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PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 
 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 

483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 

2215 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 

ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 

1082). 

 Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. 

poz. 852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad  

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. , poz.1591) 

 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 2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2022/2023, 

 „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb 

pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym 

dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 9 września 2022 r. 

w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość ( Dz. U. poz. 1903).  

 

Ponadto wykorzystano: 

 Statut Szkoły,  

 Wnioski z diagnozy potrzeb rozwojowych, w tym czynników ryzyka oraz 

czynników chroniących w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki 

w Leżajsku, 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000190301.pdf


 Wnioski wynikające z ankiet skierowanych do nauczycieli dotyczące 

problemów młodzieży po nauczaniu zdalnym. 

 

WSTĘP 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół Technicznych 

im. T. Kościuszki w Leżajsku opiera się na założeniu, iż wychowanie jest zadaniem rodziny 

i szkoły. Uwzględnia zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą 

szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego 

z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Treści Programu Wychowawczo 

– Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły oraz zestawem programów nauczania. 

Program określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań 

wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, 

rodziców i nauczycieli.  

Podstawowym celem realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest 

wspieranie uczniów oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym.  

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz wymagań środowiska lokalnego. Obejmuje treści i działania 

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Przeznaczony jest do realizacji przez 

wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na 

osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Dojrzałość fizyczną 

należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu życia, dojrzałość psychiczną – jako 

ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający 

świat, dojrzałość społeczną – jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, a dojrzałość 

duchową – jako posiadanie pozytywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia 

i istnienia człowieka. Ograniczona skuteczność działań wychowawczych oraz 

współwystępujące czynniki ryzyka negatywnie oddziałujące na wychowanka sprawiają, że 

cele wychowawcze są zagrożone lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Konieczne staje się 

wówczas podejmowanie działań profilaktycznych, rozumianej jako interwencję 

wzmacniającą, korygującą i uzupełniającą wychowanie.  

Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb 

szkoły jest koncepcja Zbigniewa Gasia przyjmująca, że profilaktyka to kompleksowa 

interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary 

działania:  

 wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności 

i konstruktywnej zaradności);  



 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój 

i dezorganizują zdrowy styl życia;  

 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu 

rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.  

 

Tak rozumiane działania profilaktyczne należy prowadzić na trzech poziomach.  

Działania na pierwszym poziomie (tzw. profilaktyka I stopnia lub profilaktyka uniwersalna) 

kierowane są do tych wszystkich osób, które nie wykazują jeszcze dysfunkcji w rozwoju lub 

zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć ich 

w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz dbania o własne 

zdrowie i życie.  

Działania na drugim poziomie (tzw. profilaktyka II stopnia lub profilaktyka selektywna) 

kierowane są do osób, w których rozwoju lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy 

zaburzeń, a jej celem jest zahamowanie rozwoju dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności.  

Działania na trzecim poziomie (tzw. profilaktyka III stopnia lub profilaktyka skoncentrowana 

na jednostce) kierowane są do osób, które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, 

terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność, a teraz wracając 

do swojego naturalnego środowiska potrzebują wsparcia, które pomoże im w readaptacji i 

uchroni przed nawrotem trudności. 

Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy 

integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość 

młodego człowieka. Profilaktyka tworzy warunki do sprawnej realizacji procesu 

wychowawczego.  

  



 
I.  MISJA SZKOŁY 

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 

kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także 

przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju 

uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku 

i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie 

pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest 

także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy 

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

i rodziców.  

Wysoki priorytet w naszej szkole ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz 

ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii 

COVID-19.  

 

 
 

 
  



II.  SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

Przy opracowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego wzięto pod uwagę 

wiek uczniów, uczęszczających do naszej szkoły (14 – 20 lat), etapy rozwoju, na których 

znajdują się uczniowie naszej szkoły oraz określono specyfikę problemów populacji 

młodzieży, w stosunku do której chcemy odnieść nasze działania. 

Działania zawarte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym zmierzają do 

ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech 

osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, 

warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 

Absolwent powinien być: 

 przygotowany zawodowo, zgodne ze standardami zawodów i specjalności, 

 przygotowany  do kontynuowania nauki w szkołach wyższych różnego typu, 

 wyposażony w kompetencje umożliwiające samorealizację oraz zaspokojenie aspiracji 

życiowych i zawodowych, 

 wdrożony do samodzielnej pracy umysłowej i wyposażony w umiejętność korzystania 

ze źródeł informacji i przetwarzania informacji, 

 człowiekiem rozumiejącym potrzebę stałego podnoszenia poziomu wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji, 

 dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność 

osobistą, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych, 

 człowiekiem dążącym do osiągnięcia dojrzałości rozumianej jako uzdalnianie do 

podejmowania odpowiedzialnych decyzji życiowych,  

 człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, o różnych zainteresowaniach, 

chętnie gromadzącym potrzebne wiadomości, 

 człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od 

zła, kierującym się zasadami moralnymi, 

 człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym 

dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki, 

 człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności, 

 osobą kreatywną wobec wyzwań współczesności, 

 odporny na niepowodzenia i zagrożenia współczesnej cywilizacji, 

 człowiekiem odczuwającym więź z tradycją, historią i kulturą kraju i regionu, 



przywiązanym do demokracji i wolności, 

 świadomy ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej 

wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynników chroniących przed zagrożeniami 

wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego, 

 osobą, która przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed 

chorobami zakaźnymi, a w szczególności COVID-19. 

 
  



III. CELE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE SZKOŁY  

 

Cele ogólne: 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomagania ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy 

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie 

zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

chorób zakaźnych ,zachęcanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania się jako 

profilaktyki chorób cywilizacyjnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej 

osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, 

specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji 

kryzysowej , 

4) aksjologicznej – skierowanej na wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej 

dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro 

i piękno,  zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie 

znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu 

społeczeństwu.  

 

Cele szczegółowe: 

 rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie,  

 kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych, 

 działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, poprzez 

wprowadzanie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania 

historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych, 

 rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, 

 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych i nawyków 

higieny osobistej,  

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 



 przygotowanie uczniów do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną, 

edukację multimedialną, naukę języków obcych, 

 umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań, 

 indywidualizowanie potrzeb uczniów, 

 kształtowanie postaw takich jak: szlachetność, zaangażowanie społeczne i dbałość 

o zdrowie, 

 integracja, odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania 

w grupie społecznej w szkole i klasie, 

 integrowanie i otoczenie szczególną opieką uczniów cudzoziemskich ( w tym uczniów 

z Ukrainy), 

 kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania osób, szanowania  poglądów 

i różnic kulturowych,  

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym 

wykorzystaniu, 

 wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania ze źródeł technologii informacyjno – 

komunikacyjnych, 

 przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych, 

 tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole wzajemnego szacunku, 

tolerancji, adekwatnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

 przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów 

życia społecznego i rodzinnego wraz z jego zagrożeniami, 

 integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność, 

 włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły, 

 kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się i ulegania wpływom kolegów, 

 umacnianie więzi z regionem, 

 stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie, świata i innych ludzi, 

 wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność, szacunek, 

 uczenie pozytywnego nastawienia wobec osób niepełnosprawnych, 

 zapoznanie uczniów z historią regionu i kształtowanie postaw patriotycznych, 

 kształtowanie umiejętności prospołecznych, oceny własnych zachowań, rozróżnienia 

dobra od zła oraz wykazania się odwagą cywilną i gotowości do ponoszenia 

konsekwencji popełnionych błędów, 

 kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku ojczystym, 

 pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez poznanie technik uczenia się, 

 stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności 

i zainteresowań, 

 stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej, 

 stwarzanie uczniom warunków do wyrównywania braków edukacyjnych, 



 stwarzanie możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji,  

 wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do osiągania sukcesu w dalszej 

drodze życiowej, 

 przeciwdziałanie zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku pojawiania się 

ich na terenie szkoły, 

 promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu 

życia, 

 tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego, 

 dostarczenie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach, 

 rozwijanie ważnych umiejętności psychospołecznych, 

 budowanie prozdrowotnych przekonań i postaw, 

 kształtowanie systemu wartości i opartego na nim sensu życia, zaangażowanie nie 

tylko środowiska szkolnego i rówieśniczego, ale też rodzinnego.  



IV. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 
 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku jest 

dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne szkoły. 

Stanowi wytyczne skierowane do dyrekcji szkoły, pedagogów, wychowawców klas, 

nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz, przy 

współudziale rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań. Realizacja założeń programowych 

wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych. 
 

Dyrekcja: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 stwarza warunki do działania w szkole różnych organizacji, których celem jest 

działalność wychowawcza, opiekuńcza, społeczna i kulturalna,  

 współpracuje z Zespołem Wychowawczym, zespołami przedmiotowymi, pedagogiem, 

Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga Radę Pedagogiczną 

w realizacji zadań, 

 zapewnia możliwość doskonalenia zawodowego pracowników szkoły, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem,  

 stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania 
systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 

 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych 
relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego  skuteczność 
i efektywność udzielanego wsparcia, 

 stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” 

obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami 

reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów, 

 dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia 

warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, 

a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych, 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

Rodzice: 

 współtworzą Program Wychowawczo - Profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w zebraniach dla rodziców organizowanych przez szkołę, 

 współpracują ze specjalistami szkolnymi,  wychowawcą klasy i innymi nauczycielami 

uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 



 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa, 

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, 

 współdecydują o formach pomocy dla uczniów, 

 Rada Rodziców ‒ pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania 

działalności szkoły, uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 
 

Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, 

zaufania, otwartości i wzajemnej pomocy, 

 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym 

zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID -

19, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących 

i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z 

używaniem substancji psychoaktywnych 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w  Programie 

Wychowawczo - Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy, 

uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z dokumentami wewnątrzszkolnymi, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole 

wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,  

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem i psychologiem,  

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o integrację zespołu klasowego i dobre relacje uczniów, utrzymywanie 

kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

 otaczają szczególną opieką uczniów cudzoziemskich, w tym uczniów z Ukrainy, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom młodzieży, 

 współpracują z osobami i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych, 

 prowadzą dokumentację nauczania, 

 realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, 

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 



 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz udzielają ją zgodnie z własnymi kompetencjami, 

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, 

szkoły i środowiska, 
 

Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, 

psychologiem i  innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych 

i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na przejawy agresji, demoralizacji, niedostosowania społecznego i uzależnień 

uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,  

 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, 

obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków 

długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z 

epidemią COVID-19, 

 kształcą i wychowują uczniów w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce 

na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz 

o przejawianych zdolnościach;  

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności, 

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań, 

 dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia, 

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, 

 uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia 

własnej wartości, 

 kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania 

decyzji, elastyczności w zachowaniu. 

 
 

Pedagodzy szkolni, psycholog: 

 diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących 

i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z 

używaniem substancji psychoaktywnych, 



 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony i wzmacniania zdrowia 

psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej 

w okresie epidemii COVID-19,  

 diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

 udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

 podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży, 

 minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom emocjonalnym 

i zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów, 

 inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach konfliktowych i 

kryzysowych, 

 pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

 wspierają nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno –

 pedagogicznej, 

 wspierają nauczycieli i wychowawców przeżywających stan przygnębienia, 

przemęczenia lub przechodzących  inne kryzysy psychiczne,  

 współpracują z instytucjami działającymi na rzecz młodzieży: Poradnią Psychologiczno 

– Pedagogiczną, policją, sądem, kuratorami sądowymi, Poradnią Zdrowia 

Psychicznego, Poradnią dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Poradnią Psychologiczno - 

Psychoterapeutyczną, Poradnią Uzależnień, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. 

 

Samorząd Uczniowski: 

 inspiruje i organizuje życie kulturalne i społeczne na terenie szkoły i w środowisku 

lokalnym, 

 współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji i patriotyzmie,  

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 

 

Szkolny Klub Wolontariatu: 

 aktywizuje i uwrażliwia społeczność szkolną w podejmowaniu działań na rzecz 

potrzebujących pomocy,  

 organizuje zbiórki pieniężne i bierze udział w akcjach charytatywnych,  



 inicjuje spotkania mające na celu wspólne spędzanie czasu z osobami chorymi i 

samotnymi,  

 integruje się i pomaga uczniom z Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. 

 

 

 

 



V. REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

Obszar Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

Zdrowie - edukacja 
zdrowotna 

Kształtowanie 
zachowań 
sprzyjających 
zdrowiu. 

Przypomnienie zasad 
obowiązujących w szkole 
w związku z występowaniem 
COVID-19, omówienie 
w klasach procedury 
bezpieczeństwa dotyczącej 
zapobiegania i przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się chorób 
zakaźnych, a w tym  COVID-19 
wśród uczniów, opiekunów 
prawnych uczniów 
i pracowników szkoły. 
 
Rozpoznawanie potrzeb psycho 
- fizycznych oraz udzielanie 
pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej uczniom 
mającym trudności 
adaptacyjne, po nauczaniu 
zdalnym,  w trakcie trwania 
pandemii. 
 
Prowadzenie dydaktycznych 
zajęć wspomagających, 
mających na celu 
wyrównywanie braków 
edukacyjnych i zapobieganie 
wykluczeniu. 
 
Poruszanie na godzinach 
wychowawczych i biologii 
tematów związanych z 
kształtowaniem nawyku dbania 
o własne zdrowie fizyczne  
i psychiczne, zwracaniem uwagi 
na utrzymanie higieny ciała. 
Dbanie o schludny wygląd 
zewnętrzny. 
 

Utrwalanie umiejętności 
rozpoznawania symptomów 
zagrożeń zdrowia fizycznego. 
 

Rozwijanie umiejętności 
intrapsychicznych 
i interpersonalnych młodzieży. 
 

 
Promowanie zdrowego stylu 
życia oraz wzbudzanie potrzeby 
systematycznej aktywności 
fizycznej.  
 
 
Nauka podstaw udzielania 

Dyrekcja Szkoły, 
wychowawcy, 

nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauczyciele, 
wychowawcy klas, 

pedagodzy, 
psycholog 

 
 
 
 
 

wszyscy 
nauczyciele 

 
 
 
 
 
 

nauczyciele 
biologii, wdż, 
wychowawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wszyscy 
nauczyciele 

 
 
 

nauczyciele edb 
i BHP, 

sierpień/wrzesień, 
w ciągu roku, 

zgodnie z 
zaleceniami służb 

sanitarnych 



pierwszej pomocy 
 
 

pielęgniarki 

 
Przekazywanie  
wiedzy na temat 
zmian 
zachodzących 

 
Dostarczanie wiedzy uczniom 
z zakresu zmian rozwojowych, 
zagrożeń psychofizycznych w 
okresie adolescencji: depresja, 

 
nauczyciele, 

wychowawcy, 
pielęgniarki 

 
w ciągu roku  



w wieku dorastania 
oraz zagrożeń 
psychofizycznych. 

zaburzenia lękowe, zaburzenia 
odżywiania, nadużywanie 
leków, substancji 
psychoaktywnych, napojów 
energetycznych   

Ochrona i 
wzmacnianie 
zdrowia 
psychicznego 
młodzieży. 

Bieżąca obserwacja uczniów na 
zajęciach lekcyjnych i 
przerwach. 
 
 

nauczyciele, 
wychowawcy 

w ciągu roku 

Kierowanie uczniów do 
szkolnych specjalistów. 
 

wychowawcy w ciągu roku 

Realizowanie tematyki zdrowia 
psychicznego –zapraszanie 
specjalistów szkolnych na 
lekcje. 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
psycholog 

w ciągu roku 

Realizacja cyklicznych akcji 
profilaktycznych na terenie 
szkoły.  

Zespół 
Wychowawczy 

w ciągu roku 

Promowanie 
zdrowego stylu 
życia i odżywiania. 

Włączenie się szkoły w obchody 
dni związanych ze zdrowiem 
org. przez służbę zdrowia, m.in. 
Dzień bez Tytoniu, Dni 
Honorowego krwiodawstwa, 
Światowy Dzień AIDS, Światowy 
Dzień Zdrowia, Światowy Dzień 
Zdrowia Psychicznego, 
Światowy Dzień bez Alkoholu, 
Międzynarodowy Dzień 
Zapobiegania Narkomanii 

pielęgniarki, 
nauczyciele 

biologii, 
pedagodzy, 
psycholog, 

wychowawcy  

w ciągu roku 

Realizowanie tematyki 
związanej z promocją zdrowego 
stylu życia i odżywiania się 
człowieka. 
 

wychowawcy, 
nauczyciele 

biologii, wdż, 
wychowania 
fizycznego 

i nauczyciele 
przedmiotów 

gastronomicznych 

w ciągu roku  

Zwiększenie 
świadomości 
młodzieży na temat 
czerniaka – 
jednego z 
najbardziej 
agresywnych 
nowotworów 
skóry.  

Realizowanie Ogólnopolskiego 
Programu Profilaktyki Czerniaka 

 
koordynator, 
wychowawcy 

w ciągu roku 

Kształtowanie 
sprawności 
fizycznej 
i odporności. 
Uświadamianie roli 
i znaczenia sportu, 
rozwijanie 
własnych 

Lekcje wychowania fizycznego i 
zajęcia SKS, turnieje 
międzyklasowe i międzyszkolne. 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

w ciągu roku  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3mIux9ovWAhXPYVAKHaBIA5QQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kbpn.gov.pl%2Fportal%3Fid%3D3595097&usg=AFQjCNE_sufyyDcVmua9kWsGkIKKfrQhxQ
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3mIux9ovWAhXPYVAKHaBIA5QQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kbpn.gov.pl%2Fportal%3Fid%3D3595097&usg=AFQjCNE_sufyyDcVmua9kWsGkIKKfrQhxQ


predyspozycji w 
zakresie wybranych 
dyscyplin 
sportowych. 

Pokazanie 
młodzieży 
alternatywnego 
sposobu spędzania 
czasu wolnego. 

Działalność na terenie szkoły 
sekcji sportowych i kół 
zainteresowań, wycieczki, 
ogniska klasowe. 

nauczyciele, 
wychowawcy 

w ciągu roku 

Uświadamianie 
młodzieży zasad 
prawidłowego 
poruszania się po 
drogach ze 
szczególnym 
zwróceniem uwagi 
na bezpieczną 
drogę do szkoły. 

Pogadanki z wychowawcą, 
nauczycielami bhp i prd, 
spotkania z policjantem.  

wychowawcy, 
pedagodzy, 
psycholog 

w ciągu roku 

Zapobieganie 
patologiom i 
uzależnieniom. 

Organizowanie cyklicznych akcji 
profilaktycznych 
przeciwdziałających agresji, 
paleniu papierosów, 
uzależnieniu od narkotyków, 
alkoholu, nowych technologii. 

Zespół 
Wychowawczy 

wg potrzeb, 
w ciągu roku 

 Poszerzanie 
wiedzy uczniów na 
temat wpływu 
sytuacji kryzysowej 
na funkcjonowanie 
w szkole oraz 
możliwości 
uzyskania pomocy 
w szkole i poza 
szkołą 

Poruszanie tematyki związanej 
z kryzysem i  sposobami 
uzyskiwania  pomocy na 
godzinach z wychowawcą oraz 
indywidualnych spotkań ze 
specjalistami szkolnymi.  
 
 
 
 

wychowawca, 
pedagodzy, 
psycholog 

wg potrzeb,  
w ciągu roku 

Wspieranie 
uczniów, u których 
rozpoznano objawy 
depresji lub 
obniżenia kondycji 
psychicznej 

Indywidualne rozmowy 
wspierające z uczniem, jego 
rodzicami. Ustalenie zakresu 
dalszych działań. Dalsze 
postępowanie wg procedur. 

Dyrekcja Szkoły, 
wychowawcy, 

pedagodzy, 
psycholog 

wg potrzeb 

Rozwijanie i 
doskonalenie 
umiejętności 
dokonywania 
oceny własnych 
umiejętności 
życiowych i 
planowania ich 
rozwoju. 

Zajęcia z doradcą zawodowym. 
Realizacja tematów z doradztwa 
na godzinach do dyspozycji 
wychowawcy. 

doradcy zawodowi, 
wychowawcy, 

nauczyciele 

w ciągu roku  
Zajęcia nt. podniesienia 
efektywności nauki własnej 
uczniów (planowanie nauki, 
techniki pracy umysłowej, 
czynniki wpływające na 
efektywność uczenia się). 

pedagodzy, 
psycholog, 

wychowawcy 

Kształtowanie 
świadomości 
potrzeby ciągłego 
rozwoju człowieka. 

Wzmacnianie adekwatnej 
samooceny i poczucia własnej 
wartości w codziennej pracy 
edukacyjnej poprzez 
dostrzeganie i wzmacnianie 
mocnych stron uczniów, 

wychowawcy, 
nauczyciele wdż i 
przedsiębiorczości 

w ciągu roku 



eksponowanie ich sukcesów 
osobistych. 
Kształtowanie samodzielności, 
innowacyjności i kreatywności 
uczniów. 
Zachęcanie młodzieży do 
wartościowych programów 
telewizyjnych, filmów, prasy, 
literatury promujących 
uznawane społecznie wartości. 

Zdobywanie 
nowych 
doświadczeń 
edukacyjnych 
i zawodowych 
 

Udział uczniów w olimpiadach  
i konkursach przedmiotowych  
o zasięgu szkolnym 
i pozaszkolnym. 

nauczyciele w ciągu roku 

Tydzień Przedsiębiorczości 
w Szkole. 

Zespół 
Przedmiotów 

Ekonomicznych 
listopad 

Relacje – 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauka współpracy 
z innymi, 
przestrzegania 
zasad 
obowiązujących 
w grupach 
społecznych: 
rodzinie, szkole, 
klasie, kołach 
zainteresowań, itp. 
 

Zajęcia integracyjno-
adaptacyjne w klasach 
pierwszych, wycieczki, ogniska 
integracyjne, przynależność do 
kół zainteresowań 
funkcjonujących w szkole. 
Dostosowanie podejmowanych 
działań dydaktyczno – 
wychowawczych do etapu  
rozwojowego uczniów. 
  

 
nauczyciele, 

wychowawcy klas, 
pedagodzy, 
psycholog 

opiekunowie kół 
zainteresowań 

 
 
 
 

wrzesień- 
październik, 
w ciągu roku 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wspomaganie 
wychowawczej roli 
rodziny  

Realizowanie treści 
programowych z zakresu 
psychofizjologii i higieny okresu 
dojrzewania oraz 
odpowiedzialnego rodzicielstwa 
na zajęciach wychowania do 
życia w rodzinie, godzinach z 
wychowawcą, spotkaniach 
indywidualnych i grupowych z 
uczniami w ramach udzielanej 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.  
 

 
nauczyciel wdż, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagodzy, 
psycholog 

w ciągu roku 

Budowanie 
prawidłowych 
relacji w zespołach 
klasowych 

Zajęcia integracyjne, wycieczki, 
ogniska klasowe, wyjścia do 
kina, teatru i inne wydarzenia 
kulturalne. 

wychowawcy, 
nauczyciele 

wrzesień,  
w ciągu roku 

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

Godzina z wychowawcą,  
Spotkania z pedagogiem, 
Spotkanie ze szkolnym doradcą 
zawodowym 
 

wychowawcy, 
pedagodzy, 

psycholog, szkolny 
doradca 

zawodowy,  

w ciągu roku 

Doskonalenie 
kultury zachowania 

Pogadanki, filmy edukacyjne, 
lekcje biblioteczne.  

nauczyciele, 
wychowawcy, 

w ciągu roku 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

się, przestrzegania 
zasad 
obowiązujących 
w relacjach  
z innymi na co 
dzień (savoir vivre). 

Stosowanie zasad zawartych w 
Statucie.  

pedagodzy, 
psycholog 

Uświadamianie 
uczniom zasad 
współpracy 
pomiędzy 
instytucjami 
środowiska 
lokalnego.  

Zajęcia i spotkania 
z przedstawicielami instytucji 
lokalnych. 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
psycholog, 
nauczyciele 

poszczególnych 
przedmiotów 

w ciągu roku 

Wzmacnianie więzi 
z regionem. 

Wycieczki edukacyjne, udział 
w lokalnych uroczystościach, 
filmy edukacyjne. 

nauczyciele, 
wychowawcy 

w ciągu roku 

Stwarzanie 
warunków do 
integralnego 
traktowania siebie, 
świata i innych 
ludzi. 
Kształtowanie 
przekonania 
o społecznym 
wymiarze istnienia 
osoby ludzkiej, 
a także społecznym 
aspekcie bycia 
uczniem. 

Pogadanki, filmy edukacyjne, 
zachęcanie do czytania prasy  
i literatury promującej 
społeczne wartości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
psycholog 

nauczyciele wos, 
wdż 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

w ciągu roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wychowanie 
zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie 
postaw 
ukierunkowanych 
na prawdę, dobro 
i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych 

decyzji. 

 

Uwrażliwianie, promowanie 
nadrzędnych wartości 
związanych z prawdą, dobrem 
i pięknem na lekcjach i zajęciach 
pozalekcyjnych, wyjścia do kina, 
teatru, muzeum, rozmowy 
indywidualne 

 
wszyscy 

nauczyciele 

 
w ciągu roku 

 
 

Wdrażanie do 
rozumienia pojęć: 
tolerancja, prawo, 
obowiązek, 
godność, szacunek, 
bezinteresowność, 
odpowiedzialne 
decyzje. 

Pogadanki, wykłady, zajęcia  
w grupach, czynny udział  
w organizowaniu pomocy 
koleżeńskiej, działalność 
Samorządu Uczniowskiego,  
Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
psycholog, 

opiekunowie SU, 
opiekunowie SKW  

w ciągu roku 

Pomoc w 
określaniu i 
nazywaniu stanów 
psychicznych i 

Zajęcia grupowe lub rozmowy 
indywidualne wzmacniające 
samoocenę i poczucie własnej 
wartości. 

pedagodzy, 
psycholog, 

wychowawcy, 
nauczyciel wdż 

w ciągu roku 
 



radzeniu sobie ze 
stresem. 

Wdrażanie postaw 
asertywnych. 

Zajęcia grupowe lub rozmowy 
indywidualne poszerzające 
wiedzę o asertywności oraz 
rozwijające umiejętności 
asertywne. 

pedagodzy, 
psycholog 

wychowawcy 

w ciągu roku 
 

Kształtowanie 
u uczniów 
umiejętności oceny 
własnych 
zachowań, 
rozróżnienia dobra 
od zła oraz 
wykazania się 
odwagą cywilną 
i gotowości do 
ponoszenia 
konsekwencji 
popełnionych 
błędów. 

Realizowanie tematyki na gzw, 
pogadanki, rozmowy 
indywidualne z młodzieżą.  

Dyrekcja Szkoły, 
wychowawcy, 

pedagodzy, 
psycholog 

w ciągu roku 
 

Kształtowanie 
aktywnej postawy 
wobec własnych 
celów życiowych, 
konstruktywnego 
wypełniania ról 
społecznych, 
przyszłej pracy 
zawodowej oraz 
wymagań rynku 
pracy.  
Motywowanie 
uczniów do 
własnego rozwoju i 
osiągania celów 
życiowych.  

Zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego, zajęcia z 
przedmiotów zawodowych, 
wdż, godziny z wychowawcą, 
rozmowy indywidualne 
i grupowe z pedagogiem, 
psychologiem. 

doradcy zawodowi, 
wychowawcy, 

pedagodzy, 
psycholog 

w ciągu roku 

Nauka działania  
w zespole, 
tworzenia klimatu 
dialogu, 
efektywnej 
współpracy 
i umiejętności 
słuchania innych 
oraz rozumienia ich 
poglądów. 

Zajęcia w klasach, mniejszych 
grupach oraz zespołach między 
klasowych, z wykorzystaniem 
elementów współpracy. 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
psycholog, 
nauczyciele  

w ciągu roku 

Kształtowanie 
szacunku do siebie 
i innych ludzi oraz 
wrażliwości na 
potrzeby drugiego 
człowieka. 

Działalność Szkolnego Klubu 
Wolontariatu, akcje 
charytatywne, pogadanki, 
zajęcia grupowe, działalność 
Samorządu Uczniowskiego.  

opiekunowie SKW i 
SU, nauczyciele, 

wychowawcy 
wg potrzeb 

Przyjęcie 
pozytywnej 
postawy wobec 

Realizowanie zagadnień na 
lekcji wdż, działalność SKW. 
Omówienie takich zagadnień 

opiekunowie SKW, 
nauczyciel wdż 

w ciągu roku 



życia ludzkiego, 
osób 
niepełnosprawnych 
i chorych 
w aspekcie życia 
rodzinnego. 

jak: własna tożsamość, 
kształtowanie obrazu własnej 
osoby, potrzeba poznania 
swojego partnera, szacunek dla 
siebie i innych, tolerancja 
wobec odmienności 
kulturowych, etnicznych, 
religijnych i seksualnych, 
wartości i pojęcia związane  
z płciowością człowieka, rola 
kobiet i mężczyzn w kontekście 
stereotypów. 

Kształtowanie 
postawy szacunku 
wobec środowiska 
naturalnego. 

Konkursy plastyczne 
i fotograficzne, obchody 
Światowego Dnia Ziemi,  
wycieczki. 

wychowawcy, 
nauczyciele 

biologii, geografii 
w ciągu roku 

Nauka zasad 
samorządności 
i demokracji. 

Wybory samorządów klasowych 
i SU, działalność SU. 

wychowawcy, 
opiekunowie SU 

wrzesień, 
w ciągu roku 

Rozwijanie 
współpracy 
pomiędzy 
społecznością 
uczniowską, 
Dyrekcją szkoły 
i Radą 
Pedagogiczną. 

Zapoznanie uczniów klas 
pierwszych z pracą pedagoga 
i psychologa oraz systemem 
pomocy szkolnej 
i instytucjonalnej na godzinach 
do dyspozycji wychowawcy. 

pedagodzy, 
psycholog, 

wychowawcy 
wrzesień 

Współpraca z 
domem rodzinnym 
ucznia. 

Rozmowy indywidualne, 
zebrania z rodzicami.  

Dyrekcja Szkoły, 
pedagodzy, 

wychowawcy 
w ciągu roku 

Integracja 
społeczności 
szkolnej 

Wspólne organizowanie imprez 
okolicznościowych, sportowych, 
wycieczek, działalność kół 
zainteresowań. 

wychowawcy, 
opiekunowie SU 

i kół zainteresowań 
w ciągu roku 

Aktywizacja 
uczniów w 
działania na terenie 
klasy, szkoły, 
środowiska 
lokalnego i działań 
ogólnopolskich. 

Wolontariat, akcje 
charytatywne, akcje 
ogólnopolskie: WOŚP, itp. 

wychowawcy, 
opiekunowie SKW, 

SU, nauczyciele 
biologii, geografii 

w ciągu roku 

Zachęcanie 
uczniów do 
stosowania 
różnych form 
komunikowania się 
(werbalnej i 
niewerbalnej) oraz 
poznawania 
znaczenia mowy 
ciała w kontaktach 
interpersonalnych. 

Zajęcia, pogadanki, ćwiczenia 
edukacyjne nt. doboru 
odpowiednich form 
komunikacji do okoliczności  
oraz poprawnego sposobu 
komunikowania się w formie 
elektronicznej. 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
nauczyciele  
j. polskiego, 

podstaw 
przedsiębiorczości 

w ciągu roku 



Określanie podłoża 
i przyczyn 
konfliktów  
w rodzinie i między 
rówieśnikami oraz 
wskazywanie 
sposobów ich 
rozwiązywania. 

Zajęcia i pogadanki  
z przedstawicielem PPP oraz 
spotkania z pracownikiem sądu, 
mediacje rówieśnicze, rozmowy 
indywidualne. 

Dyrekcja Szkoły, 
pedagodzy, 
psycholog, 

wychowawcy 

wg potrzeb 

Reagowanie na sytuacje 
przemocy w rodzinie zgłaszane 
przez uczniów – zakładanie 
Niebieskiej Karty, 

nauczyciele, 
pedagodzy, 
psycholog 

wg potrzeb 

Kształtowanie 
postawy 
odpowiedzialności 
za drugiego 
człowieka  
w budowaniu więzi 
emocjonalnych 
takich jak miłość 
i przyjaźń (rola 
dialogu, zaufania, 
wierności). 

Lekcje wdż i religii, pogadanki 
i rozmowy indywidualne ze 
specjalistami szkolnymi.  

pedagodzy, 
psycholog, 

nauczyciel wdż, 
katecheci 

w ciągu roku 

Pomoc  
w rozumieniu 
i przeżywaniu 
własnej płciowości 
oraz zmian 
wynikających 
z procesu 
dojrzewania. 

Pogadanki, zajęcia, rozmowy 
indywidualne, filmy edukacyjne 
nt. przebiegu okresu 
dojrzewania oraz 
nieprawidłowości i zagrożeń ze 
strony współczesnych mediów. 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
pielęgniarki, 
nauczyciele 

biologii, wdż, 
katecheci. 

w ciągu roku 

Kultura – wartości, 
normy  
i wzory zachowań 

Wychowanie 
w szacunku do 
patrona szkoły. 

Realizowanie na godzinach 
z wychowawcą tematów 
dotyczących postaci Tadeusza 
Kościuszki. Przygotowanie 
pogadanki przez radiowęzeł 
z okazji rocznicy wybuchu 
Powstania Kościuszkowskiego.  

wychowawcy, 
nauczyciele historii 

i wos 
w ciągu roku 

Kultywowanie 
tradycji i 
obyczajów szkoły. 

Uroczyste rozpoczęcie 
i zakończenie roku szkolnego 
z udziałem Sztandaru Szkoły 

opiekunowie SU wrzesień, czerwiec 

Pielgrzymka maturzystów do 
Częstochowy 

wychowawcy klas 
maturalnych, 

katecheci 
październik 

Festiwal Techniki 
 

nauczyciele październik 

Dzień Otwarty Szkoły  
Dyrekcja Szkoły, 

nauczyciele 
maj 

Ślubowanie uczniów klas 
pierwszych i pożegnanie 
absolwentów szkoły 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

opiekunowie SU  

październik 
kwiecień/czerwiec 

Zorganizowanie „Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości” 

nauczyciele 
przedsiębiorczości 

listopad 

„W kręgu tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia” 

katecheci, 
nauczyciele języka 
polskiego i języków 

obcych 

grudzień 

„Międzypowiatowy  Festiwal nauczyciele marzec/kwiecień 



Piosenki Obcojęzycznej” języków obcych 

Podnoszenie 
kultury słowa, 
eliminowanie 
wulgaryzmów ze 
słownika ucznia. 

Dostarczanie pozytywnych 
wzorców w zakresie kultury 
słowa, stała kontrola zachowań 
pozytywnych i negatywnych 
uczniów na wszystkich zajęciach 
lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
wzbogacanie słownictwa 
młodzieży. 
Zwracanie uwagi na kulturę 
słowa podczas przerw 
lekcyjnych. 

wszyscy 
pracownicy 

w ciągu roku  

Miesiąc życzliwości, bez 
wulgaryzmów  i szkodzenia 
sobie słowem – szkolna akcja 
profilaktyczna  

Zespół 
Wychowawczy 

grudzień 

Organizowanie spotkań 
z twórcami, przedstawicielami 
życia kulturalnego regionu. 
Uczestnictwo w kulturze 
(wyjazdy do teatru, kina, udział 
w uroczystościach 
okolicznościowych). 

nauczyciele i 
nauczyciele 

biblioteki szkolnej 
w ciągu roku  

Upowszechnienie 
zasad dobrego 
wychowania. 

Pogadanka na godzinach do 
dyspozycji wychowawcy na 
temat kulturalnego 
zachowywania się, film 
poglądowy „Savoir-vivre”. 
Nauka właściwych postaw 
prospołecznych  
i zachowań poprzez 
uczestnictwo w różnego rodzaju 
uroczystościach i imprezach 
w szkole i w środowisku 
lokalnym. 
Wdrażanie do kształtowania 
kultury języka oraz poprawności 
wymowy w kontaktach 
bezpośrednich oraz drogą 
elektroniczną. 
Kształtowanie nawyków 
dbałości o czystość i estetykę 
najbliższego otoczenia. 
Bezpośrednia i natychmiastowa 
reakcja na niewłaściwe 
zachowania uczniów. Nagrody 
i kary wg przyjętego systemu. 

nauczyciele w ciągu roku 

Edukacja kulturalna 
młodzieży. 

Wyrabianie u uczniów 
umiejętności korzystania 
z informacji naukowej i jej 
drukowanych źródeł (swobodny 
dostęp do biblioteki szkolnej, 
czytelni i Internetu). 

nauczyciele 
biblioteki szkolnej 

w ciągu roku 

Prowadzenie Kroniki Szkoły. 
nauczyciel 

biblioteki szkolnej 
w ciągu roku 



Rozwijanie kreatywności 
artystycznej młodzieży w 
ramach działalność „Art Klubu”. 
Prezentowanie prac uczniów w 
„Galerii Misz - Masz Art.” 
 

opiekunowie Art 
Klubu 

 
 

w ciągu roku 

Prowadzenie strony 
internetowej szkoły oraz strony 
szkoły na FB, współpraca z 
prasą lokalną. 

Opiekunowie Klubu 
Przyjaciół 
Biblioteki, 

nauczyciele 
biblioteki szkolnej, 

informatyki 

 

Umiejętność 
dostrzegania 
związku języka 
ojczystego 
z uniwersalnymi 
wartościami. 

Realizacja zagadnień na lekcjach 
języka polskiego. Omówienie 
wartości takich jak dobro, 
prawda, wolność, równość, 
braterstwo, ojczyzna, 
tolerancja. 

nauczyciele języka 
polskiego 

w ciągu roku 

Rozwijanie postaw 
patriotycznych 
i obywatelskich. 

Omówienie zagadnień i 
prawnego aspektu życia 
obywatela na lekcjach; 
umiejętności wyrażania 
własnego zdania i uzasadniania 
go na różnych forach 
publicznych; otwartość na 
odmienne poglądy 

nauczyciele wos , 
historii, hit , wdż,  

w ciągu roku  

Przygotowywanie na bieżąco 
referatów, pogadanek i audycji 
przez radiowęzeł min. z okazji: 
kolejnej rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej, Dnia Praw 
Człowieka, Zbrodni Katyńskiej, 
rocznicy zakończenia II Wojny 
Światowej. 
Organizacja i aktywny udział 
w imprezach o charakterze 
patriotycznym i rocznicowym - 
Święto Niepodległości, Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
Święto 3 Maja, uroczystość 
z okazji rocznicy pacyfikacji 
Leżajska.  

nauczyciele historii, 
wychowawcy,  

SU  
i inni uczniowie 

szkoły 

zgodnie 
z kalendarzem 
uroczystości 

szkolnych 

Udział młodzieży 
w porządkowaniu grobów 
żołnierzy, partyzantów oraz 
miejsc pamięci narodowej. 
Udział w uroczystościach 
patriotycznych organizowanych 
przez władze miasta i powiatu 
z udziałem pocztu 
sztandarowego szkoły 

SU 
 opiekunowie SU 

listopad 

Poznanie kultury 
regionalnej. 

Wycieczki tematyczne do 
Muzeum Prowincji Ojców 
Bernardynów i Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, udział w imprezach 
kulturalnych organizowanych 
przez MCK w Leżajsku oraz FOK 

nauczyciele, 
wychowawcy 

w ciągu roku 



w Leżajsku. 
 

Promowanie 
kultury rodzimej, 
poznanie dorobku 
kulturalnego 
Europy, 
wykształcenie 
postawy szacunku 
dla innych 
narodów, kultur, 
religii. 

Działalność Zespołu „Ziemia 
Leżajska” - występy regionalne, 
krajowe i zagraniczne zespołu. 

Instruktorzy i 
opiekunowie 

Zespołu „Ziemia 
Leżajska” 

w ciągu roku 

Międzynarodowe wymiany 
młodzieży,  
Godzina z wychowawcą,  
Wycieczki edukacyjne, 
„Dzień Języków Obcych”. 

wychowawcy, 
nauczyciele  

w ciągu roku 

Bezpieczeństwo - 
profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych). 

Szkoła rozpoznaje 
i analizuje 
problemy 
wychowawcze oraz 
podejmuje 
odpowiednie 
działania. 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
społeczności szkolnej poprzez 
system monitoringu wizyjnego. 

Dyrekcja Szkoły, 
opiekun 

monitoringu 
w ciągu roku 

Współpraca pedagogów 
z wychowawcami klas w celu 
rozwiązywania problemów 
wychowawczych. 
 

pedagodzy, 
wychowawcy 

w ciągu roku 

Współpraca z Komendą 
Powiatową Policji, Sądem, 
Kuratorami, Asystentami 
rodzin, MOPS, GOPS, PCPR, 
Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, Poradnią 
Leczenia Uzależnień i Poradnią 
Zdrowia Psychicznego, Poradnią 
dla Osób z Autyzmem 
Dziecięcym. 

Dyrekcja Szkoły, 
pedagodzy, 

wychowawcy 
w ciągu roku 

Organizowanie spotkań 
młodzieży z przedstawicielami 
wybranych instytucji. 

wychowawcy, 
pedagodzy 

wg potrzeb, 
w ciągu roku  

Działalność Zespołu 
Wychowawczego 
odpowiedzialnego za 
rozwiązywanie problemów 
i podejmowanie działań 
wychowawczych na terenie 
szkoły. 

Zespół 
Wychowawczy 

w ciągu roku 

Współpraca dyrekcji, 
pedagogów, psychologa, 
wychowawców z domem 
rodzinnym uczniów. 

Dyrekcja Szkoły, 
pedagodzy, 

wychowawcy, 
rodzice, 

opiekunowie 
prawni 

w ciągu roku 

Sprawdzanie efektywności 
zastosowanych działań 
wychowawczych poprzez 
obserwację zachowania 
uczniów, spotkania 
indywidualne z rodzicami 
i dyrekcją szkoły 

Dyrekcja Szkoły, 
wychowawcy, 

pedagodzy, Zespół 
Wychowawczy 

w ciągu roku 

System reakcji na przypadki 
picia alkoholu, palenia 
papierosów, używania środków 

wychowawcy, 
nauczyciele 

wg potrzeb 



psychoaktywnych. 

Wyciąganie konsekwencji 
w przypadku łamania Statutu 
Szkoły i przejawów zachowań 
nieakceptowanych społecznie. 

Dyrekcja Szkoły, 
wychowawcy, 

nauczyciele 
wg potrzeb 

Natychmiastowe reagowanie 
w wypadku sytuacji 
problemowej zaistniałej na 
terenie szkoły, powiadamianie 
nauczycieli i wychowawców. 

wszyscy 
pracownicy szkoły 

wg potrzeb 

Diagnozowanie sytuacji 
wychowawczej szkoły 

Zespół 
Wychowawczy, 
Dyrekcja Szkoły 

2 x w roku,  
wg potrzeb 

Koordynowanie 
i monitorowanie przebiegu 
realizacji Programu 
Wychowawczo - 
Profilaktycznego. 

Dyrekcja Szkoły w ciągu roku 

Prowadzenie przedsięwzięć  
o charakterze szkoleniowym dla 
różnych grup odbiorców. 

Dyrekcja Szkoły, 
pedagodzy, 
psycholog 

wg potrzeb 

Szkoła rozpoznaje 
potrzeby 
w zakresie 
szczególnej opieki 
nad uczniami. 

Zapewnienie uczniom obiadów 
na stołówce szkolnej. 

pedagodzy, 
psycholog, 

wychowawcy 
wg potrzeb 

Diagnozowanie sytuacji 
rodzinnej  uczniów – rozmowy z 
uczniami i rodzicami. 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
psycholog 

wg potrzeb 

Organizowanie pomocy 
koleżeńskiej w klasach uczniom 
z problemami w nauce. 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagodzy, 
psycholog 

wg potrzeb 

Szkoła zapewnia 
uczniom pomoc 
psychologiczno-
pedagogiczną 

Wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne – działalność 
pedagogów szkoły i psychologa. 
Współpraca z rodzicami  
w zakresie organizowania 
różnych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

pedagodzy, 
psycholog, 

wychowawcy 

wg potrzeb 
 
 
 

w ciągu roku 

Działania 
edukacyjne 
skierowane do 
uczniów mające na 
celu 
rozpoznawanie 
zagrożeń i 
właściwego 
zachowania się 
w sytuacjach 
trudnych, 
ryzykownych 
i konfliktowych. 

Zajęcia integracyjno - 
adaptacyjne w klasach 
pierwszych. 
Zajęcia 
psychoedukacyjne  rozwijające 
umiejętności społeczne 
prowadzone na godzinach do 
dyspozycji wychowawcy. 
Godziny do dyspozycji 
wychowawcy na temat 
bezpiecznego i etycznego 
korzystania z sieci. 
Rozwiązywanie konfliktów 
rówieśniczych technikami 
mediacji szkolnych. 
Organizowanie akcji 
profilaktycznych nt. uzależnień, 
agresji, zdrowia psychicznego. 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
psycholog, 

mediatorzy, 
nauczyciele biologii 

i wdż 

w ciągu roku 



Realizacja programów 
profilaktycznych: Tak czy Nie, 
Zadbaj o swoją przyszłość - 
program edukacji 
antynikotynowej; Stop 
dopalaczom; Stres pod kontrolą 
- program edukacyjny dla 
maturzystów; Saper, czyli  jak 
rozminować agresję; Znamię? 
Znam je; Wybierz życie. 
Pierwszy krok – profilaktyka 
nowotworowa; Zapobieganie 
HIV/AIDS i chorobom 
przenoszonym drogą płciową -
profilaktyka AIDS. 
Zajęcia nt. mechanizmów 
i etapów uzależnienia od 
alkoholu i narkotyków. 

Rozwijanie 
zachowań 
asertywnych 
i empatycznych 

Ćwiczenie prawidłowych 
postaw i zachowań uczniów 
w grupie rówieśniczej, radzenia 
sobie z presją rówieśników. 
Rozwijanie umiejętności 
reagowania na potrzeby innych 
ludzi oraz niesienie pomocy 
potrzebującym. 

wychowawcy, 
pedagodzy, 

psycholog, SKW, 
SU 

w ciągu roku 

Integracja działań 
wychowawczo - 
profilaktycznych 
szkoły i rodziców 

Zapoznanie rodziców  
z Programem Wychowawczo - 
Profilaktycznym oraz innymi 
prawnymi aktami Szkoły. 

wychowawcy 

na spotkaniach 
rodziców z 

wychowawcami 
klas 

Uwzględnienie na zebraniach 
z rodzicami tematów z zakresu 
wychowania, adekwatnych do 
problemów wieku dorastania. 
Zaprezentowanie rodzicom 
filmów edukacyjnych z zakresu 
profilaktyki : „Trudności wieku 
dorastania – czyli co jest normą, 
a co już nie? Jak wspierać 
dziecko w wieku dojrzewania”; 
„Zagrożenia wieku dorastania. 
Dlaczego gry uzależniają”? 

wychowawcy 

na spotkaniach 
rodziców z 

wychowawcami 
klas 

Współpraca z rodzicami 
w planowaniu działań 
wychowawczych oraz pomoc 
w rozwiązywaniu problemów 
uczniów. 

Dyrekcja Szkoły, 
wychowawcy, 

pedagodzy, 
psycholog 

w ciągu roku 

Nawiązywanie pozytywnych 
kontaktów i relacji z uczniami 
i rodzicami 

wszyscy 
pracownicy szkoły 

w ciągu roku 

Aktywne uczestnictwo 
w diagnozie i planowaniu 
oddziaływań profilaktyczno - 
wychowawczych w szkole. 

Dyrekcja Szkoły, 
pedagodzy, 
nauczyciele 

w ciągu roku 

Spotkania edukacyjne (tzw. 
pedagogizacje) rozwijające 

pedagodzy, 
psycholog 

w ciągu roku 



umiejętności wychowawcze 
rodziców. 

Indywidualne rozmowy  
z rodzicami wynikające  
z bieżących potrzeb 
wychowawczych. 

Dyrekcja Szkoły, 
pedagodzy, 
psycholog, 

wychowawcy 

w ciągu roku 

Systematyczne informowanie 
o sukcesach i osiągnięciach 
uczniów. 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
psycholog 

w ciągu roku 

Udzielanie rodzicom pomocy 
i wsparcia w trudnych 
sytuacjach wychowawczych. 

wychowawcy klas, 
pedagodzy, 
psycholog 

wg potrzeb 

 

Skróty:  
BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
edb – edukacja dla bezpieczeństwa 
GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
hit – historia i teraźniejszość 
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
PPP – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
SKS – Szkolny Klub Sportowy 
SKW – Szkolny Klub Wolontariatu 
SU – Samorząd Uczniowski 
wdż – wychowanie do życia w rodzinie 
wos – wiedza o społeczeństwie 
 
 
 

VI. Zasady ewaluacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności Programu 

Wychowawczo - Profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców 

i nauczycieli, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w Zespole Wychowawczym i zespołach 

przedmiotowych, 

 analizy przypadków. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół 

ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego powołany przez 



dyrektora. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana 

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców  

NR 5/2022/2023 z dnia 29.09.2022r. 

 

 
 


