocznicy nadania imienia szkole 

1. Treści wychowawcze na lekcjach 

historii, języka polskiego. 
2. Apele i uroczystości z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej 

Wychowawcy, 
nauczyciele języka 

polskiego, historii, 
wiedzy o 
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3. Budzenie zainteresowania uczniów aktualnymi 
problemami szkoły i otoczenia 

4. Współuczestniczenie uczniów w tworzeniu tradycji 
i zwyczajów szkolnych 

3. Apele i uroczystości związane z 

postacią patrona szkoły gen. Wł. 

Andersem 
4. Spotkania z nauczycielami emerytami 

i kombatantami 

społeczeństwie, 
dyrekcja szkoły, 

samorząd szkolny 

3. Kultywowanie 
dorobku kultury 
regionalnej, 
narodowej i 
chrześcijańskiej 

1. Wprowadzanie uczniów w świat kultury, w 

dziedzictwo regionalne, narodowe i chrześcijańskie 
2. Kształtowanie u uczniów szacunku do tradycji 

regionalnych, narodowych i chrześcijańskich. 
3. Umacnianie postawy tolerancji dla odmienności 

narodowych, kulturowych, wyznaniowych i 
światopoglądowych 

4. Poszerzanie wiedzy na temat najbliższego 

środowiska i specyfiki swojego regionu 
5. Umacnianie i kultywowanie tradycji regionalnych, 

lokalnych 

1. Zwiedzanie najpiękniejszych 

zabytków regionu i kraju 
2. Organizowanie spotkań z ciekawymi 

ludźmi 
3. Wspólne przeżywanie świąt 

katolickich i prawosławnych z 

udziałem rodziców i władz 

samorządowych 
 spotkania opłatkowe 
 Jasełka Bożonarodzeniowe 
 obrzędy wielkanocne 

4. Ślubowanie klas pierwszych 
5. Bale połowinkowe 
6. Bale studniówkowe 
7. Reprezentowanie szkoły w życiu 

miasta, regionu, kraju: 
 „Sprzątanie Świata” 
 „Dzień Ziemi” 
 konkursy wiedzy 

Nauczyciele 
przedmiotów, 
wychowawcy klas, 
katecheci, 
realizatorzy 
wycieczek 
szkolnych, 
bibliotekarki, 
opiekun samorządu 

szkolnego, dyrekcja 
szkoły, rodzice 

4. Kształtowanie 

otwarcia na wartości 

kultury europejskiej 

1. Poznawanie historii i tradycji narodowych innych 
państw europejskich 

2. Zapoznanie z dorobkiem narodowym, kulturowym i 
naukowym państw europejskich. 

3. Poszerzanie wiedzy na temat państw europejskich. 
4. Kształtowanie szacunku dla innych narodowości, 

wyznań. 
5. Zawiązanie współpracy z nauczycielami 

1. Obchody Dnia Języków Obcych w 

szkole 
2. Organizowanie konkurów językowych 

na szczeblu szkolnym, a także 

miejskim i okręgowym. 
3. Organizowanie konkursów 

recytatorskich poezji obcojęzycznej 

(np. rosyjskiej, angielskiej) na 

Nauczyciele 
języków obcych, 
opiekunowie Klubu 
Europejczyk, 
dyrekcja, osoby 
odpowiedzialne za 
wymianę 

międzynarodową 
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europejskich instytucji oświatowych. 
  

szczeblu szkolnym, miejskim i 
okręgowym  

 
4. Nawiązanie kontaktów z młodzieżą 

Europy (wymiana, wizyty robocze, 
korespondencje e-mailowe). 

5. Nauka języków obcych. 
6. Organizowanie akcji przez Klub 

„Europejczyk” 
 

3.2.2. Cel główny: Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia. „Uczłowieczenie człowieka”. 
 

Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu Sposób realizacji zadań Wykonawcy zadań 

1. Uczeń zna swoje 

prawa i obowiązki 
1. Zapoznanie uczniów: ze statutem szkoły, 

regulaminami pracowni, prawami i obowiązkami 

ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

przedmiotowymi systemami oceniania, kryteriami 
ocen z zachowania. 

2. Zapoznanie uczniów z programem wychowawczym 
szkoły i programem profilaktycznym 

3. Zapoznanie uczniów z wybranymi artykułami 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Zapoznanie uczniów z niektórymi paragrafami 

kodeksu karnego i rodzinnego 
5. Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o 

instytucjach i organizacjach udzielających pomocy 

potrzebującym 

1. Treści przekazywane na lekcjach 
przedmiotowych i godzinach 
wychowawczych 

2. Apele szkolne 
3. Spotkania z pedagogiem szkolnym 
4. Spotkania z rodzicami 
5. Podczas spotkań z przedstawicielami 

organizacji społecznych i policji 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
pedagog szkolny, 
dyrekcja 

2. Uczeń zna zasady 

dobrego 
wychowania i 
według nich 

1. Uświadomienie podstawowych zasad i reguł 

obowiązujących w relacjach międzyludzkich 
2. Utrwalanie zasad zachowania w miejscach 

publicznych i stosowanie ich na co dzień 

1. Pogadanki na godzinach z 
wychowawcą 

2. Korzystanie z czasopism i książek w 

bibliotece 

Wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
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postępuje 3. Godne zachowanie się w miejscach publicznych. 
4. Utrwalanie podstawowych zasad grzecznościowych 

i egzekwowanie stosowania ich na co dzień.  
5. Kształtowanie postaw kulturalnego kibica i 

zawodnika.  
6. Kształtowanie przyjaznych, pełnych szacunku 

postaw w relacjach interpersonalnych 

3. Spotkania z pedagogiem szkolnym 
4. Ukazywanie pozytywnych wzorów z 

lektur szkolnych 
5. Zwracanie uwagi na zachowanie 

uczniów podczas lekcji, przerw, zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

pracownicy szkoły, 

osoby pozaszkolne 
prowadzące zajęcia 

3. Uczeń przyjmuje 

prawidłową postawę 

w grupie 

1. Uwrażliwienie na konieczność niesienia pomocy 

koleżeńskiej oraz pomocy innym ludziom 

potrzebującym 
2. Bliższe poznawanie się wzajemne uczniów, 

wychowawców, rodziców poprzez wspólne 
spotkania i imprezy 

3. Przekazywanie informacji na temat prawidłowych 

zachowań ucznia w grupie rówieśniczej 
4. Pokazywanie uczniom pozytywnych wzorców do 

naśladowania 
5. Umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach. 
6. Otaczanie opieką uczniów klas młodszych. 
7. Bezinteresowna pomoc koleżeńska uczniom 

osiągającym słabe wyniki w nauce. 
8. Uczestniczenie w akcjach charytatywnych 

1. Na wszystkich lekcjach, na godzinach 
z wychowawcą, apelach, wycieczkach, 
wspólnych imprezach 

2. Oglądanie stosownych filmów i 

spektakli teatralnych – dyskusje 
3. Przykłady i wzorce do naśladowania 

postaci z lektur szkolnych, filmów i 
życia 

Nauczyciele, 
wychowawcy klas, 
rodzice, 
opiekunowie, 
pedagog szkolny 

4. Uczeń ma 

właściwy stosunek 
do osób dorosłych 

1. Okazywanie szacunku rodzicom, nauczycielom, 
pracownikom szkoły, osobom starszym, chorym, 

niepełnosprawnym, biednym 
2. Upowszechnianie wiedzy na temat poszanowania 

osób dorosłych i egzekwowanie jej na co dzień 
3. Podkreślanie znaczenia Dnia Matki, Dnia Ojca, 

Dnia Babci i Dziadka 

1. Pogadanki na godzinach 
wychowawczych. 

2. Ukazywanie pozytywnych wzorów w 
twórczości literackiej , poetyckiej 

3. Wspólne imprezy okolicznościowe z 

dorosłymi, ciekawymi, członkami 

społeczności lokalnej 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele języka 

polskiego, inni 
pracownicy szkoły, 

rodzice 

5. Uczeń szanuje 

dobra osobiste i 
materialne 

1. Przekazywanie informacji o konieczności 

poszanowania dóbr osobistych i materialnych 
2. Wdrażanie uczniów do pracy na rzecz innej osoby, 

1. Pogadanki na godzinach z 
wychowawcą o naganności kradzieży 

2. Przydział zadań mających na celu 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
rodzice, 
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klasy, szkoły 
3. Współuczestniczenie w decydowaniu o wyglądzie 

klasy, szkoły otoczenia 
4. Uświadomienie pojęć: własność prywatna, cudza 

własność, wspólna własność 
5. Uświadamianie prawnych konsekwencji niszczenia 

cudzego mienia 
6. Promowanie uczniów za prace społeczne 
 

wykazanie troski o wygląd klasy, 

szkoły 
3. Sumienne wypełnianie przez uczniów 

dyżurów na korytarzach szkolnych 
4. Spotkania z pedagogiem szkolnym, 

przedstawicielem policji 

przedstawiciele 
policji 

6. Uczeń szanuje i 

dba o własne 

zdrowie i swój 
rozwój 

1. Wdrażanie uczniów do aktywnego działania na 

rzecz zdrowia i bezpieczeństwa swojego i innych 
2. Rozbudzanie zainteresowania własną kondycją 

fizyczną i zdrowiem 
3. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowia człowieka i 

rozumienia samego siebie 
4. Tworzenie życzliwej, serdecznej, rodzinnej 

atmosfery, wzajemnego szacunku i tolerancji 
5. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń 

zdrowotnych 
6. Rozpoznawanie własnych słabych i mocnych stron, 

zalet i wad 
7. Kształtowanie właściwego stosunku do 

pozytywnych i negatywnych emocji, radzenie sobie 
w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania 

pomocy; zachowania sprzyjające i zagrażające 

zdrowiu 
8. Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w 

relacjach międzyludzkich 
9. Zapoznanie uczniów z podstawowymi formami 

rekreacji, turystyki oraz podstawowymi zasadami 
uprawiania przez uczniów dyscyplin sportowych 

10. Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie 

1. Na wszystkich zajęciach 

edukacyjnych, a w szczególności na 

lekcjach wychowania fizycznego, 
godzinach z wychowawcą 

2. Pogadanki na godzinach z 
wychowawcą 

3. Na zajęciach pozalekcyjnych, 

wycieczkach 
4. Spotkania z pracownikami służby 

zdrowia, policji, sądu, pracownikami 

poradni psychologiczno-
pedagogicznej, z pedagogami 
szkolnymi, pracownikami MONAR-u 

5. Filmy edukacyjne 
6. Realizacja programów 

profilaktycznych - Drugi Elementarz 
7. Dzień sportu szkolnego 
8. Działalność PCK i SKS-u w szkole, 

oraz Caritasu 

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów, w-fu, 
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
opiekun samorządu 

szkolnego, 
samorząd szkolny 
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umiejętności właściwego zachowania w przypadku 

kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, 
substancjami toksycznymi, niewybuchami i 
niewypałami 

11. Poszanowanie zdrowia własnego i innych, w tym 

niepalenia tytoniu na terenie szkoły i poza nią 
12. Przestrzeganie zasad trzeźwości i przeciwstawianie 

się wszelkim nałogom oraz przejawom patologii 
społecznej 

13. Przeciwdziałanie zagrożeniu narkomanią. Problem 

AIDS. 
14. Zapoznanie uczniów ze skutkami nałogów 

7. Nabywanie przez 
uczniów 
umiejętności 
rozpoznawania 
własnych emocji i 

panowania nad nimi 

1. Przekazywanie uczniom informacji na temat 
opanowania negatywnych emocji 

2. Przekazywanie uczniom informacji u kogo mogą 

szukać pomocy w trudnych sytuacjach 
3. Informowanie uczniów o częstotliwości klasówek, 

kartkówek, oraz wymaganiach na poszczególne 
oceny końcowe z danego przedmiotu 

4. Zróżnicowanie sprawdzianów pisemnych pod 

kątem indywidualnych możliwości ucznia 
5. Traktowanie każdej oceny jako wskazówki do 

dalszej pracy z uczniem 
6. Ćwiczenie w uczniach prawidłowych reakcji w 

sytuacjach konfliktowych 
7. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej 
 

1. Pogadanki na godzinach 
wychowawczych 

2. Spotkania z pedagogiem szkolnym 
3. Informacje na lekcjach 

poszczególnych przedmiotów 

Wychowawcy klas, 
pedagog, opiekun 
samorządu 

szkolnego, 
nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 

8. Kształtowanie 

umiejętności 

radzenia sobie z 
presją środowiska 

rówieśniczego, 

1. Przekazywanie uczniom niezbędnej wiedzy na 

temat szkodliwego oddziaływania używek, 

narkotyków oraz negatywnego środowiska 

rówieśników 
2. Rozwijanie w uczniach umiejętności czynnego 

1. Ćwiczenie właściwych postaw 

uczniów podczas godzin z 
wychowawcą 

2. Spotkania z pedagogiem szkolnym 
3. Spotkania z psychologiem 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele języka 

polskiego, 
bibliotekarze 
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uczenie „sztuki 

odmawiania”, bycia 

asertywnym 

zagospodarowania wolnego czasu 
3. Budzenie w uczniach świadomości niesienia 

pomocy osobom potrzebującym 
4. Wskazywanie właściwych postaw i zachowań 

wobec siebie i innych 
5. Analizowanie różnorodnych zachowań i umiejętne 

dokonywanie wyborów 
6. Kształcenie umiejętności odróżniania dobra od zła 

4. Stosowna lektura, film, spektakl 
teatralny, wycieczki szkolne 

9. Zapobieganie 
samowolnemu 
opuszczaniu zajęć 

lekcyjnych 

1. Kształtowanie właściwego stosunku do obowiązku 

szkolnego 
2. Rozwijanie poczucia obowiązkowości i 

punktualności 

1. Systematyczna kontrola realizacji 
2. obowiązku szkolnego 
3. Prowadzenie rozmów profilaktyczno-

ostrzegawczych z uczniami 
wagarującymi 

4. Stosowanie środków zaradczych np. 

rozmowy wychowawcze z uczniem i 
rodzicami 

5. Informowanie nauczycieli o sytuacji 
rodzinnej ucznia 

Wychowawca klasy, 
nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów, 
pedagog szkolny, 
psycholog 

10. Resocjalizowanie 
uczniów „trudnych” 

1. Wyrabianie u uczniów umiejętności krytycznego 

oceniania swoich czynów i zachowań 
2. Rozwijanie poczucia obowiązku, poszanowania 

godności i praw innych ludzi 
3. Uczenie szacunku dla siebie i innych. 

Kształtowanie u uczniów wiary w siebie i poczucia 
pewności 

1. Współpraca z kuratorami sądowymi i 

z policją 
2. Rozmowy profilaktyczne z rodzicami 

i prawnymi opiekunami młodzieży 
3. Organizowanie pomocy materialnej 
4. Akcja dożywiania młodzieży 

najuboższej 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
psycholog, 
kuratorzy sądowi, 

policja, nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 

11. Zapewnienie 
uczniom dostępu do 

różnych form 

doradztwa 
zawodowego. 

1. Rozpoznawanie własnych zainteresowań 

zawodowych, predyspozycji osobowościowych. 
2. Zapewnianie pomocy przy wyborze ścieżki 

edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej 

odpowiednio do potrzeb i możliwości osoby. 
3. Rozwijanie umiejętności kluczowych, 

stanowiących podstawy kluczowych kompetencji 

1. Objęcie opieką uczniów przez 

doradcę zawodowego. 
2. Udział w warsztatach, targach pracy, 

Targach Szkolnictwa Zawodowego, 
konferencjach. 

3. Organizowanie „Dnia 

przedsiębiorczości”. 

Doradcy zawodowi, 
wychowawcy, 
pedagog, 
nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 
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społecznych i zawodowych. 
4. Realizowanie poradnictwa kariery zawodowej. 

 
 

3.2.3. Cel główny: Współpraca szkoły z rodzicami 
 

Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu Sposób realizacji zadań Wykonawcy zadań 

1. Zaznajomienie 
rodziców z 
przemianami w 
oświacie 

1. Poinformowanie rodziców o istocie 
demokratycznego systemu w szkole 

2. Zapoznanie z nowym modelem pracy w szkole 
3. Zaznajomienie rodziców z przepisami prawa 

wewnątrzszkolnego 
4. Pomoc rodzicom, w rozwiązywaniu problemów z 

dziećmi 

1. Spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami 

na zebraniu ogólnoszkolnym 
2. Pogadanka wychowawcy na spotkaniu 

klasowym 
3. Spotkanie z pedagogiem szkolnym 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 

2. Rodzice jako 
podmiot w szkole 

1. Nadanie większej rangi rodzicom jako podmiotu 
mającego wpływ na organizację pracy szkoły 

2. Zapoznanie rodziców z planem pracy 
wychowawczej szkoły oraz planem pracy 

wychowawcy klasy 

1. Konsultacje z rodzicami na temat 
oczekiwań w stosunku do klasy i 

szkoły 
2. Spotkania dyrekcji szkoły z Radą 

Rodziców 
3. Spotkania wychowawców klas z 

rodzicami 
 

Wychowawcy klas, 
dyrekcja szkoły, 

przewodniczący 

Rady Rodziców 

3. Rodzice są 

emocjonalnie 
związani ze szkołą 

1. Angażowanie rodziców do współpracy i 

organizowania imprez szkolnych, wycieczek 
2. Zachęcanie rodziców do brania udziału w pracach 

na rzecz szkoły 
3. Wyróżnianie rodziców za pomoc w poprawie 

warunków pracy i nauki w szkole 
4. Wyróżnianie rodziców za wzorowe wychowanie 

dzieci 
5. Inspirowanie rodziców do prowadzenia prelekcji na 

1. Spotkania dyrektora, wychowawców, 
pedagoga z rodzicami. 

2. Zapraszanie rodziców na uroczystości 

szkolne 
3. Wręczanie rodzicom listów 

pochwalnych za wzorowe 
wychowanie dzieci i podziękowań za 

prace na rzecz szkoły 
4. Zebrania szkolne 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 
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różne tematy (wykorzystanie specjalistów z różnych 

dziedzin) 
5. Prelekcje specjalistów 
6. Organizowanie indywidualnych 

doraźnych spotkań z rodzicami i 

dzieckiem oraz odpowiednim 
specjalistą 

 
4. Rodzice posiadają 

poszerzoną wiedzę 

pedagogiczno-
psychologiczną w 
obrębie wychowania 

i przyszłej kariery 
zawodowej swoich 
dzieci 

1. Poszerzanie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej 
rodziców w zakresie: 
 trudności wychowawczych, 
 niepowodzeń szkolnych, 
 używek i narkotyków, 
 sekt i grup nieformalnych, 
 sposobów spędzania wolnego czasu i 

konsekwencjach wynikających z braku 

dyscypliny w rodzinie, 
 zagrożeń współczesnej cywilizacji (programy 

telewizyjne, gry komputerowe) 
2. Przygotowanie rodziców do tzw. „profilaktyki 

domowej” 
3. Kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec 

dzieci. 
4. Stworzenie systemu wsparcia dla rodziców 

pragnących skutecznie i świadomie wspierać 

dziecko w wyborze przyszłej ścieżki kariery 

1. Prelekcje specjalistów z różnych 

dziedzin 
2. Spotkania z pedagogiem szkolnym 
3. Udział rodziców w programie 

„Siedem kroków” 
4. Organizowanie spotkań klasowych 

pod kątem pedagogizacji rodziców 
5. Konsultacje z pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 
poradni rodzinnych i innych instytucji 
pomocy rodzinie 

6. Prowadzenie wywiadów 
środowiskowych 

7. Ustalenie rodzin zagrożonych 

alkoholizmem, problemowych, 
patologicznych, zastępczych. 

8. Warsztaty, konsultacje indywidualne 
rodziców z doradcą zawodowym. 

Dyrekcja szkoły, 

pedagog szkolny, 
nauczyciele 
wychowawcy, 
specjaliści z 

poradni, doradca 
zawodowy 
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ZAKOŃCZENIE 
 

„Wychowanie, - jak mówi Papież Jan Paweł II - to twórczość o przedmiocie 

najbardziej osobowym - wychowuje się zawsze i tylko osobę... Wychowanie służy w 

szczególnym tego słowa znaczeniu „uczłowieczeniu” człowieka. Człowiek, będąc człowiekiem 

od pierwszej chwili swego poczęcia uczy się być człowiekiem....”29 

Każdy jest innym człowiekiem. Stąd też należy odczytać siebie, swoje 

człowieczeństwo, równocześnie jako własny świat wewnętrzny i jako swoisty obszar 

bytowania  

„z drugimi - dla drugich”.... Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar 

wspólnotowy i społeczny. 

Uczeń - wychowanek musi być dostrzegany w kilku wymiarach, przy równoczesnym 

traktowaniu go jako zintegrowanej całości, której nie da się rozłożyć na poszczególne 

elementy. Dlatego, przedstawione w tej pracy cele wychowawcze oraz szczegółowy program 

oddziaływań mogą przynieść pozytywne skutki, jeżeli cała społeczność szkolna we 

współpracy z rodzicami będzie je konsekwentnie realizować. Wychowanie w szkole jest 

bowiem bardzo ważnym elementem oddziaływania na młodego człowieka. 

                                                
29 por. St. Chrobak SDB, Koncepcje Wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły Jana Pawia II, 
Warszawa 1999, str. 165 
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ANEKSY 
 
Aneks 1 

Ankieta do uczniów klas pierwszych 

Rodzicom i nauczycielom zależy na tym, aby w szkole wszyscy czuli się dobrze i bezpiecznie. 

W związku z tym zwracamy się do Was z prośbą o przemyślane odpowiedzi na niżej 

postawione pytania. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o jej rzetelne wypełnienia. 
Dziękujemy. 

1. Jesteś uczniem…?  
a) bardzo dobrym, 
b) dobrym 
c) masz problemy z nauką 
d) masz duże problemy z nauką 

 

2. Czym jest dla ciebie szkoła? 
a) miejscem nauki 
b) obowiązkiem   
c) miejscem spotkań z kolegami  
d) rozrywką 

 
3. Jaka wg ciebie powinna być szkoła? 

a) przyjemna  
b) bezpieczna  
c) organizująca imprezy, wycieczki i zajęcia pozaszkolne  
d) miejscem nauki  
e) rozrywką  
f) miejscem spotkań z kolegami  

 
4. Kto ma na ciebie największy wpływ? 

a) rodzina  
b) rówieśnicy  
c) nauczyciele  
d) szkoła  
e) nikt  
f) kościół  
g) ktoś inny (kto?) ……………………………………………………………………….. 

 
5. Jaki wg ciebie powinien być uczeń? 

a) gotowy pomóc koledze  
b) pracowity  
c) uczynny  
d) zdyscyplinowany  
e) inny (jaki?) ………………….………………………………………………………….. 
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6. Jaki wg ciebie powinien być wychowawca? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................ 
 
7. Co dobrego możesz wnieść w życie szkoły? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Co byś zmienił? 
a) w szkole 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b)  w klasie 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

9. Czy w szkole czujesz się bezpieczny? 
a) Tak  
Jeśli tak, to dlaczego? 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
b) Nie  
Jeśli nie, to dlaczego? 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

10. W miejsce kropek wstaw swoje odpowiedzi: 
a) Denerwuję się w szkole, gdy: 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….................... 
b) Cieszę się, kiedy: 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
c) Niechętnie chodzę do szkoły, ponieważ: 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
d) Chętnie chodzę do szkoły, ponieważ: 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………................................................ 
e) Biję się, gdy: 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 
11. Jakie problemy poruszyłbyś na lekcjach wychowawczych? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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Aneks 2 
 

Ankieta do nauczycieli, wychowawców 

Koleżanki i koledzy. Z pewnością zależy nam wszystkim na tym, aby w naszej szkole panowała 

życzliwa i miła atmosfera. Prosimy, więc o udzielanie rzetelnych odpowiedzi na postawione 

niżej pytania. 
Dziękujemy.  

 
1. Jakie metody wychowawcze uważa Pan/-i za najbardziej skuteczne? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Czy jest Pan/-i przygotowany/-a do prowadzenia działań profilaktycznych? 

a) TAK     
b) NIE       

Jeśli tak, proszę podać ukończone w tym kierunku kursy lub szkolenia: 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 
 
3. Ilość lat pracy (prosimy o podkreślenie odpowiedzi). 

a) od 0 do 5        
b) od 6 do 10       
c) od 11 do 20     
d) od 21 i więcej 
 

4. Co zmieniłby/-aby Pan/-i w swojej szkole? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………... 
 

5. Jakie działania profilaktyczne prowadzi Pan/-i w pracy z uczniami? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Co mógłby/mogłaby Pan/-i wnieść do życia szkoły? 

a) w zakresie wychowania ………………………………………….……………..……… 
b) w zakresie pracy dydaktycznej …..………………………………..…………………… 
c) inne (co?) ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 
 
7.   Jakie proponuje Pan/-i formy pracy z rodzicami? 

a) spotkania klasowe 
b) wspólne organizowanie uroczystości dla uczniów  
c) inne (jakie?) …………………………………………………………………………….. 

……………………………...…………………………………………………………… 
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8. Jakie zadania wychowawcze realizuje Pan/-i  wspólnie z rodzicami? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Określ, jaki jest Twój udział w realizacji szkolnego programu wychowawczego? 

Proszę go ocenić w skali oceny szkolnej i zaznaczyć wybraną wartość 
 

1 2 3 4 5 6 
 

10. Jak scharakteryzowałby/-aby Pan/-i przyjaciela dziecka? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Jakie sytuacje w szkole Pana/-i zdaniem budzą największy niepokój? 

a) bójki  
b) zastraszanie  
c) wymuszenia  
d) narkomania  
e) inne (jakie?) 

………………………………………………………………………………………… 
 
12. Uczniom powinno się zabraniać: 

a) używać wulgarnych słów 
b) odnoszenia się do innych bez należytego szacunku  
c) noszenia nieprzyzwoitych ubrań  
d) przesadnego malowania się dziewcząt   
e) innych rzeczy (jakich?) 

………………………………………………………………………………………… 
 
13. Od kogo oczekuje Pan/-i wsparcia w swoich działaniach wychowawczych? 

a) od pedagoga  
b) od wychowawcy  
c) od dyrekcji  
d) od nauczycieli uczących w danej klasie 
e) od innych osób (jakich?) 

………………………………………………………………………………………… 
 
14. Z kim (z jakimi instytucjami) współpracuje Pan/-i przy rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
. 
 

 



Program Wychowawczy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku 

46 
 

Aneks 3 
 

Ankieta do rodziców uczniów klas pierwszych 
 

Cieszymy się bardzo, ze wybrali Państwo naszą szkołę wspólnie ze swoim dzieckiem. 

Zależy nam na tym, aby jego kariera szkolna przebiegała pomyślnie, aby realizowało tu swoje 

zainteresowania, zawierało przyjaźnie, było bezpieczne. Osiąganie tych celów jest realne przy 
współpracy z Państwem. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, w której 

pytamy rodziców klas I-szych o ich OCZEKIWANIA WOBEC SZKOŁY. 
Prosimy o podkreślenie wybranych odpowiedzi. 

Dziękujemy.  
 
1. Syn/Córka Pana/-i: 

a) sam wybrał tę szkołę 
b) znalazł się tu za namową rodziców 
c) przypadek sprawił, że został uczniem tej szkoły 
d) znalazł się tu ponieważ 

……...………………………………………...………………………………………… 
 

2. Pierwsze wrażenie Pana/-i z pobytu w szkole: 
a) przyjemna 
b) ponura 
c) życzliwa 
d) ciepła 
e) nieprzyjazna 
f) bez znaczenia 

 
3. Czy Pana/-i dziecko ma trudności związane z adaptacją w nowej szkole? 

a) tak 
b) częściowo 
c) nie 

 
4. Czy Pana/-i zdaniem szkoła troszczy się o uczniów rozpoczynających naukę? 

a) tak 
b) tylko niektórzy nauczyciele 
c) nie 

 
5. Do kogo zwróciłby/-aby się Pan/-i, mając problemy wychowawcze ze swoim 

dzieckiem? 
a) do wychowawcy 
b) do pedagoga szkolnego 
c) do nauczyciela, któremu ufam 
d) do dyrektora szkoły 
e) do poradni 
f) do jeszcze kogoś innego (kogo?) .................................................................................... 
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6. Najbardziej zależy Panu/-i na tym, aby dziecko: (Prosimy o wybranie trzech 
najważniejszych Pana/-i zdaniem odpowiedzi): 
a) otrzymywało dobre i bardzo dobre oceny 
b) było promowane do następnej klasy 
c) nie wchodziło w konflikty z kolegami 
d) nie wchodziło w konflikty z nauczycielami 
e) miało w szkole przyjaciół, było lubiane 
f) nie stało się ofiarą przemocy 
g) potrafiło powiedzieć nie w sytuacji nacisku ze strony rówieśników 
h) nie stało się sprawcą przemocy 
i) nie brało narkotyków i innych używek (alkohol, papierosy) 
j) nie związało się z negatywnymi grupami nieformalnymi 
k) nie wagarowało 
l) systematycznie uczyło się 
m) było zadowolone z wyboru szkoły 
n) rozwijało przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności 

 
7. Jakie zalety ma szkoła Pana/-i dziecka? (Proszę wypisać trzy Pana/-i zdaniem 

najważniejsze): 
a) …………………………………………………………………………………...……... 
b) ………………………………………………………………………………………….. 
c) ………………………………………………………………………………………….. 

 
8. Co chciałby/-aby Pan/-i zmienić w szkole swojego dziecka? (Proszę wypisać trzy     

Pana/-i zdaniem najbardziej pożądane zmiany): 
a) ………………………………………………………………………………………….. 
b) ………………………………………………………………………………………….. 
c) ………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Na jakie elementy swojej pracy szkoła powinna kłaść szczególny nacisk? (Prosimy o 

wybranie trzech zdaniem Pana/-i najważniejszych odpowiedzi): 
a) wprowadzić i surowo przestrzegać zasad dyscypliny 
b) organizować jak najwięcej zajęć pozalekcyjnych 
c) dbać o wysoki poziom zajęć dydaktycznych 
d) czynić starania o życzliwą atmosferę w środowisku szkolnym 
e) zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów 
f) organizować uczniom jak najwięcej imprez klasowych i ogólnoszkolnych 
g) zasięgać opinii rodziców na temat spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły 
h) nie włączać rodziców w sprawy szkolne 
i) dbać o estetykę pomieszczeń w szkole 
j) zwracać uwagę na dostosowanie nauczania do indywidualnych możliwości ucznia 
k) mieć sprawiedliwy system oceniania 
l) posiadać klaso-pracownie dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne 
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10. Jaki rodzaj kontaktu ze szkołą odpowiada Panu/-i najbardziej? (Prosimy o wybranie 
dwóch Pana/-i zdaniem najważniejszych odpowiedzi): 
a) wywiadówki 
b) dni otwarte 
c) indywidualne spotkania z rodzicami 
d) indywidualne spotkania z wychowawcą klasy 
e) wspólne wyjazdy, imprezy  nauczycieli, uczniów i rodziców 
f) szkolenia dla rodziców 
g) współpraca w radzie rodziców 
h) współpraca w radzie szkoły 
i) nie chcę kontaktować się ze szkołą  w żadnych sprawach 
j) inne (jakie?) 

…………………………………………………………………………………………. 
 

11. W jaki sposób włączy się Pan/-i do współpracy ze szkołą? (Prosimy o wybranie trzech 
Pana/-i zdaniem najważniejszych odpowiedzi): 
a) poprzez pomoc w organizowaniu imprez w klasie swojego dziecka 
b) poprzez pomoc w organizacji ważnych imprez o charakterze ogólnoszkolnym 
c) poprzez pomoc w organizowaniu wyjazdów i biwaków w klasie swojego dziecka 
d) poprzez pomoc finansową związaną z potrzebami szkoły 
e) poprzez pomoc w pracach remontowo-budowlanych 
f) poprzez  pomoc w innych pracach (jakich?) 

…………………………………………………………………………………………. 
g) poprzez systematyczny kontakt z wychowawcą klasy 
h) nie zależy mi na współpracy ze szkołą 

 
12. W jaki sposób szkoła może zachęcić rodziców do współpracy? 

a) organizując imprezy z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli 
b) organizując spotkania z rodzicami i informując ich o pracy szkoły 
c) organizując szkolenia dla rodziców 
d) zapraszając rodziców na imprezy organizowane w klasie 
e) organizując i wspólnie z nauczycielami wykonując prace na rzecz szkoły 
f) szkoła przez żadne swoje działanie nie jest w stanie zachęcić rodziców do współpracy 

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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