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Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła od 1 września 2017r. realizuje program 

wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz 

2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. zdn.2018r.poz. 967). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 1457i 1560.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. 

poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. Poz. 1030). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. Poz. 

1446). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1249) 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214) 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;  

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, 

poz. 526). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020  

 Statut Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie. 

 

I. Wprowadzenie do programu. 

Szkoła to nie tylko miejsce, w którym dziecko zdobywa wiedzę zaplanowaną w programach nauczania, ale także niezwykle ważne 

środowisko wywierające ogromny wpływ na jego rozwój fizyczny, emocjonalny, duchowy i społeczny. Zadania wychowawcze szkoły są 

podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój Ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, 

ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. To tu młody człowiek poszerza sieć kontaktów społecznych, zdobywa przyjaciół i rozwija umiejętności 

społeczne. Ma też okazję poznać inne niż w rodzinie wzorce ról społecznych dorosłych. Pod wpływem doświadczeń szkolnych uczeń utrwala bądź 

weryfikuje swój obraz świata, ludzi i własnej osoby. Bezpieczna i przyjazna szkoła może również uruchamiać procesy wzmacniające odporność 

ucznia na przeciwności życiowe, powodować rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie postaw akceptujących różnorodność i odmienność 

kulturową czy językową. 

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, 

umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, 

przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów. 
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Chcemy, żeby uczniowie, rodzice i nauczyciele czuli się w szkole bezpiecznie oraz identyfikowali się z nią. Szkolny program wychowawczo - 

profilaktyczny jest odpowiedzią na potrzeby naszych Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. 

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami 

Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

II. Rozdział 1. Misja i wizja szkoły. 

 

Misja szkoły 

Misją naszej szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży oraz przygotowanie jej do dorosłego życia. 

Wychowujemy naszych uczniów w oparciu o uniwersalne wartości – prawdę, sprawiedliwość, dobro i piękno. Kształtujemy w naszych wychowankach 

zarówno poczucie patriotyzmu, świadomość dorobku kultury i tradycji narodowej, jak i tolerancję oraz otwartość w poznawaniu i rozumieniu innych 

ludzi, społeczeństw i ich kultur. 

Kształcimy naszych uczniów, wyposażając ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnej Europie. Dbamy o rozwój 

talentów, umożliwiając wszystkim uczniom zdobywanie wiedzy na miarę ich możliwości. 

Kształcimy i wychowujemy młodzież od samego początku – od momentu przekroczenia progów naszego liceum. Wpajamy jej to, co dla nas jest 

najważniejsze: wiedzę, patriotyzm, szacunek oraz poczucie obowiązku i godności osobistej.  

 

Wizja szkoły 

Uczeń opuszczający naszą szkołę powinien być osobą godną naśladowania. Ma być wzorem, którego kultura, dobroć i wiedza będą stanowić 

olbrzymią skarbnicę, która emanując swym blaskiem, przekazywana będzie z pokolenia na pokolenie, a może jeszcze dłużej…? 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma umożliwić uczniowi wszechstronny 

rozwój. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby 

uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które 
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pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi 

własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie 

dbamy o rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych 

wyborów. 

 

STRATEGIA WYCHOWAWCZA. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ. 

 

Z dniem 1 września 2017r. na mocy przepisów ustawy Prawo oświatowe wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji 

szkoły (art. 4ust.pkt.24 oraz ar.26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe) 

Nowa definicja wychowania zakłada wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci młodzieży (podstawa prawna: art.1 pkt 3 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe) 

Głównym założeniem działalności wychowawczej naszej szkoły jest przekazanie młodzieży uniwersalnych wartości, przygotowanie jej do 

świadomego, zdrowego stylu życia, a także kształtowanie i wdrożenie do doskonalenia umiejętności niezbędnych do podejmowania odpowiedzialnych 

decyzji. 

Ważnym elementem procesu wychowawczego jest rozwijanie wspólnoty rówieśniczej, zdolnej do udzielania pomocy i wsparcia potrzebującym, pracy 

w wolontariacie. Wspólnoty, która chętnie ze sobą przebywa, razem uczy się, pracuje i wypoczywa. Indywidualny rozwój poszczególnych jednostek to 

kolejny filar działalności wychowawczej - rozwijanie ambicji i adekwatnych aspiracji młodych ludzi. 

Szczególną uwagę zwracamy na przebieg procesu adolescencji młodych ludzi, na rozwiązywanie problemów z tym związanych, na możliwy kryzys 

autorytetów i konfliktów z dorosłymi, pojawianie się zachowań ryzykownych. Ważne jest także prowadzenie działań mających na celu wspieranie 

aspiracji, doradzanie w sprawie wyboru szkoły, zawodu, diagnozowanie predyspozycji do pełnienia różnych ról zawodowych  

w życiu.  
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Kolejnym ważnym zadaniem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez stworzenie systemu działań wspomagających 

wszechstronny rozwój młodzieży oraz chroniących przed zakłóceniami tego rozwoju, a także działań interwencyjnych, niezbędnych  

w sytuacji pojawiających się zagrożeń. 

Najważniejszą zasadą wychowania w naszej szkole jest dawanie dobrego przykładu przez osoby dorosłe - dyrektora, nauczycieli, pracowników 

szkoły, tj. przestrzeganie zasad i norm, na których opiera się życie szkoły. 

 

III. Rozdział 1. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

1. Założenia ogólne. 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 

podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 

własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia 

siły, chęci do życia i witalności; 

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i 

norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 
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Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli 

teatralnych, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

2. Zadania: 

1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu; 

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

4) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;  

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także 

nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 

3. Cele szczegółowe: 

Uczeń naszej szkoły:  

 jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 

 szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 

 jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka; 

 jest odpowiedzialny, 

 potrafi rozwiązywać konflikty, 

 potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach), 
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 jest asertywny, 

 potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia, 

 godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

 kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy  

jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata, 

 czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, 

 odróżnia dobro od zła, 

 dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, 

 może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym. 

4. Sylwetka absolwenta: 

Nasz absolwent: 

 jest ambitny, twórczy i kreatywny, rozwija swoje zainteresowania 

 jest samodzielny, ciekawy świata, odpowiedzialny, tolerancyjny, 

 jest kulturalny, 

 dba o swój wszechstronny rozwój, 

 aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, 

 jest świadomy powinności obywatelskich i patriotycznych, 

 poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł, 

 biegle posługuje się językiem obcym, 

 technologia informacyjna nie sprawia mu trudności, 

 znajduje swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości, 
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 potrafi poruszać się po rynku pracy, 

 dba o zdrowie i sprawność fizyczną,  

 wierzy w siebie i swoje możliwości, 

 niesie pomoc potrzebującym, 

 potrafi być asertywny, gdy sytuacja tego wymaga, 

 prezentuje swój punkt widzenia, ale jest otwarty na poglądy innych ludzi. 

Postawa ucznia i wymagania wychowawcze 

Na tradycję szkoły składają się: sztandar szkoły, ceremoniał szkolny i sylwetka patrona. Uczniowie winni pamiętać, że świadomie wybrali naukę 

w liceum, znając podstawowe zasady funkcjonowania szkoły. Wchodząc w skład społeczności szkolnej, powinni kontynuować jej piękne tradycje, 

winni przyczyniać się do budowania pozytywnych więzi łączących uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Dlatego uczeń:  

 zna Statut Szkoły i  inne dokumenty prawa wewnętrznego szkoły,  

 zna program wychowawczy i  profilaktyczny szkoły, 

 wypełnia wymagania dydaktyczne (jest przygotowany do lekcji, czyni postępy w nauce, wykorzystuje twórczo czas pracy na lekcji),  

 jest taktowny, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia,  

 jest uczciwy, odpowiedzialny, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, 

 jest tolerancyjny wobec postaw i  poglądów innych,  

 jest zaangażowany w życie klasy i szkoły, 

 jest lojalny zarówno wobec uczniów, jak i nauczycieli, 

 szanuje wyposażenie i pomoce naukowe oraz wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem,  

 troszczy się o porządek na terenie szkoły,  

 posiada legitymację szkolną, 
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 jest ubrany stosownie do wymagań stawianych przez szkołę.  

4. Diagnoza sytuacji wychowawczej. 

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na 

podstawie: 

1) badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych, 

2) spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, 

3) wywiadu z nauczycielami i wychowawcami, 

4) analizy stanu wychowania w szkole: 

5) obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika, 

6) sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę. 

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe: 

1) brak motywacji do nauki; 

2) niskie potrzeby edukacyjne: 

 niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń; 

 w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania agresywne uczniów; 

 niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach ze specjalistami; 

 niedostateczne przedstawianie uczniom problematyki praw dziecka Prawa, a także zagadnień związanych z cyberprzemocą (sprawozdania 

wychowawców, dokumentacja pedagoga); 

 rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, analiza wyników ankiet). 
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5. Kryteria efektywności. 

1) Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

2) Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści 

podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy. 

3) Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. 

Uczniowie często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Uczą się ufać sobie i innym. 

Otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Młodzieży, która ma trudności w nauce, potrzebne jest nasze 

zrozumienie i wsparcie. 

6. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program. 

1) Dyrektor szkoły: 

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

b) wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i religijnej,  

d) kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 

e) organizuje szkolenia dla nauczycieli, 

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

2) Pedagog szkolny: 
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a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, 

b) współpracuje z Policją, sądem dla nieletnich, 

c) diagnozuje problemy wychowawcze, 

d) poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za 

popełniony czyn, 

e) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki; 

3) Nauczyciel: 

a) ma obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u uczniów, 

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 

c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, 

d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej terenem  

e) świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem; 

4) Wychowawca klasy: 

a) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców, 

b) dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez 

tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowując uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  

c) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

d) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, 

e) realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

f) koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie; 
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5) Rodzice: 

a) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci. 

 

IV. Rozdział 1.  

1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym. 

Wartości wychowawcze, do których osiągnięcia, przestrzegania i poszanowania powinni zmierzać wszyscy uczniowie: 

 

Obszar 

kompetencji 
Cele wychowawcze Zadania Odpowiedzialni 

Termin 

realizacji 

I 

 

Etyczno - 

moralnych 

1. Budowanie u uczniów 

podstawy do 

ukształtowania 

konstruktywnego i 

stabilnego systemu 

wartości 

 

2. Znajomość i stosowanie 

ogólnie przyjętych norm 

i wartości. 

 

3. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

realizację obowiązku 

 Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania 

i zdolności, zaspokajanie najważniejszych potrzeb 

uczniów-posiadanie adekwatnej samooceny, 

sukcesu (szczególnie podczas nauki), 

przynależności do grupy rówieśniczej i 

społeczności szkolnej, wspieranie w trudnych 

sytuacjach, pomoc w rozwiązywaniu problemów. 

 Prowadzenie zajęć przygotowujących młodzież do 

życia w społeczeństwie we współpracy z 

rodzicami. 

 Wprowadzenie tematów związanych z 

odpowiedzialnością, podejmowaniem decyzji i 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny  

Psycholog szkolny 

Samorząd 

Uczniowski 

Samorządy 

klasowe 

Cały rok 
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szkolnego oraz dbałość 

o wspólne mienie. 

4. Rozbudzanie szacunku 

do pracy własnej i 

innych ludzi. 

5. Kształtowanie postawy 

otwartości, szacunku i 

tolerancji wobec 

uczniów odmiennych 

kultur, wyznań 

narodowości i 

mniejszości 

narodowych 

 

przewidywaniu ich skutków. 

 Ścisła współpraca z rodzicami w procesie 

doskonalenia systemu wartości młodzieży. 

 Udzielanie efektywnej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom-szczególnie w zakresie 

poczucia własnej wartości i sensu życia, 

występujących trudności w funkcjonowaniu, 

nauce, kontaktach interpersonalnych.  

 Przekazywanie przez nauczycieli systemu 

wartości w treściach edukacyjnych i własnej 

postawie. 

 Opieka nad pracowniami. 

 Właściwe wypełnianie obowiązków szkolnych i 

poznawanie pracy innych oraz docenianie efektów 

ich działań. 

 Pomoc koleżeńska. 

 Nawiązywanie współpracy z uczniami innych 

szkół krajowych i zagranicznych. 

 Działalność wolontariatu np. paczki świąteczne 

dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w 

Piastowie, udział w imprezie integracyjnej ‘Ku 

Dobru” itp. 

 Adaptacja i integracja cudzoziemców w 

środowisku szkolnym 

 Zainteresowanie kulturą, obyczajowością, 

tradycjami uczniów innych narodowości 

Nauczyciele 

języków obcych 

 



str. 15 
 

 Integracja w zespole klasowym 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych (pomoc w 

nauce) 

 Stworzenie warunków do nauki języka polskiego 

 Współpraca z rodzicami 

 Rozwiązywanie problemów pojawiających się na 

tle różnic kulturowych 

II  

Społeczno - 

obywatelskich 

1. Kształtowanie postawy 

otwartości, wyposażenie 

uczniów w umiejętność 

samodzielnej analizy 

wzorców i norm 

społecznych oraz 

umiejętności niezbędne 

do wypełniania ról 

społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Budowanie przyjaznego klimatu w szkole – 

demokratyczne opracowanie zestawów norm i 

zasad, kontraktów pomiędzy nauczycielami i 

uczniami, zachowanie konsekwencji w 

egzekwowaniu przestrzegania norm  

i zasad, realizowanie programu nagród i 

konsekwencji. Nagradzanie zachowań 

pożądanych – promowanie ich na forum klasy i 

szkoły. 

 Prowadzenie działań edukacyjnych  

w zakresie rozwijania postawy otwartości podczas 

zajęć edukacyjnych – stwarzanie sytuacji 

edukacyjnych przez nauczycieli  

i wychowawców, promowanie postaw otwartości, 

szczerości i prawdomówności. 

 Budowanie samorządności uczniów – wybór, 

organizacja i działalność Samorządu 

Uczniowskiego  

i samorządów klasowych. Planowanie  

i monitorowanie realizacji zadań Samorządu 

Uczniowskiego. 

 Rozpoznawanie zachowań ryzykowanych u 

młodzieży – prowadzenie badań i działań 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog szkolny 

 

Psycholog szkolny 

 

Cały rok 
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zapobiegających – procedury współpracy z 

instytucjami wspierającymi szkołę w 

zapobieganiu zachowań ryzykownych i 

rozwiązywaniu problemów. 

2. Promocja szkoły  

w środowisku 
 Prowadzenie wolontariatu. 

 Reprezentowanie szkoły na konkursach, 

zawodach sportowych, olimpiadach. 

 Działania Zespołu ds. promocji szkoły oraz 

Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok 

3. Uświadomienie 

tożsamości 

wynikającej  

z własnej historii, 

języka, położenia 

geograficznego 

 

4. Kształtowanie 

szacunku dla własnego 

państwa i symboli 

narodowych 

 Przygotowanie akademii upamiętniających 

narodowe święta – Święto Niepodległości, 

rocznica Konstytucji 3 Maja. 

 Pogadanki na lekcjach wychowawczych i 

przedmiotowych. 

 Organizowanie uroczystości klasowych i 

szkolnych np. mikołajek, wigilii, Dnia Wiosny. 

 Prezentowanie dorobku wielkich Polaków 

poprzez gazetki okolicznościowe, wycieczki. 

Nauczyciele 

WOS-u, religii, 

etyki 

Wychowawcy  

i nauczyciele 

przedmiotów. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

 

Wg 

harmonogramu 

uroczystości 

 

Wg 

harmonogramu 
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 Wycieczki turystyczno- krajoznawcze mające na 

celu poznanie wybranej części kraju oraz do 

miejsc pamięci narodowej.  

 Lekcje muzealne, konferencje o tematyce 

patriotycznej. 

 Udział delegacji i pocztu sztandarowego w 

lokalnych i państwowych uroczystościach :  

3 – Maja, Święto Niepodległości. 

 Prowadzenie kroniki szkolnej. 

 Dbałość o odpowiednie zachowanie się w czasie 

spotkań oficjalnych, uroczystości państwowych i 

szkolnych 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

 

5. Kultywowanie tradycji 

rodzinnych, 

szkolnych, lokalnych, 

narodowych. 

 Spotkania z przedstawicielami samorządu 

lokalnego. 

 Wycieczki do Sejmu i Senatu. 

 Realizacja zaplanowanych zadań SU. 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

historii 

Nauczyciele WOS 

SU 

 

Wg 

harmonogramu 

wycieczek 

Cały rok  

 

6. Przygotowania do 

życia  

w demokracji. 

 

 Wycieczka do parlamentu 

 Wybory do Samorządu Szkolnego 

 Działalność Samorządu Szkolnego 

 

Nauczyciele WOS 

i historii 

Opiekun SU i SU 

Wg 

harmonogramu 

wycieczek 

Cały rok  
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III 

 

Interpersonalnych 

 

 

 

 

1. Otwartość i 

komunikatywność. 

2. Kształtowanie postawy 

życzliwości i wsparcia 

wobec uczniów w 

sytuacjach trudnych.  

3. Asertywność. 

 Udział w zespołach zadaniowych m.in. 

organizujących wycieczki, imprezy klasowe oraz 

praca w grupach na lekcjach. 

 Pomoc ludziom potrzebującym poprzez 

organizowanie zbiórek pieniędzy, żywności, 

zabawek, udział w akcjach organizowanych przez 

szkołę, różne organizacje i fundacje. 

 Pomoc koleżeńska. 

 Ćwiczenie umiejętności podejmowania zachowań 

asertywnych w sytuacjach społecznych. 

Wychowawcy 

klas, nauczyciele 

przedmiotów 

SU, samorządy 

klasowe 

Wychowawcy 

klas, pedagog i 

psycholog szkolny 

Cały rok  

 

  

IV  

Estetycznych 
 

1. Troska o estetykę 

własną i otoczenia. 

 

 Sprzątanie i wystrój pracowni, zmiana ekspozycji 

gablot, wystrój okolicznościowy klas i szkoły. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

 

 

2. Wrażliwość na piękno. 

 

 Organizowanie i udział w lekcjach muzealnych. 

 Wyjazdy do teatru. 

 Udział w wydarzeniach kulturalnych 

Wychowawcy, 

nauczyciel historii, 

j. pol. 

Wg 

harmonogramu 

wycieczek 

3. Dbanie o kulturę słowa i 

estetykę języka. 

 

 Udział w konkursach literacko – poetyckich. 

 Udział w spektaklach teatralnych. 

 Przygotowanie imprez szkolnych. 

 Godziny wychowawcze poświęcone kulturze 

dyskusji.  

 Kultywowanie piękna mowy ojczystej. 

Nauczyciel języka 

polskiego, WOK  

Nauczyciel j. 

polskiego 

Wychowawcy  

Opiekun koła 

teatralnego 

Wg potrzeb 

Wg 

harmonogramu 
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Wszyscy 

nauczyciele 

V 

Zdrowotno –

ekologicznych 

 

1. Kształtowanie postawy 

prozdrowotnej. 

 

2. Kształtowanie postawy 

proekologicznej 

 Realizacja programów związanych ze zdrowiem i 

higieną. 

 Organizowanie spotkań z przedstawicielami 

służby zdrowia. 

 Współpraca z Sanepidem w realizacji programów 

zdrowotnych. 

 Działania z zakresu profilaktyki uzależnień. 

 Akcje promujące zdrowy styl życia. 

 Przestrzeganie zasad BHP. 

 Warsztaty ze specjalistami z zakresu profilaktyki 

uzależnień.  

 Edukacja rówieśnicza i programy rówieśnicze 

mające na celu modelowanie postaw 

prozdrowotnych i prospołecznych - akcja 

krwiodawstwa, gry terenowe, spektakle teatralne, 

inicjatywy wolontariatu i samorządu. 

 Kształtowanie właściwych nawyków 

higienicznych i zdrowotnych. 

 Nabywanie umiejętności związanych ze zdrowym 

i ekologicznym stylem życia. 

 Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska 

przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy 

o zasadach zrównoważonego rozwoju, 

motywowanie do działań na rzecz ochrony 

środowiska oraz rozwijanie zainteresowanie 

Nauczyciele 

biologii, w-f 

Wychowawcy 

Pedagog 

Pielęgniarka 

Nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały rok 

Wg 

harmonogramu 
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ekologią. 

VI 

Dążenie do 

samorozwoju 

1. Umiejętność twórczego 

działania. 

2. Zdolność zgłębiania 

wiedzy i zdobywania 

nowych umiejętności.  

3. Samoakceptacja 

4. Rozwijanie własnego 

potencjału 

intelektualnego i 

zainteresowań. 

5. Kształtowanie 

motywacji wewnętrznej 

do pracy nad własnymi 

słabościami. 

6. Kształtowanie 

umiejętności planowego 

rozwiązywania 

problemów. 

7. Kształtowanie 

umiejętności 

matematycznych 

8. Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych 

9. Kształtowanie 

umiejętności 

informatycznych 

 Udział w przygotowaniach uroczystości 

szkolnych. 

 Organizowanie przez uczniów ciekawych form 

spędzania wolnego czasu 

 Aktywny udział w kołach zainteresowań. 

 Udział w olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach, turniejach sportowych  

 Udział w przygotowaniach uroczystości 

szkolnych. 

 Organizowanie przez uczniów ciekawych form 

spędzania wolnego czasu. 

 Aktywny udział w kołach zainteresowań. 

 Udział w olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach, turniejach sportowych. 

 Zajęcia warsztatowe z pedagogiem. 

 Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce 

samoakceptacji. 

 Uczestniczenie w kołach zainteresowań. 

 Udział w wycieczkach krajoznawczych i 

tematycznych. 

 Zajęcia warsztatowe z psychologiem  

i pedagogiem. 

 Lekcje wychowawcze. 

 Działalność Klubu miłośników książki. 

 Konkurs na „mola książkowego”  

Nauczyciel 

odpowiedzialny 

Wychowawcy 

Samorządy 

klasowe 

Nauczyciele 

prowadzący 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Bibliotekarz 

Nauczyciel 

informatyki 

Nauczyciele języka 

polskiego, historii, 

WOS-u, WOK-u 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Wg 

harmonogramu 

Wg potrzeb 

Cały rok 
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10. Rozbudzanie potrzeb 

kulturalnych. 

 Udział w akcji narodowego czytania. 

 Tablica informacyjna dotycząca nowości w 

bibliotece szkolnej. 

 Współpraca z MOK. 

 Wykorzystanie podczas imprez i uroczystości 

szkolnych technologii informatycznej (komputer, 

rzutnik, aparat, kamera) 

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych. 

 Lekcje informatyki. 

 Przygotowanie i prowadzenie lekcji i prac 

domowych z wykorzystaniem komputera 

(prezentacja multimedialna, e-podręczniki.). 

 Wykorzystywanie umiejętności informatycznych 

w nauce innych przedmiotów.  

 Spotkania z ludźmi kultury. 

 Działalność koła teatralnego. 

 Warsztaty teatralne. 

 Wyjazdy do instytucji kulturalnych. 

 Udział w konkursach matematycznych (Kangur, 

olimpiady, konkursy szkolne, pozaszkolne) 

 Udział w tematycznych kołach zainteresowań 

 Pomoc koleżeńska- zachęcanie uczniów zdolnych 

do pomocy uczniom z trudnościami w zakresie 

przedmiotów ścisłych 

 Aktywizowanie uczniów do samodzielnego 

poszerzania kompetencji i wiedzy matematycznej 

poprzez udział w różnych projektach 
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edukacyjnych. 

VII 

Aktywności 

zawodowej 

1. Planowanie swojej 

przyszłości zawodowej. 

2. Kształtowanie 

właściwego stosunku do 

pracy własnej i innych. 

3. Kształtowanie 

umiejętności poruszania 

się na rynku pracy. 

4. Autoprezentacja. 

5. Przygotowanie uczniów 

do wyboru dalszej 

ścieżki kształcenia oraz 

przyszłego zawodu. 

6. Rozwijanie 

przedsiębiorczości. 

 Zapoznanie ucznia z różnymi zawodami, 

szczególnie tymi, które są poszukiwane na rynku 

pracy. 

 Wskazywanie sposobów poszukiwania pracy oraz 

wspieranie uczniów do efektywnego jej 

poszukiwania w momencie dużego bezrobocia. 

 Zachęcanie do ciągłego poszerzania wiedzy, 

uczestnictwa w różnorodnych formach 

doskonalenia oraz wskazywanie konieczności 

nauki języków obcych. 

 Zapoznanie uczniów z podstawami prawa pracy. 

 Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów 

komputerowych dotyczących obsługi i 

funkcjonowania biura. 

 Wskazywanie możliwości zawodowego 

przekwalifikowania się celem dostosowania do 

potrzeb rynku pracy. 

 Wykorzystanie metody projektów do realizacji 

twórczych pomysłów ucznia. 

 Zaznajomienie ucznia z formalnościami 

związanymi  

z zakładaniem działalności gospodarczej. 

 Tworzenie listów motywacyjnych i CV. 

 Zaznajomienie ucznia z zasadami 

obowiązującymi w czasie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

 Zapraszanie na lekcje wychowawcze ludzi 

Nauczyciel 

podstaw 

przedsiębiorczości 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Uczelnie wyższe, 

instytucje 

oświatowe, firmy  

Pedagog szkolny 

Doradca 

zawodowy z PPP 

 

 

 

Wg planu 

wynikowego 

Wg potrzeb 

Cały rok 
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różnych profesji. 

 Zachęcanie do śledzenia sytuacji na rynku pracy. 

 Wyjścia na dni otwarte wyższych uczelni. 

 Zachęcanie do realnej oceny własnych 

predyspozycji w aspekcie wyboru dalszego 

kierunku kształcenia. 

 Warsztaty i porady indywidualne pedagoga  

i doradcy zawodowego  

w wyborze dalszej ścieżki kształcenia oraz 

zawodu 

 Współpraca z rodzicami w aspekcie wyboru 

ścieżki edukacyjnej (informowanie rodziców o 

zainteresowaniach  

i predyspozycjach, mocnych  

i słabych stronach ucznia w kontekście wyboru 

dalszego kształcenia) 

 Udostępnianie uczniom i rodzicom pełnej 

informacji na temat sieci uczelni wyższych oraz 

zawodów przyszłości (konsultacje indywidualne). 
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2. PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEJ PROFILAKTYKI 

Osłabianie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących. 

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

Wzmacnianie więzi 

między rodzicami 

i dziećmi. 

1. Okazywanie szacunku rodzicom jako pierwszym wychowawcom. 

2. Organizowanie na terenie szkoły warsztatów z zakresu umiejętności 

wychowawczych dla rodziców. 

3. Efektywne wykorzystanie zebrań, godzin otwartych, spotkań indywidualnych 

w celu wzmacniania więzi rodziców i dzieci. 

4. Realna współpraca z rodzicami na terenie szkoły; udział rodziców w imprezach 

i uroczystościach szkolnych. 

5. Wykorzystanie różnorodnych umiejętności rodziców. 

6. Pomoc materialna (stypendia szkolne, zasiłki,)  

7. Pomoc rodzinom w sytuacji przemocy 

Wszyscy wychowawcy  

i nauczyciele.  

 

Dbałość  

o społeczny klimat 

w szkole. 

1. Budowanie zaufania w zespole nauczycielskim i uczniowskim. 

2. Udzielanie wszystkim podmiotom szkolnym wsparcia w trudnych sytuacjach. 

3. Przestrzeganie norm grupowych. 

4. Budowanie prawidłowych relacji wewnątrz różnych grup społeczności szkolnej 

oraz między poszczególnymi grupami. 

5. Motywowanie do osiągnięć, stwarzanie równych szans uczenia się i osiągania 

sukcesów. 

6. Organizowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce. 

7. Zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów 

uzdolnionych. 

8. Eliminowanie sytuacji przemocowych. 

Dyrekcja szkoły, wszyscy 

nauczyciele, pedagog szkolny, 

psycholog szkolny. 
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9. Nastawienie na współpracę, wzajemną wymianę doświadczeń, wspólne 

podejmowanie decyzji. 

10. Dobra organizacja pracy szkoły (sprawne zarządzanie, jasne procedury 

postępowania, przejrzysty  plan pracy szkoły, racjonalnie opracowany plan zajęć 

dla  młodzieży i nauczycieli, stała opieka nauczycieli podczas zajęć, dyżury 

nauczycieli na korytarzach podczas przerw. 

11. Udział członków społeczności uczniowskiej w podejmowaniu decyzji 

dotyczących uczniów, zachęcanie do większej aktywności i samodzielności. 

12. Promowanie szacunku i podmiotowości każdego członka społeczności szkolnej. 

Budowanie 

pozytywnej więzi 

uczniów ze szkołą. 

 

1. Adaptacja i integracja klas pierwszych na zajęciach warsztatowych 

2. Popieranie i rozwój samorządności uczniów. 

3. Udział młodzieży w projektowaniu i urządzaniu wystroju wnętrz klas szkolnych. 

4. Poszerzanie oferty kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. 

5. Rozwój indywidualnych zainteresowań młodzieży (interesujące przekazywanie 

wiedzy, aktywizujące metody nauczania, ciekawie prowadzone lekcje)  

6. Stosowanie motywującego system oceniania. 

7. Wyrażanie uznania za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności. 

8. Odnoszenie się do uczniów z szacunkiem. 

9. Stawianie wymagań stosownie do możliwości uczniów (indywidualne potrzeby 

edukacyjne)  

Dyrekcja szkoły, opiekunowie SU, 

pedagog szkolny, psycholog 

szkolny, wszyscy wychowawcy 

i nauczyciele, nauczyciele wf 

 

Dbałość o rozwój 

osobowości uczniów 

i ich wzrost moralny. 

 

1. Rozwijanie poczucia własnej wartości. 

2. Zwiększanie szacunku do samego siebie. 

3. Wzmacnianie samooceny. 

4. Kształcenie podejmowania właściwych decyzji. 

5. Pobudzanie wrażliwości na sprawy innych ludzi (wolontariat). 

6. Kształtowanie umiejętności oceny zachowań własnych i zachowań. 

7. Uczenie postawy odpowiedzialności za własne słowa i czyny. 

8. Uczenie przewidywania skutków własnych działań. 

9. Kształtowanie nawyku pracy nad własnym charakterem. 

Wychowawcy klas, nauczyciele, 

pedagog szkolny, psycholog 

szkolny. 
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10. Kształtowanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, 

rzetelność, wytrwałość, uczciwość, odwaga cywilna. 

11. Zachęcanie do troski o własny rozwój w sferze moralnej i duchowej. 

12. Pomoc w budowaniu właściwej hierarchii wartości. 

Rozwijanie 

umiejętności radzenia 

sobie  

w trudnych 

sytuacjach. 

1. Rozwijanie empatii 

2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. 

3. Rozwijanie umiejętności komunikowania się. 

4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, złością. 

5. Rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych. 

6. Uczenie podejmowania właściwych wyborów w sytuacjach dylematów 

moralnych 

7. Dostarczenie wiedzy na temat właściwego reagowania na przemoc (w tym 

cyberprzemoc), aby nie stać się ofiarą ani sprawcą. 

8. Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 

oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

9. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

10. Kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na 

zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z 

anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z 

komputera, Internetu i multimediów. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog szkolny. 

 

 

Budowanie systemu 

wartości. 

 

1. Przekazywanie wartości chrześcijańskich. 

2. Budowanie poczucia wartości wynikającej z godności życia ludzkiego, godności 

własnej i innych. 

3. Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła. 

4. Wskazywanie postaw moralnie pożądanych.  

5. Reagowanie na przejawy wulgarności, wandalizmu, brutalności i agresji. 

6. Przeciwdziałanie uzależnieniom, wskazywanie zdrowego stylu życia, bez 

nałogów. 

7. Walka z uprzedzeniami. 

8. Akceptacja i przestrzeganie norm i zasad obwiązujących w szkole. 

9. Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach 

 
Wszyscy nauczyciele 



str. 27 
 

społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się. 

10. Kształtowanie umiejętności analizy różnych sytuacji społecznych i umiejętności 

odróżniania dobra od zła;  

11. Kształtowanie postawy patriotycznej oraz gotowości do uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych 

kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z 

wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, 

szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska 

rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez 

najbliższą społeczność.  

12. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i 

fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu 

zapobiegania dyskryminacji.  

13. Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, 

wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia.  

14. Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających 

umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów.  

15. Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i 

rozwijanie własnych zainteresowań. 

16. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych 

oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną. 

17. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach 

ekspresji. 

18. Kształtowanie poczucia własnej wartości, podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;  

19. Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.  

Wspieranie rozwoju 

społecznego w relacji 

rówieśniczych 

1. Poinformowanie o zagrożeniach wynikających ze strony różnych grup 

młodzieżowych o zagrożeniach psychomanipulacją. 

2. Zachęcanie do współpracy z pozytywnie funkcjonującymi grupami np. z 

Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Wolontariatem oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

Wychowawcy klas, nauczyciele, 

pedagog szkolny, psycholog 

szkolny 

Nauczyciel wychowania do życia 
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3. Proponowanie spędzania czasu w bezpieczny sposób. 

4. Dbałość o zgodne funkcjonowanie oraz o integrację zespołów klasowych. 

5. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się i współpracy w grupie. 

6. Zachęcanie uczniów do działań w zakresie profilaktyki oraz w szkolnym 

wolontariacie.  

7. Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących agresji i przemocy w szkole 

rozwijanie umiejętności prawidłowej komunikacji w grupie i umiejętności 

rozwiązywania konfliktów.  

8. Reagowanie na każdy przypadek łamania regulaminu. 

9. Pozytywne wzorce zachowań, własny przykład. 

w rodzinie 

Nauczyciel biologii 

Wszyscy pracownicy szkoły 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu. 

1. Udzielania wsparcia uczniom w trudnych sytuacjach życiowych.  

2. Podejmowanie i wdrażania inicjatyw w lokalnych społecznościach– 

organizowanie wartościowych sposobów spędzania czasu (inicjowanie i 

rozwijanie zainteresowań, zespołów muzycznych, teatralnych), angażowanie 

młodych ludzi w działalność na rzecz swojej miejscowości, organizowanie i 

promocja wolontariatu. 

3. Uczestniczenie w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących. 

4. Działania polegające na rozbudzaniu w młodych ludziach pasji, ciekawości 

poznawczej, poznawania innych kultur,  

5. Doskonalenie umiejętności posługiwania  

i korzystania przez młodzież i nauczycieli  

z nowoczesnych technologii. 

6. Kształtowanie ambicji edukacyjnych i zawodowych oraz poszukiwanie 

indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego. 

7. Kształcenie umiejętności prospołecznych. 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog szkolny, psycholog 

szkolny 
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Przeciwdziałanie 

uzależnieniom: 

 Papierosy 

 Alkohol 

 Narkotyki 

 Inne środki 

psychoaktywne 

 Dopalacze 

1. Diagnozowanie problemu uzależnień wśród młodzieży szkolnej (badanie 

ankietowe, obserwacje). 

2. Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką dopalaczy 

oraz innych substancji psychotropowych).  

3. Upowszechnianie materiałów informacyjnych (plakatów, broszur, ulotek).  

4. Informowanie o szkodliwości środków psychoaktywnych („dopalacze”, 

narkotyki, alkohol itp.). 

5. Godziny wychowawcze na temat szkodliwości nałogów i uzależnień (nikotynizm, 

alkoholizm, narkomania, AIDS, fonoholizm, dopalacze,doping,lekomania). 

6. Wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjno –profilaktycznych 

7. Działania interwencyjne w przypadku dostrzeżonych objawów palenia, picia 

alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy.  

8. Szkolenia, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla wszystkich podmiotów 

szkoły. 

9. Realizacja programów profilaktycznych.  

10. Zorganizowanie zajęć warsztatowych z psychologiem /terapeutą z profilaktyki 

uzależnień w klasach pierwszych i drugich. 

11. Gazetki tematyczne dotyczące uzależnień, zdrowego stylu życia. 

12. Wskazywanie na alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.  

13. Rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów.  

14. Organizowanie rozgrywek sportowych. 

15. Udział w zawodach i imprezach sportowych. 

16. Stworzenie atmosfery społecznej akceptacji dla życia wolnego od środków 

psychoaktywnych. 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Nauczyciele 

Specjaliści 

Realizatorzy programów 

zewnętrznych 

 

Zapobieganie 

zachowaniom 

ryzykownym oraz 

dbałość o 

bezpieczeństwo 

1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 

życiowych. 

1. Poszerzanie świadomości na temat zagrożeń współczesnego świata. 

2. Przeprowadzenie zajęć z uczniami na tematy: 

-Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka 

-Anoreksja i bulimia –choroba duszy i ciała?  

-Zdrowy styl odżywiania. Czy wiesz co jesz? 

-Depresja i zachowania autdestrukcyujne – jak dbać o zdrowie psychiczne? 

-Telefoniczna inwazja –czym jest fonoholizm? 

-O mediach pozytywnie i ze znakiem zapytania. Jaki wpływ na młodego 

Wychowawcy 

Pedagog 

Psycholog 

Nauczyciele 

Specjaliści 
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człowieka mają telewizja i Internet? 

-Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu-Zapoznanie z procedurą 

postępowania w sytuacji cyberprzemocy 

-Reklama i środki masowego przekazu –manipulowanie świadomością odbiorcy 

-Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu 

kontaktów między ludźmi 

3. Informowanie o szkodach zdrowotnych spowodowanych podejmowaniem 

zachowań ryzykownych, w tym dotyczących dziedziny zachowań seksualnych.  

4. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania. 

5. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, 

zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym - te 2 tez do punktu o 

bezpieczeństwie. 

6. Bezpieczny wypoczynek. 

7. Realizowanie programów edukacyjno -profilaktycznych:„ARS –czyli jak dbać o 

miłość”, “Zdrowe piersi są OK”. 

Realizatorzy programów 

zewnętrznych 

 

V. Ewaluacja Programu. 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od 

uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku 

szkolnym. 

Program podlega ewaluacji po rocznym okresie wdrażania. 

Przebieg pracy wychowawczej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji 

i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. 

Najlepszych efektów można się spodziewać, gdy ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego dokonuje się na podstawie systematycznych 

obserwacji procesu wychowawczego.  
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Sposoby i środki ewaluacji: 

 obserwacja zachowania uczniów, 

 obserwacja postępów w nauce i zachowaniu, 

 udział uczniów w konkursach i osiągane przez nich wyniki, 

 ocena samopoczucia ucznia w szkole, 

 ocena pracy wychowawczej, 

 badanie losów absolwentów. 

Narzędzia ewaluacji: 

 ankieta, 

 obserwacja, 

 analiza dokumentacji szkolnej, 

 rozmowa, 

 wywiad grupowy 

 

 

 

 

 

 


