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Program wychowawczy Zespołu Szkół nr 125 

w Warszawie, ul. Hoża 88. 
 

Program uchwalony w dniu 26 września 2016 r. przez radę rodziców Zespołu Szkół nr 125 
w porozumieniu z radą pedagogiczną na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia  
 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). 

 

 

Misją naszej szkoły jest kształcenie i wychowanie, służące rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości Ojczyzny, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 

Europy i świata. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 

przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu 

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

 

Program wychowawczy wyznacza następujące cele: 

1. Rozwój ucznia ukierunkowany na przygotowanie do aktywnej i odpowiedzialnej  

obecności w życiu. Kształtowanie postaw uczciwości, sumienności i pracowitości. 

2. Wyrabianie postaw patriotycznych, rozwijanie tożsamości narodowej, pielęgnowanie 

polskiej tradycji, osiągnięć nauki i kultury. 

3. Poszerzanie i pogłębianie znajomości kontekstów kultury europejskiej i światowej, 

promowanie wartości uniwersalnych.  

4. Kształtowanie umiejętności dojrzałego i świadomego podejmowania decyzji, 

dokonywania wyborów społecznych; zdobywanie doświadczeń współistnienia 

i współdziałania w grupie rówieśniczej. Integracja zespołów klasowych i całej 

społeczności szkolnej; współpraca z rodziną ucznia.  

5. Kształtowanie i promowanie postawy samodzielności, samostanowienia i świadomości 

prawnej. 
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6. Opieka wychowawcza nad uczniami uwzględniająca potrzeby uczniów w trudnych 

sytuacjach życiowych i tych o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

7. Promowanie zdrowego stylu życia. 

8. Wyposażenie uczniów w umiejętności samodzielnego zdobywania oraz krytycznego 

selekcjonowania wiedzy i posługiwania się nią, świadomego korzystania 

ze współczesnych środków przekazu, rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

9. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. 

 

 

§ 1 

Rozwój ucznia ukierunkowany na przygotowanie do aktywnej i odpowiedzialnej  

obecności w życiu. Kształtowanie postaw uczciwości, sumienności i pracowitości. 

Zadania: 

1. Zapoznanie uczniów ze statutem, z regulaminami: szkoły, biblioteki, wyjść i wycieczek, 

harmonogramem dni, w których obowiązuje strój galowy. 

2. Konsekwentne i spójne przestrzeganie regulaminu w zakresie frekwencji, obowiązków 

i praw ucznia, omówienie z uczniami zagadnień dotyczących kultury osobistej, kultury 

języka.  

3. Zapoznanie uczniów i ich rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 

i przestrzeganie go w toku nauki szkolnej; systematyczne i sprawiedliwe ocenianie 

uczniów. 

4. Realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych i projektów klasowych, włączanie 

uczniów w akcje charytatywne. 

5. Budowanie przyjaznego klimatu w klasie i w całej szkole. 

6. Realizacja przyjętych w programie wartości i norm społecznych, promowanie 

sumienności, uczciwości, odpowiedzialności, pracowitości. Piętnowanie nieuczciwości, 

oszustwa, kłamstwa. 

7. Premiowanie dojrzałych i świadomych decyzji, wsparcie w dokonywaniu wyborów 

uwzględniających ich konsekwencje dla podmiotu i jego otoczenia. 

8. Edukacja w zakresie korzystania ze współczesnych środków przekazu, selekcji 

informacji, umiejętności ich przetwarzania i zastosowania. 

9. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i pomocy ze strony nauczycieli dla uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i/lub mających problemy z nauką. 



 3 

10. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, sportowych i innych 

konkursach, przeglądach, festiwalach itp. 

11. Zachęcanie uczniów do dbania o swój rozwój fizyczny i właściwą kondycję przez 

promowanie aktywnych form wypoczynku, w tym udział uczniów w dodatkowych 

zajęciach sportowych. 

12. Nagradzanie (np. w formie programów stypendialnych i listów pochwalnych dla uczniów 

i ich rodziców) za wysokie wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz artystyczne.  

13. Prezentacja na forum szkoły sukcesów uczniów w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych, osiągnięć sportowych i artystycznych; prezentacja pozaszkolnych 

osiągnięć uczniów. 

  

§ 2 

Wyrabianie postaw patriotycznych, rozwijanie tożsamości narodowej, pielęgnowanie 

tradycji narodowych i lokalnych, osiągnięć nauki i kultury. 

Zadania: 

1. Organizowanie dni: Patrona Szkoły i promocji szkoły – dzień otwarty dla kandydatów 

i ich rodziców,  upamiętnianie rocznic wydarzeń historycznych, prezentowanie polskich 

osiągnięć technicznych i naukowych, informowanie o aktualnych wydarzeniach 

kulturalnych. 

2. Udział młodzieży w projektach prezentujących postacie wielkich Polaków, bohaterów, 

osób godnych naśladowania.  

3. Obchody świąt narodowych. 

4. Kultywowanie znajomości historii i tradycji szkoły, oddawanie honorów sztandarowi 

szkolnemu. 

5. Włączanie emerytowanych pracowników szkoły w jej bieżącą działalność (np. poprzez 

zaproszenia na uroczystości szkolne).  

6. Przygotowywanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Warszawie, nowościach 

wydawniczych, teatralnych, filmowych oraz udział w imprezach kulturalnych 

(m.in. zajęcia w muzeach, wystawy, imprezy okolicznościowe, przedstawienia teatralne, 

koncerty). 

7. Odwiedzanie i organizowanie wycieczek/lekcji tematycznych w miejscach pamięci 

narodowej (muzea, cmentarze, zabytki).  

8. Współpraca z instytucjami i partnerami zewnętrznymi. 
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§ 3 

Poszerzanie i pogłębianie znajomości kontekstów kultury europejskiej i światowej, 

promowanie wartości uniwersalnych. Kształtowanie postawy otwartości wobec 

odmienności kulturowej. 

Zadania: 

1. Podkreślanie przynależności Polski do wspólnoty krajów europejskich, kształtowanie 

europejskiej tożsamości młodzieży.   

2. Organizowanie wycieczek zagranicznych uwzględniających edukację w zakresie historii, 

kultury i obyczaju odwiedzanych miejsc. 

3. Organizowanie imprez (oraz udział w imprezach zewnętrznych) poświęconych 

poznawaniu innych krajów i kultur.  

4. Działania wspierające wobec osób reprezentujących odmienności etniczne, kulturowe, 

religijne, inne. 

 

 

§ 4 

Wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu dojrzałego i świadomego funkcjonowania 

w społeczeństwie poprzez doświadczenie pracy i współdziałania w grupie rówieśniczej. 

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej; współpraca z rodziną 

ucznia. 

Zadania: 

1. Zajęcia integracyjne dla uczniów klasy pierwszej. 

2. Imprezy szkolne i klasowe. 

3. Projekty edukacyjne. 

4. Projekty klasowe, akcje Samorządu Uczniowskiego, imprezy sportowe (np. turnieje 

sportowe, festiwal teatralny, pierwszy dzień wiosny, dzień otwarty dla kandydatów i ich 

rodziców, święto szkoły, dzień sportu itp.). 

5. Spotkania klasowe i ogólnoszkolne z okazji świąt państwowych i kościelnych. 

6. Pomoc koleżeńska w klasach i między poziomami klas. 

7. Wycieczki klasowe: turystyczne i edukacyjne. 

8. Zimowe obozy sportowe. 

  

§ 5 
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Kształtowanie i promowanie postawy samodzielności, samostanowienia i świadomości 

prawnej. 

Zadania: 

1. Zajęcia rozwijające u uczniów umiejętności samodzielnego działania. 

2. Praca samorządów klasowych. 

3. Prace Samorządu Uczniowskiego szkoły. 

4. Przygotowanie uczniów do wyborów samorządów klasowych i samorządu klasowego. 

5. Udział uczniów w prawyborach. 

6. Stworzenie uczniom warunków do wyrażania opinii dotyczących regulaminu szkolnego, 

zmian w Statucie, programie wychowawczym. 

7. Stwarzanie warunków do współpracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum 

i Samorządu Uczniowskiego Liceum. 

8. Stworzenie systemu wdrażania wniosków uczniów dotyczących propozycji 

funkcjonowania szkoły. 

9. Współorganizowanie dni otwartych dla kandydatów i ich rodziców. 

10. Organizacja działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej. 

11. Prowadzenie radiowęzła szkolnego. 

12. Promowanie postawy gotowości do poznawania prawa, szacunku wobec niego 

i przestrzegania go.  

13. Edukacja w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz dorosłych ze 

szczególnym uwzględnieniem kwestii posiadania/używania środków zmieniających 

świadomość, niszczenia mienia i innych spraw wynikających z bieżących problemów 

młodzieży.  

14. Edukacja prawna dotycząca zjawisk ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 

wyzyskiem i demoralizacją; analiza i ocena zagrożenia przestępstwami takimi jak handel 

ludźmi i prostytucja (nieletnich). 

15. Edukacja w zakresie podstaw prawa autorskiego z uwzględnieniem aktywności 

młodzieży w Internecie.  

 

§ 6 

Opieka wychowawcza nad uczniami uwzględniająca potrzeby uczniów w trudnych 

sytuacjach życiowych i tych o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

Zadania: 

1. Analiza sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów. 
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2. Analiza orzeczeń i opinii psychologicznych uczniów. 

3. Pomoc psychologiczna i dydaktyczna, wyrównywanie szans edukacyjnych, współpraca 

szkoły z kuratorami uczniów, sądem dla nieletnich, Strażą Miejską i OPS, i innymi. 

4. Analiza kart zdrowia uczniów, współpraca szkoły z Rejonową Poradnią dla Dzieci 

i Młodzieży. 

5. Zebrania z rodzicami uczniów – omawianie spraw klasowych, dni otwarte. 

6. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 

7. Ankiety dotyczące pracy szkoły. 

8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych i obciążonych problemami zdrowotnymi. 

9. Integracja ze środowiskiem lokalnym. 

10. Preorientacja zawodowa. 

 

§ 7 

Promowanie zdrowego stylu życia. 

Zadania: 

1. Realizacja programu profilaktycznego ZS nr 125.  

2. Spotkania rady pedagogicznej: rozpoznawanie zagrożeń dotyczących możliwości 

wystąpienia zaburzeń psychoemocjonalnych u poszczególnych uczniów, opracowanie 

planu pomocy takim uczniom.  

3. Szczególne wspieranie projektów profilaktycznych realizowanych przez młodzież.  

4. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, np. przemoc rówieśnicza, przemocy w rodzinie. 

5. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku szkolnym, elementy edukacji 

medialnej. 

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

7. Współpraca pracowników biblioteki szkolnej przy udostępnianiu literatury fachowej, 

filmów i pomocy do zajęć profilaktycznych, lekcje biblioteczne. 

8. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

9. Promocja zasad bezpiecznego wypoczynku. 

10. Promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy. 

11. Udział w zajęciach proponowanych przez wyższe uczelnie (np. Warszawski Uniwersytet 

Medyczny).  

 

§ 8 
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Wyposażenie uczniów w umiejętności samodzielnego zdobywania oraz krytycznego 

selekcjonowania wiedzy i posługiwania się nią, świadomego korzystania 

ze współczesnych środków przekazu, rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

Zadania: 

1. Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania informacji i kształtowanie 

umiejętności oceny ich wiarygodności oraz selekcjonowania w trakcie edukacji 

przedmiotowej.  

2. Edukacja medialna – świadomy odbiór i odpowiedzialne wykorzystanie informacji 

dostępnej za pomocą mediów, również społecznościowych; podnoszenie poziomu 

świadomości procesów komunikacyjnych w świecie realnym i wirtualnym. 

3. Prace nad programem emitowanym przez radiowęzeł szkolny. 

4. Promowanie wśród uczniów i rodziców korzystania z zasobów biblioteki szkolnej 

(książki, prasa, multimedia) oraz kącika multimedialnego w bibliotece szkolnej – lekcje 

biblioteczne oraz  konkursy czytelnicze i literackie.  

5. Działalność kół zainteresowań i kół przedmiotowych. 

  

§ 9 

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. 

Zadania: 

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów 

w zakresie doradztwa zawodowego. 

2. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz doradztwa zawodowego. 

3. Prowadzenie zajęć związanych ze zdobyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim 

rządzących, rynku edukacyjnego, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjnej 

i zawodowej. 

4. Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. 
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Propozycje form realizacji Programu wychowawczego. 
 

Propozycje tematów projektów klasowych: 

1. Ważne wydarzenia z historii Polski: (np. 1 i 17 09. 1939, rocznica upadku Powstania 

Warszawskiego, Dzień Żołnierzy Wyklętych, losy Polaków na Wschodzie Podczas 

II wojny światowej, Katyń, rocznica wprowadzenia stanu wojennego, rocznica 

pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku, święta państwowe: 11 listopada, 3 maja, 

i inne). 

2. Mała Ojczyzna: Warszawa. Święto Warszawy. 

3. Wielkanoc. Boże Narodzenie. 

4. Dzień Edukacji Narodowej. 

5. Zdrowie fizyczne. 

6. Zdrowie psychiczne. 

7. Zdrowe i racjonalne odżywianie. 

8. Profilaktyka chorób nowotworowych.  

9. Profilaktyka chorób układu krążenia. 

10. HIV/AIDS. 

11. Dopalacze. 

12. Pułapki uzależnień (alkohol, narkotyki, zakupy, Internet, gry i inne).  

13. Dzień bez papierosa. 

14. Cyberprzemoc. 

15. Radzenie sobie ze stresem. 

16. Imigracja 

17. Piknik naukowy 

18. Prawa autorskie 

19. Dzień książki. 
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Propozycje tematów zajęć z wychowawcą. 
 

KLASA I. 

1. Zapoznanie uczniów z budynkiem szkolnym i historią szkoły. Przedstawienie nauczycieli 

uczących. Przedstawienie możliwości rozwijania swoich zainteresowań po lekcjach: 

zajęcia pozalekcyjne, SKS, teatr szkolny.  

2. Przedstawienie możliwości przezwyciężania trudności szkolnych: zajęcia dodatkowe 

i konsultacje przedmiotowe. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej dla ucznia słabszego.  

3. Prawa i obowiązki ucznia. Zapoznanie uczniów ze statutem, z regulaminami: szkoły, 

biblioteki, wyjść i wycieczek. 

4. Zapoznanie uczniów z kalendarzem roku szkolnego, terminarzem dni galowych, 

obowiązującym w szkole codziennym i galowym strojem szkolnym, tradycjami szkoły, 

corocznymi imprezami szkolnymi i akcjami charytatywnymi, działalnością organizacji 

charytatywnych, funkcjonowaniem Stolika Pamięci.  

5. Wybór samorządu klasowego. Przybliżenie uczniom działalności samorządu szkolnego. 

Zachęcenie do pracy w samorządzie uczniowskim oraz do pracy na rzecz własnego 

środowiska. 

6. Działalność Amnesty International na terenie szkoły. Poznanie Praw Człowieka i Praw 

Dziecka. Przedstawienie uczniom prawa (odpowiedzialność nieletniego). 

7. Opracowanie wspólnie z uczniami tematyki godzin wychowawczych i harmonogramu 

wycieczek. 

KLASA II. 

1. Przypomnienie uczniom zasad obowiązujących w szkole. 

2. Opracowanie wspólnie z uczniami tematyki godzin wychowawczych i harmonogramu 

wycieczek. 

3. Organizacja „otrzęsin” dla uczniów klas pierwszych. 

KLASA III. 

1. Przypomnienie uczniom zasad obowiązujących w szkole. 

2. Opracowanie wspólnie z uczniami tematyki godzin wychowawczych i harmonogramu 

wycieczek. 
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3. Przedstawienie uczniom budowy i procedur egzaminu gimnazjalnego/maturalnego.  

4. Zasady rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej i na studia wyższe. 

5. Stres przedegzaminacyjny. Stres w życiu człowieka. Jak radzić sobie ze stresem? Nauka 

przezwyciężania stresu. 

6. Organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół średnich i uczelni wyższych. 

7. Umiemy już pracować zespołowo. Organizujemy wspólne imprezy - przygotowanie balu 

klas trzecich, wycieczki  pożegnalnej.  

KLASA I - III. 

1. Edukacja ekologiczna. Co mogę zrobić dla przyrody? 

2. Wskazywanie właściwych postaw obywatelskich, wzorców moralnych, autorytetów  

dawnych i obecnych. Kto jest moim autorytetem? Co to znaczy: być autorytetem? 

3. Moje zainteresowania. Zajęcia pozalekcyjne, a moje zainteresowania. 

4. Szkoła i ja. Biorę udział w życiu szkoły. Dlaczego powinienem być aktywny? Aktywność 

w szkole nauką aktywności w życiu. Aktywni zmieniają świat na lepsze.  

5. Co to jest projekt edukacyjny? 

6. Czy warto brać udział w konkursach i festiwalach szkolnych i pozaszkolnych? 

7. Sport w moim życiu.  

8. Dbam o rozwój fizyczny i właściwą kondycję. 

9. Aktywne formy wypoczynku. 

10. Jak wypoczywać bezpiecznie? BHP w szkole i poza szkołą. 

11. Kultura osobista i kultura języka w codziennym życiu. Stop wulgaryzmom. 

12. Nie chcę być wandalem. Dlaczego dbam o estetykę i mienie szkoły. 

13. Jak rozwiązywać konflikty? Sztuka mediacji i negocjacji. 

14. Agresja ma różne oblicza. Stop agresji w szkole. 

15. Jak się komunikujemy? O sztuce komunikacji. 

16. „Wśród ludzi jest się także samotnym”. Czy dostrzegam innych wokół siebie? Czy 

potrafię im pomóc? 

17. Brawo ja! A inni? Czy umiem dawać coś z siebie innym? 

18. Trudne słowo „dziękuję”. Czy dostrzegam pracę i pomoc innych? Czy umiem okazać 

wdzięczność? 

19. Nie wstydzę się własnych zalet i sukcesów. Sztuka prezentacji własnych dokonań. 

20. Jaki jestem? Jaki chciałbym być? Moje mocne, słabe strony.  
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21. Kim będę? Ja w przyszłości. Plany i marzenia. Marzenia mogą się spełnić. „Świat lubi 

ludzi, którzy lubią świat”. Spotkania z ludźmi (podróżnikami, twórcami, naukowcami 

itp.). 

22. Gry i zabawy integrujące klasę. 

23. Czy warto pomagać innym w nauce? 

24. Nauka odpowiedzialności: nie opuszczam zajęć bez ważnego powodu, nie spóźniam się.  

25. Respektuję prawo szkolne. Strój galowy. Właściwe zachowanie podczas imprez 

szkolnych. 

26. Ważna sztuka. Czy umiem udzielić pierwszej pomocy? 

27. Ja i świat. Historia dzieje się dzisiaj. Czy mogę pomóc innym. Konflikty 

we współczesnym świecie. 

28. Mała i duża Ojczyzna. Warszawa. 

29. Historia mojej szkoły. Patron szkoły. 

30. Czytam …bo lubię. Jestem oryginalny i czytam. Jakie książki czytamy? 

31. Nie tylko muzyka łagodzi obyczaje. Czy znam najnowsze wydarzenia kulturalne, nowości 

wydawnicze, teatralne i filmowe? Gdzie w szkole mogę spotkać tego typu informacje? 

32. Święto Zmarłych w naszej kulturze. Dlaczego odwiedzamy cmentarze i  Miejsca Pamięci 

Narodowej? 

33. Tradycje świąteczne w kulturze polskiej. 

34. To było tak dawno temu. Dlaczego obchodzimy święta narodowe? Współczesny 

patriotyzm. 

35. Kradzież słów i myśli. Prawo autorskie, plagiat, wykorzystywanie cudzych tekstów – 

także zamieszczonych w Internecie – jako własnych. 

36. Łatwo przekroczyć granice i skrzywdzić innych. Nie filmuję, nie nagrywam innych bez 

ich pozwolenia. 

37. Fora społecznościowe w naszym życiu. Kontakty w świecie realnym i wirtualnym. 

38. Złudna anonimowość Internetu. Czego nam robić nie wolno? 

39. Nie ściągam, bo … O uczciwości. 

40. Nie donoszę. Czy zawsze? Kiedy „donos” jest pomocą? Obojętność i znieczulica 

społeczna chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku. 

41. Co to znaczy: jestem tolerancyjny? Gdzie się kończy tolerancja? 

42. Czy łatwo pomagać innym? Przedstawienie sylwetek ludzi, którzy pomagają biednym, 

chorym i wykluczonym społecznie. 

43. Dorastam. Bunt w okresie dojrzewania. Dorośli i ja. 
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44. Dorastam. Emocje i ja. 

45. Dorastam. Moje ciało i ja. 

46. Zagrożenia: bulimia i anoreksja. Jak im przeciwdziałać? 

47. Co to znaczy: zdrowy styl życia? Nadwaga młodzieży zagrożeniem cywilizacyjnym. Jak 

jeść smacznie i zdrowo? 

48. Każdy narkoman kiedyś nie brał. Stop narkotykom. Stop dopalaczom. Profilaktyka 

uzależnień. 

49. Destrukcyjny wpływ alkoholu i nikotyny na organizm człowieka. 

50. Ludzie są różni. Poznajemy różne kultury i wyznania. 

51. Różnorodność nas wzbogaca. Nie dla rasizmu, nacjonalizmu i szowinizmu. 

52. Rola rodziny w życiu człowieka. Ja i moja rodzina.      

 

 

  

 


