
      TECHNIKUM    MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE  
       im. Nikoli w Chorzowie 
 
 
 

I. Harmonogram działań wychowawczych i profilaktycznych na rok szkolny 2021/2022 
 

ZADANIA DO REALIACJI FORMY REALIACJI KLASA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

DOJRZAŁOŚĆ FIZYCZNA 
 

Rozpoznanie możliwości 
fizycznych, stanu zdrowia 
uczniów 

Przeprowadzanie w 
klasach diagnoz i 
ankiet wstępnych, 
obserwacje podczas 
bieżącej pracy oraz 
zajęć integracyjnych, 
konsultacje z 
rodzicami, analiza 
opinii i orzeczeń z 
poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dostarczonych do 
szkoły 

1 IX 

 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy, 

nauczyciele 
uczący, higienistka 

szkolna 

Kształtowanie nawyków 
prozdrowotnych w zakresie 
zdrowia somatycznego 

Zajęcia w czasie lekcji 
wychowawczych, 
zajęcia wychowania 
fizycznego, biologii, 
wychowania do życia 
w rodzinie. 
 

1  Cały rok  
Wychowawcy klas,  

nauczyciele  

Realizacja programów 
„Znamię, znam je!”, 
„WZW nadal groźne”  
i „Wybierz życie – 
pierwszy krok” 

1 Cały rok Nauczyciel biologii 

Promowanie zdrowego stylu 
życia przez sport 

 

Lekcje wychowania 
fizycznego i sportowe 
zajęcia pozalekcyjne 

1-4 Cały rok 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Organizacja dni 
sportu, udział uczniów                    
w zawodach 
sportowych 

1-4 Cały rok 

Dyrektor, 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
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Kształtowanie nawyków 
prozdrowotnych – 
przeciwdziałanie HIV/AIDS 

Pogadanki w zakresie 
zapobiegania 
HIV/AIDS 3 III 

Wychowawcy, 
higienistka szkolna 

DOJRZAŁOŚĆ PSYCHICZNA 

Rozpoznanie możliwości, 
uzdolnień i zainteresowań 
uczniów 

  

Przeprowadzanie  
w klasach diagnoz  
i ankiet wstępnych, 
obserwacje podczas 
bieżącej pracy oraz 
zajęć integracyjnych 

1 IX 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy, 

nauczyciele uczący  

Przeprowadzenie 
badania inteligencji 
wielorakiej 

2 X 

 

Pedagog szkolny 

Rozwijanie zainteresowań 
i zdolności uczniów, 
budowanie poczucia własnej 
wartości 

Przygotowanie 
propozycji zajęć 
dodatkowych w 
zespołach 
przedmiotowych, 
prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań, 
warsztatów, 
konkursów, wyjścia  
do muzeum, teatru,  
na wystawy, udział w 
życiu kulturalnym 
miasta, 
przygotowanie 
programów 
artystycznych na 
uroczystości szkolne, 
prezentowanie 
talentów na forum 
szkoły  

1-4 Cały rok 

Dyrektor, 
wychowawcy, 

nauczyciele 
uczący, pedagog 

szkolny 

Rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania własnych 
uzdolnień 

Udział uczniów w XII 
Chorzowskim 
Festiwalu Nauki  

1-4 III 
Dyrektor, 

wychowawcy, 
nauczyciele 
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Poznawanie swoich 
mocnych i słabych 
stron. Udzielanie 
uczniom informacji 
zwrotnych odnośnie 
ich osiągnięć  
i postępów 

 
 

1-4 Cały rok 
Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Kształtowanie postawy 
twórczej 

Udział uczniów  
w konkursach 
technicznych 
wymagających 
nowych pomysłów 
i rozwiązań (Konkurs 
Młody Mechatronik, 
Dzień Patrona Szkoły) 

1-4 
Zgodnie z 
terminami 

Nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych 

Udział uczniów w 
konkursach twórczości 
literackiej i 
artystycznej (Złota 
Chryzantema, 
Konfrontacje Taneczne 
itp.) 

1-4 
Zgodnie z 
terminami 

Nauczyciele języka 
polskiego, 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 

wychowawcy klas 

Panorama Klas 
(prezentacje 
przygotowywane 
przez klasy na zadany 
temat) i inne imprezy 
szkolne 

 

1-4 Cały rok 

Wszyscy 
uczniowie, 

wychowawcy klas, 
opiekun 

samorządu 
szkolnego 

 

Kształtowanie umiejętności 
samodzielnego formułowania i 
wyrażania sądów 

Opracowywanie 
wspólnie przez klasy 
występów z okazji 
uroczystości 
szkolnych, dnia 
maturzysty i innych. 

1-4 
Zgodnie z 

kalendarzem 
uroczystości 

Wychowawcy klas, 
uczniowie 

Lekcje wychowawcze 
w formie dyskusji, 
rozmowy 
indywidualne 
z uczniami 
 

1-4 Cały rok 
Wychowawcy, 

nauczyciele 
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Podnoszenie efektów 
kształcenia poprzez 
uświadamianie wagi edukacji  
i wyników egzaminów 
zewnętrznych 

Lekcje wychowawcze 
poświęcone tej 
tematyce, szkolne 
konkursy z nagrodami 
za najwyższą średnią, 
postęp w nauce 
i najlepszą frekwencję 
(nagroda dyrektora) 

 

1-4 Cały rok 
Dyrektor, 

wychowawcy, 
Samorząd Szkolny 

Wprowadzanie  
na lekcjach 
powtórzeniowych  
z poszczególnych 
przedmiotów różnych 
technik uczenia się i 
zapamiętywania oraz 
organizacji materiału 
powtórzeniowego (do 
egzaminów) 

1-4 Cały rok 
Nauczyciele 

poszczególnych 
przedmiotów 

Udział uczniów w 
projekcie „Technikum 
Mechaniczno-
Elektryczne im. N. 
Tesli w Chorzowie 
kuźnią kompetencji 
zawodowych” 

1-4 Cały rok 
Nauczyciele 
prowadzący 

zajęcia, uczniowie 

 

Uczenie planowania i dobrej 
organizacji własnej pracy 
 

Lekcje wychowawcze 
poświęcone tej 
tematyce, praktyczne 
sposoby zarządzania 
czasem - warsztaty 

1-2 III Wychowawcy 

Spotkania 
indywidualne  
z uczniami, którzy 
mają w tym zakresie 
trudności 

1-4 
 

Cały rok 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Uczenie sposobów wyrażania 
własnych emocji i radzenia 
sobie ze stresem 

Lekcje wychowawcze 
poświęcone tej 
tematyce 

2 XII Wychowawcy 
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 Warsztaty dla 
uczniów, którzy mają 
w tym zakresie 
trudności 

1-4 Cały rok Pedagog szkolny 

Kształtowanie nawyków 
prozdrowotnych w zakresie 
zdrowia psychicznego – 
uzależnienia behawioralne 

Niebezpieczeństwa 
związane z 
nadużywaniem 
komputera, Internetu, 
telefonów 
komórkowych – 
warsztaty 

 

2 II sem. 
Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Przeciwdziałanie sytuacjom i 
zachowaniom ryzykownym, w 
tym korzystaniu ze środków 
psychoaktywnych (lekarstw 
bez wskazań lekarskich, 
papierosów, alkoholu i 
narkotyków) oraz 
zachowaniom o znamionach 
przemocy 

Lekcje wychowawcze 
dotyczące  skutków 
nałogu nikotynowego  
i sposobów rzucania 
palenia 

3-4 XI 
Wychowawcy klas,  

pedagog szkolny 
(materiały) 

Zajęcia profilaktyczne: 
program 
rekomendowany 
EPSILON 
 

1 X-XI Pedagog szkolny 

Elementy 
bezpiecznego 
poruszania się w 
Internecie i 
zapobiegania 
zagrożeniom 
związanym z 
posługiwaniem się 
narzędziami 
technologii 
informacyjnej 

1-2 Cały rok 
Nauczyciele 

przedmiotów 
informatycznych 
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Pogadanki na temat 
profilaktyki uzależnień  
i przemocy 
realizowane w czasie 
lekcji wychowawczych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 

Zgodnie z 
harmonogramem 

lekcji 
wychowawczych 

Wychowawcy 
 

DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA 

Kształtowanie umiejętności 
rozwiązywania problemów bez 
użycia siły w atmosferze 
tolerancji, integracja klasowa 

Wyjazd integracyjny 
1 IX 

Wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
Samorząd Szkolny 

Wdrożenie programu 
BLIŻEJ, realizacja zajęć 
zgodnie ze 
scenariuszem 
programu w tym 
zajęcia dotyczące 
mechanizmów 
grupowych 
 

1 IX - I 
Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Kształtowanie przekonania o 
społecznym wymiarze istnienia 
osoby ludzkiej, a także o 
społecznym aspekcie bycia 
uczniem szkoły  
 

Omówienie zasad, 
statutu szkoły  
i regulaminów 
szkolnych, lekcje 
wychowawcze 
poświęcone tej 
tematyce 

1-2 IX Wychowawcy klas 
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Uczenie działania 
zespołowego, tworzenia 
klimatu dialogu                        
i efektywnej współpracy, 
umiejętności słuchania innych 
i rozumienia ich poglądów. 

 

 

 

 

Uczenie zasad samorządności  
i demokracji 

Lekcje wychowawcze z 
zakresu komunikacji, 
pracy w zespole, 
funkcjonowania wśród 
innych, analizy sytuacji 
problemowych i 
możliwości ich 
konstruktywnego 
rozwiązywania 

 

 

1-4 

 

Cały rok 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciel 
przedsiębiorczości  

Wybory do samorządu 
uczniowskiego/wybory 
samorządów 
klasowych, bieżąca 
kontrola ich 
działalności, wybory 
opiekuna samorządu 
uczniowskiego 

 

1-4 Cały rok 

Opiekun 
Samorządu 
Szkolnego, 
Dyrekcja 

 
Przypominanie zasad 
etycznego korzystania 
z narzędzi 
internetowych oraz 
brania 
odpowiedzialności za 
treści zamieszczane w 
Internecie 

1-4 Cały rok 

Nauczyciele 
przedmiotów 

informatycznych, 
wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Udział uczniów w 
projekcie „Technikum 
Mechaniczno-
Elektryczne im. N. 
Tesli w Chorzowie 
kuźnią kompetencji 
zawodowych” – 
trening 
interpersonalny 

1-4 Cały rok 

Nauczyciele 
prowadzący 

zajęcia 
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Doskonalenie kultury bycia. 

Dbałość o 
przestrzeganie zasad 
obowiązujących w 
szkole (w tym zasad 
bezpieczeństwa) i 
wyciąganie 
konsekwencji zgodnie 
z zapisami szkolnego 
Statutu  

 

1-4 
 

Cały rok  

Wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog szkolny, 
dyrekcja 

Przypominanie zasad 
współżycia 
społecznego oraz 
kulturalnego 
zachowania w różnych 
sytuacjach 
społecznych 

     1-4 Cały rok  
Wszyscy 

pracownicy szkoły 
 

Kształtowanie postawy 
szacunku wobec środowiska 
naturalnego. 
 

Udział w akcji 
sprzątanie świata, 
udział w akcjach 
charytatywnych na 
rzecz zwierząt, 
wycieczki 
krajoznawcze  
 

1-4 Cały rok 
Wychowawcy, 

nauczyciele, 
Samorząd Szkolny 

Kształtowanie aktywnej 
postawy wobec przyszłej pracy 
zawodowej oraz wymagań 
rynku pracy. Współpraca  
z Urzędem Pracy oraz innymi 
instytucjami w celu uzyskania 
informacji o sytuacji na 
lokalnym rynku pracy 
 

Lekcje dotyczące 
poszukiwania pracy, 
analizy ofert, nauka 
wypełniania 
dokumentów 
związanych  
z podjęciem pracy 
zawodowej, 
przygotowanie 
do rozmowy 
kwalifikacyjnej przed 
podjęciem pracy, 
wypełnianie 
dokumentacji 
związanej z 
odbywanymi 
praktykami 
zawodowymi i stażami 

 

2-3 X-XII 

Nauczyciel  
przedsiębiorczości, 

doradca 
zawodowy, 
nauczyciele 

odpowiedzialni za 
realizację 

projektów praktyk 
zagranicznych  i 

organizację 
praktyk 

zawodowych 
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Udział w warsztatach  
i wyjściach do firm 
 i na uczelnie wyższe  
w ramach współpracy 
z tymi instytucjami, 
spotkania  
z przedsiębiorcami 
dotyczące realiów 
rynku pracy  

1-4 
Zgodnie z 

harmonogramem 
współpracy 

Dyrektor, 
nauczyciele 

przedmiotów 
zawodowych 

Udział uczniów w 
projekcie „Technikum 
Mechaniczno-
Elektryczne im. N. 
Tesli w Chorzowie 
kuźnią kompetencji 
zawodowych” – 
doradztwo zawodowe 

 

1-4 Cały rok 
Nauczyciele 
prowadzący 

zajęcia 

Kształtowanie postawy 
szacunku wobec 
obowiązującego prawa 

Spotkania z policją i 
prawnikami odnośnie 
odpowiedzialności 
karnej osób nieletnich 
i pełnoletnich, 
profilaktyka 
przestępczości w 
Internecie, 
zapoznawanie ze 
zmianami prawnymi, 
prawo spadkowe i 
prawo pracy 

1-4 Cały rok 

Nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych, 
nauczyciele 

podstaw 
przedsiębiorczości, 

podejmowania i 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej, 
wychowania do 
życia w rodzinie, 
pedagog szkolny 

 

Systematyczne monitorowanie 
frekwencji uczniów na 
zajęciach lekcyjnych. 
Zwiększenie współpracy  
z rodzicami w zakresie kontroli 
obowiązku szkolnego  

Ustalanie z rodzicami 
zasad 
usprawiedliwiania 
nieobecności na 
zajęciach, analiza 
frekwencji uczniów i 
systematyczne 
informowanie 
rodziców o absencji 
uczniów, wywiadówki, 
dni otwarte, 
indywidualne 
spotkania z rodzicami 

1-4 Cały rok 
Dyrektor, 

nauczyciele  
i wychowawcy 
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Spotkania 
indywidualne z 
rodzicami i uczniami 
odnośnie absencji 
szkolnej, ustalanie 
przyczyn i form 
wsparcia 

1-4 Cały rok Pedagog szkolny 

Wspieranie rodziców w ich 
działaniach wychowawczych  

Pogadanka na temat 
skutków przemocy 
rówieśniczej i 
domowej oraz 
sposobów reagowania 
w sytuacji przemocy 

Rodzice 
klas 2 

I 
Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Informowanie 
rodziców o wynikach 
prowadzonych badań 
wyników nauczania, 
ewaluacji 
wewnętrznych, ankiet, 
wynikach egzaminów 
zewnętrznych (w tym 
egzaminów próbnych) 

Rodzice 
klas 1-4 

Cały rok szkolny Wychowawcy klas 

Wsparcie 
psychologiczno-
pedagogiczne tych 
rodziców którzy 
zgłaszają się po pomoc 
w związku z 
trudnościami w relacji 
z własnymi dziećmi 
 
  

1-4 Cały rok 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

dyrektor 

 

 

Kształtowanie samodzielności, 
zaradności w różnych 
sytuacjach życiowych i 
przygotowanie do dorosłego 
życia 

Pogadanki z zakresu 
savoir-vivre’u oraz 
radzenia sobie  
w sprawach dnia 
codziennego osoby 
dorosłej, 
uczestniczenie  
w wydarzeniach 
kulturalnych, 
wyjściach, 
wycieczkach, uczenie 
samodzielności w 
nowych sytuacjach  

1-4 Cały rok Wychowawcy klas 

Praktyki zawodowe, 
zajęcia z 
pracownikami firm 
współpracującymi  
ze szkołą, udział  
w targach 
zawodowych 
 
  

2-4 Cały rok 

Nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych, 
wychowawcy, 
opiekunowie 

praktyk 
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DOJRZAŁOŚĆ DUCHOWO-AKSJOLOGICZNA 

Nabywanie świadomości 
własnych słabych i mocnych 
stron, kształtowanie 
samoakceptacji i budowanie 
poczucia własnej wartości 

Indywidualne 
spotkania z uczniami, 
wspieranie ich 
rozwoju poprzez 
motywowanie  
do autorefleksji 
 
  

1-4 Cały rok 
Pedagog szkolny, 

wychowawcy, 
nauczyciele 

Informacje zwrotne 
podczas oceniania 
obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych  
i w czasie zajęć 
realizowanych  
w ramach projektu 
projekcie „Technikum 
Mechaniczno-
Elektryczne im. N. 
Tesli w Chorzowie 
kuźnią kompetencji 
zawodowych” 

1-4 Cały rok 
Nauczyciele 
prowadzący 

zajęcia 

 

Wzmacnianie poczucia własnej 
wartości uczniów, podkreślanie 
pozytywnych doświadczeń 
życiowych, pomagających 
młodym ludziom ukształtować 
pozytywną tożsamość 
 

Rozmawianie z 
uczniami o ich 
sukcesach, wspieranie 
w rozwoju, docenianie 
osiągnięć w czasie 
lekcji wychowawczych 
i w czasie zajęć 
lekcyjnych 

1-4 Cały rok 
Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

Budowanie poczucia 
przynależności do społeczności 
szkolnej i tożsamości 
regionalnej, narodowej.  

Rozpowszechnianie 
wśród społeczności 
szkolnej i lokalnej 
poprzez strony 
internetowe szkoły 
informacji o sukcesach 
uczniów osiąganych 
zarówno w nauce jak  
i związanych z ich 
zainteresowaniami  

1-4 Cały rok 
Wychowawcy klas, 

nauczyciele 
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Aktualizacja tematyki 
gablot i witryn na 
korytarzach 
uwzględniająca 
aktualne rocznice oraz 
tematykę patriotyczną 
i regionalną, 
eksponowanie 
sylwetek wybitnych 
Polaków, 
propagowanie ich 
osiągnięć, sukcesów i 
wynalazków, 
organizowanie 
akademii z okazji 
odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

1-4 Cały rok szkolny 
Nauczyciele 

przedmiotów 
humanistycznych 

 Odwiedzanie Muzeów 
Narodowych 
upamiętniających 
ważne wydarzenia dla 
historii Polski i 
regionu. 

1-4 
Zgodnie z 

harmonogramem 
wycieczek 

Wychowawcy, 
Nauczyciele 

przedmiotów 
ogólnokształcących 

Przypominanie 
wartości ważnych dla 
społeczności szkolnej 
zawartych w Statucie 
Szkoły i sylwetki 
absolwenta jako celu 
wychowawczego,  
do którego zmierzamy 

1-4 Cały rok 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 

pedagog szkolny, 
dyrekcja 

Udział  
w uroczystościach 
państwowych  
i szkolnych, w tym 
Dniu Patrona Szkoły 

1-4 
Zgodnie z 

kalendarzem 
uroczystości 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele, 

dyrekcja 

 
 


