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I WSTĘP 

 

Szkoła jest miejscem, gdzie realizowany jest proces wielokierunkowego rozwoju 

osobowego ucznia w obszarze intelektualnym, społecznym, psychicznym, zdrowotnym 

oraz moralno-duchowym. Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest zatem 

odpowiednie ukierunkowanie ucznia, by dążył do zbudowania właściwej hierarchii 

wartości i mógł realizować własne potrzeby, szanując drugiego człowieka. Społeczność 

szkolna stanowi szczególną formę wspólnoty wychowawczej, ponieważ przynależą do 

niej uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły współpracujący                      

w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku, realizując wyznaczone zadania.  

Treści zawarte w Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym są spójne 

ze Statutem szkoły. Fundament działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły 

stanowi współpraca społeczności szkolnej, która opiera się na założeniu, że wychowanie 

jest zadaniem realizowanym zarazem w rodzinie, jak i w szkole.                          W 

związku z tym, owa współpraca musi brać pod uwagę zarówno wolę rodziców, jak                 

i priorytety edukacyjne państwa.  

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny jest zgodny ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie 

programowej. Wyznacza sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań 

wychowawczych, które zawarto w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Uwzględnia również kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których 

uzupełnienie stanowią działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców                      

i nauczycieli.  
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1. Podstawy prawne programu 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. ; nr 78; poz. 483) 

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 

20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 1457) 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji                        

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach  i placówkach. 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.                   

z 2017r., poz. 1189) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. 

U. z 2016r., poz. 895) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów                                                    

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 

szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r., poz. 356) 

8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. 

Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48; 

Dz. U. z 2006r Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 826) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 2015r., poz. 1249) 

10. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U.                         

z 2007r.Nr 70, poz. 473) 
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11. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 

2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1108). Ustawa o ochronie zdrowia 

psychicznego z dnia 19 sierpnia 

12. 1994 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535; z późniejszymi zmianami - Dz. U. Nr 113, poz. 

731  z 1997 r., Dz. U. Nr 141, poz. 1183 z 2005 r.) 

13. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 10. z 1996 r., 

poz. 55 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 957) 

14. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 

Nr 180, poz. 1493) 

15. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami) 

16. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016 - 2020 w zakresie celu 

operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych                       

z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi                    

i innymi zachowaniami ryzykownymi", w którym się mieszczą: Krajowy 

Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowy Program Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

17. Statut szkoły 

 

2. Wizja i misja szkoły 

 Wizja szkoły 

Naszym priorytetem jest, by być szkołą kształcącą uczniów na miarę XXI wieku, 

którzy będą i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój. Dlatego też w 

wizji naszej szkoły zawarte jest pragnienie, by mury naszej placówki opuszczali 

uczniowie potrafili poradzić sobie w każdej sytuacji w zmieniającym się dynamicznie 

świecie oraz niebojących się stawiać czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. 

Chcemy jak najefektywniej kształtować osobowość naszych uczniów, by w pełni 

przygotować ich do dorosłego życia, by byli to ludzie odpowiedzialni, samodzielni, 

potrafiący współpracować w grupie, dobrze przygotowani do podjęcia wybranego 

kierunku studiów.  
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Dążymy do tego, by nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako 

instytucja rzetelna, przyjazna wychowani na odpowiedzialnych i kulturalnych ludzi. By 

były to osoby aktywne, twórcze, wrażliwe, otwarte na potrzeby drugiego człowieka, 

mające poczucie więzi ze swoim regionem, ze swoją Ojczyzną. Ma to być człowiek 

prawy i tolerancyjny. 

 

 Misja szkoły 

 

Celem działań naszej szkoły jest służenie uczniom, rodzicom, nauczycielom                              

i środowisku, w którym funkcjonujemy. Chcemy wychować naszych uczniów w duchu 

wartości i poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny i szacunku dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego. Pragniemy, by stali się ludźmi ceniącymi dobro, prawdę, 

odpowiedzialność, uczciwość, by byli otwarci na wartości kultury europejskiej                           

i światowej. Staramy się w naszych wychowankach kształtować umiejętność 

nawiązywania relacji z rówieśnikami, także z przedstawicielami innych narodów. 

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie znali historię swojej „małej ojczyzny” i by dbali o 

jej przyszłość, mając jednocześnie świadomość bycia Europejczykami, obywatelami 

świata. Zadaniem szkoły jest więc zapewnianie pomocy we wszechstronnym rozwoju 

uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym oraz społecznym, zapewnianie 

pomocy psychologicznej i pedagogicznej.  

Misją szkoły jest wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności, które 

umożliwią im dostęp do wszystkich typów szkół. Uczymy szacunku i uczciwości, które 

stanowią ważną postawę życia społecznego. Rozwijamy i wzmacniamy wśród uczniów 

i nauczycieli przedsiębiorczość, kreatywność, wrażliwość moralną i otwartość                          

w kontaktach międzyludzkich. Uczymy życia w duchu tradycji dziedzictwa 

kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne i budujemy pozytywny obraz szkoły 

poprzez kultywowanie i współtworzenie jej tradycji. Do misji szkoły należy również 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli 

i rodziców.  

 



7 

 

 

 Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020 

Zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, które 

Minister Edukacji Narodowej określił na rok szkolny 2019/2020, wśród priorytetów 

znalazły się: 

 profilaktyka uzależnień,  

 wychowanie do wartości,  

 rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz 

przedsiębiorczości,  

 wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego. 

 

3. Opis funkcjonowania szkoły 

a) Charakterystyka środowiska szkolnego 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze jest jedną z trzech publicznych 

ponadpodstawowych szkół w powiecie i jedną z dwóch w mieście. Znajduje się przy 

alei Jana Pawła II nr 13 w Przysusze. Prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe                             

w Przysusze. 

Baza dydaktyczna szkoły to pracownie: 4 języka polskiego, 5 języka 

angielskiego, 2 języka niemieckiego, 3 matematyczne, 3 komputerowe, 1 języka 

francuskiego, 1 fizyczna, 1 chemiczna, 1 geograficzna, 1 biologiczna, 1 edukacji dla 

bezpieczeństwa, 1 historyczna, biblioteka, czytelnia, sala gimnastyczna, gabinety: 

psychologa, medyczny, nauczycieli wychowania fizycznego, szatnia z indywidualnymi 

szafkami dla uczniów na ubrania i książki. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają 

się również na pływalni, w hali sportowej z pełnym zapleczem oraz na boiskach 

sportowych. Teren szkoły jest monitorowany, co zapewnia bezpieczeństwo uczniom. 

Wychowaniem i rozwojem intelektualnym z oddaniem i pełnym 

zaangażowaniem zajmuje się 55 nauczycieli z tytułem magistra, w tym stopień awansu 

zawodowego nauczyciela dyplomowanego posiada 41 osób, mianowanego – 8, 

kontraktowego – 5 i stażysty– 1 osoba. Dziewiętnastu nauczycieli to egzaminatorzy 



8 

 

OKE w Warszawie. Kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły. 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nauczycieli są należycie wykorzystywane.  

W skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze wchodzi 15 oddziałów 

Liceum Ogólnokształcącego i 5 oddziałów Technikum kształcącego w zawodzie 

technik informatyk. Razem uczy się 503 uczniów, w tym 374 w LO i 129 w Technikum. 

Uczniowie naszej szkoły to młodzież pochodząca z Przysuchy i okolicznych gmin 

Powiatu Przysuskiego: Wieniawy, Borkowic, Gielniowa, Klwowa, Rusinowa , 

Potworowa i Odrzywołu. 

Nasi uczniowie to osoby ambitne, wymagające, żądne wiedzy, często rozwijają 

oni swoje zainteresowania, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach, startując w 

olimpiadach przedmiotowych oraz w konkursach i zawodach sportowych. Najlepsi 

zdobywają tytuły laureata lub finalisty, otrzymują indeksy na wybrane uczelnie. 

 

b) Uczestnicy programu profilaktyczno-wychowawczego 

Za wszechstronny rozwój osobowości ucznia odpowiadają wszyscy uczestnicy 

programu profilaktyczno – wychowawczego, czyli: 

 

rodzice, którzy: 

 mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijno-

moralnymi, jeśli nie są one sprzeczne z prawami dziecka;  

 znają, akceptują i wpływają na kształt programu wychowawczo                                          

- profilaktycznego zaproponowanego przez szkołę;  

 wspierają dziecko w jego działaniach, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa;  

 wspomagają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich 

działaniach, wspierając ich swą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

 aktywnie współuczestniczą w życiu szkoły;  

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;  
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wychowawcy klas:  

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;  

 wspierają rozwój uczniów i proces ich usamodzielniania się;  

 prowadzą dokumentację procesu edukacji;  

 opracowują i realizują klasowy Plan Wychowawczy;  

 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;  

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;  

 podejmują działania, gdy zaistnieją przypadki: przemocy wobec ucznia, 

zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;  

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów                          

o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  

 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej;  

 integrują zespół klasowy i kierują nim;  

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniający 

zachowania uczniów;  

 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację 

obowiązku szkolnego;  

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;  

 inspirują pracę zespołową w klasie poprzez przydzielanie zespołom zadań na 

rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają poziom ich realizacji; 

motywują poprzez pochwały, zachęcając do działania;  

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;  

 współpracują z rodzicami - włączają rodziców w sprawy programowo-

organizacyjne klasy dążąc do partnerskiego ułożenia relacji                      z 

rodzicami;  

 współpracują z dyrekcją szkoły, psychologiem i pielęgniarką; 

 tworzą miłą i spokojną atmosferę; 
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nauczyciele, którzy: 

 mają wpływ wychowawczy na uczniów, bez względu na przypisane im funkcje 

dydaktyczne;  

 są odpowiedzialni za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu                 

w szkole, w czasie wyjść i wyjazdów szkolnych;  

 udzielają pomocy w zakresie przezwyciężania niepowodzeń szkolnych                          

w oparciu o zidentyfikowane potrzeby uczniów, informują o problemach                        

w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;  

 wspierają swą postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

 zachęcają uczniów do kreatywnych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

 kształcą i wychowują młode pokolenie w duchu patriotyzmu;  

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych 

zachowań;  

 dążą do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich 

uczniów;  

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania 

uczniów;  

 przyuczają do samooceny zachowania, nadzorują wykonywanie obowiązku 

szkolnego;  

 popularyzują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;  

 inicjują pracę zespołową w klasie, przydzielając zadania na rzecz klasy, szkoły               

i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;  

 współpracują z nauczycielami uczącymi w danym oddziale klasowym; 

 współpracują z rodzicami; włączając ich w sprawy programowe i organizacyjne 

klasy; 

 współpracują z dyrekcją szkoły, psychologiem i pielęgniarką;  

 wspólnie z psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej                          

i materialnej dla uczniów; 
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 dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

 kształtują atmosferę życzliwości i zrozumienia, mobilizują do zdobywania 

wiedzy, nabywania kompetencji i prawidłowych postaw;  

 realizują podczas pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo - 

profilaktycznego szkoły;  

 

uczniowie, Samorząd Uczniowski:  

 współorganizują imprezy i akcje szkolne;  

 znają i przestrzegają normy zachowania, które obowiązują w szkole; 

 wywiązują się z obowiązków ucznia, osiągając wyniki na miarę własnych 

możliwości; 

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,  

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;  

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o środowisko;  

 szanują kulturę, język i tradycję narodową; 

 

psycholog szkolny:  

 prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, diagnozuje indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów 

w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania 

mocnych stron uczniów;  

 diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych i wspierania rozwoju uczniów;  

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb;  

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

uczniów;  

 minimalizuje skutki dysfunkcji rozwojowych, zapobiegając zaburzeniom 

zachowania oraz inicjując różne formy pomocy w środowisku szkolnym                          
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i pozaszkolnym uczniów;  

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach 

kryzysowych;  

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

 wspiera nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;  

 współpracuje z przedstawicielami instytucji pomocowych, tj. MOPR, Sądem, 

Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna itp.  

 

Dyrektor szkoły nadzoruje realizację programu wychowawczo -profilaktycznego 

szkoły oraz warunki jego realizacji poprzez: 

 wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

 zapewnianie odpowiednich warunków do prowadzenia procesu dydaktyczno – 

wychowawczego; 

 tworzenie warunków do kultywowania tradycji i kultury; 

 wspieranie samorządności i samodzielności uczniów; 

 umożliwienie działania na terenie szkoły wolontariatu, stowarzyszeń                                

i organizacji młodzieżowych oraz innych organizacji wspierających proces 

wychowania; 

 współpracuje z Samorządem Szkolnym i Radą Rodziców. 

 

c) Podmioty wspierające 

 

Działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły wspierają liczne 

podmioty, które są zarazem instytucjami i placówkami publicznymi, jak i organizacjami 

oraz stowarzyszeniami pozarządowymi. Przede wszystkim wymienić należy 

następujące instytucje: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

 Komenda Powiatowa Policji; 
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Przysusze; 

 Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze; 

 Dom Kultury w Przysusze. 

 

4. Założenia wychowawczo - profilaktyczne programu 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny przedstawia cele i wartości, do których 

każdy członek społeczności szkolnej powinien dążyć w swoim codziennym 

postępowaniu. Pokazuje poprzez wskazanie konkretnych działań i czynności, w jaki 

sposób wizję szkoły urzeczywistniać.  

Kluczowym założeniem przyjętym w naszym programie jest uznanie, iż 

wychowanie jest procesem wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości                       

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianym 

i uzupełnianym przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

Wychowanie jest zadaniem nie tylko rodziny, ale i szkoły, która w swoim działaniu 

współpracuje z rodzicami, przy czym zadaniem szkoły jest wychowanie dzieci                           

i młodzieży do wartości. 

Realizacja działań wychowawczych w naszej szkole będzie wzmacniana                         

i uzupełniana działaniami z zakresu profilaktyki. Profilaktyka jest oddziaływaniem 

zapobiegającym niepożądanym zjawiskom, jest systemem działań zmierzających do 

utrzymania istniejącego stanu rzeczy, który jest oceniany jako pożądany lub 

satysfakcjonujący. W programie będziemy przede wszystkim podejmować działania              

z zakresu profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, której celem jest wspieranie 

wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 

podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych, na 

które część z uczniów może być bardziej narażona, ze względu na swoją sytuację 

rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne. 

Program wychowawczo - profilaktyczny naszej szkoły dostosowany jest do 

potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska, w którym funkcjonujemy. Treści                  

i działania w nim zawarte uwzględniają zdiagnozowane potrzeby rozwojowe uczniów, 
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potrzeby i oczekiwania ich rodziców, nauczycieli, priorytety wychowawcze                                

z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym wskazano na czynniki 

chroniące i czynniki ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych 

z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych, dopalaczy, innych 

substancji psychoaktywnych oraz problemów, które występują w środowisku szkolnym. 

Wzięto zatem pod uwagę: 

 wyniki ewaluacji wewnętrznej, 

 wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluację wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego 

realizowanego   w roku szkolnym 2018/2019, 

 wnioski i analizy, w tym wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych. 

Integralną częścią programu będą plany pracy wychowawczo-profilaktycznej 

klas opracowywane przez wychowawców na dany rok szkolny. 

 

5. Wyniki diagnozy potrzeb i problemów, w tym czynników chroniących                            

i czynników ryzyka 

Program wychowawczo - profilaktyczny został opracowany na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oświatowego, analizy sytuacji wychowawczej 

szkoły, diagnozy potrzeb środowiska szkolnego oraz aktualnej diagnozy w zakresie 

występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka oraz czynników 

chroniących, dotyczących uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników szkoły. 

W analizie sytuacji wychowawczej szkoły zostały uwzględnione: 

 sukcesy wychowawcze szkoły (statystyki szkolne, analiza przypadków 

indywidualnych); 

 potrzeby uczniów i ich oczekiwania (na podstawie informacji uzyskanych przez 

wychowawców klas, informacji uzyskanych od samych uczniów); 

 potrzeby rodziców; 

 potrzeby rozwojowe nauczycieli; 
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 źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego. 

Diagnozę potrzeb środowiska szkolnego oraz diagnozę czynników chroniących                                 

i czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie : 

 analizy dokumentacji (dziennik psychologa, protokoły zespołów 

wychowawczych, analiza sytuacji wychowawczej klas, analiza frekwencji 

uczniów, protokoły rady pedagogicznej), 

 obserwacji zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych                                         

i pozalekcyjnych, 

 rozmów indywidualnych z uczniami, nauczycielami i rodzicami, 

 dotychczasowych zajęć profilaktycznych i wychowawczych w klasach, 

 ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w szczególności obejmujących 

zakres systemu wartości uczniów oraz identyfikację czynników ryzyka                           

i czynników chroniących, 

 konsultacji z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Przeprowadzona analiza sytuacji wychowawczej pozwoliła wyodrębnić czynniki 

ryzyka i czynniki chroniące występujące w środowisku szkolnym. Stanowiły one ważną 

podstawę przy projektowaniu działań zapobiegawczych. Jednocześnie zidentyfikowano 

oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli, co pozwoliło na sformułowanie 

potrzeb i priorytetów w działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły. 

 

Czynniki ryzyka: 

 zwiększająca się liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 nieprzestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad, 

 wulgaryzmy, wyśmiewanie kolegów, 

 trudności w umiejętności rozwiązywania konfliktów, 

 nadmierne korzystanie z Internetu, gier komputerowych, telewizji, telefonu, 

 demonstrowanie własnej tożsamości poprzez zachowania prowokacyjne,  

 brak motywacji do nauki, 

 trudne sytuacje rodzinne,  
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 palenie papierosów przez uczniów, picie alkoholu (poza szkołą). 

 

Czynniki chroniące: 

 dobra atmosfera w szkole, 

 poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, 

 sukcesy edukacyjne i sportowe uczniów, 

 działania integrujące w szkole - zajęcia integracyjne, 

 współpraca ze środowiskiem rodzinnym, 

 zdecydowany brak akceptacji dla przemocy, 

 współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, 

 obecność w szkole psychologa, 

 wypracowane procedury bezpieczeństwa, 

 imprezy i działania integrujące społeczność szkolną, 

 

Oczekiwania rodziców względem szkoły: 

 praca wychowawcza zgodna z celami wychowawczo-profilaktycznymi szkoły, 

 chęć współtworzenia celów wychowawczych szkoły, 

 ocenianie zgodne z PSO i systemem oceniania zachowania uczniów, 

 utrzymanie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i dobrej atmosfery, która 

sprzyja nauce, 

 eliminowanie zagrożeń, 

 propagowanie zasad zdrowego stylu życia i kulturalnego zachowywania się 

uczniów, 

 kształtowanie sprawności fizycznej i nawyków uprawiania sportu, 

 budowanie w uczniach wiary w siebie i swoje możliwości oraz kształtowanie 

umiejętności społecznych, 

 przygotowanie uczniów do skutecznego znalezienia pracy, 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach urzędowych, 

 rozwijanie poczucia solidarności społecznej i chęci pomagania sobie nawzajem 

oraz tolerancji, 
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 dostarczanie przez szkołę wiedzy związanej z problemami dorastania                                   

i kształcenie umiejętności wychowawczych rodziców. 

 

Oczekiwania uczniów wobec szkoły: 

 zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i opieki, szczególnie w miejscach, takich 

jak szatnia i łazienka, 

 utrzymanie pozytywnych relacji nauczycieli z uczniami,  

 zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów, którzy mieli kontakt z różnymi 

używkami: alkoholem, papierosami, narkotykami czy dopalaczami, 

 eliminowanie wszelkich przejawów przemocy w szkole: ze strony kolegów, 

nauczycieli, innych pracowników szkoły, 

 udzielanie wsparcia uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, 

 zrozumienie i akceptowanie potrzeb uczniów, 

 tolerancja i wyrozumiałość nauczycieli oraz innych pracowników szkoły wobec 

uczniów. 

 

6) Priorytety ustalone do realizacji 

W wyniku przeprowadzonych czynności diagnostycznych zaplanowano 

następujące obszary działalności wychowawczej szkoły w bieżącym roku szkolnym: 

 integrowanie społeczności szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji 

uczeń - nauczyciel, rodzice - nauczyciel, uczeń - uczeń; 

 zachęcanie rodziców do współuczestnictwa w życiu szkoły, do dojrzałego 

partnerstwa w kształtowaniu przyjaznego, bezpiecznego środowiska szkolnego; 

 dbanie o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa w korzystaniu przez uczniów z nowych 

technologii informacyjno- komunikacyjnych; 

 dbanie o dobro i mienie szkoły; 

 propagowanie roli wartości w codziennym życiu uczniów, w szczególności: 

tolerancji dla inności, odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla 

drugiego człowieka, patriotyzmu, uczciwości i prawdy, humanitaryzmu; 
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 kształtowanie postaw i przestrzeganie zasad współżycia społecznego,                             

poprzez konsekwentne reagowanie wychowawcze, zarówno w zakresie 

gratyfikowania postaw pożądanych, jak i wprowadzania kar w przypadku 

naruszeń norm obowiązujących w szkole. 

Jednocześnie określono obszary, nad którymi należy pracować w zakresie   

działalności profilaktycznej w szkole: 

 minimaliozwanie konfliktów między rówieśnikami,  

 wspieranie uczniów doświadczających izolacji, braku tolerancji dla inności; 

 właściwe wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych                                          

i komunikacyjnych; 

 wdrażanie pożądanych wzorców zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem 

aktywności  młodzieży na portalach  społecznościowych; 

 minimalizowanie działań naruszających dyscyplinę szkolną na lekcjach                            

i przerwach; 

 likwidowanie przypadków eksperymentowania poza szkołą z używkami                         

( papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, inne środki psychoaktywne). 
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II.  PODSTAWY AKSJOLOGICZNE PROGRAMU 

 

Wychowanie ku wartościom jest jednym z najważniejszych celów działalności 

wychowawczej szkoły. Wartości są pierwszymi drogowskazami w życiu każdego 

człowieka, są tym, co cenne, ważne, do czego pragniemy dążyć w życiu szkolnym. To 

od ukształtowanej hierarchii wartości zależy, jakich wyborów dokonujemy w życiu, 

jakie oceny formułujemy wobec innych osób i zdarzeń.  

Wychowanie ku wartościom nie może mieć przy tym charakteru incydentalnych 

działań, lecz musi mieć charakter procesu permanentnie wzbogacającego                                    

i doskonalącego młodego człowieka. Mając na uwadze fakt, że do naszej szkoły 

przychodzą jeszcze nie w pełni ukształtowani młodzi ludzie, nauczyciele starają się 

poprzez prowadzone działania i wpływy wychowawcze rozbudzać w nich ciekawość 

świata, chęć do nauki oraz do nabywania nowych doświadczeń i wiedzy. Przekazują 

swoim uczniom wiedzę, wartości i zasady. W związku z tym najważniejsze kierunki 

procesu wychowania ku wartościom zawierają się przede wszystkim w sformułowanej 

w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły sylwetce absolwenta oraz 

wartościach uznanych przez społeczność szkolną. 

 

1. Charakterystyka uczniów liceum i technikum 

 

Szesnastoletni uczniowie są już w dużej mierze ukształtowani: mają grono 

przyjaciół i ustalone upodobania, potrafią walczyć. Tworzą swój własny świat, są 

krytyczni. Wielu uczniów ma bardzo ograniczone zaufanie do autorytetów opartych na 

pozycji społecznej. Stąd wynikają ogromne trudności, jakie stoją przed nauczycielem – 

wychowawcą. Jego wpływ na młodzież będzie tak duży, jak duży uda mu się pozyskać 

autorytet – sprawiedliwością, uczciwością, zaangażowaniem, okazanym  

zrozumieniem, merytorycznym przygotowaniem we własnej dziedzinie. 

 Uczniowie klas pierwszych trafiają w nowe środowisko, czują się niepewni 

i osamotnieni, dlatego w naszej szkole psycholog szkolny oraz wychowawcy klas 

prowadzą cykl zajęć integracyjnych.  
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 W klasie drugiej uczeń w szczególny sposób manifestuje swoją wolność                          

i dorosłość. Działania wychowawcze trzeba z pewnością ukierunkować na profilaktykę. 

Po pierwszym semestrze klasy drugiej przychodzi czas na ważne życiowe decyzje. Choć 

jeszcze nie wszyscy stawiają sobie pytanie – dokąd zmierzam? – żyjąc beztrosko. Rola 

wychowawcy między innymi polega na prowadzeniu spotkań w zakresie preorientacji 

zawodowej.Klasa trzecia i czwarta  to czas uświadomienia sobie odpowiedzialności za 

siebie i za innych, czas przygotowania się do roli dojrzałego obywatela i rodzica. Efekty 

działań wychowawczych będą zależeć od zaangażowania uczniów w samodzielną pracę 

nad swoją postawą i poglądami. Wiele działań uczniowie klas drugich, trzecich i 

czwartych mogą i powinni realizować sami pod dyskretną kontrolą wychowawcy i 

współpracujących z nim nauczycieli. Samodzielna praca, własne refleksje są na tym 

etapie ważniejsze niż sterowane wpływy zewnętrzne. 

 

2. Charakterystyka sylwetki absolwenta 

 

Celem naszych działań jest wychowanie absolwenta, który bez problemu 

funkcjonuje w otaczającym go świecie. 

 Jest samodzielny i otwarty. Wierzy w siebie i swoje możliwości. Potrafi stawiać 

sobie cele i je realizować. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 Jest ciekawy świata. Poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności 

występujących w otoczeniu. Uzyskane informacje potrafi weryfikować                          

w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Zna języki obce. 

 Jest odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych 

działań. Potrafi przyznać się do błędu i gotów jest ponosić odpowiedzialność za 

swoje postępowanie i decyzje. W działaniach zbiorowych wykazuje poczucie 

współodpowiedzialności za efekty pracy grupy. 

 Jest rozważny. Potrafi przewidywać zagrożenia. Umie zapewnić bezpieczeństwo 

sobie i innym. Nie pije alkoholu i nie pali papierosów, nie używa narkotyków, 

dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Dba o zdrowie swoje i innych. 

Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny. 

 Jest przedsiębiorczy. Zna istotę funkcjonowania gospodarki oraz cele 
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działalności gospodarczej. Wie gdzie i jak szukać pracy. Zdobył umiejętność 

pracy w zespole. 

 Jest asertywny. Potrafi oprzeć się presji rówieśników. Umie zaprezentować 

i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy. Potrafi 

rozwiązywać konflikty. Ma umiejętności negocjacyjne. 

 Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o własny system wartości 

i ten obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i nie gubi 

się w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych. Zna podstawowe przepisy 

prawa. Umie przeciwstawiać się przemocy. 

 Jest tolerancyjny. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające                                        

z niejednakowych możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej różnych 

ludzi. Jego tolerancja przekłada się na postawę akceptacji innych ludzi. 

 Jest rzetelny i punktualny. Dotrzymuje obietnic, zobowiązań i terminów. Umie 

zaplanować swoje zajęcia, nie marnuje czasu swojego i innych. 

 Jest dojrzały. Potrafi podejmować decyzje, od których będzie zależało jego życie. 

Rozumie potrzebę dalszego kształcenia. Jest świadomy, że ponosi 

odpowiedzialność za swoje czyny. Ma określone zainteresowania, które pomogą 

mu wybrać kierunek dalszego kształcenia. Zna siebie, umie wyeksponować 

swoje mocne strony. Umie się zachować z godnością i honorem. 

 

3. Wartości uznawane przez społeczność szkolną  

W naszej szkole obowiązują wartości, które uznane zostały przez naszą 

społeczność szkolną. Należą do nich: 

 Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

 Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

 Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

 Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 Dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych osób. 

 Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

 Okazywanie szacunku innym osobom. 
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 Poszanowanie wartości i godności ludzkiej. 

 Uczciwość, szczerość, wiarygodność. 

 Rzetelność, odpowiedzialność i sumienność. 

 Prawdomówność. 

 Sprawiedliwość. 

 Ogólnoludzkie normy i wartości religijne. 

 Kierowanie się własnym sumieniem. 

 Pomoc potrzebującym. 

 Zapobieganie dyskryminacji. 

 Kreatywność. 
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III CELE PROGRAMU 

 

1. Cel nadrzędny 

 

Dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny                          

i moralny ucznia, tak by w przyszłości mógł wypełniać obowiązki rodzinne                                

i obywatelskie w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. 

Program ma być pomocny w przezwyciężaniu trudności dydaktyczno-

wychowawczych przez uczniów poprzez wskazanie celów szczegółowych programu. 

 

2. Cele szczegółowe programu 

 

 Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb                                 

i możliwości, poprzez: 

- pobudzanie kreatywności, przedsiębiorczości, 

- dbanie o rozwój poczucia własnej wartości, 

- kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

- kształtowanie postaw twórczych, 

- budowanie motywacji do nauki i poznawania otaczającego świata, 

 

 Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, poprzez: 

- integrację w klasach i zespołach uczniowskich, 

- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, 

- dążenie do większej otwartości uczniów, świadomego przeżywania emocji, 

- kształtowania umiejętności otwartego wyrażania swoich myśli i poglądów, 

- kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie (uczciwości, wiarygodności i odpowiedzialności), 

- kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi, 
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 Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa 

narodowego, poprzez: 

- poznawanie dziedzictwa narodowego oraz jego miejsca w kulturze Europy 

i świata, 

- rozwijanie wrażliwości na ochronę dziedzictwa narodowego, 

- utrwalanie poczucia polskości przez poznawanie kultury narodowej, 

- budowanie tożsamości narodowej, 

- zainteresowanie kulturą regionu i lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi, 

 

 Uczenie tolerancji i szacunku dla innych kultur i tradycji, poprzez: 

- kształtowanie postawy tolerancji, 

- działania zapobiegające dyskryminacji, 

- zaznajomienie z problemem odmienności różnych kręgów kulturowych                           

i religijnych, 

 

 Promowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznych zachowań, poprzez: 

- kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru, 

- kształtowanie nawyku dbania o przyrodę i o zdrowie. 
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IV. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 

SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW 

 

1. Rozwój intelektualny 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Poszukiwanie prawdy. Pogadanki i dyskusje na wszystkich lekcjach 

we wszystkich klasach. 

nauczyciele, 

psycholog 

Przezwyciężenie lenistwa 

myślowego. 

Prowadzenie lekcji aktywnymi metodami. nauczyciele, 

psycholog 

Rozszerzenie 

zainteresowań. 

Działalność w kołach zainteresowań, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, 

praca z uczniem zdolnym,  

wycieczki dydaktyczno-wychowawcze, 

konkursy przedmiotowe i artystyczne. 

nauczyciele,  

wychowawcy 

Kształtowanie 

umiejętności przyswajania 

wiedzy. 

Warsztaty, lekcje z wychowawcą na temat 

sposobów przyswajania wiadomości, 

rozwijania twórczego myślenia.  

Ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi. 

Doskonalenie technik uczenia się. 

nauczyciele 

psycholog 

Rozwijanie umiejętności 

poszukiwania informacji                

i wypowiadania się. 

Współpraca z biblioteką szkolną, 

 biblioteką gminną i pedagogiczną,  

korzystanie z internetu,  

rozwijanie umiejętności interpersonalnych. 

Debaty, konkursy plastyczne. 

nauczyciele 
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2. Rozwój moralny 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Rozwijanie umiejętności 

oceny własnych 

zachowań. 

Uczenie dokonywania samooceny na lekcjach 

wychowawczych. 

wychowawcy 

Rozwijanie gotowości do 

poświęceń. 

Realizacja tematyki godzin wychowawczych, 

spotkania z psychologiem, pomoc koleżeńska,  

wychowawcy 

psycholog 

Odwaga cywilna. Rozmowy indywidualne nauczyciel – uczeń.  wychowawcy 

Autentyzm działań.  Praca w samorządzie i organizacjach 

społecznych.  

 

wychowawcy, 

opiekun 

samorządu 

 

3. Rozwój społeczny 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Rozwijanie umiejętności 

społecznych, umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów, asertywności, 

umiejętności werbalnego            

i niewerbalnego 

porozumienia się. 

Spotkania z psychologiem. 

Realizacja godzin wychowawczych 

 o określonej tematyce. 

psycholog, 

wychowawcy 

Tolerancja. Kształtowanie postaw tolerancji dla 

odmienności rasowej, kulturowej, 

światopoglądowej i wyznaniowej na 

godzinach wychowawczych i lekcjach religii. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

katecheci 

Kształtowanie 

umiejętności współżycia  

w grupie. 

Zajęcia integracyjne, wycieczki, rajdy, biwaki, 

współorganizowanie imprez szkolnych. 

wychowawcy,  

nauczyciele,  

samorząd 

szkolny 
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4. Rozwój duchowy 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Kształcenie postawy 

twórczej. 

Organizowanie uroczystości szkolnych                       

o charakterze narodowym i religijnym, zajęcia 

pozalekcyjne, prezentacja dorobku uczniów 

poprzez, np. organizowanie wernisaży 

plastycznej twórczości uczniowskiej, 

prezentację poezji itp. 

nauczyciele,  

samorząd 

szkolny 

 

Kształcenie myślenia 

refleksyjnego. 

Poszukiwanie w literaturze wzorów godnych 

naśladowania, udział w rekolekcjach 

 i przedstawieniach o  treści religijnej, 

pogadanki związane ze świętami religijnymi. 

nauczyciele, 

samorząd 

szkolny 

Poznanie dorobku  

kultury. 

Ukazywanie związków pomiędzy tradycją 

rodzinną i narodową a europejską. Dbanie                 

o czystość języka, uświadamianie znaczenia 

kulturalnego dziedzictwa regionu. Rozwijanie 

zainteresowań historią regionu i kraju. 

Oglądanie wystaw i wernisaży, współpraca 

z Domem Kultury, kinem, muzeami i teatrami.  

nauczyciele, 

wychowawcy 

Rozwijanie zdolności do 

głębokiego kontaktu                    

z drugim człowiekiem. 

Rozwijanie solidarności koleżeńskiej poprzez 

pomoc w nauce, organizowanie imprez na 

rzecz osób potrzebujących. 

nauczyciele 

Poznawanie zasad wiary. Lekcje religii, rekolekcje, pielgrzymki do 

sanktuariów.  

nauczyciele 

katecheci 

Poszanowanie uczuć 

innych. 

Spotkania z psychologiem szkolnym, godziny 

wychowawcze. 

psycholog 

wychowawcy 

Rozwijanie umiejętności 

samooceny 

i samokontroli. 

Lekcje wychowawcze, zajęcia z 

psychologiem.  

wychowawcy 

psycholog 
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5. Ukierunkowanie uczuć, emocji 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Kształtowanie 

wrażliwości uczuciowej 

oraz postaw 

altruistycznych. 

Zajęcia wychowawcze, pomoc koleżeńska, 

akcje charytatywne, szkolny wolontariat. 

wychowawcy 

Umacnianie więzi 

rodzinnych, klasowych, 

szkolnych. 

Godziny wychowawcze, warsztaty, spotkania 

integracyjne, spotkania z rodzicami uczniów 

wyróżniających się w nauce. 

wychowawcy 

dyrektor 

Poznawanie własnej sfery 

uczuciowej. 

Spotkania z psychologiem szkolnym. psycholog 

szkolny 

Uwalnianie sądów i ocen 

od wpływów uczuć. 

Uczenie oceny własnego postępowania 

i postępowania innych – pogadanki, warsztaty, 

wykłady.  

wychowawcy 

Kształtowanie 

umiejętności 

kontaktowania się 

z ludźmi i opanowania 

emocji. 

Zajęcia dotyczące komunikacji 

interpersonalnej i asertywności, w tym 

umiejętności dyskusji, negocjacji, osiągania 

kompromisu. 

psycholog 

szkolny, 

wychowawcy 

Organizowanie różnych 

form pomocy dzieciom 

biednym, zaniedbanym 

przez środowisko. 

Współdziałanie z kołem PCK i Szkolnym  

Wolontariatem. 

wychowawcy,  

opiekun koła 

PCK 

wolontariusze 

Zapobieganie przemocy                  

i agresji wśród młodzieży. 

Promowanie właściwej atmosfery podczas 

imprez kulturalnych. 

Jasny system kar, konsekwentne 

przestrzeganie go. 

 Systematyczne dyżury nauczycieli. 

Edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli                          

w zakresie agresji, patologii, środków 

nauczyciele, 

 wychowawcy, 

 psycholog 

szkolny 
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uzależniających. 

Współpraca z policją, służbą zdrowia.  

Zajęcia z psychologiem. 

 

 

6. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Zdobywanie wiedzy 

z zakresu podstaw 

komunikacji 

interpersonalnej, ekonomii 

i zarządzania. 

Zajęcia z przedmiotów: podstawy  

przedsiębiorczości oraz ekonomia w 

praktyce, godziny wychowawcze. 

nauczyciel  podstaw 

przedsiębiorczości, 

wychowawcy 

Przygotowanie ucznia do 

aktywnego i świadomego 

uczestnictwa w życiu 

gospodarczym. 

Zajęcia z przedmiotów: podstawy  

przedsiębiorczości oraz ekonomia w 

praktyce, spotkania z ludźmi 

przedsiębiorczymi. 

nauczyciel  podstaw 

przedsiębiorczości 

Kształcenie postaw 

i myślenia 

przedsiębiorczego. 

Zajęcia z przedmiotów: podstawy  

przedsiębiorczości oraz ekonomia w 

praktyce. 

nauczyciel  podstaw 

przedsiębiorczości 

Umiejętność 

podejmowania działań w 

środowisku lokalnym, 

regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym. 

Zajęcia z przedmiotów: podstawy  

przedsiębiorczości oraz ekonomia w 

praktyce, spotkania z władzami 

samorządowymi, posłem, senatorem. 

Nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości,  

nauczyciel wos-u, 

wychowawca 

 

7. Wychowanie fizyczne 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Kształtowanie sprawności 

fizycznej. 

Lekcje wychowania fizycznego. nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 
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Udział w kulturze 

fizycznej. 

Uczestnictwo w zawodach sportowych w 

roli zawodnika i kibica, udział w Biegu 

Hubala, biegach charytatywnych 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Profilaktyka zdrowotna. Pogadanki z pielęgniarką, lekarzem na 

godzinach wychowawczych.  

wychowawcy, 

pielęgniarka. 

Promowanie zdrowego 

stylu życia. 

Omówienie na godzinach wychowawczych 

zjawiska stresu i różnych technik 

relaksacyjnych. Rozbudzenie potrzeby 

wykorzystania wolnego czasu  na udział 

w zajęciach sportowych. Udział w 

wycieczkach, rajdach. 

psycholog,  

pielęgniarka, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

8. Profilaktyka uzależnień 

Cele Formy realizacji Realizujący 

Zapobieganie patologiom. Realizacja programów profilaktycznych dla 

młodzieży przez psychologa szkolnego, 

prezentacja filmów, spotkania z ludźmi 

wyzwolonymi z nałogu. 

psycholog 

szkolny, 

pielęgniarka, 

wychowawcy. 

Promowanie zdrowego 

stylu życia. 

Godziny wychowawcze, rajdy, biwaki, 

konkursy plastyczne, zajęcia sportowe, 

dzień zdrowego śniadania, Szkolny Dzień 

Profilaktyki, Turniej Piłki Siatkowej 

„Szkoła bez nałogów” 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciele w -fu 

Kształtowanie zachowań 

asertywnych. 

Warsztaty, treningi asertywności, zajęcia 

z psychologiem szkolnym i 

wychowawcami. 

psycholog 

szkolny, 

wychowawcy 

Rozwijanie umiejętności 

społecznych. 

Zajęcia warsztatowe z psychologiem 

szkolnym. 

psycholog 

szkolny 

Rozpowszechnianie 

wiedzy na temat 

Spotkania z pielęgniarką, współpraca z 

policją, SANEPID-em, Poradnią 

pielęgniarka, 

przedstawiciel 
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substancji 

uzależniających. 

Psychologiczno-Pedagogiczną. policji do spraw 

walki  

z narkotykami, 

psycholog 

Przygotowanie do 

świadomego korzystania 

ze środków 

multimedialnych  

Zajęcia z psychologiem szkolnym.  

Realizacja na godzinach wychowawczych 

tematyki dotyczącej problemu uzależniania 

od telewizji, telefonu i komputera. 

psycholog 

szkolny 

wychowawcy 

Zapobieganie przyczynom 

i skutkom zaburzeń 

łaknienia typu bulimia                 

i anoreksja 

Realizacja tematyki dotyczącej zaburzeń 

łaknienia na godzinach wychowawczych. 

Prezentacja filmów, pogadanki. 

pielęgniarka 

wychowawcy 

klasy 
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V. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 

 

Zadanie Forma realizacji 

Psychoedukacja – uświadamianie 

zagrożeń związanych z okresem 

dorastania oraz podniesienie poziomu 

wiedzy na temat prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego w okresie adolescencji. 

Podniesienie wiedzy na temat 

wczesnych objawów środków 

odurzających, substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych, innych substancji 

psychoaktywnych. 

Wykłady o tematyce wychowawczej  

z udziałem specjalistów, w tym 

pracowników poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

Monitorowanie potrzeb i oczekiwań 

rodziców wobec programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

Współpraca z Radą Rodziców. 

Anonimowe sondaże ankietowe. 

Rozmowy i konsultacje indywidualne. 

Zapoznanie rodziców ze Statutem, 

Programem wychowawczo-

profilaktycznym                                  i 

regulaminami obowiązującymi 

w szkole. 

Omówienie dokumentacji na zebraniach 

klasowych. 

Udostępnienie dokumentacji w szkolnej 

bibliotece. 

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu 

pojawiających się trudności 

wychowawczych. 

Indywidualne spotkania z uczącymi 

dziecko nauczycielami, psychologiem 

szkolnym, dyrektorem. 
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VI.  DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI I 

PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 Organizowanie szkoleń i warsztatów dla rady pedagogicznej i pracowników 

szkoły. 

 Umożliwienie udziału w konferencjach o tematyce wychowawczej. 

 Propagowanie literatury dotyczącej wychowania i profilaktyki. 

 

VII.  MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

Program wychowawczo-profilaktyczny będzie podlegać ewaluacji,                          a 

sformułowane w niej wnioski posłużą do przeprowadzenia zmian w programie. 

Ewaluacja będzie przeprowadzana na podstawie: 

1. Wyników ewaluacji wewnętrznej. 

2. Analizy dokumentacji szkolnej. 

3. Badań dotyczących sytuacji wychowawczej w szkole. 

4. Wniosków z pracy zespołów wychowawczych i przedmiotowych. 

5. Rozmów z rodzicami i uczniami. 

Załącznikiem do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły są 

roczne plany wychowawczo-profilaktyczne dotyczące poszczególnych oddziałów. 

 

 

 


