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PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH  

I PROFILAKTYCZNYCH PODEJMOWANYCH W SZKOLE 
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Konwencja o prawach dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989. 

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

4. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842). 

5. Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela. 

6. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 

poz. 546). 

7. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  

26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487).  

8. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 

Dz.U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572; obowiązuje od 17 grudnia 2004 r.).  

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). 

10. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 783, 1458).  

11. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1654, z 2017 r. poz. 773.).  

12. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 

listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 957.).  

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532). 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. 2017 poz. 1643). 

15. 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 r. Poz. 

1578). 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
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młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym ( Dz.U. 2017 poz. 1652). 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 199). 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- -

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz.U. Nr 51, poz. 458 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041). 

20. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. Nr 

26. z 2003 r., poz. 226).  

21. Obwieszenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 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. 2020r. Poz. 1449). 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502). 

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017 poz. 1656). 

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  (Dz.U. 2017 poz. 

1646). 

25. Statut XV Liceum Ogólnokształcącego. 

 

 

 

Wstęp 

 
Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły jest obok szkolnego zestawu programów 

nauczania najważniejszym dokumentem określającym działalność edukacyjną szkoły. Program 

został przygotowany i będzie realizowany przez całe środowisko szkolne. 
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Niniejszy program oparty jest na diagnozie środowiska szkolnego XV Liceum 

Ogólnokształcącego. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej i diagnoza występujących oraz 

potencjalnych problemów tego środowiska zostały sformułowane na podstawie: 

 ankiety dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz analizy dokumentacji szkolnej, 

 obserwacji środowiska szkolnego i pozaszkolnego uczniów, 

 rozmów z wychowawcami i nauczycielami, 

 analizy dokumentacji specjalistycznej (pedagogów, psychologów), 

 treści i przebiegu konsultacji z rodzicami i instytucjami wspierającymi proces 

wychowania. 

 

Wizja Szkoły 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces uczenia się i nauczania daje zadowolenie 

uczniom i ich nauczycielom. Osiągamy to dobierając techniki i metody pracy, które pomagają 

uczniowi osiągnąć sukces na miarę jego możliwości. 

To  sprawia,  że  naszą  szkołę  opuszczają  absolwenci, którzy: 

   umieją się uczyć i czerpać z tego przyjemność, 

   są przygotowani do nauki na wyższym poziomie kształcenia, 

   umieją korzystać z różnych źródeł informacji, 

   umieją posługiwać się techniką komputerową, 

   znają swoje mocne i słabe strony, 

   stosują otwartą komunikację, 

   rozumieją samych siebie, 

   umieją nawiązywać pozytywne relacje z innymi, 

   są przygotowani do pracy w grupie, 

   znają podstawowe normy współżycia społecznego, 

   w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę, 

   dbają o zdrowie swoje i innych, 

   są dumni ze swojego pochodzenia, 

   znają języki obce. 

Kadrę szkoły tworzy zespół osób myślących nowocześnie, nastawionych innowacyjnie do 

podejmowanych zadań, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych, chętnie udzielających 

pomocy każdemu uczniowi na miarę jego potrzeb. 

Szkołę i rodziców uczniów łączą silne więzy współpracy. To sprawia, że oddziaływania 

wychowawcze szkoły i domu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach 
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uzgodnionym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki. 

Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie. 

. 

Misja Szkoły 

Nasza Szkoła jest placówką, w której każdy uczeń: 

 zostanie przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia, 

 nauczy się uczyć, 

 opanuje umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji /w tym komputera i 

Internetu, 

 pozna swoje słabe i mocne strony oraz sposoby radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, 

 nawiąże pozytywne relacje z innymi ludźmi, 

 nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie 

współpracy z innymi, 

 stanie się odpowiedzialny za zdrowie własne i innych, 

 zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji 

swojego miejsca pochodzenia w zgodzie z kulturą europejską. 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent naszego Liceum to osoba: twórcza, krytyczna, ciekawa świata, wrażliwa, 

kulturalna, tolerancyjna, przedsiębiorcza, otwarta na problemy innych i problemy otaczającego ją 

świata, dociekliwa, promująca zdrowy styl życia. Gotowa do wypełniania obowiązków 

rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, sprawiedliwości i wolności. 
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PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY XV LO 
 

 
Założenia ogólne 
 

Działania wychowawcze szkoły będą oparte o bazę podstawowych wartości sprzyjających 

rozwojowi dojrzałej osobowości zdolnej do współdziałania z innymi, rozumianymi jako mała 

grupa (rodzina, grupa zawodowa itp.) oraz szersza przestrzeń społeczna (ojczyzna, Unia 

Europejska, świat). Podczas realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego 

uczeń poznaje siebie, swoje potrzeby, emocje, określa swoje aspiracje i możliwości, zapoznaje się 

z cechami rozwoju fizycznego, uczy się dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, oceniać 

osiągnięcia, planować doskonalenie, brać odpowiedzialność za własny rozwój oraz integrować się 

w zespole klasowym. 

Działania wychowawcze i profilaktyczne zaplanowane w programie będą koncentrowały 

się na wzmacnianiu czynników chroniących oraz eliminowaniu lub osłabianiu czynników ryzyka. 

Działania wychowawcze są skierowane do uczniów, a działania profilaktyczne są adresowane do 

całego środowiska szkolnego, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Na podstawie diagnozy potrzeb, analizy dokumentacji, danych od wychowawców klas, badania 

systemu wartości oraz informacji uzyskanych od specjalistów pracujących w szkole można 

wskazać następujące czynniki chroniące i czynniki ryzyka: 

 

Czynniki chroniące 
 

 bezpieczna i stabilna rodzina;  

 dobry stan zdrowia fizycznego; 

 bezpieczeństwo ekonomiczne;  

 harmonia w rodzinie;  

 odpowiedzialność dorosłych i dzieci za rodzinę;  

 dostępność pomocy i wsparcia ze strony odpowiednich służb społecznych; 

 relacje z innymi znaczącymi osobami; 

 silne normy etyczne i moralne postępowanie członków rodziny; 

 przyjazny klimat w szkole;  

 sukcesy edukacyjne; 

 wspierające relacje z innymi dorosłymi i dziećmi; 

 okazje do osiągnięć i rozpoznawania własnych uzdolnień;  

 osiągnięcia szkolne;  

 poczucie przynależności;  
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 pozytywne postrzeganie własnej osoby; 

 przynależność do kościoła lub innych grup w środowisku;  

 umiejętności społeczne;  

 sprecyzowane wartości;  

 umiejętność rozwiązywania problemów;  

 wspierający i opiekuńczy rodzice;  

 wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy; 

 prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza;  

 przekonania moralne;  

 zdecydowana niezgoda szkoły na przemoc. 

 

Czynniki ryzyka 
 

 brak obecności jednego z rodziców w domu rodzinnym;  

 brak stabilizacji ekonomicznej;  

 bardzo liczna rodzina;  

 chroniczne choroby;  

 brak ciepła, czułości i sympatii wśród domowników;  

 brak lub słaba więź z rodzicami w dzieciństwie;  

 brak umiejętności kierowania własnym zachowaniem;  

 choroba fizyczna, pogorszenie się zdrowia;  

 choroby psychiczne rodziców;  

 długotrwałe bezrobocie rodziców;  

 doświadczenie odrzucenia;  

 impulsywność.  

 małe zaangażowanie rodziców w aktywność dziecka;  

 negatywne wzorce ról społecznych w otoczeniu;  

 niekonsekwencja wychowawcza;  

 niekorzystne warunki socjoekonomiczne;  

 niepowodzenia szkolne;  

 rozwód i rozpad rodziny; 

 niewielkie umiejętności społeczne;  

 niewystarczający nadzór lub nieodpowiednie kierowanie dzieckiem;  

 niezgoda małżeńska między rodzicami;  

 niska samoocena;  
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 odrzucenie przez rówieśników;  

 opiekowanie się osobą chorą/niepełnosprawną. 

 opuszczanie zajęć szkolnych. 

 posiadanie tylko jednego rodzica;  

 przemoc i przestępczość w sąsiedztwie;  

 przemoc rówieśnicza;  

 przestępczość rodziców;  

 słaba więź ze szkołą;  

 przemoc i dysharmonia w rodzinie;  

 surowa dyscyplina lub brak dyscypliny w domu;  

 śmierć członka rodziny;  

 przynależność do destrukcyjnej grupy rówieśniczej;  

 trudne usposobienie;  

 zmiana szkoły;  

 

DIAGNOZA POTRZEB 
 

  Diagnoza potrzeb została opracowana na podstawie wniosków z ewaluacji szkolnego programu 

wychowawczo – profilaktycznego w roku szkolnym 2020/2021, oceny sytuacji wychowawczej 

klasy poszczególnych klas, wykonanej w czerwcu 2020 roku przez wychowawców obecnych klas 

II i III, badań przyczyn niskiej frekwencji w szkole, badania wyznawanych przez uczniów, ich 

rodziców i nauczycieli wartości, analizy dokumentacji psychologa i pedagoga szkolnego, 

diagnozy potrzeb, diagnozy zagrożeń wykonanej we wszystkich  klasach we wrześniu roku 

szkolnego 2020/2021 oraz diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród rodziców, uczniów i 

nauczycieli. 

 
 

Wnioski do pracy: 

 Należy podkreślać rolę rodziny w procesie wychowania i udzielać rodzicom wsparcia w tym 

zakresie; 

 Należy współpracować z rodzicami uczniów. Niezbędny jest stały kontakt telefoniczny i osobisty 

z rodzicami uczniów; 

 Należy zaangażować rodziców  w organizację szkolnych wydarzeń. Dążyć do częstszego kontaktu 

rodziców z pracownikami szkoły; 

 Należy wspierać nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej uczniom; 

 Należy organizować  zajęcia dla uczniów z zakresu radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w 

czasie; 

 Należy pracować nad poczuciem wartości u uczniów, motywacją do pracy; 

 Należy zachęcać uczniów do uczęszczania na zajęcia lekcyjne; 

 Należy prowadzić ciekawe lekcje, rozwijające zainteresowania uczniów i rozbudzające ich 

ciekawość; 

 Należy zorganizować zajęcia dotyczące miejętności uczenia się; 

 Podczas lekcji należy stosować wzmocnienia pozytywne, unikać negatywnych. 

 Udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej; 

 Podczas prowadzenia zajęć stosować najnowsze technologie informacyjne; 

 Należy zachęcać uczniów do rozwijania swoich pasji oraz zainteresowań; 

 Należy przedstawiać uczniom ofertę dotyczącą dodatkowych zajęć i zachęcać do udziału w nich; 

 Należy dbać o dobrą atmosferę w szkole; 

 Należy dbać o poczucie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły; 

 Należy umożliwić uczniom aktywność fizyczną podczas przerw;  

 Rodzice uczniów powinni współpracować ze szkołą w zakresie uczęszczania ich dzieci do szkoły; 

 Należy prowadzić profilaktykę używania środków psychoaktywnych; 

 Należy organizować zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, aby wyrównać ich szanse 

na sukces edukacyjny; 

 Należy pracować nad wsparciem uczniów w trudnościach w nauce; 

 Należy rozmawiać z młodzieżą i ich rodzicami na temat profilaktyki uzależnień. 

 
 

Profilaktyka prowadzona w szkole 
 

W szkole prowadzona będzie profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca.  

 

Profilaktyka uniwersalna będzie skierowana do wszystkich uczniów, ich rodziców i 

nauczycieli.  Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji. 

Działaniem prewencyjnym objęci zostaną wszyscy uczniowie szkoły. Realizatorami tych działań 

będą nauczyciele wspierani przez specjalistów ze szkoły  i specjalistów zaproszonych spoza 

szkoły.  

 

Profilaktyka selektywna skierowana będzie do grup podwyższonego ryzyka. Celem działań 

jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań, pomoc uczniom mającym trudności w 
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identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów oraz wspieranie tych osób w sytuacjach trudnych. 

Pomoc będzie organizowana przez wychowawców, psychologa/pedagoga szkolnego, którzy będą 

wspierani przez różnego rodzaju specjalistów spoza szkoły. 

 

Profilaktyka  wskazująca polegać będzie na wspieraniu uczniów, u których rozpoznano 

wczesne objawy używania substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające 

leczenia. 

 
  

Działania podjęte w ramach programu: 
 

 działania edukacyjne,  

 działania integracyjne,  

 działania interwencyjne, 

 działania informacyjne,  

 działania terapeutyczne. 

 

 

Cele i założenia programu 
 

Podstawowym zadaniem szkoły jest 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 . Szkoła będzie swoimi działaniami wspomagać wychowawczą rolę rodziny. Chcemy 

kształtować u uczniów postawy prospołeczne. Wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, 

przywiązanie do historii i tradycji narodowych, przygotowywać i zachęcać  do podejmowania 

działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Upowszechniać wśród dzieci i młodzieży 

wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce. wiedzę o 

zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtować postawy sprzyjające jej wdrażaniu w skali 

lokalnej, krajowej i globalnej. Będziemy rozpoznawać potrzeby uczniów w zakresie 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, aby dobrze przygotować ich do radzenia sobie w 

zmieniającym się świecie, przy jednoczesnym realizowaniu systemu wartości opartego na 

akceptacji i szacunku wobec drugiego człowieka. 

Ze względu na własne działania wychowanków i ich  rozwój umysłowy, moralny, 

społeczny, artystyczny i zdrowotny wyróżniono następujące cele do realizacji w zależności od 

obszaru rozwoju:  
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Rozwój intelektualny 
 

 pomoc w odkrywaniu możliwości indywidualnych uczniów, 

 budzenie ciekawości poznawczej, 

 rozwijanie twórczego myślenia, 

 rozwijanie uzdolnień, 

 wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości, 

 nauczenie dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów, 

 przygotowanie do krytycznej analizy informacji, 

 nauka bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej 

 uczenie umiejętności selekcji, analizy i syntezy informacji, 

 położenie nacisku na rozwój szczególnych zdolności uczniów, 

 wykorzystanie systemu oceniania jako środka do  osiągania celów wychowawczych, 

promowanie postępu w uczeniu się i zachowaniu, prezentowanie osiągnięć uczniów, 

wzbogacanie systemu nagradzania uczniów,  

 tworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych,  

 organizowanie imprez szkolnych: konkursy, debaty, happeningi, dni sportu, dni zdrowia, dni 

frankofonii, akcje ogólnoszkolne itp. 

 

Rozwój emocjonalny 
 

 uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji; 

 rozwijanie poczucia tożsamości, wiary w siebie, poczucia własnej wartości, praca nad 

samopoznaniem i samodoskonaleniem; 

 wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, 

 kształtowanie postawy asertywnej,  

 budzenie empatii, 

 uczenie postaw tolerancji wobec innych, 

 rozwijanie umiejętności adekwatnej samooceny, 

 uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem, 

 rozwijanie zdolności do samorealizacji, samoakceptacji i samokontroli. 

 doskonalenie systemu diagnozy, profilaktyki,  pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

Rozwój społeczny 
 

 kształcenie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych;  
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 doskonalenie zachowań asertywnych; 

 podkreślenie wychowawczej roli rodziny w procesie dojrzewania młodzieży, 

 doskonalenie metod radzenia sobie ze stresem; 

 wypracowanie metod skutecznego komunikowania się z innymi; 

 nauka radzenia sobie z przemocą, nietolerancją oraz własną i cudzą agresją; 

 kształtowanie prawidłowej oceny zjawisk interpersonalnych w rodzinie, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie płciowe człowieka, 

 wdrażanie do satysfakcjonującego funkcjonowanie w grupie: 

 integracja zespołu klasowego, 

 przygotowanie do nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z 

innymi osobami (w tym użytkownikami sieci), 

 uczestnictwo w kulturze, 

 zapoznanie z dorobkiem kulturalnym narodu, 

 kultywowanie tradycji religijnych przy zachowaniu tolerancji, 

 kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa,    

 środowiska lokalnego i szkoły przy zachowaniu szacunku dla innych kultur i religii, 

 kultywowanie tradycji związanych z patronką szkoły i jej historią, 

 kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnego miasta i szkoły, 

 kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt narodowo-

państwowych, 

 łączenie tradycji narodowych i rodzinnych, poznawanie historii rodziny, 

 budowanie postawy tolerancji, poszanowanie godności osób o specyficznych i specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 

 integrowanie społeczności szkoły, 

 stworzenie warunków bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów na terenie szkoły, 

 wspieranie samorządności uczniów, 

 tworzenie warunków do wykorzystania zdobytych kompetencji w praktycznych sytuacjach, 

 włączenie się do inicjatyw środowiska lokalnego, 

 kształtowanie postaw postawy moralnej uczniów; 

 pielęgnowanie polskości, tradycji, historii, miejsc pamięci, chwały bohaterów narodowych; 

 kształtowanie postawy przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje i niesienia pomocy 

(służba, wolontariat). 

 

Rozwój fizyczny 
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 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, 

 ugruntowanie wiedzy z zakresu profilaktyki, 

 nauka samokontroli w zakresie zdrowia, uczenie prawidłowego stosunku do własnego 

organizmu i otoczenia,  

 uczenie racjonalnego gospodarowania czasem pracy i wypoczynku,  

 Promocja tzw. „zdrowego stylu życia”,  

 wdrażanie i przypominanie o zachowaniach higienicznych bezpiecznych dla zdrowia własnego i 

innych osób, 

 uczenie zachowań prozdrowotnych, 

 poznanie zagrożeń cywilizacyjnych, 

 wdrażanie do aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, 

 kształtowanie zachowań chroniących zdrowie, 

 propagowanie aktywności fizycznej, 

 nauka poszukiwania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,  

 uświadomienie o zagrożeniach płynących z zachowań ryzykownych takich jak  m.in.: palenie 

papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków, stosowanie dopalaczy oraz innych 

substancji psychoaktywnych, zachowania agresywne, brak zainteresowania nauką szkolną, 

 uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z komputera oraz internetu, 

 wykorzystywanie i rozwijanie systemu pomocy materialnej dla uczniów. 

 kształtowanie własnego charakteru i sprawności fizycznej; 

 

Rozwój duchowy (aksjologiczny) 
 

 wychowanie ku wartością,  

 zdobycie przez młodego człowieka konstruktywnego i stabilnego poczucia wartości, 

 wyrabianie i rozwijanie właściwego stosunku do norm, wartości i autorytetów przyjętych w 

społeczeństwie, kształtowanie wrażliwości moralnej, 

 kształtowanie postaw uczciwości, odpowiedzialności, sumienności, pracowitości, 

 doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów. 
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REALIZACJA PROGRAMU  

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 
 
Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły będzie realizowany w ramach: 

 zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez wychowawców; 

 zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów oraz pielęgniarkę szkolną; 

 zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na terenie szkoły: koła zainteresowań, zajęcia 

sportowe; 

 zajęć warsztatowych i ćwiczeń grupowych prowadzonych przez psychologa, pedagoga i 

innych specjalistów; 

 wspólnych wyjść do kina, teatru, muzeum, na wystawy; 

 wspólnych wyjazdów – wycieczek; 

 akcji ogólnoszkolnych; 

 indywidualnych  rozmów z uczniami, ich rodzicami (opiekunami prawnymi); 

 udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych poruszanych przez 

wychowanków; 

 kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów; 

 psychoedukacji  rodziców w ramach zebrań, dni otwartych, spotkań                                      

z wychowawcami, indywidualnych spotkań ze specjalistami; 

 podejmowanie działań interwencyjnych; 

 działań na rzecz środowiska lokalnego. 

 

Metody pracy 
 

 wykład, 

 pogadanka,  

 dyskusja, 

 burza mózgów, 

 warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

  zajęcia terapeutyczne,  

 terapeutyczne rozmowy indywidualne, 

 gry i zabawy, 

 wycieczki, 

 happeningi. 
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Zadania z podziałem na specjalistów je realizujących 
 
W ramach szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego będą realizowane następujące 

zadania z podziałem na specjalistów je realizujących:  

 

Zadania wychowawcy klasy: 

 kształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego 

zachowania się w różnych sytuacjach, 

 kształtowanie postaw wychowawczych w duchu wartości, 

 diagnozowanie potrzeb zespołu klasowego i poszczególnych uczniów, 

 koordynowanie pracy wychowawczej w zespole klasowym, 

 integrowanie klasy, 

 wykorzystywanie potencjału grupy do wspierania jej członków, 

 wdrażanie do samooceny postępów w zachowaniu, 

 promowanie osiągnięć uczniów klasy, 

 kierowanie uczniów na badania psychologiczne, 

 w razie potrzeb organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, 

 koordynacja lub przygotowanie uroczystości klasowych, 

 stworzenie planu pracy wychowawczej dla klasy z uwzględnieniem potrzeb uczniów, 

 planowanie i prowadzenie lekcji wychowawczych zgodnie z planem pracy oraz                      

z zakładanymi celami, 

 zapoznawanie z prawami i obowiązkami ucznia,  

 inspirowanie pracy zespołowej w klasie,  

 aktywizacja uczniów, 

 współpraca z rodzicami uczniów, specjalistami ze szkoły i spoza niej.  

 doskonalenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności w zakresie działań 

wychowawczych i profilaktycznych,  

 realizacja zadań szkolnego programu profilaktyki we współpracy z rodzicami,  

 dbanie o poczucie bezpieczeństwa i akceptację uczniów w klasie,  

 

Zadania specjalistów: 

 współpraca z wychowawcami, nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz ośrodkami 

pomagającymi dziecku i rodzinie, 

 dostarczanie wiedzy, kształcenie umiejętności i postawy uczniów, nauczycieli, rodziców, 
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 diagnozowanie przyczyn trudności w nauce, zachowaniu, rozpoznawanie potrzeb                   

i oczekiwań uczniów, 

 wspomaganie wychowawców w diagnozie, planowaniu i realizacji programu 

wychowawczo - profilaktycznego, 

 prowadzenie zajęć profilaktycznych i wychowawczych, 

 współpraca z rodzicami uczniów oraz z przedstawicielami środowiska lokalnego, 

 wypracowanie strategii działań w przypadku pojawienia się sytuacji trudnych,  

 podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczy wynikające ze szkolnego programu  

wychowawczego- profilaktycznego w stosunku do uczniów  i ich rodziców z udziałem 

nauczycieli,  

 w zależności od potrzeb kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów, 

 

Zadania nauczycieli poszczególnych przedmiotów: 

 realizowanie treści programowych zgodnie ze specyfiką zajęć, służących realizacji celów 

wychowawczych, dostarczanie wiedzy, kształcenie umiejętności i postaw, 

 współpraca z wychowawcą, realizowanie strategii wychowawczych klasy, respektowanie zasad, 

ustaleń, 

 przygotowywanie uroczystości, zawodów, konkursów związanych z realizowanymi 

zagadnieniami, 

 organizowanie przedmiotowych wycieczek dydaktycznych,  

 współorganizowanie wyjść do kina, teatru, na wystawę,  

 promowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

 inspirowanie pracy zespołowej w czasie lekcji, aktywizowanie uczniów do pracy, 

 wyzwalanie aktywność pozalekcyjnej uczniów, 

 stwarzanie sytuacji umożliwiających samoocenę i ocenę grupy, 

 udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, uwzględnianie zaleceń specjalistów w pracy 

z uczniem, 

 formułowanie oczekiwań wobec uczniów, dotyczących ich osiągnięć edukacyjnych                 i 

zachowania. 

 

Zadania Dyrektora/ Wicedyrektora szkoły:  

 dbanie o bezpieczeństwo na terenie szkoły, 

 dbanie o doskonalenie zawodowe  nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i 

wychowawczych (pomocy psychologiczno- pedagogicznej),  

 monitorowanie prac wychowawców klas, nauczycieli oraz specjalistów pracujących w 
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szkole, 

 wyznaczanie odpowiedzialnych za realizację określonych działań,  

 realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 

  Zadania rodziców uczniów: 
 

 aktywnie współpracują ze szkołą, 

 korzystają z pomocy i wsparcia ze strony wychowawców i psychologa/pedagoga 

szkolnego,  

 biorą udział w tworzeniu i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 uchwalają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

Treści zawarte w programie wychowawczo - profilaktycznym będą realizowane przez wszystkich 

uczniów, rodziców i pracowników szkoły.  Nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając 

specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, umiejętności zdobywane przez uczniów  w ramach 

realizacji treści podstawy programowej różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i 

oczekiwania- wykonują zadania wychowawcze, w zależności od zgłaszanych potrzeb uczniów  

oraz wyników diagnozy sytuacji wychowawczej prowadzonej na początku roku szkolnego w 

klasach, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 

Na podstawie programu wychowawczego- profilaktycznego szkoły wychowawca z udziałem 

uczniów planuje zadania wychowawcze dla klasy na dany rok szkolny. Podstawą do planowania 

działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji 

wychowawczej klasy. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom do zaopiniowania 

wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zaproponowanych zadań.  
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Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły 

 
ZADANIA 

WYCHOWAWCZE I 
PROFILAKTYCZNE 

TREŚCI I FORMY DZIAŁAŃ 
WYCHOWAWCZYCH I 
PROFILAKTYCZNYCH 

OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

Budowanie pozytywnych relacji 
interpersonalnych w 
środowisku 
szkolnym(skuteczne 
porozumiewanie się z innymi, 
umiejętność utrzymywania 
pozytywnych relacji z innymi, 
konstruktywne rozwiązywanie 
konfliktów, wyrażanie uczuć i 
emocji, odpowiedzialności za 
własne słowa i czyny). 

-zwracanie uwagi na przestrzeganie kultury 
osobistej,  
-realizacja zajęć integracyjno-adaptacyjnych 
-realizacja podstawy programowej z obszaru 
edukacja zdrowotna 
-realizacja godzin wychowawczych 
dotyczących komunikacji interpersonalnej i 
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 
-promowanie pomocy koleżeńskiej 
-prowadzenie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych wspierających uczniów: 
-zajęcia dotyczące kształtowania własnej 
osobowości; 
-zajęcia dotyczące komunikacji 
interpersonalnej; 
-zajęcia dotyczące asertywności; 
-zajęcia dotyczące samorealizacji; 
-dokonywanie wspólnej analizy zdarzeń z życia 
klasowego, szkolnego i społecznego 
-organizowanie wycieczek oraz uroczystości 
klasowych i szkolnych  
-systematyczna współpraca z 
rodzicami/opiekunami 

Wszyscy pracownicy 
szkoły 
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Kształtowanie postaw 
prospołecznych(uwrażliwienie 
uczniów na potrzeby i problemy 
innych, szczególnie osób 
niepełnosprawnych, 
wzmacnianie poczucia własnej 
wartości, kształtowanie postawy 
wywiązywania się z 
przydzielonych lub podjętych 
przez siebie obowiązków i 
wdrażanie uczniów do 
odpowiedzialnego 
podejmowania decyzji, 
kształtowanie postawy 
asertywnej 

- Radzenie sobie z własną i cudzą agresją, 
    realizacja programu „Klasa bez przemocy” –
fundacja Manzana. 
- budowanie postawy tolerancji, otwartości dla 
inności, poszanowanie godności innych. 
- realizacja programu „Bądź pomocny” – 
fundacja Manzana. 
−  warsztaty „Odpowiedzialność prawna 
nieletnich” - Funkcjonariusz Straży Miejskiej, 
- rozpoznawanie sytuacji domowej uczniów i 
podejmowanie odpowiednich działań 
 -podejmowanie działań angażujących uczniów 
do pomocy potrzebującym (wolontariat) 
-promowanie pomocy koleżeńskiej 
-realizacja godzin wychowawczych 
dotyczących ponoszenia odpowiedzialności za 
podejmowane decyzji  wynikające z nich 
konsekwencje 
-wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności 
(pozytywna  
motywacja), nagradzanie za osiągnięcia 
-uczenie postawy asertywnej jako umiejętności 
ważnej społecznie 
 

dyrekcja szkoły, pedagog 
szkolny, wychowawcy 

klas, nauczyciele, 
zaproszeni specjaliści 

Propagowanie uniwersalnych 
oraz powszechnie uznawanych 
wartości(kształtowanie 
umiejętności akceptacji i 
poszanowania odmiennych 
poglądów innych osób, 
promowanie trwałych 
związków małżeńskich 
opartych na wierności, 
uczciwości i 
odpowiedzialności) 

- realizacja godziny wychowawczej dotyczącej 
wartości w życiu człowieka 
-przekazywanie wiedzy na temat różnych 
religii oraz kształtowanie postawy szacunku dla 
jej wyznawców-uczenie poszanowania i 
ochrony godności każdego człowieka 
-reagowanie na wszelkie przejawy braku 
tolerancji 
-wspólne obchodzenie tradycyjnych świąt 
 -rozmowy wychowawcze na temat zadań 
rodziny jako ważnej wartości w życiu 
człowieka 

nauczyciel religii, 
nauczyciel etyki, 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

Bezpieczeństwo  na terenie 
szkoły 

Utrzymanie bezpieczeństwa na terenie szkoły 
−  przestrzeganie zasad BHP, 
−  wywieszenie regulaminów oraz norm 
zachowania się w pracowniach, 
−   dyżury nauczycieli, 
−   prowadzenie prac remontowych i 
naprawczych, 
−    praktyczne sprawdzenie warunków 
ewakuacji, 
−   dbanie o prawidłowe oświetlenie, natężenie 
hałasu, wentylację i ogrzewanie w 
pomieszczeniach szkoły. 

Wszyscy pracownicy 
szkoły 
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Kształtowanie umiejętności 
planowania własnego rozwoju 
edukacyjnego i zawodowego 

Realizacja zadań wynikających ze szkolnego 
systemu doradztwa zawodowego, w tym: 
-pokazywanie możliwości dalszego kształcenia 
zawodowego i zdobywania dodatkowych 
kwalifikacji 
-pokazywanie możliwości dalszego kształcenia 
na uczelniach wyższych 
-przedstawianie oczekiwań rynku pracy 
-udział w Salonie Maturzystów,  
-współpraca z uczelniami wyższymi, poradnią 
PP 
-współpraca z rodzicami 

Doradca zawodowy 
Wychowawcy 
nauczyciele 

Kształtowanie postawy 
patriotycznej i obywatelskiej 
oraz wzmacnianie poczucia 
tożsamości narodowej(w tym 
kształtowanie samorządności 
uczniów oraz zachęcanie do 
aktywności w środowisku 
szkolnym i na rzecz środowiska 
lokalnego) 

-organizowanie uroczystości szkolnych 
związanych z ważnymi świętami narodowymi, 
-inspirowanie do poznawania historii i tradycji 
własnego kraju, rodzinnego miasta, dzielnicy 
-udział w uroczystościach patriotycznych poza 
szkołą 
-zaznajamianie z prawami i obowiązkami 
obywatelskimi 
-wspieranie inicjatyw Samorządu Szkolnego i 
innych organizacji uczniowskich 

wszyscy nauczyciele a w 
szczególności 

nauczyciele: języka 
polskiego, historii, WOS, 

nauczyciel edb, 
wychowawcy ,opiekun 

Samorządu 
Uczniowskiego, 

Profilaktyka uzależnień - informowanie  o konsekwencjach palenia 
papierosów, nadużywania alkoholu, używania 
narkotyków, stosowania innych środków 
psychoaktywnych, uzależnienia od komputera. 
Nauka odmawiania w sytuacji presji 
społecznej. Wykształcenie umiejętności 
podejmowania właściwych decyzji. 
- zachowania ryzykowne wśród młodzieży ze 
szczególnym uwzględnieniem pigułki gwałtu i 
dopalaczy, 
-diagnozowanie problemów mogących 
występować w szkole 

-spotkania z przedstawicielami instytucji 
zajmujących się profilaktyką uzależnień-

gromadzenie i upowszechnianie informacji z 
zakresu profilaktyki uzależnień -współpraca z 
instytucjami/osobami wspierającymi działania 

szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień 
-organizacja/prowadzenie konsultacji /porad 
dla rodziców/uczniów/nauczycieli z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

Wychowawcy 
Pielęgniarka 

Nauczyciel edb 
Psycholog/pedagog 

Specjaliści  
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Kształtowanie postawy dbania o 
zdrowie i środowisko 

- okresowe badania uczniów przez pielęgniarkę 
szkolną realizacja zajęć wychowania 
fizycznego,  
- doskonalenie umiejętności udzielania pomocy 
w nagłych wypadkach, 
–w ramach zajęć Edb realizacja podstawy 
programowej z obszaru edukacja zdrowotna 
-organizowanie zajęć dotyczących profilaktyki 
zdrowotnej i pierwszej pomocy (Zdrowy 
Żmichowiak), 
-uczestniczenie w imprezach sportowo-
rekreacyjnych na terenie szkoły i poza nią  
-propagowanie udziału w akcjach segregacji 
śmieci np. zbiórka zużytych baterii, 
-kształtowanie postawy szacunku dla 
środowiska przyrodniczego, w tym 
upowszechnianie wiedzy o zasadach 
zrównoważonego rozwoju, motywowanie do 
działań na rzecz ochrony środowiska, 
rozwijanie zainteresowań ekologią 
- Radzenie sobie ze stresem 
zajęcia warsztatowe z psychologiem (warsztaty 
„Stres i techniki radzenia sobie z nim”), 
- realizacja programów profilaktycznych takich 
jak: Chroń się przed kleszczami, Profilaktyka 
raka piersi, Wybierz życie – pierwszy krok, 
Profilaktyka chorób układu krążenia, Zdrowe 
jądra, Program Ograniczenia Zdrowotnych 
Następstw palenia tytoniu. 

 

Bezpieczeństwo w internecie, 
Cyberprzemoc,  

-godziny wychowawcze poświęcone 
kształtowaniu postaw odpowiedzialnego 
korzystania z cyberprzestrzeni oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych  
kształtowanie umiejętności krytycznej analizy 
informacji, 
- warsztaty Świadomi (w) sieci zagrożeń, 

Wszyscy nauczyciele 

Rozbudzanie zainteresowania 
światem kultury (umożliwienie 
poznania dorobku kultury, 
zachęcanie do uczestniczenia w 
wydarzeniach kulturalnych) 

-organizowanie lekcji przedmiotowych poza 
szkołą  
-organizowanie wyjść do kina, do teatru, 
muzeów 
-uczestniczenie w lokalnych inicjatywach 
kulturalnych 
-współpraca z instytucjami kultury i sztuki 
-udział w wykładach organizowanych przez 
instytucje kultury 

Wszyscy nauczyciele 
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Działania edukacyjno-
wychowawcze 

-organizowanie zajęć integracyjno-
adaptacyjnych dla klas pierwszych, mających 
na celu wzmocnienie poczucia własnej 
wartości, kształtowanie umiejętności 
współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem 
i z emocjami, 
-zapoznanie uczniów ze statutem szkoły, 
zasadami bezpieczeństwa w szkole i przepisami 
przeciwpożarowymi, regulaminami pracowni 
lekcyjnych, zasadami udzielania pierwszej 
pomocy, zasadami zachowania wobec 
rówieśników i pracowników szkoły, 
procedurami usprawiedliwiania nieobecności, 
wychodzenia ze szkoły podczas lekcji,  
-prowadzenie zajęć ukierunkowanych na 
doskonalenie umiejętności porozumiewania się, 
skutecznego przeciwstawiania się presji 
grupowej, 
–organizowanie zajęć dotyczących 
zapobiegania przemocy i radzenia sobie w 
sytuacji bycia ofiarą, świadkiem i sprawcą, 
-organizowanie zajęć na temat: racjonalnego 
odżywiania, zapobiegania chorobom 
zakaźnym, chorobom przenoszonym drogą 
płciową, 
-prowadzenie kół zainteresowań i dodatkowych 
zajęć sportowych, 
-praca w samorządzie szkolnym, organizacja 
wycieczek i imprez klasowych. 

pedagog szkolny, 
wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele, 
zaproszeni specjaliści, 

pielęgniarka, 
nauczyciele, 

opiekunowie organizacji 
młodzieżowych, 



 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 
 

Program wychowawczo - profilaktyczny będzie podlegał ocenie po zakończeniu roku 

szkolnego w celu podsumowania działań z niego wynikających oraz wyciągnięcia wniosków 

do realizacji na przyszły rok szkolny. Przy dokonywaniu ewaluacji programu będą brane pod 

uwagę następujące formy: 

 ewaluacja poszczególnych programów realizowanych w szkole przeprowadzana na 

bieżąco, 

 rozmowy lub ankiety wśród nauczycieli i wychowawców sondujące problemy związane z 

realizacją programu oraz jego bieżące oceny, 

 informacje ustne uzyskane od  nauczycieli, rodziców wchodzących w skład rady rodziców 

i uczniów, samorządu uczniowskiego podczas bieżących rozmów z uczniami, rodzicami, 

pracownikami szkoły, 

 wnioski z działania szkolnego zespołu wychowawczego, 

 obserwacja zachowań uczniów; 

 analiza dokumentów (plany wychowawcze klas, dzienniki),  

 ocena sytuacji wychowawczej klasy, 

 i ewentualnie inne w zależności od potrzeb. 

 
 

Opracowanie: 

Beata Przybysz  
Pedagog szkolny 


