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PODSTAWA PRAWNA opracowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U 1997 nr 78, poz.  483 

ze zm.); 

2. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z  11 stycznia 2017 r., poz.  59): 

art. 84 ust. 1–3 oraz ust. 5; art. 1 pkt 3 oraz pkt 21;art. 4 pkt 24; art. 26; art. 3 ust.  1, 3, 4; art. 170 

ust. 3 oraz art. 171; 

3.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.; 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1189), 

5. Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.; 

6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 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. 2017 poz. 356); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym(Dz.U. 2017 poz. 1578) 

8.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

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

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 2015 r. 

poz. 1249), 

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 

poz. 1375 ze zm.), 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113), 

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

alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.), 

13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 124), 

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

i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 ze zm.). 

15. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022 

16. „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. 

17. Statut Szkoły. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   „Praca może stać się życia pacierzem i kluczem do nieba”. 

          Cyprian K. Norwid 

I. Wprowadzenie 

 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny zakłada podmiotowe traktowanie ucznia, 

poszanowanie jego godności osobistej oraz  stwarzanie sytuacji wyzwalających  aktywność 

młodzieży. 

Zadania wychowawczo- profilaktyczne szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim 

jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, 

kulturalnym, moralnym, ekologicznym oraz  zdrowotnym. Szkoła, jako środowisko wychowawcze, 

ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować ich 

postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych oraz 

zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, a także przeciwdziałać istniejącym zagrożeniom 

oraz  wspierać  uczniów w trudnych sytuacjach. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie obserwacji, 

badań ankietowych, rozmów i konsultacji z rodzicami, nauczycielami oraz  przedstawicielami Rady 

Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, a także  na podstawie diagnozy w zakresie występujących w 

środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników 

ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, a także  innych 

problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej, 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku 

szkolnym 2020/2021, 

• wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych), 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w szkole występują trudne sytuacje, takie jak: 

 problemy w sferze psychicznej, emocjonalnej i społecznej, 

 niska frekwencja uczniów na zajęciach, 

 słaba motywacja do nauki, 

 palenie papierosów, 

 

 Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego 

rozwoju wychowanków, dlatego  nauczyciele w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym 

zakresie obowiązki rodziców, wspomagając ich oraz współdziałając z nimi w wielu obszarach. 

Program wychowawczo – profilaktyczny stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla Dyrektora 

Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, 

samorządu uczniowskiego, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji 

wspomagających pracę szkoły. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i 

wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły. 

 

 

 

 



II. Misja i wizja szkoły. 

 

Misja szkoły 

 

✔ szkoła uczy wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w 

państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtuje postawy patriotyczne, 

✔  buduje pozytywny obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji, 

✔ szkoła prowadzi działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i 

po wygaśnięciu epidemii COVID-19, 

✔ szkoła proponuje ciekawą ofertę edukacyjną stwarzającą każdemu uczniowi warunki 

do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego, społecznego 

i obywatelskiego na miarę jego indywidualnych możliwości (koła zainteresowań, zajęcia dla 

uczniów zdolnych, zajęcia dla uczniów z trudnościami, projekty unijne, edukacja internetowa, 

wyjazdy zagraniczne, zajęcia sportowe),   

✔ szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego 

kształcenia oraz pracy zawodowej, 

✔ szkoła kreuje postawy twórcze i aktywne, niezbędne do życia w społeczeństwie 

podlegającemu ciągłym zmianom,   

✔ szkoła rozbudza wrażliwość uczniów na potrzeby innych (działania o charakterze 

charytatywnym), 

✔ szkoła przeciwdziała pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtuje postawy 

odpowiedzialności za siebie i innych oraz troszczy się o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i 

rodziców, 

✔ szkoła  aktywnie współpracuje z rodzicami,   

✔ szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym,   

✔ nauczyciele stosują nowoczesne i efektywne metody nauczania, prowadzą działania 

innowacyjne sprzyjające rozwojowi uczniów, 

✔ kadra szkoły to zespół osób stale doskonalących własne kwalifikacje i kompetencje.   

  

Wizja szkoły 

  

✔ Zespól Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim to  dobrze wyposażona 

placówka edukacyjna,   

✔ Zespól Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim to szkoła tworzona przez 

uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (szkoła jako społeczność), 

✔ szkoła rozwijająca się, twórcza, 

✔ placówka pielęgnująca tradycję szkoły, 

✔ szkoła ucząca szacunku dla historii , tradycji i kultury, szkoła bezpieczna, z dobrą atmosferą, 

✔ szkoła, w której nauczyciel cieszy się szacunkiem i autorytetem, budzi zaufanie, wspiera 

uczniów, pomaga pokonywać napotykane trudności, 

✔ szkoła,  która odkrywa talenty tkwiące w każdym, oferuje  uczniom możliwość 

zrealizowania planów, aspiracji oraz rozwijania zainteresowań,   

✔ szkoła, z którą chętnie się identyfikujemy, 

✔ wiedza i umiejętności nabyte w szkole pozwalają absolwentom podjąć naukę na wybranych 

przez nich wyższych uczelniach, 

✔ zapewnia dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez aktywną, dobrze 

przygotowaną kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą warsztat pracy. 

 

 

 

 

 



III. Model absolwenta. 

  

Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy: 

✔ jest uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, w czasie sprawdzianów i odpowiedzi ustnych nie 

korzysta ze ściąg ani z podpowiedzi innych uczniów, sam również nie podpowiada, ani nie 

pomaga innym uczniom oszukiwać w czasie sprawdzianu; samodzielnie wykonuje prace 

domowe, 

✔ jest wiarygodny i odpowiedzialny – zawsze postępuje zgodnie z głoszonymi zasadami, 

można powierzyć mu ważne zadania do wykonania, dotrzymuje zobowiązań i obietnic, 

wartościuje zachowania złe i dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić 

konsekwencje swoich czynów, 

✔ jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany 

i marzenia, 

✔ ma poczucie własnej wartości, reaguje na poniżające zachowania dorosłych i rówieśników, 

✔ szanuje innych ludzi, wie, jak należy okazywać szacunek osobom dorosłym oraz kolegom 

i koleżankom, 

✔ jest ciekawy świata i poznaje jego złożoność,  zna najbliższe środowisko, analizuje 

istniejące w nim zależności i związki przyczynowo - skutkowe, 

✔ jest kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, realizuje 

swoje pomysły, wyznacza sobie cele i dąży do ich zrealizowania, umiejętnie podejmuje 

ryzyko, radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi podejmować szybkie decyzje, 

✔ reprezentuje kulturę osobistą: 

✔ przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkole, 

✔ okazuje szacunek i życzliwość rówieśnikom i osobom dorosłym, 

✔ dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów, 

✔ dba o wygląd; 

✔ ma świadomość  przynależności narodowej, zna specyfikę swojej małej ojczyzny, 

pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi, 

✔ dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny 

życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19), 

✔ zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej 

epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z 

długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego, 

✔ rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem 

zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji 

psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych), 

✔ jest odporny na niepowodzenia, 

✔ integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

✔ jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 

✔ jest tolerancyjny: 

✔ akceptuje odmienność innych ludzi, 

✔ nie wyśmiewa ani nie prześladuje innych ludzi ze względu na ich narodowość, religię, 

przekonania polityczne, 

✔ przeciwstawia się dyskryminacji, staje w obronie prześladowanych czy wyśmiewanych; 

✔ angażuje się w działania na rzecz lokalnego środowiska, reprezentuje postawę opartą na 

zasadach miłości do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem, poczuciu więzi 

społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu, 

✔ odpowiedzialnie korzysta z mediów społecznych, dba o bezpieczeństwo samego siebie i 

innych w Internecie, korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie 

wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

✔ jest przygotowany do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz drogi 

zawodowej. 



 

 

Postawy opisane w modelu absolwenta są kształtowane wspólnie przez nauczycieli i pracowników 

szkoły oraz rodziców poprzez działania wychowawcze, a także  własny przykład. Osoby dorosłe  

powinny stanowić wzór do naśladowania w zakresie realizacji ww. postaw. 

 

 

Założenia teoretyczne programu 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny powstał w oparciu o misję szkoły po uprzednim 

zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Szkolny program 

wychowawczo – profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań 

wychowawczych zawartych w podstawie kształcenia ogólnego oraz formy realizacji: 

1. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementy programu 

wychowawczo –profilaktycznego szkoły. 

2. Wszystkie zajęcia szkolne uwzględniają założenia programu wychowawczo – profilaktycznego. 

3. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów 

do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci; umożliwiają poznawanie świata w jego 

jedności i złożoności; wspomagają samodzielność uczenia się; inspirują do wyrażania własnych 

myśli i przeżyć; rozbudzają ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny jest spójny z definicją wychowania: „wychowanie 

rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez 

działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;” - Ustawa z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 – Art. 1 pkt 3). 

 

Diagnoza potrzeb 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany w oparciu o diagnozę 

środowiska szkolnego Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lub. 

Diagnozy dokonano w oparciu o analizę: 

✔ wyników badań ankietowych wśród uczniów prowadzonych w roku szkolnym 2020/2021, 

✔ rozmów i obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

✔ zebranych informacji o bieżących problemach uczniów, 

✔ rozmów z rodzicami/opiekunami prawnymi, 

✔ dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych, 

✔ informacji z instytucji współpracujących ze szkołą, m.in. policji, poradni psychologiczno-

pedagogicznej, sądu  rodzinnego i innych, 

✔ opinii uczniów wyrażanych m.in. przez członków Samorządu Uczniowskiego, 

✔ frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę, 

✔ diagnozy czynników ryzyka, czynników chroniących – wyniki badań wewnętrznych, 

✔ wyniki ewaluacji wewnętrznej w latach 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnoza pozwoliła na wyłonienie następujących czynników ryzyka i czynników chroniących: 

 

 

 CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI CHRONIĄCE 

ZWIĄZANE Z JEDNOSTKĄ 

• skłonność do zachowań depresyjnych 

• brak kontaktów rówieśniczych 

•  częste korzystanie z TV, komputera,       

telefonu      

•  niepowodzenia szkolne 

•  niska zaradność życiowa 

•  akceptacja zachowań niewłaściwych 

•  niska samoocena 

•  podatność na wpływy 

•  trudności z nawiązywaniem kontaktów 

•  izolowanie się od grupy 

• posiadanie wielu kolegów i koleżanek 

• poczucie sensu życia 

• zaangażowanie w pozytywne grupy 

• przekonanie o szkodliwości środków 

            odurzających 

• wyznawanie uniwersalnych wartości 

• posiadanie planów i celów życiowych,     

aspiracje edukacyjne; 

• satysfakcja z osiągnięć szkolnych 

• okazja do działań prospołecznych 

• zdrowe przekonania, uprawianie sportu 

• pozytywny obraz siebie 

• poczucie własnej wartości, wiara we  

własne możliwości 

ZWIĄZANE Z RODZINĄ 

• mała więź z ojcami 

• niska skuteczność rodziców 

•  brak wsparcia od rodziców   

• brak dojrzałych więzi w rodzinie 

•  niekonsekwencja lub nieskuteczna 

dyscyplina wychowawcza ( surowa lub jej brak) 

• prawidłowe więzi rodzinne 

•  rodzicielska kontrola zachowania dziecka 

•  zaangażowanie rodziców w życie 

dziecka 

•  współpraca rodziców ze szkołą 

• jasne zasady i adekwatne do możliwości 

oczekiwania rodziców 

•  wzajemne poczucie zaufania 

• zaspokojenie potrzeb emocjonalnych,  

społecznych, emocjonalnych dziecka 

ZWIĄZANE Z GRUPĄ RÓWIEŚNICZĄ 

• cyberprzemoc 

• zachowania dysfunkcjonalne 

            rówieśników 

• akceptacja zachowań 

            dysfunkcjonalnych 

• negatywna presja rówieśnicza 

• udział w  zajęciach, akcjach, wyjściach 

pozalekcyjnych 

•  pozytywna aktywność społeczna 

• aktywność charytatywna 

•  wsparcie ze strony grupy rówieśniczej 

ZWIĄZANE ZE SZKOŁĄ 

• niskie osiągnięcia szkolne 

• słabe więzi ucznia z nauczycielami 

• czasowe odizolowanie uczniów z grup 

rówieśniczych ze względu na COVID 19 

• negatywny stosunek do szkoły i 

obowiązków szkolnych 

• dobrze wyposażona szkoła 

• wykształcona kadra nauczycielska 

• dwie sale gimnastyczne 

• indywidualne traktowanie uczniów 

•  współpracujący nauczyciele 

•  współdziałanie z rodzicami 

• jasne zasady zachowania 

• pozytywny klimat szkoły 

• wsparcie nauczycieli 

• wzmocnienie pozytywne 

• okazje do przeżywania sukcesu 



ZWIĄZANE ZE SPOŁECZEŃSTWEM 

• słabe więzi międzyludzkie 

• problemy ekonomiczne i społeczne 

• brak tolerancji dla zachowań 

patologicznych 

•  jasne zasady dotyczące zachowania 

młodzieży 

• podnoszenie świadomości społecznej 

 

Cele główne szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego 

 

 Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka 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 epidemii COVID-19, 

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 doskonalenie umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro- 

społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19), 

4) aksjologicznej (duchowej) – ukierunkowanej na 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 (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

 

Cele szczegółowe szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego 

 

 Tworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska szkoły, : 

 

• kształtowanie prawidłowych relacji w szkole opartych na przyjaznym klimacie, wzajemnym 

zaufaniu i poszanowaniu, zacieśnianie więzi ze szkołą i środowiskiem lokalnym, 

• kształtowanie postaw antydyskryminacyjnych (poszerzanie wiedzy i poczucia świadomości 

uczniów, rodziców, nauczycieli na temat przejawów, skutków dyskryminacji), 

• poszerzanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców, 

• współpraca z instytucjami wspierającymi zadania szkoły z zakresu bezpieczeństwa i 

profilaktyki; policją, sądem rodzinnym, PPP, 

• włączanie rodziców w życie  szkoły. 

• działanie uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 

ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychoaktywnych, środków zastępczych przez  młodzież, 

• profilaktykę agresji , przemocy w tym cyberprzemocy, 

• profilaktykę uzależnień od gier komputerowych, Internetu, 

• kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w 

środowisku cyfrowym, 

• rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z sytuacją losową, rozwojową młodzieży. 



 

 Promocja zdrowia i zachowań promujących aktywny styl życia:  

 

• kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób, 

• tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności 

fizycznej w szkole i placówce, 

• tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju  emocjonalnego i społecznego uczniów. 

• poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diety i 

leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

• propagowanie kultury fizycznej w celu promocji zdrowego trybu życia oraz aktywnego 

wypoczynku poprzez: 

o udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, imprezach, piknikach, happeningach, 

o reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych (różne dyscypliny i szczeble rozgrywek); 

• kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych poprzez informowanie o: 

o chorobach nowotworowych, HIV, AIDS oraz profilaktyce, 

o rozwoju psychoseksualnym człowieka; 

• kształcenie umiejętności zachowania zasad higieny w czasie nauki i odpoczynku, 

• doskonalenie radzenia sobie ze stresem, 

• poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej 

(np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz 

możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

◦ doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki 

oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży, 

• kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, a zwłaszcza samokontroli, radzenia sobie 

ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

• poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii 

COVID-19, 

• prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w 

zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

• kształtowanie właściwej postawy wobec uzależnień: 

o dostarczenie wiedzy z zakresu etapów uzależnienia i rodzajów uzależnień, 

o wskazanie postaw, jakie mogą ochronić przed uzależnieniem, 

o dostarczenie wiedzy o funkcjonowaniu rodziny z problemem uzależnienia, 

o dostarczenie wiedzy, gdzie może skorzystać z pomocy osoba zagrożona uzależnieniem bądź 

 uzależniona, a także rodzina żyjąca z osobą uzależnioną. 

• wspieranie rozwoju pasji i zainteresowań młodych ludzi. 

 

 Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich: 

 

• kształtowanie postawy szacunku do własnego państwa i narodu, jego historii, kultury i 

tradycji, świadomej przynależności do środowiska lokalnego, regionu, kraju, 

• kształtowanie wiedzy z zakresu praw człowieka, 

• krzewienie wartości demokratycznych i umiejętności korzystania z procedur 

demokratycznych, 

• świadome tworzenie współczesności zgodnej z zasadami etyki w poszanowaniu 

światopoglądu wszystkich uczniów, 

• rozwijanie emocjonalnej więzi ze szkołą poprzez: 



a)  reprezentowanie szkoły podczas świąt patriotycznych, imprez kulturalno-oświatowych, 

sportowych, konkursów, olimpiad i innych, 

 b) czynny udział w promowaniu szkoły, np. organizowanie dni otwartych i uczestnictwo w 

giełdach szkół, zapraszanie na spotkania wybitnych osobistości, spotkania z władzami 

regionu, obchody jubileuszy szkoły, zjazdy absolwentów, kultywowanie tradycji szkolnych, 

 c) zachęcanie do działania na rzecz wspólnego dobra społeczności szkolnej i do aktywnego 

uczestnictwa w życiu szkoły. 

 

 Kształtowanie umiejętności prospołecznych: 

 

• analizowanie i ocenianie własnego postępowania, autorefleksja służąca konstruktywnym 

zmianom swojej postawy, 

• umiejętność nazywania i radzenia sobie z emocjami, 

• kształtowanie postawy asertywnej, 

• poszanowanie godności, praw i odrębności drugiego człowieka, 

• kształtowanie wiedzy, umiejętności, a w konsekwencji postawy z zakresu przeciwdziałania 

wszelkim formom dyskryminacji, 

• branie odpowiedzialności za swoje czyny i dobro społeczności szkolnej, 

• kształtowanie umiejętności pracy w zespole, postawy otwartej na współdziałanie, 

• kształcenie umiejętności negocjowania i rozwiązywania problemów (przeprowadzania 

procesu decyzyjnego), 

• umiejętności skutecznego komunikowania się, jasnego  formułowania myśli i poglądów 

(udział w debatach, dyskusjach), 

• umiejętności  autoprezentacji, 

• dbałości o relacje rodzinne, budzenie świadomości  przemian w niej zachodzących. 

 

 Kształtowanie umiejętności  aktywnego i świadomego korzystania z dóbr kultury, w 

tym kultury masowej: 

 

• kształtowanie postaw szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

• rozbudzanie zainteresowań innymi kulturami, uczenie szacunku dla odrębności tradycji i 

obyczajów innych narodów, 

• rozbudzanie zainteresowań kulturalnych, 

• udział w życiu kulturalnym: odwiedzanie muzeów, galerii, teatrów, sal koncertowych, kin 

itp., 

• promocja czytelnictwa w szkole, 

• zachęcanie do kreatywnej działalności kulturalnej, 

• kształtowanie kultury osobistej uczniów poprzez obcowanie ze sztuką w szkole i poza nią, 

• przygotowanie do zdobywania umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł 

informacji, takich jak literatura, prasa, radio, telewizja, Internet, 

• umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych, 

• kształtowanie krytycznej postawy wobec przekazów medialnych. 

 

 Wspieranie rozwoju samorządności młodzieży poprzez: 

 

• wyzwalanie zdolności organizacyjnych, kierowniczych i pomysłowości, 

• kształtowanie postaw twórczych i wymagających podejmowania decyzji, 

• kształcenie umiejętności samokontroli, samooceny i samodyscypliny, 

• wdrażanie do poszanowania wspólnego dobra i odpowiedzialności za nie. 

 

 

 



 Preorientacja zawodowa: 

 

• kształtowanie umiejętności poznawania siebie, określania własnych umiejętności i 

predyspozycji zawodowych, 

• przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego etapu kariery zawodowej, 

• wspieranie uczniów w dokonywaniu optymalnego wyboru kierunku dalszego kształcenia i 

zawodu, 

• kształtowanie postawy przedsiębiorczej, 

• kształtowanie kompetencji zawodowych. 

 

 Realizacja priorytetów szkoły: 

 

• organizacja procesu rozwoju ucznia ukierunkowana na jego sukces, 

• działania wychowawcze sprzyjające efektywnej nauce, 

• integracja ze środowiskiem lokalnym i promowanie swojej działalności w tym środowisku, 

• zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, 

• kształtowanie postaw twórczych, 

• stworzenie warunków do efektywnej współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz integracji 

ze środowiskiem lokalnym, 

• dostarczanie wzorców osobowościowych stanowiących model do naśladowania i 

kształtowania poczucia własnej wartości, 

• otwarcie na wartości kultur Europy i świata. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

• odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w 

szkole, klasie (reintegracja), 

• utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas 

epidemii COVID-19,                        

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania programu wychowawczo – profilaktycznego: 

• współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i 

 zdrowego stylu życia, 

 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym               

środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

• kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z 

 najważniejszych wartości w życiu, 

• wzmacnianie wśród uczniów  więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

• kształtowanie w szkole przyjaznej atmosfery, budowanie prawidłowych relacji 

 rówieśniczych oraz relacji uczeń-nauczyciel, nauczyciel –rodzic/prawny opiekun, 

• doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z 

 uczniami oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi, a także warsztatowej pracy z grupą, 

• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców/prawnych 

 opiekunów, 



• rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu oraz zaangażowania w działalność 

 organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, 

• wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu promowanie 

 postaw prozdrowotnych i prospołecznych, 

• uświadamianie uczniom problemu bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialnego 

 korzystania z mediów społecznych, 

• kontynuacja realizacji doradztwa zawodowego, 

• wzmacnianie wychowawczej roli szkoły, 

• kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, 

• zapewnienie warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

• wzmocnienie roli rodziców w procesie wychowawczym dziecka, 

• rozwijanie kompetencji społecznych uczniów , wspieranie ich działalności wolontariatu. 

 

Podział zadań wychowawczo – profilaktycznych 

Dyrektor: 

• dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,  

• koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w szkole, 

• stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom 

 podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

 oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom 

przeżywającym trudności psychiczne, 

• 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, 

• dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagoga czynnościami 

formalnymi (np.  prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w miarę 

możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby 

odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z 

uczniami i klasami,  

• czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia 

psychicznego uczniów zgodnie z Raportem Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak 

wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego”. ( rekomendowane są „zwykłe rozmowy, 

zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie 

dotyczące liczby uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”), 

• czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, 

szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i 

skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

• czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły – pedagoga i innych 

specjalistów, którzy  powinni aktywnie włączać się do pracy profilaktycznej i 

bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem nauczycielom,  pomagać 



im w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, 

integracyjnych, profilaktycznych, 

• inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, pedagoga, którym trudno 

jest wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia 

epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny, 

• nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

 

Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas,  nauczycielami, pedagogiem, innymi specjalistami w 

zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji 

Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie 

dla ucznia, 

• reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami 

epidemii COVID-19, 

• 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, 

• zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

• kształcą i wychowują dzieci 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, 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich 

 zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w programie wychowawczym, 

• reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci, 

• zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie 

 wycieczek, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po 

okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 

• dostosowują wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej 

efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz 

niższej efektywności zdalnego nauczania, 

• dokonują wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i 

uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do 

zmieniających się warunków nauki, 

• opracowują projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwalają go w 

porozumieniu z Radą Rodziców, 

• opracowują i zatwierdzają dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją, 

• uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• uczestniczą  w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, 

otwartości, wzajemnego wspomagania, 



• 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 czynniki chroniące i 

czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy 

na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby 

uczniów, 

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej 

pracy, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i 

obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego 

zespołu, 

• 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 

szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie 

wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych, 

• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i 

młodzieży, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych, 

 poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, 

 organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-

 opiekuńczych, 

• integrują zespół klasowy, 

• rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej 

 pomocy, 

• interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów do 

 szkoły, badają wspólnie z pedagogiem przyczyny opuszczania przez nich zajęć szkolnych, 

• wdrażają uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu 

 klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych), 

• propagują zasady kulturalnego zachowania, 

• troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie uczniów do dbałości o 

 higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu 

 szkolnym i poza szkołą, 

• czuwają nad wszechstronnym rozwojem osobowym ucznia oraz przygotowują go do 

 samodzielnego funkcjonowania poprzez wzmacnianie postawy odpowiedzialności, 

• utrzymują kontakt z rodzicami wychowanków, systematyczne informują o postępach ich 

 dzieci, włączają rodziców w życie szkoły i dążą do uzgodnienia wspólnych zasad 

 wychowania, 

• wspólnie z podopiecznym dokonują ewaluacji i oceny rezultatów działań wychowawczych, 

• pomagają poznać mocne i słabe strony ucznia w celu planowaniu rozwoju wychowanka. 

 



Rodzice: 

• współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu       

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

• współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

• Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program  

Wychowawczo-Profilaktyczny. 

Pedagog szkolny: 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu  

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub 

stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

• rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń 

 szkolnych, 

• określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

• organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

 rodziców i nauczycieli, 

• podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły, 

• wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu 

 wychowawczego szkoły, 

• działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

 trudnej sytuacji życiowej, 

• dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole oraz  przekazuje  informacje  

na ten temat radzie pedagogicznej, 

• kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas, 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i 

poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, 

• wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji 

problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im pomocy,  

• rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na 

zaobserwowane problemy uczniów, 

• aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia 

uczniów i rodziców, służy doradztwem nauczycielom, wspiera ich w identyfikowaniu 

problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, 

profilaktycznych, 

• wspiera nauczycieli, wychowawców, którym trudno jest pomagać uczniom w związku z tym, 

że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny 

kryzys psychiczny, 

• promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami 



społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność 

udzielanego wsparcia. 

Doradca zawodowy: 

• współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

 zawodowego: 

- uczelniami wyższymi, 

- Centrum Edukacji Dorosłych, 

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

- Centrum Informacji Zawodowej, 

- zakładami pracy i przedsiębiorstwami. 

Ponadto: 

• systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje zawodoznawcze  i 

pomoc w planowaniu  kształcenia oraz  kariery zawodowej, 

• prowadzi grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego 

 planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej, 

• udziela indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych, 

• wspiera nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo 

 – informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami, 

• udziela indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych, 

• upowszechnia informacje edukacyjno-zawodowe. 

Wychowawca internatu: 
• dba o prawidłowe funkcjonowanie internatu, o poziom pracy wychowawczej, 

profilaktycznej i opiekuńczej Internatu, 

•  koordynuje pracę wychowawczo - profilaktyczną w Internacie oraz współpracuje ze 

wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych, 

•  dba o doskonalenie wychowawców w zakresie działań wychowawczo - profilaktycznych, 

•  motywuje wychowanków i ich  rodziców do uczestnictwa w działaniach zapisanych w 

programie, 

•  zachęca młodzież do uczestnictwa w działaniach profilaktycznych oraz wspiera 

profilaktykę technicznie, 

▪ współpracuje z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, pedagogiem, Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczna, nauczycielami uczącymi w klasie oraz przedstawicielami instytucji wspierającymi 

pracę wychowawczą szkoły i internatu. 

Nauczyciel bibliotekarz: 
• gromadzi i udostępnia materiały metodyczne z zakresu problematyki wychowawczo –  

profilaktycznej, 

•  udostępnia materiały z zakresu doradztwa zawodowego. 

Pracownicy niepedagogiczni: 

• reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy, 

• wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów, 

• wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych. 

 

 Samorząd Uczniowski: 

• inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie szkoły, 

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona 

 pedagogicznego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji. 

 

Metody i formy podejmowanych działań 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny zakłada stosowanie następujących metod pracy: 

ankiety, wywiady, obserwacja, metody aktywizujące, analiza dokumentacji. 

Zastosowane zostaną następujące formy pracy: rozmowy indywidualne, warsztaty, programy 



profilaktyczne, zebrania klasowe, imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe, spektakle, programy 

wychowawcze klas, prelekcje, filmy, pogadanki dla uczniów i rodziców, pomoc innych instytucji 

specjalistycznych i edukacyjnych, zasoby biblioteki, treningi umiejętności, debaty, szkolenia, 

kampanie społeczne, happeningi, pikniki edukacyjne. 

 

Strategie wykorzystywane w realizacji działań wychowawczych 

 

• Strategię informacyjną – dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań 

 ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. 

• Strategię edukacyjną – pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i 

 społecznych (nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania 

 konfliktów, opierania się naciskom otoczenia). 

• Strategię działań alternatywnych – pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, 

 przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej. 

• Strategię interwencyjną – pomoc osobom mającym trudności w rozwiązywaniu swoich 

 problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych. 

 

W Programie Wychowawczo-Profilaktycznym uwzględniono wnioski z obserwacji zachowań 

uczniów, rozmów z rodzicami, uczniami, nauczycielami, wychowawcami, wnioski z 

przeprowadzonych badań ankietowych oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany będzie w czterech obszarach: 

  

1. ZDROWIE- EDUACJA ZDROWOTNA 

2. RELACJEJE I KOMUNIKACJA 

3. KULTURA – WARTOŚCI, NORMY SPOŁECZNE, WZORY ZACHOWAŃ 

4. BEZPIECZEŃSTWO- PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny naszej szkoły jest dokumentem otwartym, 

który w trakcie realizacji i nabierania doświadczeń na pewno będzie podlegał ewaluacji. 

Zakładamy, że w zależności od sytuacji wychowawczej i potrzeb uczniów zmianom ulegać 

będą treści wychowawczo – profilaktyczne i formy zajęć pozalekcyjnych.   

Znaczące wydarzenia z  życia szkoły wzbogacą się o nowe propozycje, a ceremoniał szkolny 

ulegnie modyfikacji.  

Program wychowawczo - profilaktyczny na bieżąco będzie uzupełniany propozycjami, 

które zyskają akceptację uczniów, rodziców i nauczycieli z uwzględnieniem priorytetów MEN. 



OBSZAR ZDROWIE- EDUKACJA ZDROWOTNA 

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Kształtowanie świadomego dążenia do ochrony zdrowia 
jako nadrzędnej wartości dla człowieka 
4. propagowanie zdrowego stylu życia; 

 wskazywanie sposobów umiejętnego 

zagospodarowania i spędzania czasu wolnego, jako 

alternatywy dla biernego spędzania czasu wolnego przy 

komputerze, telefonie; 

 rozwijanie zainteresowao sportowych na rzecz własnego 

zdrowia, sprawności fizycznej poprzez uprawianie sportu 

i propagowanie aktywnych form wypoczynku, 

✔ propagowanie zdrowego odżywiania się, 

5. dostarczanie informacji na temat zaburzeo odżywiania 

(anoreksja, bulimia), 

 uświadomienie zagrożeo związanych  

z nadużywaniem ogólnodostępnych leków; 

 uświadomienie uczniom negatywnego wpływu używek 

na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne 

funkcjonowanie człowieka; 

 uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji 

grupy; 

 przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy dotyczącej 

Udział w programach promujących 
zdrowy tryb życia, 
udział w zajęciach profilaktyki 

zdrowotnej, 

zajęcia na godzinach wychowawczych, 

 warsztaty nt. zdrowia, 

rozdawanie ulotek, 

organizowanie zajęd pozalekcyjnych 

 o charakterze sportowym (turnieje 

szkolne 

i międzyszkolne),  

organizowanie zajęd rozwijających 

zainteresowania uczniów, 

nawiązanie współpracy ze specjalistami 

z zakresu terapii uzależnieo, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną,  

spotkania z przedstawicielem policji, 

 

 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

 

 
Dyrekcja szkoły 

wychowawcy, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego, nauczyciel 

biologii, 

pedagog, 

pielęgniarka szkolna, 

zaproszeni specjaliści, 

szkolne Koło PCK 



skutków zażywania środków psychoaktywnych, 

 dostarczanie uczniom informacji nt. odpowiedzialności 

karnej związane z posiadaniem lub zażywaniem środków 

psychoaktywnych, 

Uświadomienie głównych zagrożeo utraty zdrowia 
✔ profilaktyka uzależnieo, 
✔  profilaktyka chorób cywilizacyjnych, 
✔ zapobieganie depresji, stresowi 

zajęcia na godzinach wychowawczych, 
pogadanki, 
 rozmowy indywidualne, 
spotkania ze specjalistami 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

 

wychowawcy, 
nauczyciele,  
pedagog,  
zaproszeni specjaliści 

Wskazywanie sposobów radzenia sobie  z własnymi 
problemami - także poprzez szukanie pomocy 

u osób zaufanych i specjalistów, 

✔ pomoc uczniom przejawiającym zachowania 
depresyjne, lękowe w szczególności w/po nauczaniu zdalnym 
 
 
 

 

✔ kształcenie umiejętności rozpoznawania 

własnych emocji 

 

 

✔ wspieranie uczniów, u których rozpoznano 

objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej 

 

 

 

✔ Odbudowanie i umacnianie u uczniów 

prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucia 

wspólnoty (reintegracja) 

 

zajęcia na godzinach wychowawczych 
pogadanki, rozmowy indywidualne, 
spotkania ze specjalistami, 
umieszczanie na stronie internetowej 
szkoły informacji o placówkach 
świadczących pomoc 
Warsztaty dla uczniów prowadzone 
przez specjalistów z PPP 
 
lekcje wychowawcze poświęcone tej 
tematyce – wskazanie konkretnych 
zajęd 
zajęcia integracyjne w klasach 
 
Indywidualne rozmowy wspierające z 
każdym uczniem, jego rodzicami. 
Ustalenie zakresu dalszych działao. 
Dalsze postępowanie wg ustaleo 
 
Lekcje wychowawcze – gry i zabawy 
integracyjne, rozmowy, warsztaty, 
wyjścia klasowe, wycieczki. 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z zapotrzebowaniem 
 
 
Wrzesieo 
 
Zgodnie z zapotrzebowaniem 
 
 
 
 
zgodnie z konkretnymi 
terminami dla 
poszczególnych oddziałów 

Dyrekcja szkoły, 
wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
zaproszeni specjaliści 
 
 
 
 
 
wychowawcy, pedagog 
 
 
wychowawcy, pedagog 
 
wychowawcy, pedagog 
 
 
 
 
wychowawcy 
 



OBSZAR RELACJE I KOMUNIKACJA 
 

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania 
się i dążenie do integracji zespołu klasowego i szkolnego 
✔ pomoc uczniom klas pierwszych w adaptacji do 

nowych warunków; 

✔ kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich 

rozumienia; 

✔ kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i 

rozwijanie pozytywnego systemu wartości 

w klasie, szkole; 

✔ doskonalenie umiejętności        zmiany postaw i 

zachowao poprzez stosowanie oraz przyjmowanie 

asertywnej krytyki, 

✔ podejmowanie działao na rzecz innych osób w celu 

poprawy ich sytuacji 

✔ rozwijanie kompetencji w zakresie umiejętności 

rozwiązywania problemów, konfliktów 

 z zastosowaniem negocjacji i mediacji, 

✔ rozwijanie umiejętności stosowania różnych form 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu 

autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska. 

✔ rozwijanie samodzielności, innowacyjności  

 
zajęcia integracyjne prowadzone przez 

pedagoga, wychowawcę, 

opieka pedagoga 

organizowanie wycieczek klasowych, 

międzyklasowych, 

 organizowanie wspólnych imprez 

klasowych  

 i szkolnych 

 

działalnośd PCK, Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cały rok szkolny zgodnie  

 
wychowawcy klas , 

pedagog,  nauczyciele, 

Dyrekcja Szkoły, 

     opiekunowie PCK, SU, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



i kreatywności uczniów 

✔ wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

 i respektowanie norm społecznych uczniów 

Budzenie zainteresowao prawidłowościami świata i  

przyrody 

✔ włączenie uczniów do racjonalnych działao służących 

poprawie stanu środowiska w skali lokalnej i regionalnej 

✔ budzenie zainteresowao zjawiskami fizycznymi  

i matematycznymi jako wytworzenie zintegrowanego obrazu 

świata 

Zajęcia na godzinie wychowawczej, 

organizowanie zajęd  z pedagogiem, 

zajęcia ze specjalistami, rozmowy 

indywidualne 

 

z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

 

wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy, pedagog, 
zaproszeni specjaliści 

OBSZAR KULTURA- WARTOŚCI , NORMY, WZORY ZACHOWAO 

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

✔ Kształtowanie postawy patriotycznej, wpajanie 
szacunku dla tradycji narodowej z uwzględnieniem 
ceremoniału szkolnego 

organizowanie uroczystości szkolnych, 
rozwijanie i pielęgnowanie tradycji 
i ceremoniału szkolnego, 
organizowanie wycieczek edukacyjnych 
do miejsc pamięci narodowej, lekcje 
wychowawcze, 
 
Udział uczniów w uroczystościach 
środowiskowych:- Rocznica wybuchu II 
wojny światowej 
- Narodowe Święto Niepodległości 
- Rocznica wydarzeń 7 grudnia 
- Rocznica wyzwolenia Nowego Miasta 
Lubawskiego 
 
Organizacja i udział w uroczystościach 
szkolnych:- Szkolne obchody Narodowego 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

 

wychowawcy klas, pedagog,  
nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, 

opiekunowie SU 

 



Święta Niepodległości 
- Dzień Pamięci Ofiar Katynia 
- Święto Flagi 
- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
- Dzień Zwycięstwa 

✔ Organizacja imprez i uroczystości klasowych lub 
szkolnych. 

✔ Kiermasz książki używanej 
✔ Sprzątanie świata 
✔ Europejski Dzień Języków 
✔ Klasowe obchody Dnia Chłopaka 
✔ Dzień papieski 
✔ Uroczystości związane z Dniem 
Edukacji Narodowej 
✔ Połowinki 
✔ Mikołajki szkolne 
✔ Wigilia szkolna 
✔ Studniówka 
✔ Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego 
✔ Święto Wiosny 
✔ Światowy Dzień Zdrowia 
✔ Międzynarodowy Dzień Ziemi 
✔ Dzień Europy 
✔ Światowy Dzień bez Tytoniu 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

nauczyciele, wychowawcy, 
pedagog 

✔ Organizacja imprez sportowych ✔ Zachęcanie i przygotowywanie 
uczniów do udziału w konkursach i 
olimpiadach. 
✔ Organizacja szkolnych i 
międzyszkolnych konkursów:- Maraton 
Matematyczny 
✔ Konkurs Wiedzy o II RP 
✔  Potyczki matematyczne 
✔  Potyczki ekologiczne 
✔  Potyczki językowe 
✔ Potyczki historyczne 
✔  Turniej Poliglotów 
✔  Konkurs historyczny dla 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

 

nauczyciele 



gimnazjalistów 
✔  Mini maraton matematyczny dla 
gimnazjalistów 
✔  Rekordy geograficzne 

✔ Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i  
zainteresowań uczniów 
✔ Rozwijanie zainteresowań. 

✔ Przeprowadzanie w klasach 

diagnoz i ankiet wstępnych, 

obserwacje podczas bieżącej pracy 
✔ Zajęcia pozalekcyjne:- realizacja 
projektu  z zakresu edukacji matematycznej 
mPotęga. 
✔ - zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze 
✔ - praca w kole dziennikarskim – 
wydawanie gazety Goniec Nowomiejski 
✔ - przedmiotowe koła 
zainteresowań 
✔ - zajęcia przygotowujące do 
egzaminu maturalnego 
✔ - zajęcia sportowe 
✔ Realizacja indywidualnych 
programów nauczania. Prowadzenie 
działalności innowacyjnej. Wdrożenie 
indywidualnych programów nauczania do 
przedmiotów uzupełniających np. „Aktywni 
zawsze” – program zajęć dla klasy 
sportowo – obronnej. 
✔ „Zajęcia wojskowo – obronne” – 
program zajęć dla klasy sportowo – 
obronnej. 
✔ „Ratownictwo przedmedyczne z 
elementami edukacji zdrowotnej i obronnej” 
✔ „Edukacja zdrowotna i pierwsza 
pomoc” 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

 

nauczyciele 

✔ Poznanie i respektowanie obowiązującego prawa 
wewnątrzszkolnego, 
✔ Edukacja prawna młodzieży, 

zapoznanie z dokumentacją 
wewnątrzszkolną podczas godzin 
wychowawczych i zebrao z rodzicami, 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

wychowawcy klas, pedagog,  
nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, 



✔ Kultywowanie tradycji 
✔ Wdrażanie ucznia do funkcjonowania w środowisku 
lokalnym 

zamieszczenie na stronie internetowej 
szkoły przepisów prawa 
wewnątrzszkolnego 
wyjścia klasowe, poszerzanie wiedzy z 
zakresu historii szkoły  
i środowiska lokalnego, poznawanie 
celów instytucji działających w 
środowisku lokalnym, kształtowanie 
postawy obywatelskiej i 
zaangażowanej na rzecz osób 
potrzebujących, 

 opiekunowie SU 

 

✔ Kreowanie postaw prospołecznych i rozwijanie 
pozytywnego systemu wartości. 

udział w akcjach charytatywnych, 

 

Cały rok szkolny zgodnie  

z Planem Wychowawczym 

klas i Planem Pracy Szkoły 

 

wychowawcy klas, pedagog,  
nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, 

opiekunowie SU 

 

✔ Promocja szkoły ✔ Dni Otwarte Szkoły 
✔ Spotkania z uczniami V III klas 
szkól podstawowych i ich rodzicami. 
✔ Organizacja konkursów dla 
uczniów SP 
✔ Wydawanie gazety „Goniec 
Nowomiejski” .Prezentacje osiągnięć 
uczniów 
✔ Promocyjne gadżety reklamowe 
Szkolny fanpage oraz Facebook 
✔ Udział w uroczystościach 
środowiskowych 

I semestr, 

marzec, kwiecień 
 
cały rok 

doradca zawodowy 
 
nauczyciele 

✔ Propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży Lekcje biblioteczne 
Wspólne czytanie 
Kiermasz książek 
Kącik czytelniczy 
Bookcrossing 
Upowszechnianie literatury i czasopism 

Cały rok szkolny nauczyciele 
wychowawcy 
bibliotekarz 



przedmiotowych 
Debaty 
Projekty 

✔ Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w 
odkrywaniu ich talentów i własnych predyspozycji 

udział w konkursach przedmiotowych, 
olimpiadach, 
udział w wydarzeniach kulturalnych, 
spektaklach teatralnych, koncertach, 
wystawach 

 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

 

wychowawcy klas, pedagog,  
nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, 

 

✔ Pomoc uczniom w odkrywaniu ich uzdolnieo, 
rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego 
działania 

organizowanie konkursów 
tematycznych, przygotowanie uczniów 
, inspirowanie młodzieży do twórczości 
własnej 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

 

wychowawcy klas, 

pedagog,  nauczyciele, 

Dyrekcja Szkoły, 

 

✔ Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, 
osób niepełnosprawnych i chorych, uczenie postawy 
tolerancji 
✔ Przeciwdziałanie wszelkim objawom nietolerancji 
wobec odmienności – profilaktyka i edukacja 
antydyskryminacyjna 
✔ Promowanie postaw asertywnych, empatycznych i 
altruistycznych 
✔ Promowanie postaw wzajemnej przyjaźni, poczucia 
więzi, zaufania 

promowanie wrażliwości wobec 
uczniów 
 o specjalnych potrzebach 
psychofizycznych, wspólna organizacja i 
udział w imprezach szkolnych 

 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

 

wychowawcy klas, pedagog,  
nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, 

 

✔ Zapobieganie niskiej samoocenie uczniów, 
zastosowanie w praktyce umiejętności ustalania priorytetów, 
uwzględniając kryteria ważności  i pilności. 

 Zajęcia na godzinie wychowawczej, 
organizowanie zajęd  z pedagogiem, 
zajęcia ze specjalistami, rozmowy 
indywidualne 

Cały rok szkolny nauczyciele wychowawcy, 
pedagog 

 

✔ Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za 
realizację określonych zadao lub dziedzin życia szkoły 

praca w samorządzie uczniowskim,  
organizacja uroczystości szkolnych, 
konkursów, Dni Otwartych Szkoły 

Cały rok szkolny zgodnie  
z Planem Wychowawczym 
klas i Planem Pracy Szkoły 

wychowawcy klas, pedagog,  
nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, 
SU 

✔ Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia. wskazanie źródeł informacji o Cały rok szkolny Szkolny doradca zawodowy, 



Poszerzanie wiedzy na temat różnych form poszukiwania 
pracy, związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 
uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowao  
i uzdolnieo uczniów 

uczelniach w regionie, kraju i zagranicą, 
zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego (badanie predyspozycji 
zawodowych) 

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, 
wychowawcy, pedagog 

✔ Diagnozowanie sytuacji wychowawczej Szkoły. analiza dokumentacji szkolnej: e-dziennika, 
arkuszy ocen, planów wychowawczych. 
Monitorowanie frekwencji na zajęciach. 
Przeprowadzenie ankiet na temat poziomu 
bezpieczeństwa w szkole. 
Przeprowadzenie w wybranych klasach lub 
wśród wybranych uczniów 
badań/obserwacji dotyczących radzenia 
sobie uczniów ze stresem. 
 

 

 

 

 

Cały rok szkolny dyrektor, wychowawcy, 
wychowawcy w internacie, 
pedagog 
 

 

 

 

✔ Ograniczenie rozmiarów 
 absencji na lekcjach 

 

monitorowanie obecności uczniów, 
spisanie kontraktu, rozpoznanie 
problemów uczniów 

Cały rok 

 

Wychowawcy, Dyrekcja 
szkoły, pedagog, nauczyciele 

✔ Wyodrębnienie uczniów sprawiających problemy 
wychowawcze, rozpoznanie przyczyn niewłaściwego 
zachowania. 

rozmowy indywidualne z uczniami, 
współpraca z pedagogiem, współpraca 
z nauczycielami, rodzicami, kuratorami 
sądowymi, placówkami działającymi na 
rzecz dziecka i jego rodziny, 
zorganizowanie pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej dla 
uczniów, współpraca z poradnią 
psychologiczno pedagogiczną 

Cały rok szkolny dyrekcja, pedagog, 
wychowawcy, nauczyciele 

✔ Objęcie indywidualną opieką uczniów mających 
trudności adaptacyjne w sferze kontaktów społecznych, 
mających trudną sytuację bytową 

rozmowy indywidualne z uczniami, 
współpraca z pedagogiem, 
nauczycielami, rodzicami, współpraca z 

Cały rok szkolny dyrekcja, pedagog, 
wychowawcy 



poradnią psychologiczno 
pedagogiczną, ośrodkami pomocy 
społecznej 

✔ Wspomaganie uczniów w radzeniu sobie ze stresem rozmowy indywidualne z 
uczniami,zajęcia z pedagogiem, 
psychologiem z poradni psychologiczno 
pedagogicznej 

Cały rok szkolny pedagog, wychowawcy, 
nauczyciele 

OBSZAR BEZPIECZEOSTWO- PROFILAKTYKA ZACHOWAO RYZYKOWNYCH 

✔ Podejmowanie działao służących podniesieniu 
bezpieczeostwa w szkole 

ochrona uczniów przed treściami 
niebezpiecznymi, współpraca z różnymi 
instytucjami (policja, straż); 
przeciwdziałanie agresji słownej i 
fizycznej, budowanie współpracy z 
rodzicami w celu zwiększenia 
bezpieczeostwa na terenie szkoły i poza 
nią 

Cały rok szkolny dyrekcja, wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog 

✔ doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeo 
cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) 

Zajęcia na godzinie wychowawczej, 
organizowanie zajęd  z pedagogiem, 
zajęcia ze specjalistami, rozmowy 
indywidualne 

Cały rok szkolny wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 

✔ Diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów. Rozpoznanie sytuacji szkolnej ucznia 
/analiza opinii i orzeczeń, indywidualne 
rozmowy z uczniami i rodzicami/. 
Przeprowadzenie ankiet  lub 
indywidualnych rozmów diagnozujących 
oczekiwania uczniów i ich rodziców. 
Pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji 
zawodowych ucznia. 
Udostępnianie materiałów dotyczących 
instytucji wspierających rodziców i uczniów 
w zakresie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej  i prawnej. 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

wychowawcy, wychowawcy w 
internacie, pedagog, doradca 
zawodowy 



 

 

 

✔ Przekazywanie informacji o bezpiecznych 
zachowaniach podczas korzystania z portali 
społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania 
cyberprzemocy 

Zajęcia na godzinie wychowawczej, 
organizowanie zajęd  z pedagogiem, 
zajęcia ze specjalistami, rozmowy 
indywidualne 

Cały rok szkolny wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 

 

 



Przewidywane efekty działań wychowawczo – profilaktycznych: 
✔ wzrost frekwencji na zajęciach obowiązkowych, 
✔ lepsze wzajemne relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami, 
✔ ograniczenie palenia papierosów, picia alkoholu i eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi wśród 

młodzieży, 
✔ doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami problemowymi i konfliktowymi w Szkole i w domu, 
✔ wykształcenie wśród uczniów postaw społecznie pożądanych, nastawionych na współdziałanie i pomoc drugiemu 

człowiekowi, wolontariat, 
dostrzeżenie walorów zdrowego stylu życia, 
✔ zwiększenie liczby uczniów i rodziców korzystających ze wsparcia instytucji profesjonalnych w przypadku 

zaistniałych problemów, 
✔ wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji z punktu widzenia wyboru przyszłej drogi życiowej oraz zdrowia fizycznego i psychicznego, 
a także bezpieczeństwa osobistego, 

✔ rozwinięcie większej i skutecznej współpracy z rodzicami, 
✔ odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, 
✔ większa świadomość bezpiecznego korzystania z Internetu, 
✔ większa świadomość mocnych i słabych stron oraz większa umiejętne wykorzystanie własnego potencjału w celu 

wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu, 
✔ dostrzeżenie potrzeby bezinteresownej pomocy innym – aktywny udział uczniów w akcjach charytatywnych, 
✔ wykazywanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, respektowanie norm społecznych i wartości moralnych. 
 
Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego: 
 
Ewaluacji dokonuje po roku zespół złożony z: 

wychowawców, 
pedagoga, doradcy zawodowego, 
przedstawicieli samorządu uczniowskiego, 
przedstawicieli rady rodziców. 

Procedura ewaluacyjna obejmuje: 
obserwację działań wychowawczych nauczycieli i dyrekcji, 
rozmowy indywidualne z nauczycielami, rodzicami, 
analizę problemów zgłaszanych pedagogowi lub doradcy zawodowemu, 
badania ankietowe skierowane do uczniów i rodziców, 
analizę sprawozdań półrocznych i rocznych wychowawców, pedagoga, pielęgniarki, doradcy zawodowego, 

wychowawców internatu, 
formułowanie wniosków i rekomendacji, 
modyfikację programu wychowawczego 

Narzędzia stosowane w ewaluacji: 
ankiety ewaluacyjne, 
rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami, 
systematyczna analiza wyników nauczania i frekwencji, 
sprawozdania z pracy wychowawców klas, 
obserwacja zachowań, 
analiza dokumentów. 

 
 Program Wychowawczo Profilaktyczny może być realizowany w formie stacjonarnej ( w bezpośrednim 

kontakcie z uczniami, rodzicami) lub zdalnej ( za pomocą narzędzi internetowych), w tym kształcenia na 

odległość. 

 


