
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Adama Mickiewicza w Piastowie

1

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

z Oddziałami Dwujęzycznymi

IM. A. MICKIEWICZA W PIASTOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Rok szkolny 2022/23

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)
● 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)
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● Ustawa z 9 czerwca 2022r. O wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
● 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).
● Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny
● Statut Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

WSTĘP
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.

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.
Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem stanu pandemii w marcu 2020r. program dotyczy także promowania profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w

niektórych krajach, w tym Polsce, przypadkami zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2.Wobec tego faktu rola wychowawcza szkoły polega również na
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przygotowaniu do postępowania zgodnego z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej w
związku z zachorowaniami na chorobę COVID-19.

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. Przekazujemy wiedzę i uczymy tego, co dla nas jest najważniejsze:
kultury, patriotyzmu, szacunku oraz poczucia obowiązku i godności osobistej.

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.

SYLWETKA ABSOLWENTA DWUJĘZYCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A.MICKIEWICZA W PIASTOWIE:
Nasz absolwent jest :

● Dociekliwy i poszukujący rozwiązań - rozwija w sobie naturalną ciekawość. Zdobywa umiejętności niezbędne do przeprowadzenia badań, aktywnie poszukuje
odpowiedzi na nurtujące go problemy oraz wykazuje samodzielność w uczeniu się. Poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł,

● Kompetentny i wykształceny -bada, poszukuje, odkrywa idee i problemy o lokalnym i globalnym znaczeniu. W ten sposób zdobywa dogłębną wiedzę i rozwija
zrozumienie w szerokim i zrównoważonym zakresie dyscyplin,

● Komunikatywny - rozumie i wyraża swoją wiedzę oraz pomysły, w sposób pewny i twórczy w więcej niż jednym języku i przy użyciu różnych sposobów komunikacji.
Działa skutecznie i chętnie współpracuje z innymi. Właściwie funkcjonuje w relacjach z innymi ludźmi i odnajduje się w różnych sytuacjach społecznych, biegle
posługuje się językiem obcym,
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● Kierujący się zasadami - jest uczciwy, sprawiedliwy, szanuje jednostki, grupy i społeczności. Bierze odpowiedzialność za własne czyny i jest świadomy ponoszenia
konsekwencji swoich działań. Umie wyznaczać sobie adekwatne cele i dążyć do ich realizacji,

● Tolerancyjny/Otwarty i wolny od uprzedzeń - rozumie i docenia własną kulturę i historię oraz jest otwarty na perspektywy, wartości i tradycje innych osób i społeczności,
ale potrafi być asertywny, gdy sytuacja tego wymaga, jest świadomy powinności obywatelskich i patriotycznych,

● Troskliwy - okazuje empatię, współczucie i szacunek wobec potrzeb i uczuć innych. Osobiście angażuje się w służbę społeczeństwu i działa na rzecz pozytywnej zmiany
w życiu innych i środowiska naturalnego. Niesie pomoc potrzebującym,

● Podejmujący ryzyko - podchodzi do nieznanych sytuacji i wątpliwości z odwagą i przezornością oraz samodzielnością . Jest odważny i elokwentnie broni swoich
przekonań. Prezentuje swój punkt widzenia, ale jest otwarty na poglądy innych ludzi,

● Zrównoważony- rozumie, jak ważna jest równowaga intelektualna, fizyczna i emocjonalna dla osiągnięcia osobistego dobrostanu u siebie i innych. Znajduje swoje
miejsce w zmieniającej się rzeczywistości,

● Kreatywny/ Myślący i Refleksyjny- starannie przyglądający się własnej nauce i nabieranym doświadczeniom. Jest w stanie ocenić i zrozumieć swoje mocne strony i
ograniczenia. Umie wyznaczać sobie adekwatne cele i dążyć do ich realizacji,

● Zna Statut Szkoły i inne dokumenty prawa wewnętrznego szkoły,
● Zna program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

Cele ogólne i cele szczegółowe

Cele ogólne.

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;
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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 (duchowej) - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu
istnienia.

5) intelektualnej – ukierunkowanej na ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do własnego rozwoju, poszukiwanie własnych talentów i zainteresowań, rozpoznawanie
własnych predyspozycji i określanie drogi dalszej edukacji.

1. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe - sfera fizyczna

1. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości, kształtowania postaw prozdrowotnych oraz promowania zdrowego stylu
życia i zachowań proekologicznych.

2. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych.
3. Promowanie zdrowego stylu życia.
4. Realizowanie wśród uczniów i ich rodziców i opiekunów programów profilaktycznych.
5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi.
6. Ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynące z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki.
7. Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.
8. Troszczenie się o bezpieczeństwo fizyczne ucznia.

Cele szczegółowe – sfera psychiczna

1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia.
2. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, rodziców lub opiekunów.
3. Budowanie realistycznej samooceny.
4. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów.
5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz ze stresem.
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6. Kształcenie umiejętności krytycznego oceniania destrukcyjnych wzorców medialnych wywołujących niezadowolenie z własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu oraz
demaskowania rzeczywistych intencji reklam i zawartych w nich manipulacji.

Cele szczegółowe – sfera społeczna

1. Kształtowanie umiejętności społecznych: komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, współpracy w grupie.
2. Integrowanie zespołu klasowego.
3. Kształtowanie tolerancyjnej postawy wobec odmienności innych ludzi.
4. Wdrażanie ucznia do przestrzegania zasad i norm społecznych.
5. Kształcenie postawy szacunku dla własności wspólnej oraz cudzej.
6. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.
7. Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowaną biologicznie są w wyższym stopniu narażeni na

podejmowanie zachowań ryzykownych.
8. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym, pełnienia ról społecznych, pomagania innym, w tym do

angażowania się w wolontariat.

Cele szczegółowe – sfera duchowa

1. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym
zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.

2. Wprowadzanie uczniów w świat wartości ze szczególnym uwzględnieniem wartości ważnych dla społeczności szkolnej: rodziny, szacunku do innych i samego siebie,
patriotyzmu, współpracy.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych w tym podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z
przeszłości, ważnymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi, a także wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.

4. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
5. Kształtowanie postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Cele szczegółowe – sfera intelektualna
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1. Budowanie ciekawości poznawczej.
2. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz samodzielnego poszukiwania źródeł informacji.

3. Doskonalenie umiejętności odkrywania własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczego wykorzystania.
4. Rozbudzanie zainteresowań ucznia.
5. Rozwijanie umiejętności krytycznego, twórczego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.
6. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.
7. Rozbudzanie u uczniów zamiłowania do czytania oraz podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywności czytelniczej wychowanków.
8. Wyposażenie uczniów w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów.

W realizacji programu uczestniczą:

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:

a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,

b) współpracuje z Policją, sądem dla nieletnich,

c) diagnozuje problemy wychowawcze,
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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;

f) Wspiera rodziców w procesie wychowania (konsultacje)

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;

5) Rodzice:

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

b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.
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Działania wychowawczo-profilaktyczne na rok szkolny 2022/23 wynikające z polityki oświatowej państwa oraz diagnozy środowiska
szkolnego

1. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Diagnoza potrzeb środowiska szkolnego przeprowadzona została w oparciu o:

1) obserwację środowiska szkolnego,

2) rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,

3) wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców

4) wnioski podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2021/22

Opierając się na polityce oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23 oraz na diagnozie i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące obszary
problemowe i kierunki :

1. Wychowanie zmierzające do osiągania dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno prowadzących do podejmowania
odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego uczniów

3. Wsparcie młodzieży/uczniów z Ukrainy na skutek traumy związanej ze zmianą środowiska, systemu edukacji, języka.

4. Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych, (hejt w sieci)

5. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom, (działania wspierające po pandemi).

6. Przeciwdziałanie braku tolerancji, zrozumienia oraz agresji słownej.

7. Oczekiwania edukacyjne uczniów i rodziców.
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8. Wnioski z Ankiet :

- Przestrzeganie zasad kultury w komunikacji między członkami społeczności szkolnej ;

- Działania na rzecz respektowania norm społecznych ;

- Utrzymywanie na dotychczasowym, wysokim poziomie edukacji przedmiotów ścisłych i języków obcych ;

- Wzmocnienie roli edukacji humanistycznej ;

- Uwzględnienie potrzeby rozwijania kompetencji miękkich uczniów (zwłaszcza klas pierwszych) ;

- Promocja zdrowia - dbałość o rozwój zdolności fizycznych i sportowych ;

Powyższe cele realizowane będą poprzez następujące działania :

Cel do realizacji /obszar Zadania Osoby
odpowiedzialne

Terminy Wskaźnik
wykonania



Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Adama Mickiewicza w Piastowie

11

Wychowanie zmierzające do
osiągania dojrzałości poprzez
kształtowanie postaw
ukierunkowanych na prawdę, dobro
i piękno prowadzących do
podejmowania odpowiedzialnych
decyzji.

 Budowanie u uczniów podstawy do ukształtowania
konstruktywnego i stabilnego systemu wartości poprzez
przykład własny, wskazywanie uznanych autorytetów oraz
pozytywnych wzorców postaw, działań i zachowań.

 Dbałość o estetykę własną i otoczenia.
 Znajomość i stosowanie ogólnie przyjętych norm i wartości.
 Budowanie systemu wartości.
 Wspieranie rozwoju społecznego w relacji rówieśniczej.
 Rozmowy z wychowawcą podczas godzin wychowawczych

dotyczące działań promujących dobro, piękno : udział w
wolontariacie,
akcje charytatywne,

 Ustalenie i upublicznienie zasad zachowania, wynikających z
przyjętych wartości : debaty, dyskusji

Wychowawcy klas,

Nauczyciele (poloniści,
nauczyciele historii,
religii, muzyki)

Samorząd Uczniowski

Wrzesień 22,
cały rok
szkolny w
zależności od
potrzeb

Wspomaganie wychowawczej roli
rodziny. Ochrona i wzmacnianie
zdrowia psychicznego uczniów.

 Warsztaty dla rodziców dotyczące pracy z własnym
dzieckiem, (jak sobie poradzić z zachowaniem nastolatka)

 Efektywne wykorzystanie zebrań, dni otwartych, dyżurów,
spotkań indywidualnych wcelu wzmacniania więzi rodziców i
dzieci.

 Organizowanie na terenie szkoły warsztatów z zakresu
umiejętności wychowawczych dla rodziców.

 Wychowanie bez porażek

 Pomoc materialna (stypendia szkolne, zasiłki,).

 Indywidualne wsparcie uczniów z problemami
emocjonalnymi : rozmowy, konsultacje,

 Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej

Nauczyciele,

wychowawcy

pedagog, pedagog
specjalny oraz

zaproszeni specjaliści

cały rok
szkolny
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uczniom, rodzicom

Wsparcie młodzieży/uczniów z
Ukrainy na skutek traumy
związanej ze zmianą środowiska,
systemu edukacji, języka.

● Kształtowanie postawy otwartości, szacunku i tolerancji
wobec innych.

● Wspieranie rozwoju społecznego w relacji rówieśniczej.
● Pomoc w nauce
● Kształtowanie postawy otwartości, szacunku i tolerancji

wobec uczniów odmiennych kultur, wyznań narodowości i
mniejszości narodowych.

Wychowawcy,
Nauczyciele

Pedagog, psycholog

Samorząd Uczniowski

Wrzesień 22 -
Cały rok
szkolny

Kształtowanie krytycznego
podejścia do treści publikowanych
w Internecie i mediach
społecznościowych, (hejt w sieci)

● Kształtowanie postawy życzliwości i wsparcia wobec uczniów w
sytuacjach trudnych.

● Wzmacnianie postawy świadomej jednostki/obywatela
odpowiedzialnego za podejmowane decyzje i wybory

● Bezpieczeństwo w sieci

Wychowawcy

Nauczyciele
(nauczyciele IT)

Pedagog szkolny

Samorząd Uczniowski

Samorządy klasowe

Podnoszenie jakości kształcenia
oraz dostępności i jakości wsparcia
udzielanego uczniom, (działania
wspierające po pandemii-
kontynuacja).

● Konsultacje, rozmowy, spotkania z nauczycielami uczącymi
● Systematyczne rozwiązywanie pojawiających się trudności

problemów
● Kształtowanie postaw prospołecznych
● Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności wyrażania własnych

emocji (TUS)
● Udostępnianie informacji o ofercie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej : uczniom, rodzicom,
● Realizowanie wśród uczniów programów profilaktycznych i

promocji zdrowia (program ...)
● Oczekiwania edukacyjne uczniów i rodziców.

Nauczyciele WOS-u,
religii, etyki, historii

Wychowawcy i
nauczyciele
przedmiotów.

Wszyscy nauczyciele

Wyznaczeni
nauczyciele

Pedagog, p. A. Kulis

Zgodnie z
programem
nauczania

Ankieta/

wrzesień 22

Plan pracy wychowawcy klasy na rok szkolny 2022/2023
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Wychowawcy klas na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, potrzeb uczniów prowadzonej przez siebie klasy, rodziców, opracowują Plan Działań Wychowawcy Klasy
z uwzględnieniem tematów godzin wychowawczych. Plan pracy znajduje się u wychowawców klas.

Zasady Ewaluacji
Ewaluacja Programu.
Ewaluacja programu będzie przeprowadzona jeden raz w każdym roku i polegać będzie na gromadzeniu informacji dotyczących podejmowanych działań

Ewaluacja przeprowadzona będzie poprzez:

● obserwację uczniów i środowiska szkolnego,

● analizę dokumentacji szkolnej,

● rozmowy z rodzicami, nauczycielami, uczniami,

● wnioski z rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2022/23,

● ankietowanie środowiska szkolnego,

● badanie losów absolwentów,

Narzędzia ewaluacji:

● ankieta,

● obserwacja,

● analiza dokumentacji szkolnej,

● rozmowa,

● wywiad grupowy


