
RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

w Technicznych Zakładach Naukowych
opracowany przez Zespół Wychowawczy

KLASA   I
Główne kierunki

pracy z klasą Zadania Sposoby realizacji

Organizacja zespołu
klasowego

Zapoznanie z najważniejszymi
dokumentami szkoły

analiza rozdziałów Statutu Technikum Nr 5
ze szczególnym uwzględnieniem
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Organizacja samorządu klasowego tajne wybory przewodniczącego, zastępcy
i sekretarza – przydział obowiązków

Organizacja pomocy koleżeńskiej

kserowanie materiałów do lekcji dla całej
klasy, pomoc słabszym kolegom
z poszczególnych przedmiotów, pomoc
w uzupełnianiu zaległości uczniom
przebywającym na zwolnieniu lekarskim

Integracja społeczności
klasowej

Wzajemne poznanie się uczniów
Rajd Integracyjny klas I,
zajęcia integracyjne organizowane przez
pedagoga szkolnego,
Wigilia oraz inne uroczystości klasowe

Kształtowanie poczucia więzi klasowej

Kształtowanie właściwych postaw wobec
kolegów w klasie

Edukacja patriotyczna

Kształtowanie postaw społecznych
i patriotycznych uroczyste apele szkolne z okazji świąt

narodowych i ważnych wydarzeń w życiu
publicznym,
słuchowiska historyczne nadawane przez
radiowęzeł szkolny

Przekazywanie i pielęgnowanie tradycji
narodowych

Kształtowanie świadomości historycznej

Przygotowanie do życia
w społeczeństwie

Kształtowanie nawyków dyscypliny
społecznej i indywidualnej

godziny wychowawcze - dyskusja

Kształtowanie odpowiedzialności za gesty,
czyny i słowa

Mobilizacja do stawiania sobie ambitnych
celów: osiąganie coraz lepszych wyników
w nauce, udział w konkursach i olimpiadach

Kształtowanie własnej osobowości,
kreowanie własnego sukcesu

Kształtowanie umiejętności
komunikacyjnych, aktywne słuchanie

Doskonalenie komunikacji w klasie i szkole
oraz w domu rodzinnym

Nabywanie umiejętności rozwiązywania
konfliktów rówieśniczych i pokoleniowych



Główne kierunki
pracy z klasą Zadania Sposoby realizacji

Uczestnictwo w kulturze

Rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną
i filmową

wyjścia do teatru, kina, na wystawy
Kształtowanie nawyku kulturalnego
spędzania wolnego czasu

Kształtowanie kultury osobistej stała kontrola kultury słowa

Edukacja regionalna
Poznawanie regionu, w którym żyjemy.
Uwrażliwianie na piękno otaczającego nas
świata i konieczność ochrony środowiska

wyjścia do muzeów, odwiedzanie miejsc
pamięci w Częstochowie

Edukacja prozdrowotna

Zachęcanie do uprawiania sportu Dzień Sportu w TZN

Rozwój turystyki szkolnej wycieczki i rajdy szkolne

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów, dbałość o harmonijny i
wszechstronny rozwój uczniów. pogadanki tematyczne na godzinach

wychowawczych
propagowanie sposobu życia bez używek:
papierosów, alkoholu i innych używek.

Walka z nałogami .

Gospodarowanie czasem, higiena osobista
zarówno fizyczna jak i psychiczna.

Kontakty z rodzicami

Wzajemna, częsta wymiana informacji
o uczniach

wywiadówki,
działania interwencyjne,
stały dyżur wychowawcy,
kontakty telefoniczne,
aktywizacja rodziców do współpracy

Poznawanie uczniów i ich środowiska
rodzinnego

Pomoc stypendialna

Pomoc rodziców w organizacji imprez
klasowych



KLASA   II
Główne kierunki

pracy z klasą Zadania Sposoby realizacji

Organizacja zespołu
klasowego

Przypomnienie treści najważniejszych
dokumentów szkolnych

analiza rozdziałów Statutu Technikum Nr 5
ze szczególnym uwzględnieniem
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Organizacja samorządu klasowego tajne wybory przewodniczącego, zastępcy
i sekretarza – przydział obowiązków

Organizacja pomocy koleżeńskiej

kserowanie materiałów do lekcji dla całej
klasy, pomoc słabszym kolegom
z poszczególnych przedmiotów, pomoc
w uzupełnianiu zaległości uczniom
przebywającym na zwolnieniu lekarskim

Profilaktyka zagrożeń i
uzależnień

Zmniejszenie skali zachowań
patologicznych wśród młodzieży i
zapobieganie im (przemoc psychiczna,
fizyczna, uzależnienia)

prowadzenie programów z zakresu
profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki
zagrożeń:  „Różowa wstążeczka”, „ Rzuć
palenie razem z nami”, „ Światowy Dzień
Bez Tytoniu”, „ Światowy Dzień Walki z
AIDS”,
- spotkania ze specjalistami z Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej, Policji,
- organizacja spektakli profilaktycznych,
-  pedagogizacja rodziców,
- szkolenia Rady Pedagogicznej,
- omawianie problemów na lekcjach
wychowawczych,

Dostarczanie wiedzy o szkodliwości
substancji psychoaktywnych (dopalacze
oraz narkotyki).

Dostarczenie wiedzy o przyczynach i
skutkach uzależnień od alkoholu czy
nikotyny

Edukacja patriotyczna

Kształtowanie postaw społecznych
i patriotycznych

uroczyste apele szkolne z okazji świąt
narodowych i ważnych wydarzeń w życiu
publicznym,
słuchowiska historyczne nadawane przez
radiowęzeł szkolny

Kształtowanie świadomości historycznej

Przygotowanie do życia
w społeczeństwie

Kształtowanie nawyków dyscypliny
społecznej i indywidualnej

godziny wychowawcze – dyskusja

Uświadomienie potrzeby uczuć wyższych
własnych i innych ludzi, kształtowanie
poczucia odpowiedzialności za czyny
Przekazywanie wiedzy o następstwach zbyt
wczesnej aktywności seksualnej
Rozwijanie akceptacji wieku dojrzewania i
rozwoju oraz problemy z tym związane
Kształtowanie odpowiedzialności za gesty,
czyny i słowa
Mobilizacja do stawiania sobie ambitnych
celów: osiąganie coraz lepszych wyników
w nauce, udział w konkursach i olimpiadach
Kształtowanie własnej osobowości,
kreowanie własnego sukcesu
Kształtowanie umiejętności
komunikacyjnych, aktywne słuchanie

Rozwijanie samorządności wśród uczniów.

Kształtowanie umiejętności podejmowania
trafnych decyzji.
Doskonalenie komunikacji w klasie i szkole
oraz w domu rodzinnym
Nabywanie umiejętności rozwiązywania
konfliktów rówieśniczych i pokoleniowych
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności
za środowisko, w którym żyjemy



Główne kierunki
pracy z klasą Zadania Sposoby realizacji

Uczestnictwo w kulturze

Rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną
i filmową wyjścia do teatru, kina, na wystawyKształtowanie nawyku kulturalnego
spędzania wolnego czasu
Kształtowanie kultury osobistej stała kontrola kultury słowa

Edukacja regionalna Poznanie regionu, w którym żyjemy wyjścia do muzeów, odwiedzanie miejsc
pamięci w Częstochowie

Edukacja prozdrowotna

Zachęcanie do uprawiania sportu Dzień Sportu w TZN
Rozwój turystyki szkolnej wycieczki i rajdy szkolne
Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów

pogadanki tematyczne na godzinach
wychowawczychPoznanie zasad zdrowego odżywiania się

Dbanie o własny wizerunek i higienę
osobistą

Kontakty z rodzicami

Wzajemna, częsta wymiana informacji
o uczniach wywiadówki,

działania interwencyjne,
stały dyżur wychowawcy,
kontakty telefoniczne,
aktywizacja rodziców do współpracy

Poznawanie uczniów i ich środowiska
rodzinnego
Pomoc stypendialna
Pomoc rodziców w organizacji imprez
klasowych



KLASA   III
Główne kierunki

pracy z klasą Zadania Sposoby realizacji

Organizacja zespołu
klasowego

Przypomnienie treści  najważniejszych
dokumentów szkolnych

analiza rozdziałów Statutu Technikum Nr 5
ze szczególnym uwzględnieniem
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Organizacja samorządu klasowego tajne wybory przewodniczącego, zastępcy
i sekretarza – przydział obowiązków

Organizacja pomocy koleżeńskiej

kserowanie materiałów do lekcji dla całej
klasy, pomoc słabszym kolegom
z poszczególnych przedmiotów, pomoc
w uzupełnianiu zaległości uczniom
przebywającym na zwolnieniu lekarskim

Relacje międzyludzkie

Wykreowanie  wzorców dotyczących
prawidłowych relacji w rodzinie.

rozmowy, dyskusje, pogadanki, godziny
wychowawcze
współpraca z nauczycielami i katechetami,
pedagogiem i psychologiem szkolnym,
wykorzystanie literatury i filmów jako
źródeł do pedagogizacji,
analizowanie sytuacji  problemowych
związanych z dorastaniem  i zmianami
hormonalnymi

Uświadomienie potrzeby uczuć wyższych
własnych i innych ludzi, kształtowanie
poczucia odpowiedzialności za czyny i
słowa; miłość i przyjaźń to wielkie słowa
wymagające świadomego ich używania

Kształtowanie prawidłowych relacji
przyjacielskich i koleżeńskich, stworzenie
atmosfery na zasadach koleżeństwa,
życzliwości, współpracy, wzajemnej pomocy

Kształtowanie świadomego korzystania z
portali internetowych

Kształtowanie prawidłowych relacji w grupie
rówieśniczej

Wychowywanie w duchu tolerancji,
przeciwko stereotypom.

Wychowanie w szacunku do drugiego
człowieka, Uwrażliwienie na starszych,
chorych i niepełnosprawnych.

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby i
krzywdy „braci mniejszych”, wdrażanie do
odpowiedzialnych i ludzkich zachowań
wobec zwierząt

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie
ze stresem, umiejętne korzystanie z pomocy
innych ludzi i instytucji do tego powołanych.

Edukacja patriotyczna

Kształtowanie postaw społecznych
i patriotycznych uroczyste apele szkolne z okazji świąt

narodowych i ważnych wydarzeń w życiu
publicznym,
słuchowiska historyczne nadawane przez
radiowęzeł szkolny

Przekazywanie i pielęgnowanie tradycji
narodowych

Kształtowanie świadomości historycznej



Główne kierunki
pracy z klasą Zadania Sposoby realizacji

Przygotowanie do życia
w społeczeństwie

Kształtowanie nawyków dyscypliny
społecznej i indywidualnej

godziny wychowawcze – dyskusja

Kształtowanie odpowiedzialności za gesty,
czyny i słowa

Mobilizacja do stawiania sobie ambitnych
celów: osiąganie coraz lepszych wyników
w nauce, udział w konkursach i olimpiadach

Kształtowanie własnej osobowości,
kreowanie własnego sukcesu

Kształtowanie umiejętności
komunikacyjnych, aktywne słuchanie

Kształtowanie postaw obywatelskich,
aktywny udział w życiu społecznym,
wypełnianie obowiązków obywatelskich
propagowanie udziału w wyborach

Doskonalenie komunikacji w klasie i szkole
oraz w domu rodzinnym

Nabywanie umiejętności rozwiązywania
konfliktów rówieśniczych i pokoleniowych

Uczestnictwo w kulturze

Rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną
i filmową

wyjścia do teatru, kina, na wystawy
Kształtowanie nawyku kulturalnego
spędzania wolnego czasu

Kształtowanie kultury osobistej stała kontrola kultury słowa

Edukacja regionalna
Poznawanie regionu, w którym żyjemy.
Uwrażliwianie na piękno otaczającego nas
świata i konieczność ochrony środowiska.

wyjścia do muzeów, odwiedzanie miejsc
pamięci w Częstochowie

Edukacja prozdrowotna

Zachęcanie do uprawiania sportu Dzień Sportu w TZN

Rozwój turystyki szkolnej wycieczki i rajdy szkolne

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów, dbałość o harmonijny i
wszechstronny rozwój uczniów. pogadanki tematyczne na godzinach

wychowawczych
propagowanie sposobu życia bez używek:
papierosów, alkoholu i innych używek.

Walka z nałogami .

Gospodarowanie czasem , higiena osobista
zarówno fizyczna jak i psychiczna.

Kontakty z rodzicami

Wzajemna, częsta wymiana informacji
o uczniach

wywiadówki,
działania interwencyjne,
stały dyżur wychowawcy,
kontakty telefoniczne,
aktywizacja rodziców do współpracy

Poznawanie uczniów i ich środowiska
rodzinnego

Pomoc stypendialna

Pomoc rodziców w organizacji imprez
klasowych



KLASA   IV
Główne kierunki

pracy z klasą Zadania Sposoby realizacji

Organizacja pracy w nowym
roku szkolnym

Przypomnienie treści najważniejszych
dokumentów szkolnych

analiza rozdziałów Statutu Technikum Nr 5
ze szczególnym uwzględnieniem
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Organizacja samorządu klasowego tajne wybory przewodniczącego, zastępcy
i sekretarza – przydział obowiązków

Organizacja pomocy koleżeńskiej

kserowanie materiałów do lekcji dla całej
klasy, pomoc słabszym kolegom
z poszczególnych przedmiotów, pomoc
w uzupełnianiu zaległości uczniom
przebywającym na zwolnieniu lekarskim

Poszukiwanie własnej drogi
życiowej

Analiza aktualnych wyników nauczania pod
kątem wyboru wyższej uczelni lub dalszego
doskonalenia zawodowego

zwrócenie uwagi na zainteresowania przy
wyborze zawodu
zachęcanie uczniów do udziału w
konkursach, olimpiadach
ukierunkowanie wychowanków na wybór
zawodu, zapoznanie z rynkiem pracy,
kształtowanie umiejętności pisania CV,
listu motywacyjnego, prowadzenie
rozmowy kwalifikacyjnej
udział w Dniach Otwartych uczelni
wyższych

Informacja o wyższych uczelniach
I szkołach policealnych

Edukacja a rynek pracy – prognozy zmian
na nim i jak skutecznie poszukiwać pracy

Edukacja patriotyczna

Kształtowanie postaw społecznych,
obywatelskich i patriotycznych

uroczyste apele szkolne z okazji świąt
narodowych i ważnych wydarzeń w życiu
publicznym, słuchowiska historyczne
nadawane przez radiowęzeł szkolnyKształtowanie świadomości historycznej

Przygotowanie do życia
w społeczeństwie

Kształtowanie nawyków dyscypliny
społecznej i indywidualnej

godziny wychowawcze - dyskusja

Uświadomienie odpowiedzialności prawnej
i moralnej za rodziców
Mobilizacja do stawiania sobie ambitnych
celów: osiąganie coraz lepszych wyników
w nauce, udział w konkursach i olimpiadach
Kształtowanie własnej osobowości,
kreowanie własnego sukcesu
Nabywanie umiejętności rozwiązywania
konfliktów rówieśniczych i pokoleniowych
Uświadomienie odpowiedzialności kierowcy
za siebie i innych uczestników ruchu
drogowego
Przypomnienie zasady kulturalnego
zachowanie się na uroczystościach
szkolnych (Balu Studniówkowy)

Uczestnictwo w kulturze

Rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną
i filmową wyjścia do teatru, kina, na wystawyKształtowanie nawyku kulturalnego
spędzania wolnego czasu
Kształtowanie kultury osobistej stała kontrola kultury słowa

Edukacja regionalna
Uwrażliwienie na wartości historyczne,
przyrodnicze i kulturalne miejscowości
w których żyjemy – „mała ojczyzna”

wycieczki regionalne, prezentacje
multimedialne uczniów

Edukacja prozdrowotna

Zachęcanie do uprawiania sportu Dzień Sportu w TZN
Rozwój turystyki szkolnej wycieczki i rajdy szkolne
Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów

pogadanki tematyczne na godzinach
wychowawczych

Kontakty z rodzicami

Wzajemna, częsta wymiana informacji
o uczniach

wywiadówki,
działania interwencyjne,
stały dyżur wychowawcy,
kontakty telefoniczne,
aktywizacja rodziców do współpracy

Poznawanie uczniów i ich środowiska
rodzinnego
Pomoc stypendialna


