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I. WPROWADZENIE 

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń 

akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich. 

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, 

psychicznej, społecznej i duchowej. 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi 

i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, 

poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, 

w której zapisane jest doświadczenie. 

 

Podstawowym założeniem tego programu jest eliminowanie rozpoznanych czynników ryzyka i wzmacnianie czynników 

chroniących.  

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono: 

- obowiązujące akty prawne; 

- dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

- zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole 

i środowisku; 

- diagnozę sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku; 

- przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania; 

- priorytety Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2022/2023 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego 

środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.  

Realizacja programu spoczywa na wszystkich nauczycielach i pracownikach administracji i obsługi szkoły, przy współpracy 

z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych instytucji działających 

na rzecz dzieci i rodziny. 

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, 

aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności 

do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. 
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II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 

1. Podniesienie wychowawczej roli szkoły. 

2. Profilaktyka uzależnień wśród uczniów. 

3. Kształtowanie postaw: obywatelskich i patriotycznych, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych 

kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji. 

4. Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, miłość, lojalność, nauka, zrozumienie, 

wspólnota, piękno, sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, pasja, niezależność, prawość, 

rodzina, rozwój, prawda, porządek. 

5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda 

się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi uczniowie byli: uczciwi, 

wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, 

fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, 

nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy 

poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy 

i świata oraz rozwijali swoje zainteresowania i pasje. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących 

w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:  

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2021/2022 

• Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023 

• wniosków i analiz z pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołu Wychowawczego 

• spostrzeżeń, uwag i wniosków ważnych dla szkoły (dyrekcji, nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów, rodziców) 

 

 

III. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 

 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).  

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U.  

z 1991 r. nr 120, poz. 526).  

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215. z 2021 r. poz. 4). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583, 1116). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).  
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 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r.  

poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218).  

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050).  

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  

(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (tekst jedn.: Dz.U.  

z 2020 r. poz. 1449).  

 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. z 2017 r.   

poz. 1643).  

 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 (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1309). 

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 

 Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zawierciu  

 Priorytety Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2022/2023 

 

 

IV. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:  

 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie młodzieży w rozwoju 

oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i  ryzykownym.  

 

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 wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia 

i podejmowania zachowań prozdrowotnych,  

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,  

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,  

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia 

oraz poczucia sensu istnienia.  
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Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:  

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta,  

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych 

z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,  

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw 

prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,  

4) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,  

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów 

i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami 

oraz nauczycielami i wychowawcami,  

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami 

lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,  

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,  

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,  

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,  

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych 

i prospołecznych.  

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców 

lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, kształtowania osobowości 

i wszechstronnego rozwoju ucznia.  

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:  

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz 

postępowania w tego typu przypadkach  

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania 

i wyrażania własnych emocji,  

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,  
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5) 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,  

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego 

wieku rozwojowego.  

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku 

oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów 

oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.  

  

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:  

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,  

3) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,  

4) informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców 

oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.  

  

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.  

 

Działalność profilaktyczna obejmuje :  

1) wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,  

2) wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym 

stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,  

3) wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.  

 

  



6 

 

Działania te obejmują w szczególności:  

1) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach 

systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,  

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,  

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,  

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,  

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny działań z zakresu przeciwdziałania używaniu 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.  

  

Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2022/2023:  

 

Szczegółowe cele do pracy w  roku szkolnym  2022/2023 wynikają głównie z diagnozy przeprowadzonej w szkole, w tym 

ewaluacji dotychczasowych programów wychowawczo-profilaktycznych oraz priorytetów MEiN na bieżący rok szkolny. 

 Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że praca wychowawcza powinna być ukierunkowana na następujące kwestie: 

- integrację zespołów klasowych, gdyż 60,6 % badanych uczniów funkcjonuje w małych grupkach koleżeńskich, a tylko 33,1% bardzo 

dobrze dogaduje się z większością osób w klasie. Ponadto niewielka część uczniów doświadczyła w szkole alienacji (odrzucenia przez 

grupę) 

- minimalizowanie przejawów przemocy werbalnej (31,5 % badanych uczniów doświadczyło tego rodzaju przemocy na terenie szkoły)  

i cyberprzemocy  

- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu bez telefonu/Internetu (62,2% badanych uczniów spędza w ten sposób 

powyżej 4 godziny dziennie) 

- profilaktykę uzależnień (głównie palenie tytoniu i e-papierosów) 

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. 

 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023 są następujące: 

- Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro  

i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

- Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

- Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. 

- Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie  

do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 
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- Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

- Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności 

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

- Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom w szkołach ogólnodostępnych. 

 

 

V. MISJA SZKOŁY  

 

Celem działalności szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte 

w procesie dydaktyczno – wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata. Uważamy, że najlepsze 

efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli-Uczniów-Rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania  

i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej. Wartości, jakimi się kierujemy to: 

szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą 

jest życzliwość i  otwartość. 

 

 

VI. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 

 

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole, ma pozytywny, choć nie 

bezkrytyczny stosunek do świata i  otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz 

kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie 

i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – 

profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości 

i predyspozycji będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Absolwent jest: 

 dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność; 

 człowiekiem mającym poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych; 

 aktywnym człowiekiem, ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości; 

 człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, kierującym się zasadami moralnymi; 

 człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno; 

 człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego; 

 osobą posiadającą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmującą odpowiedzialne decyzje 

w trosce o bezpieczeństwo własne i innych; 
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 osobą korzystającą z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystującą narzędzia i technologie informatyczne; 

 obywatelem znającym historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzegającym zasad bezpieczeństwa  

i higieny życia. 

 

 

VII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH. 

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu: 

 

Rodzice: 

  mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności 

z prawami dziecka; 

  znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny proponowany przez szkołę; 

  wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa; 

  wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą; 

  aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. 

 

 

Wychowawcy klas: 

1. Planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami całokształtu pracy wychowawczej:  

 tworzenie zespołu klasowego,  

 tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie 

i społeczeństwie,  

 inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

 opieka nad Samorządem Klasowym,  

 nadzór nad zadaniami powierzonymi klasie,  

 uczestnictwo w imprezach organizowanych przez szkołę,  

 rozwiązywanie konfliktów powstałych w klasie, grupie, a także rozwiązywanie trudniejszych problemów powstałych między 

uczniami a nauczycielami (o trudniejszych problemach nauczyciel powinien powiadomić pedagoga oraz Dyrekcję Szkoły),  

 stały kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia lekcyjne w danej klasie, a zwłaszcza konsultacja z nimi proponowanej przez 

wychowawcę oceny zachowania,  

 ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, które w formie rocznego planu przedstawia 

dyrekcji na początku każdego roku szkolnego,  

 pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności,  

 zachowanie dyskrecji, szczególnie w delikatnych i osobistych sprawach uczniów,  
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 zwracanie uwagi na wygląd zewnętrzny i kulturę osobistą ucznia,  

 organizacja życia kulturalnego uczniów (kino, teatr, itp.).  

2. Wychowawca winien poznać ucznia i jego środowisko:  

 rozpoznanie sytuacji rodzinnej ucznia,  

 wychowawca powinien powiadomić uczniów o możliwościach kontaktu z nim, zarówno w sprawie zwolnień jak i rozwiązywania 

zaistniałych problemów,  

 zalecane są częste kontakty z uczniem, zarówno edukacyjne jak i wychowawcze.  

3. Wychowawca winien dbać o regularne kontakty z rodzicami wszystkich uczniów w celu:  

 zainteresowania rodziców szkołą i zachęcenia ich do udziału w jej życiu,  

 poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci (podopiecznych),  

 współdziałania z rodzicami lub opiekunami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci 

i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,  

 włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.  

4. Wychowawca jest zobowiązany do współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, w organizowaniu 

różnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznej.  

5. Wychowawca na pierwszym zebraniu powinien poinformować rodziców o zasadach usprawiedliwiania nieobecności. Powinien 

podejmować działania zmierzające przeciwdziałaniu wagarom lub innym formom braku realizacji obowiązku szkolnego. Powinien 

zgłosić pedagogowi i Dyrekcji Szkoły fakt niezrealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia.  

6. Wychowawca jest zobowiązany do sporządzenia opinii o obecnym swoim wychowanku, jeżeli taki wniosek został złożony przez 

ucznia, jego rodziców, pedagoga oraz inne uprawnione organy.  

7. Wychowawca jest zobowiązany do terminowego zawiadamiania rodziców ucznia o grożącej mu ocenie niedostatecznej z przedmiotu, 

nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. Sposób zawiadomienia powinien być zgodny z przepisami prawa i przyjętymi 

w szkole zasadami.  

8. Wychowawca powinien czuwać nad prawidłowym rozplanowaniem sprawdzianów pisemnych w swojej klasie (grupie) tak, aby nie 

nastąpiło ich nagromadzenie w jednym tygodniu nauki.  

9. Wychowawca klasy jest zobowiązany do poznania stanu zdrowia swoich wychowanków i powiadomić uczących w danej klasie 

o mogących występować u pewnych uczniów nagłych zmianach chorobowych ( np. padaczka, hemofilia, ostre alergie, choroby 

układu krążenia). Zarówno wychowawcę jak i pozostałych uczących, którzy zapoznali się z informacjami o stanie zdrowia 

konkretnych uczniów obowiązuje przestrzeganie zachowania tajemnicy lekarskiej.  

10. Wychowawca jest zobowiązany do pracy w zespole wychowawczym celem ustalenia i przestrzegania wychowawczych wymagań 

szkoły. 
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Nauczyciele: 

  oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych; 

  odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych; 

  udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach 

związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach; 

  wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

  inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

  kształcą i wychowują w duchu patriotyzmu; 

  reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów; 

 dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

  współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą; 

  realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

 współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej; 

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa; 

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności; 

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej. 

 

Pedagog szkolny: 

 diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów; 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

 zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

 wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Instytucje wspierające szkołę w działalności wychowawczo- profilaktycznej: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu 

 Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu  

 Sąd Rejonowy w Zawierciu, w szczególności III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 Pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych 

 Oświata zdrowotna (Sanepid)  

 Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu 

 Zawierciańskie Stowarzyszenie AA 

 Polski Czerwony Krzyż w Zawierciu 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu 

 Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu 
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VIII. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI 
 

SFERY DZIAŁANIA 

 

SFERA KSZTAŁTOWANIA WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIA DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI 

  

Lp. Zadania  Cele Formy Realizator Termin 

1. Właściwe kształtowanie postaw 

obywatelskich. Rozbudzanie 

uczuć patriotycznych. 

Umacnianie więzi z państwem 

i narodem. Znajomość symboli 

narodowych i rozumienie ich 

funkcji. 

- Kultywowanie ważnych 

państwowych świąt 

rocznicowych.  

- Kreowanie patriotycznych 

wzorców osobowych: 

historycznych i literackich. 

- Uczestnictwo oraz 

przygotowanie uroczystości 

szkolnych i lokalnych.   

- Apele, akademie.  

- Wycieczki do miejsc pamięci 

narodowej.  

- Spotkania z weteranami.  

- Sesje popularnonaukowe.  

- Pogadanki na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy. 

Nauczyciele, 

Samorząd 

Uczniowski, 

Dyrektor 

Zgodnie 

z kalendarzem 

uroczystości 

 

Cały rok 

2. Kształtowanie poczucia 

przynależności do rodziny, 

grupy rówieśniczej i wspólnoty 

narodowej oraz postawy 

patriotycznej, miłości 

do ojczyzny, kultywowania 

tradycji. 
 

- Kulturalne zachowanie się  

w miejscach Pamięci 

Narodowej, w czasie 

uroczystości szkolnych, 

w kościele i na cmentarzu. 

-  Dbanie o odpowiedni 

strój w czasie świąt 

szkolnych, akademii. 

-  Prowadzenie kroniki 

szkolnej. 

-  Kultywowanie tradycji 

szkolnej. Organizacja 

i aktywny udział 

w uroczystościach 

o charakterze rocznicowym  

i patriotycznym.  

- Apele, akademie.  

- Wycieczki do miejsc pamięci 

narodowej. 

- Udział w uroczystościach 

o charakterze patriotycznym. 

- Opieka nad Ścianą Pamięci. 

- Udział w konkursach z wiedzy 

o Zawierciu. 

Nauczyciele, 

Samorząd 

Uczniowski, 

Dyrektor 

Cały rok 
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- Uroczyste obchody świąt 

narodowych i szkolnych. 

3. 

 
Posiadanie  wiedzy na temat 

historii regionu.  

Znajomość tradycji i  obyczajów  

regionalnych. 

 

 

- Motywowanie uczniów 

do zdobywania wiedzy 

na temat historii własnego 

regionu.  

- Zachęcanie do czytania 

literatury (między innymi 

„Monografii Zawiercia”).  

- Kształcenie kulturowe – 

inspirowanie uczniów 

do poznawania dorobku 

kulturalno – oświatowego 

regionu.  

- Inspirowanie młodzieży 

do udziału w konkursach 

regionalnych. 

- Spotkania z przedstawicielami 

władz miejskich i powiatowych.  

-Udział w wydarzeniach 

kulturalnych organizowanych 

na terenie miasta i powiatu. 

 

Nauczyciele, 

Samorząd 

Uczniowski, 

Dyrektor 

Cały rok 

 

4. Poszanowanie innych kultur  

i tradycji.  

Rozwijanie postaw tolerancji  

i solidarności. 

- Motywowanie uczniów  

do poszerzania wiedzy na 

temat innych narodowości  

i ich zwyczajów. 

- Inspirowanie do podróży 

edukacyjnych, udziału  

w projektach 

zagranicznych. 

- Kształtowanie postawy 

solidarności i pomocy 

innym narodowościom   

w sytuacjach kryzysowych.  

- Udział w projektach 

zagranicznych. 

- Organizacja wycieczek 

szkolnych. 

- Udział w konkursach 

tematycznych. 

- Pogadanki, zajęcia 

poszerzające i przygotowujące 

do wyjazdów zagranicznych  

z zakresu wsparcia kulturowego, 

językowego i psychologicznego. 

- Organizowanie pomocy 

zwłaszcza w kontekście wojny 

na Ukrainie. 

 

Nauczyciele, 

psycholog  

i pedagog, 

Dyrektor 

Cały rok 
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SFERA FIZYCZNA  

 

Lp. Cele Zadania Formy Realizator Termin 

1. Kształtowanie 

zachowań 

sprzyjających zdrowiu.  

- Zachęcanie młodzieży 

do aktywnego  i zdrowego stylu 

życia. 

- Kształtowanie nawyku dbania 

o własne zdrowie. Zwracanie 

uwagi na utrzymanie higieny 

ciała.  

- Dbanie o schludny wygląd 

zewnętrzny.  

- Wpajanie zdrowego stylu życia, 

odżywiania i wypoczynku. 

Umiejętne zagospodarowanie 

czasu wolnego.  

- Uświadomienie znaczenia 

aktywności fizycznej w życiu 

człowieka.  

- Promowanie zajęć sportowych  

i kół zainteresowań. 

- Organizowanie zajęć 

w wybranych dziedzinach 

rekreacyjno-sportowych 

i turystycznych. 

- Propagowanie alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego. 

- Pogadanki na temat zasad 

racjonalnego żywienia. 

- Realizacja programów 

profilaktycznych we współpracy 

z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną. 

- Aktywny udział w zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych z wychowania 

fizycznego. 

- Pogadanki, prezentacje. 

 - Spotkanie z pedagogiem, pielęgniarką 

szkolną. 

- Konkursy prozdrowotne: Olimpiada 

Promocji Zdrowego Stylu Życia. 

- Realizacja programów: zakażenie 

wirusem HIV/profilaktyka AIDS, 

„Podstępne WZW”, „Znamię! Znam je?”, 

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”. 

- Obchody Światowego Dnia Walki  

z AIDS (1 grudnia) oraz 

Międzynarodowego Dnia Walki  

z Depresją (23 lutego) 

- Udział w zawodach sportowych: biegi 

przełajowe, tenis stołowy, zespołowe gry 

sportowe, gry i zabawy ruchowe, 

siatkówka plażowa. 

- Udział w Rajdach Jurajskich. 

Wychowawca, 

psycholog  

i pedagog, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego,  

biologii, służba 

zdrowia, 

Dyrektor 

Cały 

rok 
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2. 
 

 

 

Szkoła zapewnia 

uczniom poczucie 

bezpieczeństwa 

fizycznego 

i psychicznego. 

- Dbanie o bezpieczeństwo własne 

i innych w czasie zajęć 

lekcyjnych, przerw, zawodów 

sportowych, wycieczek 

szkolnych, ferii i wakacji.  

-.Zapewnienie bezpieczeństwa 

i higieny pracy ucznia. 

-  Zapewnienie uczniom opieki 

oraz pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

- Opracowanie i realizacja harmonogramu 

dyżurów nauczycielskich.  

- Zapoznanie uczniów i rodziców 

z zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi na terenie szkoły. 

- Współpraca z powołanymi do tego 

instytucjami. 

- W pracy z uczniami uwzględnia się 

orzeczenia oraz opinie PPP. 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały 

rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rozwijanie wrażliwości 

na problemy 

środowiska. 

- Przybliżenie uczniom 

problematyki konieczności 

ochrony środowiska naturalnego.  

- Ukazanie wpływu codziennych 

czynności i zachowań na stan 

środowiska naturalnego.  

- Uwrażliwienie na związek 

degradacji środowiska ze 

zdrowiem człowieka.  

- Wskazanie na sposoby dbania 

o przyrodę. 

- Lekcje na temat zagrożenia środowiska 

naturalnego. 

- Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 

- Konkursy ekologiczne. 

- Wycieczki o tematyce ekologicznej.  

 

Nauczyciele,  

wychowawcy, 

nauczyciel 

biologii, 

nauczyciel 

geografii, 

nauczyciel 

chemii 

Cały 

rok 

 

 

 

SFERA PSYCHICZNA (EMOCJONALNA, INTELEKTUALNA)  

 

Lp. Cele Zadania Formy Realizator Termin 

1. Szkoła zna 

indywidualne  

potrzeby rozwojowe,  

możliwości 

i ograniczenia  

uczniów. Czynniki 

ryzyka  

- Rozpoznanie w środowisku 

szkolnym i rówieśniczym czynników 

chroniących oraz czynników ryzyka.  

- Rozpoznanie w środowisku 

rodzinnym czynników ryzyka  

i czynników chroniących. 

- Rozpoznawanie indywidualnych 

  Ankieta. 

 Wywiad. 

 Analiza dokumentów  

szkolnych. 

 Rozmowa. 

 Obserwacja. 

 Analiza prac uczniów. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

psycholog i pedagog, 

Dyrektor 

 

I półrocze  

oraz wg 

potrzeb 
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i czynniki chroniące  

w środowisku 

rodzinnym,  

rówieśniczym, 

szkolnym. 

potrzeb i możliwości oraz 

ograniczeń uczniów.  

- Diagnoza zapotrzebowania 

uczniów na oddziaływania 

profilaktyczne. 

 Testy. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 
Kształtowanie 

umiejętności 

przyswajania wiedzy. 

- Zapoznanie uczniów ze sposobami 

efektywnego uczenia się. 

- Godziny do dyspozycji 

wychowawcy. 

Wychowawcy Cały rok 

3. 

 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

poszukiwania  

i selekcjonowania 

informacji. 

- Zachęcanie do korzystania 

ze zbiorów bibliotecznych, 

internetowych, z mediów ze 

szczególnym uwzględnieniem 

postawy krytycznej co do treści 

zamieszczanych w sieci. 

- Lekcje biblioteczne.  

- Zajęcia dydaktyczne 

z pozostałych przedmiotów. 

Bibliotekarz, 

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów 

Cały rok 

4. Poszerzanie 

zainteresowań uczniów. 

- Zachęcanie do czytania nowości 

wydawniczych z różnych dziedzin. 

- Motywowanie uczniów 

do uczestniczenia w kołach 

zainteresowań (przedmiotowych, 

sportowych,) oraz w konkursach  

i olimpiadach przedmiotowych. 

- Prezentowanie  na lekcjach 

nowości wydawniczych. 

- Praca w kołach 

zainteresowań  pod 

kierunkiem nauczyciela. 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Cały rok 

5. Kształcenie 

umiejętności 

sprawnego  

i poprawnego 

wypowiadania się. 

- Sukcesywne ćwiczenia podnoszące 

sprawność rzeczowego i logicznego 

formułowania myśli. 

- Ćwiczenia w formułowaniu 

poprawnych wypowiedzi 

w mowie i piśmie. 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Cały rok 

 

 

 

 

 

6. Kształcenie własnej 

woli. 

- Pracowitość, wytrwałość drogą  

do osiągnięcia zamierzonych 

efektów. 

- Dzielenie się własnymi 

doświadczeniami.  

- Rola literatury pięknej  

w krzewieniu pozytywnych 

postaw. 

Nauczyciele, 

ksiądz, psycholog  

i pedagog 

Cały rok 

7. Działania szkoły  

zapewniają uczniom  

- Rozpoznawanie potrzeb uczniów. 

 Respektowanie praw ucznia. 

 Procedury szkolne. 

 Aktywne dyżury  

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

Cały rok 
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bezpieczeństwo 

fizyczne i psychiczne. 
 Udzielanie pomocy 

indywidualnej/grupowej. 

 Działania o charakterze 

mediacyjnym. 

 Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie z własną i cudzą 

agresją. 

 Umiejętność udzielania i szukania 

pomocy. 

 Umiejętność rozpoznawania 

zagrożeń. 

 Asertywna obrona własnych praw. 

 Przestrzeganie procedur 

dotyczących  bezpieczeństwa, w tym 

sposobów działania w  sytuacjach 

trudnych i kryzysowych. 

- Budowanie dobrego klimatu 

w szkole i prawidłowych relacji 

rówieśniczych, relacji  

z nauczycielami i rodzicami. 

Nauczycielskie. 

 Prelekcje (pracownicy  

KPP, PPP). 

 Realizacja programów  

profilaktycznych. 

 Zajęcia edukacyjne. 

 Organizowanie  

alternatywnych form  

spędzania wolnego  

czasu ukierunkowanych  

na działania prozdrowotne. 

 Zajęcia integracyjne. 

 Wycieczki, imprezy szkolne. 

 

Dyrektor, psycholog  

i pedagog 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 

 

Lp. Cele Zadania Formy Realizator Termin 

1. Przygotowanie 

uczniów  

do świadomego  

i aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

- Rozwijanie samorządności uczniów. 

Uczenie zasad demokracji.  

- Rozwijanie tolerancji wobec innych. 

Kształtowanie właściwych postaw  

w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, starszych  

i odmiennych kulturowo. 

- Poznanie i respektowanie praw  

i obowiązków ucznia.  

- Rozwijanie zainteresowań uczniów, 

rozbudzanie pasji.  

- Udział w pracach 

Samorządu Szkolnego  

i klasowego.  

- Udział uczniów w procesie 

planowania pracy klasy, 

szkoły.  

- Reprezentowanie szkoły 

w czasie uroczystości 

lokalnych. 

- Udział w konkursach, 

zawodach sportowych.  

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów,  

wychowawcy, 

psycholog  

i pedagog 

Cały rok. 

Zgodnie  

z programem 

imprez 

szkolnych. 
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- Udział uczniów w konkursach, 

zawodach sportowych i innych 

formach prezentacji własnych 

umiejętności, wiedzy. 

- Kształtowanie umiejętności 

refleksyjnego, celowego korzystania  

z elektronicznych nośników informacji:  

Internet, gry komputerowe, telewizja, 

radio.  

- Uczestnictwo w organizacji 

uroczystości szkolnych, imprez, akcji 

organizowanych przez szkołę itp.  

- Budowanie dobrego klimatu w szkole 

i prawidłowych relacji rówieśniczych 

oraz relacji uczniów i nauczycieli, 

zapobieganie agresji.  

- Kształtowanie umiejętności bycia 

członkiem zespołu klasowego, 

szkolnego.  

- Organizowanie czasu wolnego.  

- Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji czytelniczych 

uczniów. 

- Wyzwalanie aktywności 

pozalekcyjnej uczniów.  

- Prezentacja wyników 

konkursów na apelach, 

profilu szkoły w mediach 

społecznościowych oraz 

stronie internetowej szkoły.  

- Imprezy integracyjne, 

uroczystości, wyjazdy itp.   

- Podkreślenie znaczenia 

twórczych postaw oraz 

działalności dodatkowej 

na rzecz środowiska, szkoły.  

 

2. 

 
Dążenie do uzyskania 

wysokiego poziomu 

kultury osobistej. 

- Budowanie systemu wartości.  

Zapoznanie uczniów z systemami 

wartości obowiązującymi w różnych 

epokach historycznych. 

- Wpajanie szacunku i tolerancji 

do odmiennych poglądów, religii, osób 

o odmiennej orientacji seksualnej. 

- Wdrażanie do uważnego słuchania, 

rozmawiania, zawierania 

kompromisów. 

- Egzekwowanie właściwego 

- Prowadzenie zajęć 

ukazujących wzorce 

osobowe, właściwe 

zachowania i postawy 

w literaturze, historii, 

współczesności. 

- Percepcja wartościowych 

filmów, sztuk teatralnych, 

wystaw. 

- Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, apele szkolne.  

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów,  

wychowawcy, 

psycholog  

i pedagog, ksiądz 

 

Cały rok. 

Zgodnie  

z programem 

imprez 

szkolnych. 
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zachowania uczniów wobec osób 

dorosłych, rówieśników. 

- Wzmacnianie pozytywnych postaw 

(postawy prospołeczne i pozytywna 

komunikacja). 

- Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, 

w tym kulturę języka. 

- Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za własne słowa 

i czyny. 

- Praca na rzecz innej osoby, klasy, 

szkoły. 

- Promowanie uczniów za pracę 

na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 

- Przekazanie uczniom informacji 

na temat konieczności poszanowania 

cudzych dóbr materialnych i osobistych 

oraz mienia szkoły. 

- Ćwiczenie z uczniami prawidłowej 

reakcji w sytuacjach konfliktowych. 

- Udział w akcjach 

charytatywnych, 

wolontariacie, rekolekcjach. 

- Pogadanki i spotkania 

z ciekawymi ludźmi. 

- Działania mające na celu 

wykazanie troski o wygląd 

sal, otoczenia szkoły. 

- Omawianie z uczniami 

prawidłowego postępowania 

w trudnych sytuacjach. 

3. 

 

 

Rozwijanie zachowań 

asertywnych  

i empatycznych. 

- Ćwiczenie prawidłowych postaw 

i zachowań uczniów w grupie 

rówieśniczej: uczeń umie uszanować 

zdanie innych oraz potrafi bronić 

własnego zdania; uczeń umie 

powiedzieć nie na niewłaściwe 

propozycje, dokonuje trafnego wyboru. 

- Rozwijanie umiejętności słuchania 

i zabierania głosu. 

- Uświadomienie odmienności kultur, 

zachowań i różnic między ludźmi  - 

empatia i wrażliwość. 

- Przeciwdziałanie przejawom 

niedostosowania społecznego.  

- Przekazanie wiedzy na temat 

szkodliwego działania używek, 

- Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych, prelekcje 

specjalistów. 

- Współpraca z PPP, Sądem 

rejonowym, Komendą 

Powiatową Policji. 

- Światowy Dzień Walki  

z AIDS. 

- Akcje wolontaryjne. 

 

Wychowawcy,  

nauczyciele, 

psycholog  

i pedagog, 

uczniowie 

Cały rok 



20 

 

narkotyków, również negatywnego 

oddziaływania nieodpowiedniego 

towarzystwa. 

4. Tworzenie 

pozytywnych wzorów 

(promowanie 

najlepszych uczniów). 

- Rozwijanie zainteresowań 

w określonej dziedzinie (praca  

z uczniem zdolnym). 

 

- Zachęcanie do rywalizacji, 

udział w konkursach, 

turniejach, olimpiadach. 

- Pochwały.  

- Wyróżnienia. 

- Nagrody książkowe dla 

najlepszych uczniów. 

 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy,  

Samorząd 

Szkolny, 

Dyrektor 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Przygotowanie 

młodzieży do wejścia 

na rynek pracy.  

Problem bezrobocia 

a świadomy wybór 

zawodu. 

- Umiejętność prezentacji siebie na 

rynku pracy. 

- Orientacja zawodowa. 

- Planowanie przyszłości  

i kariery.  

- Pomoc uczniom w planowaniu 

ścieżki kariery zawodowej oraz 

w wyznaczaniu i osiąganiu ważnych 

celów i wartości życiowych. 

- Kształtowanie postawy kreatywności, 

przedsiębiorczości. 

- Pomoc w poszukiwaniu  

i realizacji zainteresowań. 

 Zapewnienie szczególnej opieki dla 

uczniów uzdolnionych. 

- Spotkanie z Doradcą 

Zawodowym. 

- Zajęcia edukacyjne, spotkania 

ze specjalistami.  

- Gazetki Szkolne. 

- Zajęcia pozalekcyjne. 

- Praktyki zagraniczne, 

projekty. 

- Targi edukacyjne. 

- Współpraca ze szkołami 

wyższymi i uczelniami. 

 

Psycholog  

i pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

doradca 

zawodowy, 

Dyrektor 

Cały rok 

6. Ochrona przed 

negatywnym wpływem 

mediów i sekt. 

- Kształcenie umiejętności 

dokonywania oceny prezentowanych 

programów telewizyjnych. 

- Poznanie mechanizmów działania na 

podświadomość przedstawicieli sekt, 

które prowadzą do utraty poczucia 

autonomii 

- Dyskusje, refleksje. 

- Filmy krótko- i 

długometrażowe. 

Psycholog  

i pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 
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7. Integracja działań 

wychowawczo-

profilaktycznych 

szkoły i rodziców. 

- Zapoznanie rodziców z programem 

wychowawczo-profilaktycznym oraz 

innymi prawnymi aktami szkoły. 

- Dokładne precyzowanie wymagań 

stawianych uczniom, dotyczących 

pożądanych przez szkołę zachowań, 

które zapewnią utrzymanie ładu 

społecznego i bezpieczeństwa uczniów. 

Egzekwowanie powyższych wymagań. 

- Uwzględnienie na zebraniach 

z rodzicami tematów z zakresu 

wychowania, adekwatnych 

do problemów klasowych. 

- Włączenie rodziców do pracy przy 

realizacji zamierzeń wychowawczych: 

udział rodziców w tworzeniu 

Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, udział  

w uroczystościach i imprezach 

szkolnych, klasowych. 

- Współpraca z rodzicami 

w planowaniu działań wychowawczych 

oraz pomoc w rozwiązywaniu 

problemów dziecka. 

- Spotkania rodziców 

z wychowawcami klas. 

- Działania pracowników 

szkoły mające na celu 

bezpieczeństwo uczniów: 

dyżury nauczycieli, 

opracowywanie procedur 

i reagowanie w sytuacjach 

trudnych. 

- Wychowawcy klas 

konsultują z rodzicami ich 

oczekiwania odnośnie pracy 

wychowawczej 

i profilaktycznej. 

- Współpraca z Radą 

Rodziców. 

Psycholog  

i pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

Dyrektor 

Cały rok 
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SFERA DUCHOWA  

 

Lp. Cele Zadania Formy Realizator Termin 

1. Rozwój duchowy. - Dorobek kulturowy czynnikiem 

narodowo-twórczym.  

- Uwrażliwienie uczniów na odbiór 

wartości kulturowych. 

- Wpływ religijnego kodeksu 

moralnego, tradycji świątecznych  

i obrzędów ludowych na życie 

człowieka. 

- Wycieczki krajoznawcze, 

zwiedzanie muzeów, galerii sztuki, 

udział w spektaklach teatralnych  

i filmowych oraz  koncertach. 

- Lekcje religii lub etyki. 

- Widowisko związane z tradycjami 

świąt. 

Nauczyciele, 

Dyrektor, ksiądz 

Cały 

rok 
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PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 
 

Lp. Cele Zadania Formy Realizator Termin 

1. Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa ucznia 

w szkole. 

- Doskonalenie warunków 

bezpiecznego funkcjonowania ucznia 

w szkole. 

- Ochrona uczniów przed skutkami 

niepożądanych działań ludzi  

z zewnątrz. 

- Eliminowanie zagrożeń pożarowych. 

- Zapewnienie bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz odpoczynku 

między lekcjami. 

- Przeciwdziałanie agresji w szkole. 

- Eliminowanie zagrożeń związanych 

z zachowaniami ryzykownymi 

uczniów. 

- Lekcje z wychowawcą. 

- Apele. 

- Pogadanki. 

- Zajęcia pozalekcyjne. 

- Zajęcia profilaktyczne. 

- Badania ankietowe mające na 

celu określenie poziomu poczucia 

bezpieczeństwa ucznia w szkole.  

Psycholog  

i pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały 

rok 

2. 

 
Kształtowanie umiejętności 

samodzielnego, codziennego 

dbania o własne 

bezpieczeństwo. 

- Zaznajamianie z przepisami BHP, 

drogami ewakuacyjnymi w szkole. 

- Zaznajamianie i systematyczne 

przypominanie zasad bezpiecznego 

korzystania z Internetu i urządzeń 

elektronicznych (smartfonów, 

tabletów, laptopów, itp.). 

- Lekcje z wychowawcą.  

- Apele.  

- Pogadanki. 

Psycholog  

i pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały 

rok 

3. 

 
Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń  

i właściwego zachowania się 

w sytuacjach 

niebezpiecznych. 

- Kształtowanie gotowości 

i umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach. 

- Uświadamianie zagrożeń związanych 

z życiem towarzyskim, podróżami, 

aktywnością w okresach wolnych  

od nauki. 

- Doskonalenie umiejętności 

szacowania ryzyka sytuacyjnego, 

rozpoznawanie nietypowych sygnałów 

- Pogadanki.  

- Prezentacje multimedialne.  

- Spotkania z policjantem. 

- Zajęcia z pielęgniarką. 

- Czytanie literatury dotyczącej 

tematu. 

Psycholog  

i pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele,  

pielęgniarka 

Cały 

rok 
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niebezpieczeństwa. 

- Uświadamianie zagrożeń związanych 

z korzystaniem z Internetu. 

4. Eliminowanie agresji z życia 

szkoły. 

- Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania zachowań 

agresywnych oraz egoistycznych. 

- Kształtowanie postaw odrzucających 

przemoc oraz umiejętności 

nieagresywnego, asertywnego 

zachowywania się w sytuacjach 

konfliktowych i problemowych. 

- Monitorowanie nasilenia zjawiska 

agresji w szkole. 

- Zwiększenie bezpieczeństwa 

w miejscach szczególnie zagrożonych. 

- Wzmacnianie poczucia 

odpowiedzialności za mienie własne  

i społeczne.  

- Uczenie alternatywnych sposobów 

rozwiązywania konfliktów.  

- Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie z negatywnymi emocjami.  

- Pokazanie rodzicom właściwych 

sposobów radzenia z agresją u dzieci. 

-  Podnoszenie kultury słowa, 

eliminowanie wulgaryzmów ze 

słownika ucznia. 

- Zajęcia wychowawcze. 

- Pogadanki z pedagogiem.  

- Prelekcje na temat przemocy  

i uzależnień w rodzinach.  

- Umieszczenie w widocznym 

miejscu w szkole informacji  

o instytucjach, gdzie ofiary mogą 

otrzymać pomoc. 

- Prelekcje na temat prawnej 

ochrony ofiar i odpowiedzialności 

karnej osób nieletnich 

i małoletnich. 

- Dyżury nauczycieli podczas 

przerw. 

- Pedagogizacja rodziców. 

Psycholog  

i pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

ksiądz, 

prelegenci  

z PPP, KPP 

Cały 

rok 
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5. Wspieranie nabywania 

umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych, 

ryzykownych 

i konfliktowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania czynników ryzyka. 

- Propagowanie wiedzy o społecznych 

mechanizmach wywierania wpływu 

i konstruktywnych sposobach radzenia 

sobie z nimi. 

- Podniesienie kompetencji 

wychowawczych rodziców, 

opiekunów (poszerzanie wiedzy nt. 

substancji psychoaktywnych, 

dopalaczy, narkotyków). 

- Propagowanie wiedzy podnoszącej 

efektywność działań profilaktycznych. 

- Zajęcia wychowawcze 

(negocjacje, mediacje, asertywna 

komunikacja własnych potrzeb, 

dyskusje, rozmowy, pogadanki). 

- Aktywne uczestniczenie 

w lokalnych i krajowych akcjach 

edukacyjnych. 

- Współpraca z PPP. 

Psycholog  

i pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele  

 

Cały 

rok 

6. Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym - wspieranie 

uczniów mających trudności  

w nauce i w przystosowaniu 

się do funkcjonowania  

w grupie. 

- Diagnozowanie trudności w nauce. 

- Dostosowywanie wymagań 

do możliwości indywidualnych 

uczniów. 

- Zorganizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

- Poprawa frekwencji i wyników 

uczniów.  

- Przekazanie informacji, wiedzy 

związanej z: uczeniem się, 

zapamiętywaniem, stylami uczenia się.  

-  Zapoznanie uczniów z pojęciem 

stresu – radzenie sobie ze stresem, 

eliminowanie napięcia, stres  

a motywacja.  

-  Analizowanie czynników 

wpływających na motywację do nauki.  

-  Doskonalenie umiejętności 

koncentracji uwagi.  

- Zapoznanie młodzieży 

z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą 

wagary. 

- Ankiety, rozmowy. 

- Analiza dokumentów 

(dzienników papierowych  

i dziennika elektronicznego). 

- Pogadanki, dyskusje, warsztaty. 

-Stały kontakt z rodzicami 

(telefony, wywiadówki, spotkania 

indywidualne). 

-Rozmowy indywidualne 

z uczniami dotyczące przyczyn 

trudności w nauce. 

- Warsztaty dotyczące metodyki 

uczenia się,  stosowanie metod 

aktywnych w uczeniu się, 

monitorowanie frekwencji. 

Psycholog  

i pedagog, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

Cały 

rok 
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7. Profilaktyka uzależnień. - Przekazanie wiedzy o szkodliwości 

palenia papierosów, picia alkoholu, 

zażywania narkotyków i dopalaczy.  

- Przekazanie informacji o środkach 

powodujących uzależnienie.  

- Obalanie mitów związanych 

z używkami.  

- Przedstawienie mechanizmu 

powstawania uzależnienia, zjawiska 

współuzależnienia. 

- Kształtowanie odpowiedzialności za 

własne życie i zdrowie.  

- Problematyka AIDS.  

- Propagowanie życia wolnego 

od nałogów.  

- Rozpoznanie swoich mocnych  

i słabych stron.  

- Poznanie sposobów radzenia sobie ze 

stresem, pokonywania trudności.  

- Wdrażanie młodzieży do aktywnego 

spędzania wolnego czasu. 

- Pogadanki, dyskusje.  

 - Lekcje z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej. 

- Zajęcia, wycieczki integracyjne. 

 - Obchody Światowego Dnia Bez 

Tytoniu, Światowego Dnia AIDS.  

- Zorganizowanie olimpiady 

wiedzy o AIDS. 

- Gazetki tematyczne - klasowe 

i szkolne. 

- Upowszechnianie informacji  

o dostępnych formach pomocy 

osobom zagrożonym 

uzależnieniem. 

- Wskazywanie atrakcyjnych 

form spędzania wolnego czasu.  

- Włączanie młodzieży do działań 

na rzecz innych: wolontariat. 

- Prelekcje pracowników 

Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu. 

- Udział w programach 

profilaktycznych. 

- Udział w Rajdach Jurajskich, 

szkolnych oraz międzyszkolnych 

zawodach sportowych. 

Psycholog  

i pedagog, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pielęgniarka, 

zaproszeni 

specjaliści 

Cały 

rok 
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IX. EWALUACJA 

 

Cel ogólny ewaluacji: Podniesienie efektywności pracy szkoły. 

 

Cele szczegółowe:  

1. Sprawdzenie funkcjonowania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w praktyce szkolnej oraz jego modyfikacja 

i wyeliminowanie dostrzeżonych braków. 

2. Ocena efektów realizacji programu, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej - 

podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego. 

 

 

Zasady ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji 

i podnoszenia skuteczności Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń nauczycieli w Zespole Wychowawczym oraz Zespołach Przedmiotowych, 

6) analizę przypadków. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym. 


